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  نواندیشی دینی، روایت و تاریخمندي
  

  26/8/95سایت رادیو زمانه، روز چهارشنبه، مورخ:  :منبع
  

یشی دینی، نواند«سایت زمانه منتشر شد. پس از آن، مقالۀ ، به قلم محمدرضا نیکفر در »روشنفکري دینی و مسئله شر«چندي پیش مقالۀ 
را در پاسخ به مقالۀ من منتشر کرد. در سطور ذیل، » خود دین«را نقد مقالۀ ایشان منتشر کردم. در ادامه، نیکفر مقالۀ » متن مقدس و خشونت

را نقد کنم. امیدوارم این مکاتبات انتقاديِ عالمانۀ حقیقت جویانه، به غناي این مباحث » خود دین«بر آنم تا امهات مدعیات ایشان در جستارِ 
شهاد کند. جهت سهولت کار، مدعیات نیکفر را با استمعرفتی بیفزاید و به روشن تر شدنِ مواضع طرفین و به اصطالح تقریر محل نزاع کمک 

 آورم.هاي مختلف مقاله، ذیل چهار فقره آورده، پس از آن مالحظات انتقاديِ خود را ذیل هر فقره میبه بخش
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 گفت نتوامی همواره. کند تبدیل مسئله به را اخالق و ایمان رابطه که ندارد را کیرکگوري اخالقی وسوسه آن ایرانی دینی روشنفکري«

 کلمش درگیر دینی روشنفکري. نپرداخت اخالق و ایمان رابطه مسئله به و کرد آرام را خود وجدان سخن ینا با و دارد وجود دیگري اسالم
 خشونت به و وحانیت؛ربی یا روحانیت با اسالم صفوي، تشیع فقه، بودن بسته سنتی، قرائت مثل است مشکالتی درگیر نیست، اخالق و ایمان

 شرح و گرفته پا آن در شریعت که گرددبرمی ايجامعه و فقیهان به نهایت در هم فقه ایرادهاي و است فقه به انتقاد حد در پردازدمی که هم
 ”کیرکگور پروژه“ او قول به با دینی روشنفکران پروژه میان که گویدمی او. کندمی ناامید دینی روشنفکران از را ما دباغ سروش …یافته بسط و

 دینی وشنفکرانر از بیشتري شهامت“ گرفته قرار دباغ سروش انتقاد مورد که ”شر مسئله و دینی ريروشنفک“ گفتار در. ندارد وجود تناسبی
 از استیدرخو چنین آیا“: شد پرسیده گفتار آن در ”.ببینند دین ذاتیات در بلکه عرضیات، در نه را شرارت که شد خواسته شد؛ طلبیده

 پرسش یک این“ که شد افزوده و ” بود؟ دینی همچنان حال عین در دید، رش دین اصل در توانمی آیا است؟ منطقی دینی روشنفکر
 ردهک پیدا را آن با درگیري جرأت تاریخ، مؤمن ترینجدي کیرکگور، که است ايایمانی پارادوکس آن مقوله از یعنی است، کیرکگوري

  ”».است
 پروژة و دینی نواندیشی پروژة میان نسبتی اینرو از نیست؛ دینی نواندیشی مسئلۀ ایمان، و اخالق میان رابطۀ که است باور ین بر نیکفر

 نیکفر ديناامی اسباب عوامل این مجموع بیند؛نمی دین ذاتیات و اصل در را شر دینی، روشنفکري این، بر عالوه. شودنمی یافت گارد کیرکه
  .است شده خطا چندین دچار فوق مدعیات تقریر در نیکفر یابم،می در چنانکه. است کرده فراهم دینی نواندیشان از را

 یدین نواندیشان جدي هايدلمشغولی از اخالق و فقه و اخالق و دین میان روابط دیگر، تعبیري به یا ایمان، و اخالق میان رابطۀ اوال،
 »القاخ ترازوي در دین « ،»ازوتر در فقه «چون مقوالتی و مضامین. است شده منتشر باب این در متعددي آثار اخیر دهۀ دو در و بوده متاخر

 نواندیشان نزد به ،»دین از انسانی قرائت« یا و »اخالقی دین« مفهوم ]1[.گیردمی بر پرده تامالت سنخ ازاین »اخالق ترازوي در حجاب « و
 و ربط و آن ثغور و حدود و »ورزي ایمان« این، بر افزون. گیردبرمی در نیز را دینداري ساحات دیگر و است فقه مقولۀ از فراختر دینی،

 لکریمعبدا. است بوده دینی نواندیشان هايغولیدلمش دیگر از قدسی ساحت در زیستن حسرت و یاس شک، چون مقوالتی با نسبتش
 زیستانسیلاگ احوالِ جنس از که گرفته سراغ ایمانی از شبستري مجتهد همچنین ،»شک« برابر در نه نشانده، »یأس « مقابل در را »ایمان« سروش

 هم که است این فوق سخنان مدلول ]2[.دارد وثیقی ارتبط او وجودي هايتالطم و هابسط و قبض و مؤمن وجوديِ هايتالطم با و است
 ساحات تمام و آنها کردن لحاظ و عرفی اخالقی شهودهاي و »اخالق « هم ،»آرزومندانه ایمان« جمله از ورزي ایمان انواع و »ایمان« مقولۀ
  .است بوده متاخر دینیِ نواندیشی سلوك مقومات از سنجیدن، اخالق ترازوي در و کردن بنديصورت و فهمیدن امور این ذیلِ را دین

 کیر فلسفۀ یا روژهپ از مراد اگر. است رفته خطا به گارد که کیر فلسفۀ یا پروژة و دینی نواندیشی پروژة میان سنجیِ نسبت در نیکفر ثانیا،
 د؛باش دینی سنت از متعارف تلقیِ و عرفی اخالقی شهودهاي میان تعارض احیانا و اخالق و ایمان چون مقوالتی به اندیشیدن گارد، که
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 نمت دینی، نواندیشی« در چنانکه دیگر، سوي از. است بوده اخیر هايدهه در دینی نواندیشان جديِ هايدلمشغولی از مهم این آمد، چنانکه
 که کیر روایت به ]4[»سقراطی حقیقت« و ]3[»ابدي حقیقت« میان نهادنِ تقابل گارد، که کیر پروژة از مراد اگر ام، آورده »خشونت و مقدس

 با دینی نواندیشی پروژة حیث، این از کشد،می رزی به را ]5[»عقل اولویت « و است هگل و کانت فلسفۀ نقد متضمنِ که تقابلی باشد، گارد
 و شده وانر آن پی از و کشیده بر دارد، کانتی نامۀ نسب معاصر دوران در که را نقاد عقالنیت که چرا نیست؛ همداستان گارد که کیر فلسفۀ

  .است داده تن آن برگرفتنِ لوازم به
 اصلی و ذات دین، که باورم این بر ام، آورده پیشتر که همانگونه دید؟ شري آن در بتوان االصول علی که چیست »دین اصل « از مراد ثالثا،

 به مقدس متن و ]6[دهد رخ دیگري نحو به توانستمی االصول علی که است اموري نیز عرضیات از مراد ندارد؛ کلمه ارسطویی معناي به
 چنین توانمی ،»تاریخی شناسیِ پدیدار« روش بستن کار به و ]7[»تاریخمندي« مفهوم کردن وام با فنی، تعبیر به. یابد تکوین دیگري نحو

 توانستمی که ايزمانه و زمینه اند؛ کرده ریزش آن در بوده، مقدس متن پیداییِ زمانۀ و زمینه به متعلق که عرضیاتی عرضیات، که انگاشت
 « مقام رد که ايآموزه است؛ مقدس متن تکون چگونگیِ و »ثبوت« مقام به ناظر عرضیات از بحث تر،فنی زبان به. باشد دیگري نحو به

 و شناختی روش نکات به عنایت با. بخشدمی سامان را مقدس متن از روشمند فهم و آیدمی کار به مقدس متن فهم چگونگی و »اثبات
  .دارد وبارهد صورتبندي به احتیاج و است ناموجه متاخر، دینیِ نواندیشان نزد به دارد، گرایانه ذات طنینِ که »دین اصل « مقولۀ فوق، فلسفیِ

 از نتیس تلقی با که »مخاطب« از روایتی است؛ شدن واقع مقدس متن »مخاطبِ « مفهوم به بخشیدن سعه پی در دینی نواندیشی رابعا،
 ؛)ندارد دینی نواندیشان نزد به که( ندارد یا دارد ذاتی مقدس متن آیا اینکه از گرفتن سراغ بر افزون ]8[.دارد چشمگیري فاصلۀ مخاطب

 که داندمی آشناست، نیکی به جدید هرمنوتیک مباحث با که نیکفر. است مهم نیز شدن واقع آن مخاطبِ و مقدس متن با مواجهه چگونگیِ
 عاالنه،ف دوسویۀ دیالکتیکیِ فرایند یک در بلکه ندارد؛ متن فهمیدن و خواندن در منفعل نقشی متن، مخاطبِ گادامري، هايآموزه با مطابق

 با مقدس، نمت پیدایی زمانۀ به عنایت با دینی، نواندیشان مبنا، برهمین. گیردمی شکل »متن از قرائت « فرایند، این طی و خواندمی را متن
 همچنین ،دینی سنت و مقدس متن از قرائات کثرت شناختنِ رسمیت به با است، نشدنی امري که ،»دین اصل« احراز براي جستجو نهادنِ فرو

 حدود و هامؤلفه گمارده، همت دینی سنت و مقدس ازمتن سنتی هايروایت وشمندر انتقاديِ بازخوانیِ به آن، گیري شکل زمینۀ به عنایت با
  .کنندمی تبیین را کنونی روزگار در شدن واقع مقدس متن »مخاطبِ« ثغور و
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 کنون تا ینید روشنفکران که فکري …است دینی نواندیشی میان در مکتب و سابقه فاقد تبعیض، و خشونت نقد زاویه از سنت به انتقاد«

 حال و هگذشت در آن تاریخ با آمیخته هايشرارت از دین اصل دانستن مبرا است، خطاپوشی یعنی است، تئودیسه نوع یک اند،کرده عرضه
 این اما اند،گردبرمی فقاهت به حتا و دینی دستگاه به را شرارت که آنجایی گیردمی انتقادي ايسویه تئودیسه این که است درست. است
 از مردم هک نزدیکی تجربه با اینک و داشته وجود فرهنگی گذشته در فکر این خام ماده. ندارد فلسفی ارزشی و نیست خاصی فکر هنوز

 زده بحران دین بازار. دارد رواج آن منش و دینی حوزه نقد صورت به جامعه در روشن کمابیش صورتی به دارند، دین زعماي حکومت
 و ت،دول و دین درآمیخته حوزه بودن ورشکسته اعالم براي است مساعد فضا و دارد وجود تورم و نگینقدی رویهبی انباشت آن در است،
  ».نو ارزشی و ارز وعده دادن

 بر. دبنگرن ایشان آثار در عنایت دیدة به و بگیرند مدد »ظن حسن هرمنوتیک « از دینی نواندیشان درکارنامۀ نیکفر جناب است خوب
 و بنیه اب با متالئم و متناسب اجتماعی فقهیِ احکام اینکه بر دهلوي اهللا ولی شاه هم اخیر، قرن دو در تاریخی، ظلحا به ایشان، نظر خالف

 هم نهاده؛ اکیدت انگشت تغییرند، قابل تاریخی، ادوار دیگرِ در انسانها دماغیِ و بدنی بنیۀ تغییر با االصول، علی و شده ساخته بر اعراب مزاج
 » کیان« نشریۀ که روزگاري پیش، دهۀ دو حدودا نیز، ایرانی دینی نواندیشی سنت در. است گفته سخن »اصول در اجتهاد « از الهوري اقبال

. شد تشرمن خشونت و دین میان نسبت دربارة مفصلی نامۀ ویژه شمسی، هفتاد دهۀ در دینی نواندیشی تریبون مهمترین شد،می منتشر
 مفهوم ]9[»ودنِب سیاق به وابسته « بر صراحت به و گفته سخن »اصول در اجتهاد « از خویش آثار درنیز شبستري مجتهد و سروش عبدالکریم

 و احکام نای داییپی زمینۀ به باعنایت که است این ایشان سخن مدلول. اندگفته سخن آن مصادیق و رسد نظرمی به خشن آنچه ،»خشونت«
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 و است ]11[شناختی روش و ]10[هنجاري بایدي ،»باید« این. فهمید دیگري نحو به را احکام آن »باید« کنونی روزگار در آنها، منطق فهم
 قهف « گویدمی شبستري اساس، همین بر. شودمی کنونی روزگار در مقوالت این از ناموجه فهمی دادنِ بدست متضمنِ آن، نکردن لحاظ

 آثار پس، ]12[.گویدمی سخن کنونی روزگار در »قصاص « حکم بازخوانیِ و بازفهمیِ از و »داده دست از را خود عقالیی بستر سیاسی
 نیستند، »دین لاص « اندیشۀ در ایشان که چرا نیست؛ »دین اصل« دانستن مبرا و پوشی خطا به ناظر و تئودیسه جنس از متاخر دینی نواندیشی

 بازخوانیِ مشغولدل کرده، پیدا ظهور و بروز اسالمی-نیایرا سنت ذیل در و تاریخ بستر در که مختلفی هايروایت شناختن رسمیت به با بلکه
  .اندنیدی سنت و مقدس متن از اخالقی -انسانی روایت و قرائت بسط و برکشیدن همچنین گرایانه، بنیاد و سنتی روایتهاي انتقاديِ

 اكت رگ در ناخورده بادة هزار « که است، دین زعماي حکومت از فراتر بسی دینی، رفرم قصۀ دینی، نواندیشان نزد به این، بر افزون
 تعبیري به و بدیل االهیاتی نظام یک دادن بدست اندیشۀ در سیاست، نهاد از دیانت نهاد میان تفکیک بر تاکید بر افزون جماعت، این. »است

 و حیانیو امر شامل و است فقه از اعم که اي مسلمانی دستگاه اند؛ »مسلمانی دستگاه کل در نظر تجدید « آوردم، الهوري اقبال از پیشتر که
  .شودمی هم …دین و علم میان تعارض مقدس، ازمتن روشمند تفسیر و فهم کار و ساز مقدس، متن تکونِ چگونگیِ
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 تنیس معلوم ندارد، ذات دین چون که صورت این به کنندمی تکرار را ايکلیشه استدالل یک دیگران و دباغ سروش. ندارد ذات دین«

 و یافتنیدست را ذات آن آنان و دارد ذات دین که بودند معتقد قدیم دینداران. است جدید استدالل این کنید؛می چه متوجه را نسوءظنتا
 اما. است دهش عوض زمانه اکنون خوشبختانه اما. بدانند دین ذات از برآمده هم را کافران کشتن که نداشتند ابایی. دانستندمی کردنیمعرفی
 م؟داری اشاره چیزي چه به دانیمنمی زنیم،می حرف که اسالم درباره آیا. زنیممی حرف چه درباره داریم زمانه این در که نیست معلوم گاهی

 ستا داستانی است، داستان یک دین. گوییممی جوهر یا ذات آن به که نیست چیزي دین.. باشد؟ دین خود متوجه تواندمی ما سوءظن آیا
 فرق محیطش و خود میان کند،می استوار مدام را خود یعنی قدرت، به اراده داراي دارد وجود ايسوژه آن در و شودمی شروع جایی از که
 جودو کسانی. دهدمی گسترش را قلمروش مدام و گیردبرمی داندمی الزم و مفید گسترش و بقا براي که را چیزهایی محیطش از گذارد،می

 شوند،یم بایگانی هاشناسنامه. دهند نسبت او به ايتازه القاب کنند، الصاق آن در ايتازه عکس کنند، تمدید را او شناسنامه روز هر که دارند
 یک که هستم زندگی یک دارم، هویت یک اما ندارم؛ ذات پس نیستم، چیز من.…شودمی برده دست آنها در و شوندمی عوض گاهی اما

 داستان، آن که است روایی ثبوت این خاطر به درست و دارد روایی ثبوت یک اما است شدن در هک دارد شخصیتی داستان این و است داستان
  ».شودمی من داستان
 و نیست ايهکلیش نظرم به که استدالل این ندارد؛ کلمه ارسطوییِ معناي به ذاتی دین ام، آورده پیشین جستار و جستار این در چنانکه بله،

 بعدي وهلۀ رد و مقدس متن پیداییِ ازچگونگیِ دینی نواندیشان رهگشاي و منقح تلقیِ بخش قوام است، متاخر دینیِ نواندیشی هايیافته از
 از یافته، ظهور و بروز تاریخ بستر در که مقدس متن از مختلف هايروایت برکشیدنِ جاي به هم باز نیکفر. است کنونی روزگار در آن فهم

 گرفتنین سراغ دینی، نواندیشان منظر از و دارد اي قوي گرایانۀ ذات طنین آمد، پیشتر که توضیحی به که، امري گوید؛می سخن »دین خود «
  .است فرونهادنی و

 است »نشد« حالِ در و شودمی شروع جایی از که داستانی گوید،می سخن »داستان « مثابۀ به دین از نیکفر بعد، سطور در این، بر افزون
 زا برخی در منظر ازاین و باشد پایبند سخن این لوازم به ایشان امیدوارم رهگشاست؛ و موجه نیکفر، سخن این. دارد »روایی« صبغۀ و

که دانیمب داستانی و روایت را دین اگر. کند نظر تجدید داشت، آشکاري گرایانۀ ذات طنین که »شر مسئه و دینی روشنفکري« مقالۀ مدعیات 
 البته،. مبگیری سراغ تاریخ طول در آن مختلف »روایتهاي« از روایت، یک جاي به باید آنگاه افته،ی نشر و لف و شده روان تاریخ بستر در

 ظهور و وزبر مجال اسالم تاریخِ طول در ،)است نیکفر تاکید مورد که( قدرت بر مبتنی روابط و مناسبات سبب به روایتها، این از برخی
 که دینی نتس از اخالقیِ -انسانی روایت و قرائت سربرآوردن مجال االصول علی که است این سخن این مدلول. کمتر برخی یافته، بیشتري

 محور مدارا عرفانیِ اسالمِ عنوان تحت جریانی قرنه، چهارده تاریخ درازنايِ در که همانطور دارد؛ وجود است، دینی نواندیشان تاکید محل
 اسالم ظهور شاهد قمري، هجري پنجم و چهارم قرون در همچنین ؛ افتهظهوری و بروز شیراز مکتب و بغداد مکتب خراسان، مکتب در



٤ 
 

 نشد، غالب یتروا به بدل روایتها، این چند هر. هستیم مسلمان متکلمان و فیلسوفان میان در االهیاتی و فلسفی مباحث شکوفاییِ و عقالنی
 مهم این از ی،سیاس قدرت توبرتوي ِ روابط و مناسبات پرتو در روایت یک شدن مسلط چگونگیِ پیچیدگیِ به عنایت با آنها، ظهور نفسِ اما

 -اجتماعی والتتح پرتو در و برآورند سر دوباره تاریخ، بستر در دیگر ايزمانه و زمینه در روایتها، این است متصور کامال که گیردبرمی پرده
 کار در امر، ینهم به عنایت با متاخر دینی نواندیشیِ. شوند مسلط روایت به بدل احیانا و کنند آفرینی نقش معیشتی، -فرهنگی -سیاسی
 و اسباتمن و سیاسی امر اقتضائات سبب به امروز چند هر که روایتی است، اسالمی ازسنت اخالقی و انسانی روایتی به بخشیدنِ سامان
بدل و آن سربرآوردن امکان اما، هزار و اما شود؛نمی شنیده و ندارد صدایی چندان مسلمان، کشورهاي عموم در قدرت، بر مبتنی روابط 

 با نیکفر، گرا رواست ازاینرو،. »نیست بیمه شرکت تاریخ « مارکوزه قول به که است؛ متصور آینده در مسلط احیانا و مؤثر روایت به شدنش
 و انسانی روایت و قرائت کردن نهادینه و بسط راستاي در ایشان جهدهاي و جد دینی، نواندیشان به نسبت ظن حسن هرمنوتیک اتخاد

  .رساند مدد آن نشر و بسط به خویش منظر از و نهد ارج را دینی سنت از اخالقی
  
4  
 نباشد، آرزویی و موهوم چیز یک نخواهد اگر نهد،می نام ”دینی سنت و مقدس متن در مندرج پیامِ و روح“ آن بر دباغ سروش آنچه«

 سالما که گویدمی کسی وقتی.…دهدمی نشان را خود سنت انکشاف جریان در و تاریخ طول در که شود دانسته کاراکتري همان بایستی
 اکوال،کوک مثل است چیزي پنداري شناسیم؛می اسالمی روایت از ما که نیست آنی او اسالم بینیممی کنیممی که دقت ما و دارد، را خودش

 ونچ ترسید، باید هم کوکاکوال اتیکت همین از اما. دارد اسمی تنها خدرم ماده آن از و نیست ”کوکا“ حاوي آن اولیه نسخه طبق دیگر که
  .»دهد انطباق برچسب با را محتوا بخواهد یکی شاید
 مشخص و زدن برچسب نظیر است، یدي و بدنی مکانیکی، امور کنندة تداعی نیکفر، نوشتار از بخش این در »اتیکت« و »برچسب« تعابیر		

 اجتماعی هايسویه که هاییپدیده دیگر مانند و است »روایت« جنس از دین اگر. سوپرمارکت یک در رخیارشو قوطی یک قیمت کردنِ
 نیکفر ]13[.شد مواجه کوکاکوال شیشۀ و خیارشور قوطی بسان آنها با نباید و تواننمی آنهاست، کنشگران قوام به آنها قوام و دارند پررنگی

 تلفمخ سنن و شده روایت گوناگون انحاء به و کرده پیدا نشر و لف تاریخ درازناي در که اسالم دین گویی که گویدمی سخن نحوي به
 یا کسی مِالاس داد تشخیص توانمی سهولت به و ندارد تنوعی و تکثر روییده، و کرده پیدا بسط آن ذیل.. عرفانی فلسفی، کالمی، فقهی،

 شیشۀ و رخیارشو قوطی بر توانمی که همانطور گویی تو. شناسیممی ما که نیست آنی ،)اسالم از دینی نواندیشان روایت اینجا در( جماعتی
 در که رمتاخ و متقدم دینیِ هايروایت با کرد، تفکیک نخورده برچسب هايشیشه از را خورده برچسب هايشیشه و زد برچسب کوکاکوال

 نیکفر عبیرت به که دین چون ايپدیده با مواجهه در که موضعی کرد؛ رفتار اینگونه توانمی نیز شده طرح قرن چهارده وسعت به تاریخی هنۀپ
 و »شدن« حال در که روایتی انگاشته، روایت جنس از را دین که نیکفر. بردنمی جایی به راهی و است ناموجه است، روایت جنس از

 سر بر کرده، ضنق را خود پیشین سخنانِ کوکاکوال، و برچسب و اتیکت از بحث کشیدن پیش با مقاله، پایانی سطور در است، تطوریافتن
  .است بریده بن و نشسته شاخ

 رس و داشته سابقه ما میان در پیشین، هايسده در مقدس، متن و دینی سنت از اخالقی -انسانی روایت آوردم، چنانکه این، بر افزون
. ستا داده نشان را خود »سنت انکشاف جریان در« و نیست موهوم امري نیکفر، نظر خالف بر اینرو از نبوده، مسلط روایت چند هر ه،برآورد
 هايمؤلفه چندگانۀ روابط و تعامل و دهد رخ میمونی قران دیگري، زمانۀ و زمینه در است متصور است؛ روایت جنس از دین اگر حال،

 شدنِ بدل حیاناا و دینی سنت از اخالقی و انسانی روایت شدنِ برکشیده و سربرآوردنِ به یکدیگر، با …سیاسی تماعی،اج معیشتی، معرفتی،
  .بینجامد مسلط و پرنفوذ روایت به آن

  هاپانویس



٥ 
 

 اثر فنایی، مابولقاس. کرد استفاده »ترازو در فقه « تعبیر از شمسی هفتاد دهۀ اواخر در ارتداد، حکم نقد مقام در منتظري مرحوم با خود مکاتبات از یکی در سروش، عبدالکریم ]1[
 دهۀ در را »اخالق ترازوي در ارتداد « و»اخالق ترازوي در حجاب « عناوین تحت جستارهایی نیز، سطور این نگارندة. کرد منتشر شمسی هشتاد دهۀ در را »اخالق ترازوي در دین «

  .است کرده منتشر شمسی نود
  :به کنید نگاه مقوالت، این بسط براي ]2[

  .1378 صراط، تهران، ،نبوي تجربه بسط ،»ایمان کردن نو« همو ؛1379 نو، طرح تهران، ،خدایان اخالق ،»امید و ایمان « سروش، عبدالکریم
  در پرواز« همو، ؛1377 نو، حطر تهران، ،آزادي و ایمان شبستري، مجتهد محمد
  .1383 تهران، ،دین از انسانی قرائت در تامالتی ،»ندانستن ابرهاي
  .1394 صراط، تهران، ؛سپهري الجوردي فلسفه ،»ورزي ایمان اصناف در تاملی: آبها آواز پاکی« دباغ، سروش

[3] Eternal Truth 
[4] Socratic Truth 
[5] Primacy of reason 

. رشمردب و کرد احراز شود، محقق دیگري نحو به توانستمی االصول علی که را اموري ،»واقع خالف هايشرطی« روش از گرفتن مدد با توانمی است معتقد سروش عبدالکریم]6[
 .نبوي تجربۀ بسط ،»ادیان در عرضی و ذاتی «:  به کنید نگاه مطلب، این بسط براي

 historicity[7] 
 .ام داده بسط ،»نیست دین از عبور پی در سروش عبدالکریم« عنوان تحت »زیتون« سایت با انتقادي گفتگوي در را نکته این ]8[

[9] context-dependency 
[10] normative 
[11] methodological 

 .1379 نو، طرح ،تهران دین، از رسمی قرائت بر نقدي ،»است داده دست از را خود عقالیی بستر سیاسی فقه «: به کنید نگاه ]12[

که نسب نامۀ ویتگنشتاینی و سویۀ نومینالیستی دارد و متضمن نقد ذات گراییِ ارسطویی » شباهت خانوادگی«، وام کردنِ مفهوم »دین« اي چون به نظرم جهت تبیین پدیده ]13[
  است، رهگشاست.

 


