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  یک نسل پس از عبدالکریم سروش
   سید هادي طباطبایی

 وت گفسخن می "معرفت دینی"و  "دین"ز تمایز رسیدند. گاه اهایش یکی یکی در میشصت بود. ایده يدهه
 مقامِ يخدایان را زیبنده رفت و اخالقِ. گاه به سر وقت اخالق میکردمیرا از هر گونه غباري پیراسته  دینساحت 

ا به ي نبوي ردید. وحی الهی و تجربهصراط را متکثر میاین ندیشید و اهدایت میراههاي ه بدانست. بندگان نمی
آورد. عبدالکریم سروش متفکري بود که آمد تا یز بسط تجارب نبوي سخن به میان مکشاند و اي عمومی میعرصه

   .نشاندبه زیر کشد و بر فرش ب شدین را زمینی کند. از عر
نت امبانی او بهره بردند و بر دی ش از. نظریاتی که تا دهه نود همچنان ادامه دارد. درس آموزانهایی درانداختایده او

. برخی بر نداشتنددي بر تبعیت تام از وي اما تقی ،را پیش چشم داشتند خود هاي استادنظر کردند. آنها اگر چه ایده
  .افزودند اندیشهاین سنگی بر بناي  اما ردانرده گرفتند و بعضی او را ستودند. هر کدام از شاگوي خُ

  چالش با متن مقدس
ه دو باید بو متون دینی را می هاگفت آموزهکه میاي نظریهضی در دین را بنا نهاده بود. رَي ذاتی و عسروش ایده

لی در آنها ر و تحوها که تغییذاتی دیگريي دیگر باشند و اتوانستند به گونهضیها که میبخش تقسیم کرد. یکی عرَ
ل حوگیرند و قابلیت تغییر و تضی بر خود میرَي عخن، بسیاري از محتویات دین، صبغهبر بناي این س 1روا نیست.

ن آ، که فرهنگ آن هم عربی است، و لذا نه فقط زبان اسالم که فرهنگ ه فقط زبان اسالمن"سروش ه تعبیر دارند. ب
2."اي دیگر باشدتوانست به گونهضی است. بدین معنا که میرَهم ع  

ر ب ،شورست. آرش نراقی از درس آموان محفل این ایده اما در نگاه شاگردان بازخوردها و نتایجی را به همراه داش
قرآن نیز  ربیِع و تعابیرِ که زبان عربی جزو عرضیات دین استنراقی هم گفت  بر متن دین نظر کرد. اندیشهاین بناي 

 د. معنایی کهدهکه در کالم باري نیز کذب رخ میبا این پیش فرض ادعا کرد  وي. اي دیگر باشدتوانست به گونهمی
  گزید اما به معناي مذموم آن نبود. بر می "کذب در کالم باري"او از 

ه فرض کنید ک از مثالی استفاده کرد.قی در این خصوص هاي کاذب وجود دارد؟ نرااما چرا در پیام خداوند گزاره
هیچ  مده است که در آن، هیچ کسآروم. دوست من از سرزمینی اره دوستی به یک مجلس میهمانی میرمن به هم

ه کیوي است. ب ار شبیهیکارد که بساش سیب زمینیهاي کوچکی میاما او در مزرعه ؛داندنمی "کیوي"چیز درباره میوه 
خوردن کیوي است و مایلم توجه بینم که در حال وش سیمایی را میاي از مجلس، فرد بسیار خناگهان من در گوشه

ب دي که در حال خوردن سیگویم فرکنم و مید جلب کنم. بنابراین رو به وي میوست همراهم را نسبت به آن فرد
کند و فردي را که مورد اشاره من است ي مجلس نظر میدوست من به آن گوشه زمینی است بسیار خوش سیماست.
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مطابق  ام صادق است؟اي که من بیان کردهکند. در این صورت آیا گزارهدهد و زیبایی وي را تصدیق میتشخیص می
اما از آنجا که قصد اصلی من از بیان این گزاره واقعی درباره آن فرد میهمان  یک تحلیل، آن گزاره منطقاً کاذب است.

 ه و بدون اشکال بهي کاذب کامالً موجشناسی به دوست همراهم، به کارگیري آن گزارهاست، نه آموزش علم میوه
الً ارد. بنابراین کامي صادقِ بدیلش عمالً رجحان درسد. بلکه در آن شرایط در مقابل به کارگیري گزارهنظر می

 اي مفروضاتهاي کاذب در متن کالم وحیانی از آن روست که خداوند پارهاي از گزارهتوان فرض کرد که پارهمی
هاي اي از حقایق به کار گرفته است. در این صورت وجود این گزارهقوم در عصر تنزیل وحی را براي بیان مؤثر پاره

هاي و بدون اشکال تلقی کرد و حتی به کارگیري آنها را عمالً بر به کارگیري گزارهتوان کامالً موجه کاذب را می
نراقی با این پیش فرض که زبان و تعابیر قرآنی جزو عرضیات دین است و نه ذات دین،  3صادق بدیلشان برتر دانست.

  به چنین نتایجی نائل آمده بود.
ي ذاتی و عرضی در دین اما نتایج دیگري را نیز در پی داشت. عبدالکریم سروش با تفکیک نهادن میان احکام ایده

اي که به آیت اهللا منتظري دانست. وي حتی در نامه، عبادات را اموري ابدي و مستقل می"معامالت"و  "عبادات"
تاً عبادات بوده است و احکام باب معامالت را از روي نوشت، بر وي تذکار داد که الگوي فقیهان در مورد فقه عمد

و این خطا است. سروش اگر چه احکام  4انداند و همه را به یکسان ابدي و مستقل دانستهعبادات محضه قیاس گرفته
 نشاند، اما شاگردان در این مهم نیز تشکیک کردند.دانست و آنرا با احکام معامالت برابر نمیعبادي را ابدي می

ندیشان ایهان و نوبر خالف ادعاي برخی از فق"ي محفل سروش عنوان کرد که ابوالقاسم فنایی دیگر درس آموخته
توان براي آنها پاسخ رضایت بخشی پیدا کرد، دینی، مشکالتی که در چارچوب پارادایم موجود در فقه سنتی نمی

  5."الت مشابهی روبرو هستیمنیست؛ بلکه در باب عبادات نیز ما با مشک "معامالت"مختص باب 
به تأمالتی پرداخت. برخی از مناطق جغرافیایی وجود دارد که  "اوقات شرعی"فنایی با همین مبنا، در خصوص  

کند و نه غروب. حکم اوقات شرعی و روزه داري ساکنین این سرزمینها  به چه نحو خورشید در آنجا نه طلوع می
ی به این ظرفیت پاسخ گوی ،هاد و بر فقیهان خُرده گرفت که پارادایم سنتیاست؟ فنایی این سئوال را پیش روي ن

نهاد. تواند پاسخی در خور براي آن بیابد. فنایی پارادایمی دیگر را در مقابل فقه سنتی میپرسش را ندارد و نمی
  هایی بود:پارادایمی که داري مؤلفه

  تفکیک ذاتی و عرضی در شریعت-1
  عرضیات شریعت استآن بخشی از متون دینی که بیانگر  ضرورت ترجمه فرهنگی-2
  امکان تحول شریعت و تغییر احکام شرعی پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)-3
  ضرورت بسط تجربه فقهی نبوي-4
  حجیت دالیل عقلی و تجربی ظنی-5
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برد. ریم سروش میهاي عبدالکمبانی که فنایی براي ترسیم پارادایم جدید فقهی برگزیده بود، نَسب تام و تمام به ایده
به این رأي رسید که: اگر فرض کنیم که پیامبر(ص) امروز مبعوث  "اوقات شرعی"فنایی با این مبانی در خصوص 

شد همین معیارهایی که در حال حاضر، قرآن و سنت براي تعیین اوقات شرعی شد آیا در وحی که به ایشان نازل میمی
کیه شد که خودشان با تشد یا به آنان اجازه داده میگرفت؟ یا از مسلمانان خواسته مییآمده است مورد تأکید قرار م

ترجمه کنند؟ رأي نهایی فنایی این بود که اگر پیامبر(ص)  "ساعت"بر محاسبات نجومی و ریاضی این معیارها را به 
معیار  کرد و آنانان معرفی میشد، معیار دیگري براي تعیین اوقات شرعی به مسلمامروز به پیامبري مبعوث می

  6بود. "ساعت"
ي پلورالیزم دینی رسیده بود. او راههاي وصول به حقیقت را متکثر عبدالکریم سروش در تأمالت خود به نظریه

باید با اند. لذا پیروان ادیان نمیهایی از حقیقت را یافتهدید. از همین رو عنوان کرده بود که هر یک از ادیان، سویهمی
آرش نراقی اما بر  7دانست.یکدیگر درپیچند. سروش این مبنا را در زیست مسلمانی امروز کارآمد و قابل تبعیت می

اي بود که نراقی آن را طرح کرد و مدعی نظریه "رواداري"ي دیگري را توصیه کرد. این ایده خرده گرفت و نسخه
تمایز قائل  "نحق داشت"و  "حق بودن"است.  نراقی میان  "مپلورالیز"ي گشاتر از ایدهتر و گرهشد که بسی پیشرفته

شد. وي ادعا کرد که میان این دو تفکیکی وجود دارد و هیچ استلزام منطقی میان آن برقرار نیست. به تعبیر او، از این 
که  اقعیتشود که فعل الف حق است. همچنین از این ورا انجام دهم، نتیجه نمی "الف"واقعیت که من حق دارم فعل 

شود که من نسبت به انجام آن حق ندارم یا شما حق دارید که از انجام آن فعل انجام فعل الف ناحق است، نتیجه نمی
به رسمیت شناخته شود. به باور نراقی در  "حقِ ناحق بودن"اي از باید جنبهمی "رواداري"مرا بازدارید. در نظریه 

   8گشایی براي امروزِ بشر باشد.ي گرهتواند نسخهاست و نمی این حق دیده نشده "پلورالیزم"ي نظریه
  سازي اخالقبرجسته

کرد. وي در سروش بر فربهی فقه در اسالم خرده آورده بود. او نیاز امروز جوامع دینی را در اخالق جستجو می
نچه که باید در صدر نشاند. آباید از موضع اخالق صورت بگیرد. لذا اخالق را نقد دین می"اي گفته بود که: مصاحبه

ما امروز کم داریم نگاه اخالقی به دین و نگاه اخالقی به سیاست است. ما باید هر دو اینها را از نو زنده کنیم. لذا به 
له اخالقی از جم اخالقی و سیاست گمان من اول باید اخالق را به میان آورد و ثانیاً پرداختن به بحث در باب دینِ

همین تأکیدات مکرّر سروش بر اخالق است که شاگردان را نیز به  9."گیردکه در اولویت اول قرار میمسائلی است 
 دین در چارچوب اخالق،"کند: کشاند. ابوالقاسم فنایی پروژه فکري خود را اینگونه نام گذاري میاین وادي می

توان قیهان میاز ف"نهد که این مسأله انگشت می. وي با این اندیشه که اخالق مقدم بر دین است بر "عقالنیت و معنویت
خواهند در قالب فتوا به خدا نسبت دهند با موازین انتظار داشت و مطالبه کرد که فتاواي خود و حکمی را که می

رد بوي با تأکید بر اخالق مداري در دین، از مبانی فکري سروش بهره می 10."اخالق فرا دینی بسنجند و موزون کنند
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کرد که موضوعی که نیازمند بازنگري و بازسازي اخالقی است، خود دین نیست، بلکه معرفت دینی و وان میو عن
  11کنش دینی است.

توجه به اخالق، در رأي شاگردان سروش برجسته شده و بر صدر نشسته بود. احکام فقهی هم اگر براي دنیاي امروز 
گرفت. بر همین مبناست است که کرده و مورد داوري قرار میباید از صافی اخالق عبور کرد، میگشایی میگره

دهد. او با محور کشد و آن را در ترازوي اخالق مورد واکاوي قرار میرا پیش می "حجاب"سروش دباغ بحث از 
ردن تواند هم در قالب پوشش سر و گ، بر این نکته تأکید دارد که رفتار عفیفانه می"عفت"قرار دادن عمل اخالقی 

اي ضروري میان عفت و پوشاندن گردن و موي سر وجود ندارد. به ملی شود و هم در غیر آن. به تعبیر دباغ، رابطهع
تواند گردن و موي سر خود را بپوشاند و غیر عفیفانه رفتار کند، همچنین گردن و موي سر خود این معنا که کسی می

رسد که نپوشاندن گردن و موي سر در روزگار کنونی علی تیجه میدباغ به این ن 12را نپوشاند و غیر عفیفانه رفتار کند.
االصول قبح اخالقی ندارد و در عین حال متضمن نقض فرمان و مراد خداوند نیست. شاگردان عبدالکریم سروش با 

آمدند که  لنگریستند. آنها به نتایجی نائرفتند و اینگونه بر متن شریعت میاي اخالقی به مصاف متون دینی میمواجهه
  اندیشه دینیِ مستقر نبود.  ، درّي غالببعضاً موافق رویه

  التفات تام بر عرفان
ان از گفت و چنسخن می "تجربت اندیش"داري ي عرفانِ مولوي بود. او چنان از دینعبدالکریم سروش دلبسته

 داد. او اگر چه بر این باوری نشان میهاي دینانداخت، که محوریت این تجارب را در آموزهدلرباییهاي آن پرده بر می
 کرد. دینداري تجربتاما تعالی دین را در دینداري تجربت اندیشِ عارفان جستجو می 13بود که دین گوهر ثابتی ندارد،

اي بود؛ این سبک دینداري متعلق به فضایی اسطوره 14گفت متعلق به نوادري بود.اندیشی که سروش از آن سخن می
 گفت که دیندارِکنیم جهانی اسطوره زدایی شده لقب داشت. سروش میانی که در آن زیست میدر حالی که جه

صاویري بیند. مثل تتجربت اندیش بیش از آنکه جهان را به صورت یک جهانِ واقعی ببیند، آن را از جنس رؤیاها می
اي ي اسطورهرا بر زمین بنشانند و از صبغه به رؤیاها رفته شاگردان سروش اما کوشیدند تا عرفانِ 15ها هستند.که در آینه

سخن به میان آورد. او گفت که در دنیاي راز زدایی شده امروزین، سخن  "عرفان مدرن"آن بکاهند. سروش دباغ از 
آید، امري گفتن از عرفانهاي سخت و صلب که با چله نشینیهاي طویل المدت و ریاضتهاي طاقت فرسا به دست می

شده است. دباغ بر این باور بود که نوع نگرش به این امور دستخوش تغییراتی شده است اما همچنان دشوار و کم یاب 
   16بحث از عرفان و جستجوي امور معنوي در جهان جدید رخت بر نبسته است و طالبان و واصالنی دارد.

ی جهان راز زدایی شده کنونهاي نظري بود که زیستن در منظور از عرفان مدرن در دیدگاه دباغ، یک سري از مؤلفه
کوشید تا از سنت ستبر عرفان قدمایی بکاهد و آنرا براي بشر جدید نیز سهل الوصول کند. دباغ میرا امکان پذیر می

رستگاري را از الي گلهاي حیاط جست و "تواند گرداند. یه همین دلیل است که در نظر او، سالک مدرن حتی می
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 رسد. چنین عارفی در حالی که دل مشغول تنهاییهاي تر در میریحان و پنیر و اطلسی جو کند. رستگاري که با نان و
دباغ در ترسیم عرفان مدرن، بر کنشهاي  17."افتدهایی است که در آب میاگزیستانسیل خویش است در فکر پروانه

هاي ن، هستی نسبت به کنشداند. در عرفان مدراخالقی نیز تأکید دارد و آنرا امري فربه در سلوك عارف مدرن می
  شود. اخالقی همه انسانها حساس است و چیزي در آن گم نمی

دباغ بر این باور بود که در عرفان مدرن، سالک از طریق زیستن در جهان و به رسمیت شناختن مراودات انسانی، 
تواند گام به وادي سلوك بگذارد. این در حالی است که در عرفان و سلوك سنتی، می ،رنج این جهانی و عشق دنیوي

  18تمامی نگاهها معطوف به آسمان بود و از زمین و زمینیان جز به مجاز سخنی در میان نبوده است.
ورد. به آ سخن به میان "معنویت قدسی"هاي عرفانی و معنوي دین تأکید ورزید و از ابوالقاسم فنایی هم بر سویه

بخشد. باور او، معنویت، روح و گوهر دین است. به این معنا که چیزي است که به کالبد و جسد دین، حیات و معنا می
نایی آن را که ف "معنویت قدسی"دین براي اینکه معنوي باشد، همه اجزاي آن از صدر تا ذیل باید معنوي باشد. نظریه 

هاي اعتقادي و رفتاريِ دین، تفسیر معنوي و در عین حال لیمِ دین اعم از آموزهکرد، کوشیده بود تا از کل تعاطرح می
  19عقالنی به دست دهد.

د. به باور او نیز ایمان ابراهیمی و عرفان سنتی در عصر کرآرش نراقی هم گوهر دینداري را در عرفان جستجو می
ر جهان کند که امر الهی داي زیست میدر زمانه که سالک مدرن بودشود. نراقی بر این باور جدید به سختی یافت می

به  توان از آنوضعیتی را به وجود آورده است که می ،ل بنیادین در نوع نگرش انسانغایب است. به نظر او، تحو
توان به ایمان نائل ي غروب خداوند هم میدهد که در همین زمانهنراقی اما امید می 20تعبیر کرد. "کسوف خداوند"

  آمد.
شاگردان سروش، عرفانِ صلب عصر سنت را آب لطفی بخشیده و آنرا به میدان دنیاي معاصر آورده و قابل عب و ص

  تبعیت کرده بودند.
را  . گاه نظریات اوگیرندمیانداخت مدد ند و از مبانی فکري که او دراهاي استاد خود ایستادهبر شانه شاگردان

تابند. یکنند و آن را بر نمآید؛ بعضاً  از رأي او انتقاد میازند و به نتایجی نائل میپرددهند و به بسط آن میامتداد می
ورزي است. این چالشهاي فکري و این این اما مرام و سلوك حقیقیِ دانش اندوزي است. رعایت ادبِ مقامِ اندیشه

خ دادن است؛ ممکن است چنان جدیدي در حال ر تواند برخی را به گمان اندازد که گویی دینِتضارب علمی می
ید. نه ي جدي نوینی در حال تحقق است. اما و هزار اما که این نه دین است و نه فرقهدلفریب باشد که گویی فرقه

یراسته گیرد، پهاي مکرّر قرار میاي که مورد مداقّهاي نوین. این تنها یک اندیشه است. اندیشهمذهب است و نه طایفه
ي دین در را بر خود بگیرد. مکتبی براي عرضه "مکتب"تواند نام یک شود و میآن افزوده می گردد، بر زینتمی

  .تنها یک نسل پس از عبدالکریم سروشدنیاي امروز. 



٦ 
 

  
  این متن در شماره ششم نشریه تقریرات منتشر شد.
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