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 الحکیم هو

 درآمد
 

می پاارو در دینی اصالح پروتستانتیسم، جنبش از سال پانصد از بیش
 رغی و اروپایی جوامع در مهمی تحوالت و قرن، تغییرات پنج این در. گذرد

 .است داده رخ ایران در جمله از و اروپایی
می زآغا گفتارهایی مکتوب متن با دینی نقد فصلنامه از شماره سومین

 دهش ایراد» ایران در دینی اصالح و غرب در رفرماسیون« سمینار در که شود
 دینی اصالح جنبش سال پانصدمین مناسبت به که سمینار این در. است

 سخنرانان شد برگزار آلمان کلن شهر” آکادمی میالنشتون“ غرب، در در
 چشم و شناسی تبیین، آسیب به ایران وضعیت بر تمرکز با تا کوشیدند

 . بپردازند دینی اصالح انداز
 سوی از سمینار آن در که است مباحثی یویراسته شامل شماره این پرونده

 شد طرح نیکفر رضا محمد و علیجانی سروش، رضا مهمانانش، عبدالکریم
 ذیل در است اشکوری یوسفی حسن از پرونده، نوشتاری بخش پایان و

 توانستن علتی به اما باشد نشست آن سخنرانان از بود بنا که عنوان همین
 . شودمی منتشر اینجا او نظر مورد مبحث و

❊❊❊ 
 علی محمد آراء درباره خوانیممی مبسوطی پرونده، مقاله از خارج در

 کالسیک تفسیر و اسالمی الهیات کرسی صاحب و پژوهمیرمعزی، شیعه
 نگاشته شناسمتقی، جامعه محسن همت به سوربن، که دانشگاه در قرآن
 امهن زندگی و اجمالی معرفی به مقاله، نخست این در نویسنده. است شده
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 تاریخ انتقادی بررسی جهت او روش سپس. پردازدمی معزّی امیر فکری
 معرفت و شناختی روش هایجنبه کندمی تالش و بررسی را تشیّع تحوّالت
 پژوهشهای از برخی با را او رهیافت تمایز و کاویده را او دیدگاه شناختی

 جهت امیرمعزی رویکرد. دهد نشان شناسی شیعه و شناسی اسالم
 آوری معج و قرآن تاریخ به پرداختن تشیّع ، چگونگی اولیه تاریخ شناختن

 زا برخی به نگاهی با تشیّع اولیه متون دوباره طرح جهت او آن، رهیافت
 . است بخش این مهم فرازهای از اسالم نخست قرون حدیثی کتابهای

 شناسخسروخاور، جامعه فرهاد شماره، یادداشت این عناوین دیگر از
 . است آن واکنشهای و پاریس در تروریستی فاجعه درباره

❊❊❊ 
 انکی آزاده اثر» اسالم در قدرت و زنان« کتاب میزبان شماره این یکتابخانه

 به است هفت پاریس دانشگاه در شناسیجامعه فرانسوی-ایرانی استاد
 زبان هب فرانسه، و میشالون انتشارات که پویا؛ کتابی صادقی مهدیس قلم

 و ماسال در زن مسئله توضیح و تشریح به و کرده منتشر را آن فرانسوی
 . پردازدمی اسالمی گفتمان در قدرت ساختار در او جایگاه

 کتاب مطلع با” منظر دو از شناسیدین“ یادداشت در نیز رضائیه سارا
 مرور ار  او آراء شبستری مجتهد محمد اثر" دین از انسانی قرائت در تامالتی"

 ینید نواندیشان از” فیرحی داود“ از گفتاری با سرانجام، فصلنامه و کندمی
 تازگی به که داردمی گرامی را او تهران، یاد دانشگاه سیاسی علوم استاد و

 رعص در دولت و دین«، »تجدد آستانه. «درگذشت کرونا به ابتال پی در
 این بار پر کارنامه از هایینمونه» معاصر ایران در قانون مفهوم« و» مدرن

 برای و آرامش و رحمت روحش برای" دینی نقد. "است ساله۵۶پژوهشگر 
 .کندمی آرزو صبوری بازماندگانش
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 آموزیم؟از لوتر چه می 
 ١عبدالکریم سروش

 
کنم اند. به اختصار، تحت سه عنوان عرض میدر باب لوتر سخن بسیار گفته

 خواهم بگویم. که چه می
ن و های بنیادیتز اول این است که ما به لوتر احتیاج نداریم. به دلیل تفاوت

ای هبسیاری که بین ایران و اروپا و اسالم و مسیحیت است، امکان و زمینه
طور ظهور یک لوتر را در اسالم و در ایران کنونی نداریم. دوم اینکه از قضا، این

هم با مسیحیت نداریم. و تز نیست. ما به لوتر حاجت داریم و فرق زیادی 
سوم این است که باز ما به لوتر حاجت نداریم؛ برای اینکه ما لوترهای بسیاری 

 ایم. داشته
 

 اسالم شباهتی به مسیحیت ندارد و ما به لوتر احتیاج نداریم
وتر ی ظهور یک لمطلب اول اینکه ما نه تنها به لوتر حاجت نداریم، بلکه زمینه

در دین اسالم نداریم. در این باب، دالیل  مذهب تشیع وهم در ایران، در 
الخصوص دالئل الهیاتی. البته عالوه بر دالئل  زیادی ذکر شده است، علی

ی اینها را در کنار هم بنشانیم حجم اجتماعی، سیاسی و تاریخی که وقتی همه

                                                
رفرماسیون در غرب و اصالح “ی سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش در سمینار ویراسته . ١

 میالنشتون آکادمی شهر کلن. آلمان”. ایراندینی در 
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دهد. یکی اینکه ما مسلمانیم. دین عظیمی از دالئل و شواهد را تشکیل می
های بسیاری با مسیحیت دارد. دیگر اینکه ما بحثی از گناه اولیه سالم تفاوتا

ه کار بالعاده مهم است. آدمیان همه گناهنداریم. در مسیحیت این نکته فوق
آیند. پدربزرگ ما گناهی کرد و خداوند او را از بهشت بیرون راند و گناه دنیا می

شریت باشند، نوشته شد و تا افراد ی باو، به پای یکایک فرزندان او، که همه
به عیسی ایمان نیاورند، و خود را در پناه و لوای او، تحت شفاعت او و وساطت 
او قرار ندهند، زنگار آن گناه نخستین از دامن روح آنها پاک نخواهد شد. بدیهی 
است که ما چنین تفکری در اسالم نداریم. آدمیان، خواه مسلمان باشند خواه 

 اند وی اولیه و آفرینش نخستین، پاک آفریده شدهلحاظ روحیهکافر، به 
است. ایمان  کار نیستند و به اصطالح فقها اصل برائت در موردِ همه جاریگناه

 آوردن هم برای آمرزش گناه نخستین نیست. 
فروشی هم نداریم. یعنی معنا ندارد که ی دوم اینکه ما در اسالم مغفرتنکته

بگیرد و چنانکه در کلیسا خصوصاً در دوران لوتر شایع شده کسی از شما پولی 
 ور کند و آتش رفُرِم اوبود و آن آخرین محرکی که توانست خشم لوتر را شعله

فروشی بود. ظاهراً ما در اسالم و ی مغفرتخرمِن مسیحیان را بگیرد هم قصه
می سایم که کسی، یا یک مقام ر های نخستین نداشتهکتاب مقدس و اندیشه
ای بدهد مبنی بر اینکه شما پس از مرگ و در روز آخرت، به شما تضمین یا نامه

عذاب نخواهید شد. یا باالتر از این، به شما تضمین بدهد که اقوام شما را هم 
خواهند آمرزید اگر قبل از شما پدر یا فرد دیگری هم از دنیا رفته، و احیاناا در 

انید از جناب پاپ یا یکی از مقامات رسمی توعالم برزخ در حال عذاب است، می
ای دریافت کنید و مبلغی بپردازید و بر اثر آن نامه، خویشاوند معظم کلیسا نامه

 شما موقتاً از عذاب رهایی پیدا کند. 
ی بعد اینکه ما در اسالم معصومیِت مَراجع نداریم. در حالی که پاپ از نکته

ر شیعه و نه در اهل سنت نگفته کس نه دمقام عصمت برخوردار است. هیچ
است که مراجع و مشایخ، اعم از آنها که در تصوف هستند و فقیه یا فیلسوف 
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هستند، از مقام عصمت برخوردارند. حداکثر، بحث عدالت مطرح بوده و 
 کند که سخنی بگوید.هست اما در باب عصمت احدی جرات نمی

ما در اسالم کلیسا نداریم. کلیسا خاِص کاتولیسیزم است و نقش بسیار مهمی 
رسید و از طریق عیسی به دارد. شما از طریق کلیسا است که به عیسی می

خدا. هیچ راه دیگری وجود ندارد. آن تعبیری که در انجیل هست و عیسی 
گذرد. ا مییعنی راه نجات از کلیس» من تنها را رسیدن به نجات هستم«گفت: 

شما «ترین ایرادهایی که به پروتستانتیسم وارد شد، همین بود که یکی از مهم
حذف کلیسا نه تنها حذف سیاسی بود، بلکه حذف » اید.کلیسا را حذف کرده

الهیاتی بود. در ایماِن مسیحیان، کلیسا نقش اصلی داشت. بدون کلیسا شما 
ستید به نجات توانخدا برسید. نمی توانستید بهتوانستید مؤمن باشید. نمینمی

برسید. ما چنین مفهوم و دستگاه و انستیتوشنی به نام کلیسا، نه در شیعه 
ایم. در اسالم به داریم و نه در سنت. نه امروز داریم و نه در گذشته داشته

اند روحانی نداریم. برآشفته نشوید و نفرمایید پس این مانند مسیحیت گفته
اند؟ و پس االزهر چه کار کارهای که امروز در ایران داریم چههزار روحانی۲۰۰
کند؟ اینها روحانی به معنای ی قم چه تربیت میی علمیهکند و حوزهمی

مسیحی کلمه نیستند. روحانی در مسیحیت، قدرت و والیت دارد. و این والیت 
ه بدون کند که در حد اعجاز است. به طوری کگیرد. کارهایی میرا از پاپ می

حضور روحانی، امورات شرعی مطلقاً انجام ناپذیر است. یعنی وقتی در کلیسا 
دهد، تحت تصرف و والیتی که جناب کشیش به شما نان و جام شراب می

شود؛ آن نان کند، آن شراب همانجا بدل به خون عیسی میکشیش می
 از دست شود. شما آن نان و شراب رای بدن عیسی میهمانجا تبدیل به پاره

دیل گیرد. تبافتد. اینجا اعجاز صورت میدیگری بگیرید، چنین اتفاقی نمی
شود و شراب خون گیرد. نان واقعاً گوشت بدن عیسی میجوهری صورت می

دانید اینها محل اختالف بزرگان کلیسا بوده است اما او. البته چنان که می
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ذا شود. و لال نصب میاند چرا که از باچنین والیِت تصرفی به کشیش داده
 رود وکند. وقتی یک مسیحی نزد روحانی میای پیدا میچنین قدرت روحانی
آمرزد. همان کشیش است که او را کند، خدا او را نمیاعتراف به گناه می

ید کنآمرزد. یعنی او (کشیش) قدرت مغفرت دارد. شما نزد او استغفار میمی
ای در اسالم نداریم. شما اگر گناهی انیبخشد. ما چنین روحو او شما را می

اید، باید بین خود و خدای خود استغفار کنید. بخشنده هم خداوند مرتکب شده
اند که در اسالم است. لذا روحانی به معنایی که در مسیحیت داریم، گفته

ی ازدواج، روحانیت مسیحی دخالت مستقیم دارد. نداریم. یا مثال در مسئاله
تواند در کلیسا بگوید پیوند همسری بین زن و مرد برقرار ه میفقط او است ک

یسا بیرون کل» کنم که شما همسر یکدیگر هستید.من اعالم می«شده است. 
توانید بدون حضور یک دهد. ولی در اسالم شما میاین همسری رخ نمی

م اروحانی نماز بخوانید، ازدواج کنید، و یا هر کار دیگری از جنس عبادت را انج
 دهید. 

لوتر، با تمام این چیزها در افتاد و حذفشان کرد. ما در اسالم، به مانند 
یهودیت، شریعت داریم. ولی مسیحیت، شریعِت بسیار رقیق و نازکی دارد. 

تواند در یک دیانت صورت بگیرد، رفرم فقهی و های مهمی که مییکی از رفرم
 ضعیف است.شریعتی است؛ چیزی که در مسیحیت بسیار رقیق و 

ی میان خدا و خلق نداریم. شما خودتان با خدا اند که ما در اسالم واسطهگفته
کنید. خواهد بحرف بزنید، دعا کنید و از او استغفار کنید. هر کاری که دلتان می

از  توانم بشمرم.و رجوع به کلیسا شرط نیست. خب از این قبیل بسیار می
پروتستانتیسم خیلی اهمیت پیدا کرد. ی عمل صالح، که بعدا در جمله قصه

دهیم، اما برای لوتر تنها عمل ما در اسالم به عمل صالح بسیار اهمیت می
دهد ایمان آوردِن اوست. از ابتدا تا به انتها، مهمی که یک مومن انجام می

نید دای بسیار فرعی دارد. در حالی که شما میآید و جنبهعمل به دنبال او می
های بیشتر از این می توان عرض همدیگر هستند. نمونهنها همدر اسالم ای
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دهند) ظاهرا تفاوت زیادی بین اسالم و مسیحیت است ذکر کرد (که نشان می
و اگر قرار است در مسیحیِت کلیسا رفرمی صورت بگیرد، در اسالم به آن معنا 

 تواند صورت بگیرد. رفرم نمی
 

 ازمند لوتر هستیماسالم به مسیحیت شباهت دارد و ما نی
خواهم بکنم. اسالم موجود، خیلی شبیه در بخش دوم ادعای دیگری می

مسیحیت است. ممکن است ما بگوییم قرآن مثل انجیل نیست و علمای ما 
ند. اینها نویساند و میمسیحیت را قبول ندارند و علیه مسیحیت کتاب نوشته

دارد، شباهت زیادی دارد و دانیم. اما آنچه که در حال حاضر وجود را همه می
دهد در ورای این ظواهر، منطق مشترکی وجود دارد که ادیان و این نشان می

کشاند. ما هم االن شاهد پیروان آنها را، حتی عالمان آنها را به راهِ یکسانی می
خواهم مدعی شوم که ما به لوتر این امور هستیم و به همین سبب هم می

ی نف«خواهم گفت که احتیاجی نداریم. موالنا گفت: احتیاج داریم. اما بعدا 
 کنیم که به دنبالش اثبات کنیم.اول نفی می» کردم تا بری ز اثبات بو

چرا اسالم کنونی ما شبیه به مسیحیت شده است؟ اول اینکه ما کلیسا داریم. 
گویند نداریم، سخن چندان دقیقی نیست. مخصوصا که نظام اینکه می

نظام کلیسایی تام و تمام است. بله ما در گذشته مثال  جمهوری اسالمی یک
ی نزد قاجار و صفویه دستگاهی به نام کلیسا نداشتیم که قدرت و اوتوریته

رسمی داشته باشند. روحانیت همیشه با قدرت مسلط، در دیالوگ بود. کفّه 
طرف. ولی پس از جمهوری اسالمی، ما چرخید و گاهی آنطرف میگاهی این

داریم. این امر، مدلوالتی دارد. کلیسا، رای رسمی داشت. یعنی وقتی کلیسا 
گفت تفسیر فالن آیه این است، همان بود و بس. ممکن بود دیگران رای می

خودشان را داشته باشند اما تفسیر رسمی کتاب مقدس با کلیسا بود. این از 
ر رسمی فسیاصالحات و انتقادات رادیکال جناب لوتر بود که گفت رای رسمی، ت
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و قرائت رسمی نداریم. کلیسا که باشد که به ما بگوید تفسیر رسمی کتاب 
توانیم روحانی خویشتن شویم. مقدس چیست. خودکشیشی داریم، ما می

 خودمان به تفسیر و فهم کتاب مقدس بپردازیم. 
یعنی توانست کثرتی از آراء را پدید بیاورد. به همان دلیل هم االن در امریکا 

چرچ پروتستان وجود دارد ولی همچنان یک چرچ کاتولیک بیشتر وجود چهل 
ندارد. بیشتر از یک رای رسمی و تفسیر کتاب مقدس از کلیسای کاتولیک بیرون 

که کلیساهای متعدد پروتستان هر کدام برای خودشان آید. در حالینمی
ت و ر تفسیری از کتاب مقدس دارند و این یک پلورالیسم محقِق معینی را صو

های بنده و دیگران آمد که ما تحقق بخشیده است. ولی امروز وقتی در نوشته
تفسیر و قرائت رسمی نداریم، رهبر جمهوری اسالمی رسما در یکی از 

هایش گفت نخیر، ما تفسیر رسمی کتاب داریم. این چیزی نبود که سخنرانی
ه ما درست است کخالف انتظار من باشد. اصال کلیسا شأنی غیر از این ندارد. 

ی های رسالهفقیهاِن مختلف داریم و این فقیهان هر کدام مقلدان و کتاب
ی کافی به هم نزدیک هستند، ثانیا تحت مختلفی دارند، اما اوال اینها به اندازه

گیرد و از اهمیت هایشان تحت الشعاع قرار میشعاع رسمی حکومت اندیشه
ما کلیسا داریم. قرائت رسمی از کتاب،  شود. لذاکثرت و تکثر آنها کاسته می

قرآن و فقه داریم. وقتی که شما فقه را به قانون کشور بدل کردید، دیگر قانون 
 تواند چندگانه باشد. نمی

زمانی بود که ما فقیهان بسیاری داشتیم. بخاطر اینکه فقه قانون رسمی کشور 
از آن بود. اما یک  نبود. قانون اساسی وجود داشت. یا چیزهای دیگری که قبل

ی تواند با چند قانون بسازد. یک قانون باید باشد، لذا یک نظریهکشور که نمی
فقهی در قالب قانون ریخته شده است. حتی ما فقه رسمی داریم. یعنی آن 

شود. تکثری که فقه شیعه و حتی فقه سنت در گذشته داشت، دیگر یافت نمی
ی ست که والیت فقیه، (تنها) یک نظریهدانید و حاجت به ذکر نیشما همه می

ی ی رقیِب فقهی است. اما همین این یک نظریهفقهی در میان چندین نظریه
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های کشور مبتنی بر آن فقهی، شده است روح قانون اساسی. و تمام قانون
هستند و تحت الشعاع آن هستند و باید با آن توازن و تعادل و تفاهم برقرار 

یابند. خب این شوند و مقبولیت نمیورت قانون نمیکنند. در غیر این ص
کرد، رغم آن کثرتی که قبال فقه اسالمی تجربه میمعنایش این است که علی

چون اکنون تبدیل به قانون کشوری شده و این کشور چارچوب معینی دارد، 
توانیم دو قانون داشته باشیم. لذا دوتا فقه نداریم. فقط در اعمال دیگر نمی

ر خصوصی و جزئی مثل نماز خواندن است که تکثر و تنوع وجود دارد. بسیا
ا رسید، دیگر کلیسساز که میدیگر فراتر از آن، به امور مهم و کالن و سیاست

کنیم و قوانین کشوری دقیقا در ذیل این ایم و کلیسایی عمل میپیدا کرده
 کند.کلیسا شکل پیدا می

ی مهمی اند. البته نکتها در صدر نشاندهگفتم که در پروتستانتیسم، ایمان ر 
بود ولی حقیقت این است که ما هم در اسالم و مخصوصاً در تشیع، چنین 

ات ی حسنگفتند محبت علی در صدر همهایم. اینکه میای از قبل داشتهایده
است و با داشتن محبت علی، شما دیگر مشکلی نخواهید داشت. روز قیامت 

و نجات شما خواهد رسید. در حقیقت، این اندیشه وجود  و یا در قبر به فریاد
داشت؛ گو اینکه در سایه و در محاق رفته بود اما تحقق واقعی داشت. یعنی 

 های دیگر داده بودند. به آن، چنین تفوقی در مقابل اندیشه
اند در اسالم واسطه نداریم. اما در اسالم موجود، ما واسطه داریم. کاری گفته

 ۱۲حقیقتا اسالم چه هست ندارم. شیعیان که خیلی واسطه دارند. به اینکه 
امام و این همه صوفیه دارند. اینها وسائط بین خداوند و شیعیان هستند. نه 

دار شدن و شفای بیماری، حتی برای مغفرت فقط برای گرفتن رزق و بچه
یم یگوگری که ما میجویند. یعنی این واسطهگناهان هم به امامان توسل می

از مشکالتی بود که در کلیسای مسیحی وجود داشت، بالفعل و به عین و عیان 
در میان ما حضور دارد. البته در میان اهل سنت، به این غلظِت اهل شیعه 
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وجود ندارد ولی همچنان وجود دارد. به هر حال اولیای خداوند هستند و مردم 
روند. اگر در وهابیت میخواهند و به مزار آنها از آنها وساطت و شفاعت می

یک شباهت با لوتریسم وجود داشته باشد، همین نفی زیارت قبور و اولیایی 
است که بخواهد وساطت بین انسان و خداوند بکند. بعدا خواهم گفت که 

گو و لوتریسم، جدای از شخص جناب لوتر که شنیدید چه مرد درشت
چه که آورد، معجونی خویی بوده، غیر از اوصاف و رذایل شخصی، آندرشت

دست بیاوریم، است از آنچه که ما بخواهیم از تاریِخ مذاهب اسالمی به
معجونی است از وهابیت و اشعریت و تشیع و غیره. گویی که این مرد از تمام 
اینها در اختیار داشته و از هر کدام یک قلم برداشته و معجونی ساخته به اسم 

 پروتستانتیسم.
وثری بود اما حقیقت این است که اگر خوب نگاه کنید البته که معجون م 

بینید که هیچ ابداعی در این مکتب وجود ندارد. اگر ابداعی هست، از می
 ترکیب و تالیف است که صورت گرفته. 

ما در اسالم درست است که به ظاهر خودکشیشی داریم اما در اسالم معاصر 
 فقه خودتان را داشته باشید.دهند واقعا خودکشیشی نداریم. به شما حق نمی

ما گویند حتدهند تفسیر قرآن خودتان را داشته باشید. میبه شما حق نمی
باید بروید روحانی بشوید. یعنی آنچه که لوتر آورد و مهم بود و گفت هر کسی 
روحانی خویشتن است، و هر کس در مقابل خداوند صلیب خویشتن را به 

یکال و انقالبی و انگشت کردن در چشم ی رادکشد، که خیلی ایدهدوش می
کلیسا بود چون آنها این مقام انحصاری را برای خودشان قائل بودند، عین 
همین را ما در اسالم موجود داریم. کسانی که جدا قائل به خودکشیشی 
هستند، نواندیشان دینی هستند. و اینها همان کسانی هستند که مورد تحریم 

یران هستند. بخاطر اینکه معتقدند حق تفسیر کتاب و طرد کلیسای موجود در ا
مقدس را دارند. حق این را دارند که هم فقه و هم کتاب را خودشان فهم کنند. 

ی مردم حضور دارد و ولی خب این اقلیت است. آنچه که در اکثریت و عامه
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آفریند و مورد قبول دستگاه کلیسای رسمی هم شود و نقش میعمل می
که دیگران حق ندارند در این مسائل دخالت بکنند. یعنی  هست، این است

گویی که خداوند فهم دین را در اختیار یک قوم خاص قرار داده و دیگران از 
 این فهم، محرومند. 

ما در اسالم عذاب قبر و برزخ هم داریم، ولی در تشیع، نه بصورت 
امان عذاب قبر توانید از جانب امفروشی، این را هم داریم که شما میمغفرت

تان دفع کنید و از ایشان بخواهید برای گذشتگانتان از خدا را از خویشاوندان
ی مشابهی وجود دارد که ما از آن غافلیم. آنچه مغفرت بخواهند. اینجا، اندیشه

 ست. که به سر مسیحیت آمد، آشکار یا پنهان، در میان ما هم جاری
های اسالم ه بود و راجع به مشابهتجایی بودم و استاد جوانی از اتریش آمد

کرد بسیار سطحی و هایی که ذکر میگفت. مشابهتو مسیحیت سخن می
های آقای خمینی که ایستاده و دستش را گشوده را ظاهری بود. عموما عکس

نشان داد و بعد پوسترهایی که از مریم یا عیسی وجود دارد را نشان داد و گفت 
ای بین عیسی و آقای خمینی وجود مصنوعیچنین مشابهت مصنوعی و غیر 

 چنین، راه نفوذ خودش را باز کرده.دارد و مسیحیت این
تری که در این بین وجود دارد های بسیار عمیقمن گفتم این استاد از ریشه

غافل است. یکی همین مجلس خبرگان است. کسانی که در مجلس خبرگان 
د. این کنننصب. رهبر را کشف میکنند نه اند نه رهبر را انتخاب مینشسته

 هایی که یکی ازشود. شورای کاردینالای است که پاپ انتخاب میهمان شیوه
 القدس به ما الهامگوید که روحگزیند، میها را از بین خودشان برمیکاردینال

شود. نصب و انتخاب کرده است که فالنی پاپ بعدی است. پاپ کشف می
 تر؟ عمیقشود. از این شباهت نمی

به همین سبب هم کسی مثل آقای جوادی آملی آمد و گفت کسی که در صدر 
نشیند وکیل مردم نیست، ولِی مردم است. بین این دو فرق بسیار است. می
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گوید که حکومت یا حاکم، وکیل مردم است. ی دموکراسی به ما میاندیشه
م هم نیست، اجیر گفت رهبر، وکیل مردخدا آقای حجاریان را حفظ کند که می

کنند برای اینکه خدماتی را انجام دهد. اگر هم مردم است. مردم او را اجاره می
کنند. اما شما که ولی خودتان را اش میاز انجام آن خدمات عاجز ماند، عزل

توانید انتخاب کنید و نه عزل. مقام، مقاِم دیگریست. مثل جناب پاپ نه می
گویند این بزرگان معصوم نیستند، تعارف ماند. ضمن اینکه وقتی میمی
گویند. در عمل برایشان مقام دانم که در کالم این را میکنند. بنده هم میمی

عصمت قائل هستند. شما به ظواهر و الفاظ توجه نکنید حقیقتا قول آنها را 
دانند. یعنی خداوند آنها را تایید کرده است. امام زمان بر مؤید من عندهللا می

 نشان نهاده، روح القدس در فکرشان آنها را فراهم آورده. زبا
کنیم. حاال ها بیش از آن است که ما ظاهرا فکر میخواهم بگویم شباهتمی

از مسیحیت به اسالم آمده یا برعکس یا منطق واحدی بر هر دوی اینها حکم 
ایم. روحانیان ما کرده، هرچه که بوده، ما کمابیش به جای واحدی رسیده

سرت دو چیز را داشتند. یکی اینکه مثل رضا شاه عمل کنند و دیگری اینکه ح
مثل پاپ عمل کنند. هر دو حسرت آنها هم برآورده شد و این دو مقام را در 

 شود والیت فقیه یا دیکتاتوری دینی. اند که نامش مییک مقام جمع کرده
 

 ما به لوتر احتیاج نداریم
خواهم به مبحث بعدی ورود کنم. اینکه ما به لوتر هم احتیاج در اینجا می

اند. نه یک لوتر، بلکه لوترهای نداریم. چون لوترهای ما (پیش از این) آمده
بسیار. در مسیحیت هم همینطور است. لوتر نامدار شده است. وگرنه قبل و 

امیران آلمانی حمایت و  یار بود.اند. لوتر بختبعد از او کسان دیگری هم آمده
اش کردند که او سوزانده نشد و اگر نه که دست به سوزاندِن کلیسا مخفی

بسیار خوب بود. حتی او را دعوت کردند و او از رفتن به رم استنکاف کرد و 
توانست زنده بماند وگرنه پیش از او یان هوس و دیگران را سوزانده بودند. 
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یت و کلیسا داشت اما خوشبختانه در خدای وحشت، تجلی عمیقی در یهود
ها مطرح نبوده است. حتی شما به کتاب مونتسکیو، اسالم، سوزاندن انسان

ش گرایان را با آتبینید نوشته باید همجنسرسید میالقوانین هم که میروح
کنند. یعنی از یک سنِت سوزاند برای اینکه خالف مسیر طبیعت رفتار می

د. حرف این است که نه در مسیحیت نه در اسالم، کنای صحبت میجاافتاده
ها هایشان عاقبت بخیر شدند و بعضیاند. بعضییک لوتر نداریم. لوترها آمده

 یار.یار و برخی نابختبخت
هایی که عرض کردم ی اینها یا لوترهای ما دانه به دانهنواندیشان، اراسموس

ایم. اگر قرار است رفرم دینی ندهاند. ما این نهضت را از سر گذرارا مطرح کرده
صورت بگیرد، کمابیش تمام اجزا و عناصرش مهیا است. فقط یک سوال باقی 

» ای که نهضت لوتری در اروپا داد را نداد؟پس چرا آن نتیجه«ماند که می
بینیم، مقصودِ به ذاِت لوتر نبود. کار لوتر پیامدهایی ای که در اروپا مینتیجه

کاشت که انواع ودش به دور بود. چون تخم را در زمینی میداد که از ذهن خ
یعی ی حقوق طبمحصوالِت دیگر داشت. یک قرن پس از لوتر یا کمتر، مسئاله

ی نداشتِن قرائت رسمی را بسیار برجسته کرد. مطرح شد. حقوق طبیعی، قصه
شان استفاده کنند و عالوه بر تفسیر رسمی، اجازه داد مردم از حق رسمی

سیر غیر رسمی را هم عرضه کنند. ما این و برخی چیزهای دیگر را نداشتیم تفا
 و نداریم.

 
 سه نکته پایانی

اسالم سکوالر است، به معنای دقیِق غیر سیاسی و فلسفی، که روحانیت  اول:
نقشی در اعمال دینی نداشته باشد. درست است که در حال حاضر روحانیون 

ها و مصلحانی که آمدند، یاری از رفرمیستدر اعمال دینی نقش دارند اما بس
بر این نکته انگشت تاکید نهادند که برای انجام عمل دینی من جمله سیاست، 
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حضور روحانیت شرط نیست. اگر شما حضور روحانیت را شرط بدانید، خواه در 
ی سکوالریسم بیرون اعمال عبادی، خواه در اعمال سیاسی، آنگاه از دایره

 خواهید رفت. 
ی آنچه که لوترها و مصلحان ما در عالم اسالم مطرح کردند، قصه :ومد

پلورالیزم است که خوشبختانه در ایران، بعد از انقالب مطرح شد. بنده به یاد 
ندارم که نه در عالم اهل سنت مطرح شده باشد و نه پیش از انقالب ایران. 

توانید هم گرچه همچنان قدرش شناخته نشده است. بر اساس آن، شما می
های متکثر داشته باشید و هم باالتر از آن، نه فقط دین اسالم که ادیان قرائت

ای هتوانند مسیر نجات باشند. ما عین این را در ایران و نوشتهمختلف می
کنیم. لوتر وقتی از ایمان مصلحان خودمان داریم. چیزی که در لوتر پیدا نمی

 تاخت.ها میها یا مسلمانبه ترک گفت، منظورش ایمان مسیحی بود. اومی
ِ مسلمین بود. لوتر، به یهودی ها هم در اروپای گذشته، ترک لقب دیگر

تاخت. ایمان فقط ایمان مسیحی بود. از دستاوردهای مهم اصالح دینی در می
دوران ما است که کثرت را نه فقط در مذاهِب دروِن یک دین، نه فقط در نفی 

داند بلکه کثرِت نجات را در ها میروایات و قرائت قرائت رسمی و جواز کثرت
باقی ادیان هم قائل است. توجه داشته باشید که این رای فقهی رسمی نیست. 

 اند. هایی است که بر این نکته انگشت تاکید نهادهرای مصلحان و رفرمیست
نید داای بود. همه میماندهنگاه لوتر به علم و به عقل، نگاه بسیار عقب سوم:

فکر نبود. اصال برخالف ما که پنج قرن بعد از او هستیم، هنوز که لوتر روشن
در شکاف بین سنت و مدرنیته قرار نگرفته بود. اطالعات درستی از دنیای اطراف 

ند. برای خواخودش نداشت. با کوپرنیک و گالیله در افتاد. کوپرنیک را احمق می
 وقف شد تا یوشع  نمازش را بخواند و یااینکه در بایبل آمده بود که خورشید مت

گفت این احمق ی خداوند خلف نشود. میجنگش به پایان برسد و آن وعده
دد. گر داند که بر اساس تورات، زمین ثابت است و خورشید به دور آن مینمی

اما در نواندیشی دینی کنونی، آغوش به علم و عقل، گشوده است. یعنی 
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ا یا هدینِی لوتری رفته است. یعنی اگر اراسموس ها فراتر از اصالحفرسنگ
 اند.اند، در واقع درس عبرتی از لوتر گرفتهلوترها ظهور کرده

ر گویم که ما این جبفراتر از تمام اینها، لوتر یک انسان جبری است. من نمی
 ی ما داشتند. اتفاقا چنانکه گفتم، این التقاطیایم. اشاعرهرا در گذشته نداشته

گفت جبر و وتر پدید آورد، یکی از اجزایش همین اشعریت بود که میکه ل
ی خداوند است و به اختیار شما نیست. عاقبت شما هم در دستان ایمان هدیه

خداوند است. اینکه از شما عمل نیک سر بزند یا نه، بنا بر قسمت ازلی است. 
ت. لوتر اس های صریحِ اگر قسمت باشد چنین خواهد شد وگرنه، نه. اینها حرف

ی طوالنی اشعریت در تاریخ اسالم بوده است. مولوی و حافظ ما سابقه
 اشعری بودند، این بزرگان به قول بنده:

 گرچه او را صد هزاران گوهر است
 تر استلیک جبرش از قدَر فربه

تر از اختیاری بودِن اوست. با اینکه هزاران گوهر در انباِن اوست، اما جبری
در نگاه او هم بسیار فربه و برجسته است. این عینا در لوتر  یعنی عنصر جبر

رغم آن، لوترهای جدید ما در دوران مدرن، مانند محمد هم هست. اما علی
ی اقبال اقبال الهوری بر اختیار تاکید دارند. تاکید بر اختیار و خالقیت، مشخصه

اند. گرفتهالهوری است. هنوز برخی از مصلحان ما این را از الهوری یاد ن
 گوید:الهوری می

 گر از دست تو کار نادر آید
 گناهی هم اگر باشد ثواب است

گوید اگر ابتکار داشته باشی، و حتی در گناه این سخن بسیار لطیف است. می
ر، ی ما و لوتکردن خالقیت داشته باشی، باز هم ثواب است. اینها در گذشته

یک حرکت معتزلِی غیر اشعری، نبود. خوشبختانه حرکت نواندیشی دینی ما 
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ضد اشعری، اختیاری و غیر جبری است. این، پیشرفت بلندی است که ما 
 کند. ایم و تکیه بر ایمان به تنهایی، بارِ ما را بار نمیکرده

شان بینم. من با ایهای آقای شبستری، تاکید بر ایمان را بسیار میدر نوشته
کنم اما گمان من این است ک میداستان هستم و سخن ایشان را هم در هم

ی لوتری و پروتستانی، عنصر ایمان را نزد ایشان که نفوذِ بسیار زیادِ اندیشه
آنقدر فربه کرده که عمل صالح را تقریبا به کنج برده است. در حالی که توازن 
میان عمل صالح و ایمان، در تفکر رفرمیستِی جدید اسالمی، از دستاوردهای 

 ید قدرش را شناخت و اهمیت داد.مهمی است که با
پذیرم. در میان اما ایمان لوتری، ایماِن شورمندانه است. بنده این را از او می

های ما، ایمان هنوز آنچنان شورمندانه نیست. عاشقانه نیست. ما و رفرمیست
 آلود است و همراه با خشیت. ای، تصدیقی، خوفایمان هنوز گزاره

واره داشت، خیلی راحت ورزید و خدای انسانیلوتر چون به مسیح عشق م
توانست از عشق به خدا و مسیح که خدای انسان شده بود، دم بزند. ما می

توان خدا را دوست داشت یا نه. چون خدا که هنوز مشکل داریم که آیا می
فهمیم. انسان نیست. ما هم از عشق ورزیدن، عشق ورزیدن به انسان را می

ها و عارفان ما اند. این کشف صوفیوتر را صوفیان ما زدهحرفی مانند حرف ل
تواند بر اینکه خالق ما است و هزاران صفت دارد، میبود که خداوند عالوه

محبوب و معشوق ما هم باشد. این نکته را ما باید از عرفان خودمان، وارد 
 نیم.ر کتتر و غنیکالم خودمان کنیم و از این طریق، رفرمیسم خودمان را فربه
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  غرب در دینی رفرم هایدرس
 دینی نواندیشی در ضرورِت بازاندیشی و

 ٢علیجانی رضا
  

 سپس و کنممی) لوتر مبحث از( خودم تلقی مورد در اشاراتی ابتدا در
 و رویش یتجربه. پردازممی دینی نواندیشی در بازاندیشی ضرورت به

جدی هایتفاوت ضمن مسیحیت دنیای در دینی رفرم و اصالح زایش
 آن هایتفاوت. است آموز درس ما دارد، برای ما وضعیت با که ای

 نوعی جزب شاید. ماست وضعیت با آن تشابهات از بیشتر بسیار تجربه
 اسالم تفاوت علت نقادی، به و نقد نوعی و پروتست در تشابه

 هم. نداریم تجربه آن با زیادی تشابه اروپا با ایران تفاوت و مسیحیت
 همین و است متفاوت مسیحی بستر و تفکر با ما دینی تفکر و اسالم

می را سیر این ایم؛ کهداشته که سیری و ایران در ما وضعیت طور
 .داد تعمیم هم اسالم تاریخ سیر به توان

                                                
. ”رفرماسیون در غرب و اصالح دینی در ایران“ی سخنرانی رضا علیجانی در سمینار ویراسته . ٢

 میالنشتون آکادمی شهر کلن. آلمان
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 ایران و غرب در دینی رفرم تجربه جدی هایتفاوت و هاتشابه
 هایتفاوت لوتر یتجربه مشخص طور به و پروتستانتیزم یتجربه
 سنت درون در اینکه اول. دارد اسالمی تجربه با ماهوی و جدی

حوزه از خارج ما دینی نواندیشی یتجربه اما. بود مسیحیت کلیسای
. داشت تریگسترده اجتماعی ربط و وصل همچنین. است علمیه های

 لیسایک برابر در کلیسایی. شد تبدیل مستقل کلیسای یک به خودش
 اشراف به مستظهر و متکی. دیگر کلیساهای تردقیق عبارت به و دیگر

 حلهن این اقتصادی و طبقاتی حامیان قدرت اگر شاید. بود پادشاهان و
 نطفه در مسیحیت جهان در هانوآوری دیگر مانند هم نحله نبود، این

 خیلی آن گیریجهت همچنین. شدمی سوزانده خار هایبوته در و خفه
 وعیایرانی، ن دینی نواندیشی در. نبود فرودست طبقات و فقرا نفع به

 .بینیممی فقر با و سلطه قدرت، با با جوییمعارضه
 ارجاع یکی. است توجه قابل که تشابهاتی. هست هم تشابهاتی البته

 و یزمپروتستانت نحله در که است متن به بازگشت یا مقدس کتاب به
 کالرادی کلیسا، نقد ، نفیواسطه نفی دیگری. بینیممی لوتر ویژه به

 ینا حفظ برای که است شریعتی و دین حجم و فساد ویژه به کلیسا
 ازمانس اصالح به نسبت رویکرد نوعی نهایت در و. شده انباشته سلطه

. رودمی الهیات اصالح سمت به من نظر به اینجا از که شریعت و دین
می الهیات اصالح به که است موجود وضع و شریعت اصالح از یعنی
 .برعکس نه و رسد

 ستانتیزمپروت بین وبر که نسبتی مانند دارد تاکیدهایی نقطه لوتریسم
دنیا،  به توجه مانند هاییمولفه روی و کندمی برقرار داریسرمایه و

یم تاکید عبادت مثابه به کار حتی و کار بخشی کار، رهایی به توجه
. شودمی توجیه فکری دستگاه این در ربا حتی که جایی تا کند
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 یهودی ضد جنبه و آدمی اراده نفی و فیض هایسویه همچنین
رانی، ای نواندیشی روشنفکران بین در شاید .دارد لوتر که وحشتناکی

 این به مشابه ینمونه ترینبگذاریم، نزدیک کنار را هاتفاوت اگر
 بیشترین و تلقی تریننزدیک که اوست. است بازرگان رویکرد، مهندس

کار،  اصالت یعنی. دارد فکری دستگاه و نحله این به نسبت را شباهت
 قیهب از بیش متن، که روی بر ویژه تمرکز و ترقی، رفاه، زندگی، ارجاع

 .است دینی نواندیشان
 ذهن، چیزی به تقریب برای که است اراسموس تاثیر تحت لوتر خود

 نسبت بیشتری بخشرهایی هایسویه که ما طالقانی به شبیه است
 جدی مرزبندی بعدا کند، امامی دفاع لوتر از ابتدا در او. دارد لوتر به

 جزمیت و کلیسا یک سمت به لوتر کندمی فکر که چرا کندمی برقرار
 ما دینی نواندیشی. کندمی مخدوش را آزادی عنصر و رودمی جدیدی
 یاکانن از یکی شبیه یعنی. لوتر تا است اراسموس به شبیه بیشتر

 سازی مشابه بخواهیم اگر را اشفکری و تاریخی بسط. لوتر تاریخی
 .بپردازیم اراسموس به بیشتر کنیم، باید

 
 اسالم تاریخ در اندیشی»نو« نزولی سیر

 زا ببینیم را تجربه سیر اگر اما. داریم اسالم صدر از را نواندیشی ما
 یک از انگار بیاییم جلو همینطور فالسفه معتزله، از الصفا، از اخوان
 خواهدمی که رویممی رویکردی سمت به ترروشنگرانه و بازتر رویکرد

 آنها با را خودش و بدهد پس جواب دینی عقاید و شریعت، کالم به
 تمدن تاریخ در مجموع در سیر خط و چیننقطه این. دهد تطبیق

 به نسبت الصفا اخوان تفکر یعنی. است نزولی سیر خط یک اسالمی
 که فهفالس تدریجی سیر و فالسفه به نسبت معتزله معتزلی، تفکر
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 به. کندمی طی را نزولی حالت گویی شودمی تبدیل کالم به بیشتر
 رشد ابن ما اسالمی تمدن غرب در. اسالمی تمدن شرق حوزه در ویژه

 تک. نداریم را اشمشابه شرق در ما. است متفاوتی چیز که داریم را
 دیگری حکایت که داریم رازی و خیام مانند نظرانیصاحب و هامضراب

 .بروند برعکس را مسیر این خواستندمی دینی نواندیشان شاید. دارند
 به و. شده کالم به شبیه که ایفلسفه به الصفا اخوان از مسیر عکس
 موفق چقدر کهاین. برسند داشت وجود که ایاولیه گشودگی همان
یم نشان نزولی سیر این که چیزی مهمترین. است بحث قابل شدند
 شریعت و کالسیک و سنتی کالم و فقه و مذهب که است این دهد

 که داشته سیطره و نفوذ و قدرت اسالمی تمدن حوزه در چقدر
 عوض را بازی زمین و کرده وادار نشینیعقب به مرتب را» نواندیشی«

 کالم خواهدمی که ایران، مالصدراست در فلسفی حرکت اوج. کندمی
 و فاالص اخوان رویکرد با که برساند تجانسی به را فلسفه و عرفان و

 .است متفاوت اولیه یمعتزله
 حرکت بیشتر باید رودخانه این. است جهانی دین ترینجوان اسالم

 تعامل در شریعتش و فقه و شود ساییده درشتش هایسنگ تا  کند
 هک دیگری ادیان مانند تعادلی یا انسجام یک به واقعیت با تضارب و

 و یهودی تلمود بودند، مانند ترخشن و تندروتر و ترجزمی بسیار
 یشاننواند کار دشواری سیر این. شود تعدیل و زرتشتی؛ برسد وندیداد

 دین سنتی و رسمی متولیان با طرف یک از آنها. دهدمی نشان را دینی
 بودند تعامل و تعارض و چالش در علمیه هایحوزه و روحانیت با یعنی

 هر در اما. کنندمی بازی طرف دو در آنها. مدرنیته با دیگر طرف از و
. تاس گرفته شکل تقابل یا و اعتناییبی تعامل، نوعی جای به طرف دو

 بزرگان میان در آنان طریق از و طالب بین در دینی نواندیشان اگرچه
 دمانن که است نبوده شکلی به تاثیر این اما. اندبوده تاثیرگذار حوزه
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 یحوزه درون هایرفرمیست. بگیرد شکل حوزه در لوتر شبیه ایپدیده
 االن همین که معتقدم من. کدیور مانند. شوندمی مطرود آنجا از ما
 تندروی بخش یک. است رشد حال در رادیکال طیف دو هایحوزه در

 نانآ از اسالمی جمهوری رسمی تفکر حتی که است زن ضد و سنی ضد
 سبک در توانمی که است بازتری دیگر، نحله بخش و.  است بازتر

تئوری با و بلدند زبان که طالبی یعالوه به. دید سیستانی آقای فکری
 لتدو از دین جدایی به شکلی به که کسانی. هستند آشنا جدید های

 وجود دگراندیش نوعی به هایطلبه بین در گرایش این. دارند اعتقاد
 قم در خصوص به و هاحوزه در امنیتی فشار تحت شدیدا که دارد

 از ترافتادهعقب که روحانیت ویژه دادگاه طرف از ویژه به. هستند
 و دگراندیش روحانیت روی بر که فشاری. است انقالب دادگاه

 ما دنبو فشارها این اگر. است روشنفکران از بیشتر است رفرمیست
 رمیسترف نحله یک که باشیم داشته را امید و انتظار این توانستیممی

 .باشیم داشته هاحوزه در اعتنا قابل  و مشخص هایخروجی با
 ردک سخت و قیچی را دینی نواندیشی مسیر و پروژه اسالمی جمهوری
 چیقی را دینی نواندیشی اسالمی؛ مسیر انقالب اسالمی، نه جمهوری

 و سنتی دین گذاشتن کنار با کردندمی فکر دینی نواندیشان. کرد
 ردو و کنند کوتاه را روشنگری عصر توانندمی روشنگری عصر با تعامل

 ام یعنی. کرد قیچی را تجربه این اسالمی جمهوری پدیده اما. بزنند
. تندتر هاینسخه شکل در حتی. برویم را غرب راه همان که مجبوریم

 و آلمانی نسخه تا بگیریم پیش در را فرانسوی نسخه باید یعنی
 و نواندیشان بین بیشتری تعامل آنجا در. بود ترمتعادل که انگلیسی

. افتادمی اتفاق دینی درون هایرفرم و وقت حکومت و هارفرمیست
 عوض را بازی یصحنه سو، این دو هر از اسالمی جمهوری یتجربه



 ۱۳۹۹ | پائیز ۳شماره| سال اول | 
 

٢٦ 
 

 هم دینی، و نواندیشی پروژه به شدیدی، هم یلطمه من نظر به و کرد
 در که ایمدرنیته. کرد ایران، وارد در مدرنیته تدریجی رشد پروژه به

 هم و بود موثر آن در دینی رفرم نحله افتاد، هم اتفاق غرب جهان
دو، سازنده این. بود معتقد بنیاد خود خرد و رنسانس به که اینحله

 جهان مفاهیم یهمه در. هستند جدید جهان هایمولفه یهمه ی
 وثرم نحله دو فمینیسم، این و سکوالریسم و پلورالیسم مانند جدید

 اکثرشان. هستند پروتستان اکثرشان هافمنیست اول نسل. هستند
 نظری برساخت و پرداخت در هم. دارند مذهبی هایاستدالل و ادبیات

 جدید؛ هم جهان مهم هایمولفه همه عملی تحقق در هم و
 ار  مردم از زیادی بخش توانستند و بودند موثر مذهبی هایرفورمیست

 و روشنگری عصر پیروان و هاغیرمذهبی بخش هم و کنند آماده
 ینا اسالمی جمهوری من گمان به اما. بنیاد خود خرد درپیشگیرندگان

 مذهب با خواستندمی دینی نواندیشان که تعاملی. زد هم به را تجربه
 با هم و بزنند عقب تریهزینهکم شکل به را آن و باشند داشته سنتی
عقالنیت،  و معنویت و عرفان یا عشق و عقل مانند هاییدیدگاه طرح

 را تحول و دگرگونی و کنند ایجاد مدرن هایاندیشه با تعاملی بتوانند
 یتجربه و مانع البته. ببرند پیش به ترهزینهکم ایران جامعه در

. تنیس دینی نواندیشسان پروژه شکست معنای به اسالمی جمهوری
 کنممی فکر من. است مسیر این دشوار موانع و دشواری معنای به

وشنر سایر از بیشتر فکری تغییر ایجاد در مجموع در دینی نواندیشان
 قدرت علت به الزاما نه. اندداشته تاثیر ایران جامعه متن در فکران

. تر اسبمن و بیشتر اجتماعی اتصاالت و بستر علت به تئوریک، بلکه
 ممانعت. است بوده ترفراهم آنها برای اجتماعی بستر و شرایط

 و پلن اما نداده تغییر را دینی نواندیشان یپروژه اسالمی جمهوری
 .است کرده عوض را آن  راه نقشه
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 روزمره زندگی با غرب؛ پیوند در دینی رفرم از تجربه یک

 زاویه زا بلکه حقانیت دید زاویه از غربی، نه پروتستانتیسم تجربه از
ی، عمل عقل دید زاویه از بلکه نظری عقل دید زاویه از موفقیت، نه دید
 واسط یرابطه نفی مانند الهیات اصالح که گرفت را درس این توان می
 ایدب دین سازمان و شریعت اصالح و کلیسا نفی و انسان و خدا بین

 اساس بر هاآدم عموم. بگذارد هاآدم زندگی در جدی و واقعی تاثیری
 اساس بر بلکه شوندمی جریان یا تفکر یک جذب که نیست ذهنیت
 رب نیست، بلکه مفاهیم علت به. دارد آنها زندگی در که است تاثیری
 انسان بین واسطه نفی که شود گفته باید یعنی. است مصادیق اساس

 آدم روزمره زندگی روی بر تاثیری چه و چه یعنی کلیسا نفی و خدا و
 به که نیست این به نیازی دیگر بپذیری را این اگر گفت باید. گذاردمی

 حاصال. باشی ستبری شریعت چنین به مقید یا بدهی باج کلیسا
. همینطور هم شریعت اصالح. دارد جاذبه نخبگان برای الهیات

جذب.  کند سازیجریان تواندمی که است اصالح دو این مصادیق
 یبرنامه اما دارند خوب هاینامهمرام هم سیاسی احزاب. باشد کننده

الهیات،  اصالح. است موثر مردم عموم برای که آنهاست سیاسی
 زندگی در را تاثیرش باید نهایت در دین سازمان و شریعت اصالح
 .بگذارد هاآدم یروزمره

 
 ایرانی دینی نواندیشی شناسیآسیب

. شوممی خودم نظر از حلراه و شناسیآسیب نوعی وارد منظر این از
 نظرهااختالف همه با شصت و پنجاه و چهل یدهه نواندیشی سیر در
یم نظر به نکاتی کنم نگاه روند این به بخواهم عملی عقل منظر از و
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 از یکی. است دینی نواندیشی جریان درونی شناسیآسیب این. رسد
 رانروشنفک باقی دینی، مانند نواندیشان که است این مشکالت این

 مردم زندگی با تریروزمره نسبت در. دارند ایجزیره حالت ایرانی
. است شده هم تشدید حتی انقالب از بعد حالت این. نیستند

 بیشتر روشنفکر یکردهتحصیل اقشار با انقالب از قبل دینی نواندیشی
 از دینی انقالب، نواندیشان از بعد دوران سیر در. است داشته ارتباط

 عدالت شدن رنگکم دوم. اندشده تبدیل آکادمیسین روشنفکر، به
 هک بود انقالب از بعد روشنفکری گفتمان در اقتصادی و اجتماعی

 و اصالحات مورد در مشکل این. دادمی کاهش را همزبانی و همدلی
 .دارد وجود هم سبز جنبش

 کلمش این دینی روشنفکری و شوروی فروپاشی از پس روشنفکری در
 ام. داریم مارکس شبح به نیاز دیگر بار ما که گفت دریدا. دارد وجود

 یمسئله. داریم ماه دی اعتراضات شبح به نیاز ما که بگوییم باید
 لحاظ به دینی نواندیشی که کندمی وادار را ما تبعیض رفع و عدالت
 بعیضت و اقتصادی تبعیض با رابطه در. کند فکر باره آن در هم الهیاتی

 ینید نواندیشی حتی جنسیتی تبعیض مورد در. بیندیشد جنسیتی
 لیهع بر بعدی، تبعیض تبعیض. جلوترند ما از هند قاره شبه و عرب

 که سیاسی روز هایمصلحت و مسائل خاطر به صرفا نه. است اقوام
 بحث ینا در باید. بیفتند فکرشان به رای صندوق پای و انتخابات شب

 کار این اروپا در هاچپ. کنند کار جدی طور بیه تئوریک مبانی لحاظ به
 .اندکرده را

 خود بودن الجزایری مجمع بعدی بودن؛ مشکل جزیره مشکل از جدا
 شاننواندی در برجسته چهره یک گذشته در اگر. است دینی نواندیشان

 دارد قد، وجودناهم متفاوتی، حتی هایچهره االن داشت وجود دینی
 جهان کل در. کنیم تربزرگ کمی. ندارد وجود دیالوگ آنها بین که
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 ما. نداریم ما را دارند زرتشت آیین و یهودیت که تمرکزی آن اسالم
 هودیی و زرتشتی دین شریعت عنوان به تلمود و وندیداد وجود علیرغم

 در اما اند)خویش زمانه بستر بر متکی البته( خشونت از مملو که
 گاهی حتی. بینیمنمی را خشونت آن دیگر آنان کنونی عملی شریعت

 چنین شاندین متون در که دانندنمی هادین آن نظرانصاحب از برخی
روزمره زندگی در تاثیری و اثر و رد هیچ دیگر چون هست هم چیزهایی

 است ممکن کنند عبور آن از اندتوانسته آنها که علت یک. ندارد آنها ی
 دگیزن با تعامل یا جبرتاریخ و ذهن و عین دیالکتیکی رابطه از ناشی

 مانند منظمی نهادهای آنها است این دیگر دلیل یک اما است روزمره
 در ما. پذیرندمی دهند، همهمی فتوی آنها وقتی که دارند اِفتاء شورای
 سال چند من. نداریم مجمعی و تمرکز و گفتگو چنین اسالم جهان
. ردمک دینی نواندیشان از مشترکا را سواالتی رمضان ماه مورد در پیش
قمری،  جای به رمضان ماه تاریخ که دادند پیشنهاد سروش دکتر

 نینچ ما اما. کند اعالم را آن باید مجمعی که گفتند اما باشد شمسی
 .نداریم مجمعی

 در بودن الجزایری مجمع و جامعه به نسبت بودن ایجزیره بر عالوه
 نسبت با رابطه در کرد توان می که هم دیگری نقد و خود؛ نگاه درون

 ویس از غیردینی روشنفکران و یکسو از روحانیت با دینی نواندیشان
 تصور .است نکرده برقرار دیالوگی آنها با دینی نواندیشی. است دیگر

. شود هدایت و بخواند را آنها هایکتاب باید مثال روحانیت کنندمی
 عمل در کندمی معرفی را روحانیت منهای اسالم نظریه که شریعتی

 که چیزی. دهدمی اهمیت طالب به ولی زندمی را روحانیت راس اما
 و فضا آن در شریعتی نگاه مثال یا. دیدیمنمی را آن گذشته در ما

 تامل و توجه قابل بسیار زنانه هایخوانیروضه جلسات به احوال
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 رتاثی روحانیت در سروش بسط و قبض تئوری انقالب از بعد. است
 .گذاشت زیادی

می ار  دینی نواندیشان طباطبایی جواد مانند کسانی امروز متاسفانه
 تفریط و افراط این. کندمی برجسته را حوزه هایرفورمیست و زند

 یانتها. پیروی و تایید نه و کرد حذف و رد را روحانیت توانمی نه. است
 استحاله من نظر به که است حوزه هایرفرمیست به اتکا خواهی بهبود
 روحانیت نفع به آن نابودی و حذف واقع در و دینی نواندیشی پروژه

 نه و است رقیب مارکسیسم که گفتمی شریعتی. است رفرمیست
 سبتن این. بود ظریفی و دقیق نگاه. سنتی روحانیت خالف بر. دشمن

 لیک طور به و چپ و لیبرال روشنفکری و دینی روشنفکری بین باید
 .شود برقرار باید هم دینی غیر روشنفکری

 ما دگفتن و کردند شروع را همگرایی بروجردی هللا آیت و شلتوت شیخ
درجه در ما کنممی فکر من. داریم اسالمی مذاهب دارالتقریب به نیاز

 یازن بعد مرحله در و داریم دینی نواندیشان دارالتقریب به نیاز اول ی
 .داریم همدیگر با ایرانی روشنفکران همه دارالتقریب به

 حوا و آدم از. برود مصادیق به مفاهیم از دارد نیاز دینی نواندیشی
 دینی نواندیشان از برخی کاریمحافظه. بروند زنان حقوق به دارد نیاز
 نواندیشان از گاهی حوزویان. بود ترجالب من برای روزه مسئله در

 وردم بهائیان، در حقوق مورد در. هستند جلوتر تغییرات مورد در دینی
 مالحظات من. عبادی شریعت اصالح با رابطه جنسی، در دگرباشان
 قانع برایم ایشان کاریمالحظه اما کنممی درک را دینی نواندیشان

 .نیست کننده
 دیگر از پیشتر و بیشتر دینی نواندیشان را پلورالیسم و سکوالریسم
 یانم نسبت که مصادیق از بحث در اما. کردند مطرح عرفی روشنفکران
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. نکردند روشن دقت و صراحت با را است حکومت و سیاست و دین
 .نکردند مطرح فقیه والیت برابر در یعنی
 هایبحران از یکی. باشد نوایمانی با همراه باید نواندیشی اینکه دوم

 جمهوری رابطه این در. است مسئله همین جدید نسل در اصلی
 هایبخش نیز دینی نواندیشی اما. است اول ردیف متهم اسالمی
 در اخالق چون. است اخالقی و تربیتی مباحث از بیشتر اشمعرفتی

 اسالم و حاکمیت اصلی متهم. است متصل دین به بیشتر ایران
 .است کرده کاری کم هم دینی نواندیشی اما است سیاسی

 و معنا یمسئله دینی نواندیشی اصلی یکارویژه کنممی فکر من
 مورد در باید بزنند هم ایجابی حرف خواهندمی اگر آنها. است اخالق

 موقت العملی عکس حالت. کنند صحبت اشاهمیت و زندگی در معنا
 در .باشیم داشته ایجابی وجه باید. کند پیدا ادامه زیاد نباید. است

 آستانه در ما. شده ضعیف اخالقی چسب هم و ملی چسب هم جامعه
 و خانواده در که واگرایی نوعی. داریم قرار ملی فروپاشی نوع یک

. شود زده ایجابی هایحرف که داریم نیاز. هستیم شاهدش جامعه
 و حق مورد در باید االن کردیم صحبت تکلیف و حق مورد در روزی اگر

 الزاما نه و باشد داشته ایجابی یجنبه اینجا. کنیم صحبت مسئولیت
 تاکید باید پایان در. داریم هم مسئولیتیداریم،  حقی اگر یعنی. سلبی

 .داریم گفتگو به نیاز و داریم گفتگو به کنیم، نیاز گفتگو بر
 هب را خودش سرنوشت نباید دینی نواندیشی که بگویم هم آخر در

. یفتدب یا کند تغییر باید یا اسالمی جمهوری. بزند گره اسالمی جمهوری
 جمهوری به را خود سرنوشت نباید دینی نواندیشان حالت دو هر در

 به ربطی که است این از ترقوی ایران در دین. بزند گره اسالمی
 نواندیشی روزگار مدهای و جزر در اما. باشد داشته اسالمی جمهوری
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 مهوریج از را خود سرنوشت که باشد داشته را تیزهوشی این باید دینی
 .کند جدا اسالمی
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  پیراییدین منطق
 اسالم و مسیحیت در دینی اصالح باب در بحثی

 ٣نیکفر محمدرضا
 
 

 پیرایِی دفعتِی انشعابیدین الگوی هایمشخصه تعیین: سخن سیر
 دارد؟ منطقی چه رفورماسیون: سازمذهب

 آن، پذیرای روحانیت و اسالم دین هایویژگی و ما فرهنگی سنت آیا
 !هست؟ نه منطقی چنین
 .ابهام و چیست؟ چندپهلویی اسالمی به موسوم فرهنگ ویژگی

 حقیقت برابر در حقیقتی چه: فرهنگ این در حقیقت کانسپت
 گیرد؟می قرار متشرعان ادعایی

                                                
 غرب رد رفرماسیون“ سمینار در. ایشان قلم به نیکفر رضا محمد دکتر سخنرانی ویراسته . ٣
 آلمان. کلن شهر آکادمی میالنشتون”. ایران در دینی اصالح و
 زمانه رادیو ❊ 
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 لبدی کانسپت یک پایه بر تاریخی اصالحی جریان یک وجود :تز
 رب اخالق است؛ تقدم عمل حوزه در اساسا کانسپت این. حقیقت
 .معرفت
 جریان این بر را خود است الزم ما عصر دینی گریاصالح :۱نتیجه 
 .کند متکی

 .معرفت سر بر است، نه منش سر بر تاریخی اصلی جدال: ۲نتیجه 
 .دارد انتقادی بررسی به نیاز نیز حقیقت بدیل کانسپت آن

 
 سالهسی جنگ: قِتال و اصالح

 شد، آن آغاز ساله سی جنگ ایامی چنین در پیش سال ۴۰۰درست 
 برابردر که مقاومتی زمینه بر داد رخ ماجرا این. پراگ در ماجرایی از هم

 آن اهالی اکثر که ایداشت، منطقه وجود بوهم منطقه کردن کاتولیکی
 دو شیانشور . برانگیختند شورش پروتستان اشراف. بودند پروتستان

 به اخک یک پنجره از را منشی یک و قیصر نماینده منصبانصاحب از تن
 قدمهم داستانشان بردند، اما در به سالم جان آنان. کردند پرتاب بیرون
 میلیون ۶حدود  آن در. کرد خونین سراپا را اروپا که شد درازمدت جنگی

شد،  ساله سی جنگ صحنه که اروپایی زنندمی تخمین. باختند جان تن
 سال ، یعنی۱۶۱۸سال  ژرمنی، در−رمی مقدس امپراتوری قلمرو یعنی

 سوم یک قرار این بر. است داشته جمعیت میلیون ۱۸، جنگ شروع
 سی قرار، جنگ این بر.  اندباخته جان خونین سال سی طول در اهالی
 هایمصیبت و تلفات بیستم قرن جهانی جنگ دو از نسبت به ساله

 .است آورده بار بیشتری
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 هایجنگ“ باشد بهتر شاید است، و مرکب جنگ یک سالهسی جنگ
 یرهادرگ محور دیگری از پس یکی ستیز چهار. شود خوانده”ساله سی
 و هلندی، سوئدی-فالسی، دانمارکی-بوهمی ستیز: شوندمی

 با فتمخال کانون که این به بسته را ستیزها این. فرانسوی-سوئدی
-رُمی رایش بر حاکم خاندان عنوان هابسبورگ، به خاندان و قیصر

 .کنندمی جدا هم است، از بوده کجا آلمانی
. افتادند نفس از کشتند، تا هم از ساله سی هایجنگ طول در آنقدر
 تشویق و همراهی با ایدسته هر. بود همراه کشیشان تقدیس با کشتار

 حقانیت اسم به همه. شدمی فرستاده مرگ کام به کشیشان دعای و
 زمانهٴ این حال و وضع ایعده. کردندمی تجاوز و غارت و کشتندمی دینی

 .کنندمی مقایسه سالهسی هایجنگ دوران در اروپا با را خاورمیانه
 حد چه تا و مذهبی حد چه تا ساله سی هایجنگ اینکه درباره بحث

 جنگ. است است، بیهوده بوده قدرت سر بر و محض سیاسی
 مذهب گویندمی. است قدرت سر بر و سیاسی جنگ خود مذهبی

 روشن منظور هم اینجا. گیردمی قرار دست آلت جایی چنین در
 استفاده کارکردی هر درباره توانمی را” دست آلت“ تعبیر. نیست

 برای است دست آلت مذهب که گفت مؤمنان موضع از کرد، مثال
 هایجنگ در که است ثبت هست چه هر. بشر کردن مندسعادت

 معرکه بیارآتش کشیشان و جنگید کلیسا علیه کلیسا ساله سی
 .کردندمی دست آلت را دیگران خود و بودند دست آلت آنان. بودند
 سر بر. رفرماسیون تاریخ در است مهمی فصل سالهسی جنگ

 و” ماست با حق“ داعیه. کشتند را دیگر یک انجیل درست تفسیر
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 این از پیش. داد نشان را خود عاقبت جنگ این در” ماست با خدا“
رفرماسیون،  نخست مرحله. داد نشان هم باز و بود داده نشان هم
 آوگسبورگ)،  با صلح (سال ۱۵۵۵تا ) لوتر قیام (سال ۱۵۱۷از 

 این در مقدس رایش. شودمی مشخص ستیزها از ایمجموعه
 و کاتولیک امیران سرانجام شد، اما چندپارچگی دچار مرحله

 دخو میان آوگسبورگ مذهبی صلح با و کردند سازش پروتستان
 پذیرفتند را cuius regio, eius religio قاعده. کردند برقرار بسآتش

 »ملوکهم دین علی الناس« آشنای عبارت به توانیممی را آن ما که
 که بینیممی. کندمی تعیین را آن دین ملک هر امیر: برگردانیم

 سازش رسد؛ امامی االمر اولو به سرانجام حقیقت کنندگیتعیین
انمید شمشیر، در السیف، صاحبان اولو سرانجام و بود شکننده

 .شوندمی حقیقت تعیین مسئول جنگ های
 اول دوره هایجنگ در و ساله سی جنگ در بتوانیم کنیم فرض

 یزهانگ هر با جنگ با محض مذهبی انگیزه با جنگ میان رفرماسیون
 دعوت با شودمی برانگیخته مذهبی جنگ. شویم قایل تمایز دیگر

 جنگ برای اند؛ فراخوانروشن هادعوت این. قتال به مذهبی سران
 کامال منطق آخر حجت و است آخر حجت جنگ. است صریح اساسا

می. آن یا این یا صورت به صریح دوارزشی منطق یک: دارد روشنی
 جوپی را ساله سی هایجنگ در آورجنگ صراحت منطق توانیم
 صراحت با رفرماسیون. رسیممی تسوینگلی و کالون و لوتر به. شویم
 آن: است صورت این به گریاصالح صوری تبیین. شودمی شروع

. دشو اصالح این با مطابق با باید آن است، و درست خطاست، این
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آن،  شاید و این شاید و آن هم و این گفتِن هم با که است روشن
 تواننیست، نمی کس هیچ انحصار در حقیقت دارند، یا حق همه و

 .زد کالونی و لوتری شیوه به اصالح به دست
 

 انشعابی دفعتی پیراییدین منطق
 هنهیم، ب نام انشعابی دفعتی پیراییدین منطق بدان توانیممی آنچه اما

 منطق، نمونه آن درک برای. شودنمی محدود صراحت نکته
 صوری طریق از کنیممی کوشش و گیریممی نظر در را پروتستانتیسم

آن،  دفعتی فعال شکل در پیراییدین الگوی دادن، به تعمیم و کردن
 .کنممی عرضه را ایبررسی چنین نتیجه اختصار به اینجا در. یابیم دست

 
 .آن گرایانهاصالح بدیل یک و داریم مستقر آیین یک

. برندمی سر به یکسان تاریخی زمان-مکان یک در آنها :نخست نکته
 گرانهاصالح بدیل تواندنمی دیگر تاریخی گاه−جای یک از ایده یک

 .باشد مستقر آیین
 مشترکی مبنای باید آن گرایانهاصالح بدیل و مستقر آیین :دوم نکته

 .برگردد معین چیز چند یا یک به اختالفشان و باشند داشته
 قدرت کانون یک با تقابل در باید گرانهاصالح انشعاب :سوم نکته
 تقابل. دگیر  خود به جنبشی حالتی و بیابد اجتماعی بازتاب تا باشد
 یا مومیع گفتمان یک با باشد، نه مشخص کانون یک با تقابل باید
 .نامشخص جمع یک
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 یانتزاع االهیاتی موضوع یک سر بر اگر نظر اختالف :چهارم نکته
مین تبدیل جنبش باشد، به اجتماعی مسائل به روشن ربط وبدون

 اجتماعی ستیزی به بتواند باید دینی ایرسته درون در ستیز. شود
 .خورد گره موجود پیش از ستیزی به شود، یا تبدیل

پایه و دارسابقه و سنتی ایده یک به باید گراصالح بدیل :پنجم نکته
. گذاردب مستقر آیین برابر در را آن و کند رجوع اصیل اصطالح به و ای
 .برانگیخت دینی گریاصالح جنبش تواننمی محض ابداع با

 نام صراحت نکته عنوان با آن از که است اینکته آن :ششم نکته
 کم دست مرسوم آیین با مقایسه در گرانهاصالح موضع. بردیم
شود، صریحمی تبدیل ستیز اصلی موضوع به که هایینکته درباره

 بگوییم توانیممی ششم و پنجم نکته به نظر با. است ترروشن و تر
 .دارد بنیادگرا پیرا، موضعیدین بدیل که

 غازینآ پروتستانتیسم نمونه در که گونه گری، آناصالح :هفتم نکته
 که است کیشیسخت نوع بینیم، یکمی کالون نزد در ویژه به

 و ایمانی ارتودوکسی ارتودوکسِی نظریِ ناب، بلکه نه آن شاخص
 ٤.است اخالقی

                                                
 دش منتشر کالون مورد در پیش سال چند که است جالبی کتاب نام این”: زهد استبداد“ . ٤
 .کندمی بیان را هفتم نکته از منظور خوبی به و

Volker Reinhardt: Die Tyrannei der Tugend. Calvin und die Reformation in Genf. 
München: C.H. Beck Verlag 2009. 

 آشنا باال کتاب مشابه موضعی و موضوع با زیر پربازتاب کتاب طریق از زبانفارسی خوانندگان
 :شوندمی

 مؤسسهٴ: پور، تهرانآرین سیروس کالون، ترجمهٴ و بیدار، کاستلیو تسوایگ، وجدان اشتفان
 .۱۳۷۶فرزاِن روز،  وپژوهش نشر
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 صریحت را اجتماعی بعد یافتن ضرورت به مربوط نکات: هشتم نکته
 و شود خارج دینی رسته محدوده از باید دینی گریاصالح. کندمی

مدره و بزرگ تنشی به باید دینی رسته در تنش. شود اجتماعی
 عصر عمده زایبحران مسئله به منظور این به و شود تبدیل شکننده

 ٥.بخورد گره
 

 اللهجه؟ مصلحِ رادیکاِل صریح: اسالم جهان در مصلح وجویجست
 نظر اب که الگویی از کنیم عزیمت اگر: برویم اسالم جهان به اکنون

 دنبال باید گریاصالح درآوردیم، برای دست از پروتستانتیسم به
 ناستآش سنت دارد، به مهمی جای دینی رسته در که بگردیم نیرویی

 را تینکا یا نکته باید نیرو این. دارد مرجعیت و رسمیت نظر این از و
 اهدانهز  رویکردی و متعصبانه لحنی صراحت، با با و برگیرد سنت از
 و اجتماعی بار باید انتقادش زاویه. بگذارد دین زعمای برابر در

 اردو باید فراخوانش. بزند زمان نبض آن در و باشد داشته سیاسی
 جنبش و شود) resonance( افزاییبرهم و تشدید چرخه یک

ایده نخس یک وبر، به ماکس اصطالح مشخصات، به این با. برانگیزد

                                                
 

 آغاز اجتماعی هایبحران با توانست که کرد بروز ایتاریخی لحظه در مسیحی رفرماسیون . ٥
 هاییمفهوم فرهنگ که زمانی اجتماعی، در و سیاسی هایبندیصف. بخورد گره جدید عصر

 چنین و آمدند در مذهبی هایبندیصف صورت ندارد، به آنها تبیین برای دینی هایمفهوم جز
 .یافت تاریخی بازتابی آلمانی کوچک شهر یک در اعتراضی که شد
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اشد، ب داشته را مشخصات این اگر که نیرویی به رسیم، یعنیمی آل
 .دارد پروتستانی اصیل نوع با آلیایده شباهت

 ینیروی چنین که کنیم آرزو و شویم وحشت دچار داریم حق اینجا در
 هک روست این از وحشتمان. درنگیرد جنبشی چنین و نیاورد بر سر

 این به جهاتی به و حدی تا که شودمی نیروهایی متوجه ذهنمان
 و هاسلفی بقیه و المسلمین اخوان: اندبوده نزدیک آلایده تیپ

 پس. خمینی مرام در شیعی مدارانوالیت و سنی جهان در هاجهادی
 وضع و نگیرد صورت اسالم در اصالحی حرکت کنیم آرزو باید آیا

 یا تنگنای از را خود باید ابتدا. کنیم بررسی بماند؟ بیشتر گونه همین
 به و برهانیم بنیادگرایی به دادن تن یا اصالح ایده از شستن دست

. بگذاریم والگ را پروتستانتیسم باید چرا اصال که بگوییم منظور این
 .گیرند پیش در را متفاوت راهی باشد الزم مسلمانان شاید

 آغازین ایده که گفتیم. صراحت نکته به نظر؟ برگردیم چه از متفاوت
 راحتص با آغازین پروتستانتیسم و است صریحی ایده پروتستانی

 راه شاید. آوردسربرمی مقدسیخشکه و لهجه، غیرت، تعصب
 چندپهلویی بلکه پهلوییتک باشد، نه ابهام که صراحت نه اصالح

 !باشد ایهام بلکه مستقیم اشاره باشد، نه
 

 ابهام فرهنگ
 شناسفرهنگ و شناس)، اسالمThomas Bauer( باوئر توماس
 پیش دوره در اسالمی فرهنگ گویدمی. دارد جالبی آلمانی، تز معاصر

 و پردازیقصه و اشاره و ایما است؛ فرهنگ ابهام فرهنگ جدید عصر از
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فرهنگ به نسبت خاطر این به درست و است چندوجهی تفسیرهای
 انبی اسالم مورد در باوئر که نکته این. است بوده روادارتر دیگر های
 رهدربا باومن زیگمونت نظرات بر اتکا با جدیدترش کتاب در و کرده

 رد ابهام تحمل درباره روانشناسان بحث نیز و مدرنیتهپست و مدرنیته
 دچن هویت صراحت، و و ابهام درباره عمومی فرهنگی نظریه یک قالب

 اما ٦.است ورزیاندیشه سزاوار و کرده، مهم ارایه وجهیتک و وجهی
می ظرن گفتمانی درباره: باشیم تناقض یک متوجه است الزم اینجا در

 ییعن داریم قرار ابرگفتمان موضع در ما کنیممی چنین وقتی دهیم، و
 بررسی موضوع گفتمان. بریممی پیش گفتمان یک درباره را گفتمانی

 در یعنی ناظر گفتمان در ما ابهامش؛ اما خاطر به ستاییممی را
 صراحت و روشنی هنجار از ابهام، بلکه به سفارش از نه ابرگفتمان

 و مدرنیته موضع از ما که است این خاطر به این کنیم؛ ومی پیروی
کنیم،  تجویز را ابهام توانیمنمی ما. نگریممی خود موضوع به روشنگری

 اجرایی تناقض دچار کنیم چنین اگر. صراحت با هم آن
)performative (شویممی. 

 ابهام سر بر بحث. چیست گاهگره که نگریمدرمی تناقض رفع برای
 قطعیت با توانماست، نمی مبهم چیزی وقتی. است چندپهلویی و

 چندوجهی چیزی وقتی همچنین و. چیست آن حقیقت که بگوییم

                                                
6.  Thomas Bauer , Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des 
Islams. Berlin: Verlag der Weltreligionen im Insel Verlag 2011 
Thomas Bauer, Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an 
Mehrdeutigkeit und Vielfalt. Ditzingen: Reclam 2018. 
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 سر بر موضوع. بدانیم سویانهتک را آن ماهیت نیست روا است
 .بررسیم را حقیقت مفهوم بایستی. است حقیقت

 
 حقیقت

: است بوده معتقد دوگانه حقیقت به که گویندمی رشد ابن درباره
 را نقل طرف را، یک فلسفه طرف یک و داریم را شریعت طرف یک

 نظر نه، از گویندمی کارمحافظه شارحان. را عقل طرف داریم، یک
 برداشت دو سر بر نیست، سخن میان در حقیقت دو پای رشد ابن

 تاس مشهور عبارت این هرمنوتیکی مباحث در اما. است حقیقت از
 یک از یگرد برداشتی است، یعنی دیگر چیزی دیگر، تبیین تبیینی که

جذاب یک کدام چیز دو آن از. است دیگر چیز یک از چیز، برداشت
 نمایدمی ضروری و یقینی آنچه: سازگارتر ما امروزین مذاق به و ترند

 را حقیقت رهرو کدام نماید؟ امروزهمی رخ تمثیل و ظن در آنچه یا
 بایستی و کندمی کار ظن و حدس با داندمی دهیم؟ آنکهمی ترجیح
 منطق اشپشتوانه و دارد اطمینان خود عقل به آنکه کند، یا احتیاط

 حدس روشش که داندمی و است محتاط که را آنی امروزه است؟ ما
 به را آن و دارد اطمینان خود عقل به که کسی آن است، بر گمان و

 .دهیممی داند، ترجیحمی ماوراءالطبیعی عقل یک به متصل ایگونه
 مختلف هایبرداشت از درک برای خوبی کمک رشد ابن المقال فصل

 این حوزه در و برگردیم دینی اصالح بحث به اگر. کندنمی حقیقت از
 برای هک بگوید المقال فصل پایه بر که شویم مواجه کسی با بحث

 دونای و کرد عزیمت فلسفی و شرعی خطاب دوگانگی از باید اصالح
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 با باشیم نداشته که هم ایمان است داد، الزم فلسفه به را اختیار
: شویمیم بیچاره که را کاری چنین نَعوذُ بالله، نکنید بگوییم وحشت

 انآن از احتیاط انتظار گاهی و دربیفتیم توانستیمظَّن می اهل با
 !شویم یقین اهل دست اسیر که روزی به باشیم، وای داشته
 احتیاط، یا و ابهام میان دارد وجود نسبتی چه. احتیاط گفتیم

 خودمحور و بودن خوددار سو این از و چندمعنایی و چندپهلویی
 با را دانش و ابهام با را جهالت باستانی جزمی باور نبودن؟ یک

 هایتبیین از یکی افالطون غار تمثیل. دهدمی پیوند مطلق روشنایی
 غار درون به دانش که است این واقعیت. است باور این کالسیک

 یدهرس پایان به مطلق، دانش روشنایی غار، در بیرون دارد، در تعلق
 که پرسش و ندارد وجود پرسشی هیچ دیگر غار بیرون در. است
 .ندارد وجود باشد، دانش نداشته وجود

 روشنایی و تاریکی باستانی مایهنقش به هم روشنگری عنوان در
 روشنگری. نیست افالطونی نوع روشنگری، از آرمان اما. خوریمبرمی

محدودیت و خود شناخت برای است سنجشگری آن کانتی روایت در
 از انسانی، بلکه موقعیت از رهایی رهایی، نه برای و خود های

 .دارد کَبارت داعیه بسا چه اتفاقا که َصغارتی
 گری، باسنجش و گریشد، پرسش که اشاراتی با هنجاراحتیاط، و

خوانند؛ نمیمی فرا تردید به را ما دارند؛ یعنی مشکل” حقیقت“
 شنگر  دو به رشد، اشاره ابن دوگانه حقیقت. باشیم قاطع گذارند
 یعقل، یک به اتکا با هستند، یکی قاطع دو هر. دارد حقیقت مدعی

 هایسیستم آن از بخشی اسالمی کالم و فلسفه. نقل به اتکا با
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 موضع در گرفتن قرار آن کانونی ادعای که سازندمی را ایمتافیزیکی
 این توانمی ٧آپل اتو-کارل سخن یک از الهام با. است االهی علم

 که ایگرفت، مصاحبه نظر در خدا با مصاحبه صورت به را هاسیستم
. آورد در خدا کار از سر خواهدفیلسوف، می گر، یعنیمصاحبه آن در

 هانج معماری کتاب این. بگیرید نظر در را سینا ابن ی”شفا“ مثال
 هم. مکنی بازنویسی خدا با مصاحبه صورت به توانیممی را آن. است

. کنندمی استفاده زبان یک از شوندهمصاحبه هم و گرمصاحبه
 .آنهاست میان واسط دست این از چیزی یا» فعال عقل«

 فقه اسم. است فلسفه از ترمحتاط نقلی شریعت که کردیم اشاره
 را قدیم هایکتاب داوریپیش بدون اگر است، اما رفته در بد بسیار

برمی احتیاط و تردید از جالبی بسیار موارد گیریم، به دست در
 بارتیع نیست، اما فیلسوفانه لفظ یک اصل در” اعلم وهللا“ ٨.خوریم

                                                
7.  K.-O. Apel: Transformationen der Philosophie, Frankfurt/M 1973, II, S. 394. 

 تردیدی و لرز هم و است لرزان چیزی چنین عنوان به هم. است قدرت فقه، ایدئولوژی . ٨
تازه،  هایبررسی بنابر. گرددبرمی آن) formative period( گیریشکل دوره به که دارد ژنتیک
 رفتهگ شکل رمی حقوق جمله از دیگر منابع از رونویسی با فقه. نیست آن اصلی منبع قرآن
 حال در» سنتِ « و قرآن با هابرگرفته انطباق برای اندزده گذاربنیان فقیهان که زوری. است
 لجع به منجر ندارد وجود که اصالتی برساختن. است آن ژنتیک لرزش گیری، منشأشکل

 .است شده سنت و حدیث
 :به بنگرید» قدرت ایدئولوژی« عنوان به فقه مورد در

 :جااین در آن گزارش الوسطیه، و األیدیولوجیه وتأسیس الشافعی اإلمام: ابوزید حامد نصر
Muhammad Khalid Masud, “Classical” Islamic Legal Theory as Ideology. Nasr 
Abu Zayd’s Study of al-Shafiʿi’s al-Risala. In: Léon Buskens and Annemarie van 
Sandwijk (editors), Islamic Studies in the Twenty-first Century 
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 مفسر همچنین و فقیه. شنویممی مفسر و فقیه از مدام که است
 سپس و کردهمی بیان را مختلف نظرات که است بوده کسی خوب

 کمتر را منشی چنین. گفتهمی را خود نظر بسیار احتیاط با پایان در
 هانج در زندگی مفسر و فقیه برای فرض. بینیممی فیلسوفان نزد در

 .تنهاست اما است؛ فیلسوف متکثر
 مرزی موقعیت به که وقتی خوریمبرمی شرع قاطع، در حقیقت به

. شودیم آغاز کفر بعد به اینجا از کند گمان یعنی: باشد داشته نظر
االهیات،  این در. است مرزی موقعیت سیاسی، االهیات االهیات

 کافر و مؤمن االهیاتی دوگانه و دشمن و دوست سیاسی دوگانه
 هایموقعیت در االهیات این حقیقت ٩.کنندمی پیدا همپوشانی

 .گاهشکنجه زندان، در جنگ، در میدان نماید، درمی رخ رادیکال
 سنت در که کنیممی بررسی داریم: ماناصلی بحث به برگردیم
 مستعد کدام و دارند وجود” حقیقت“ از هاییشکل چه اسالمی
 ادعایی به. گیرند قرار ما فرهنگی خطه در رفرماسیون پایه که هستند
 آن برپایه توانمی آیا. اسالمی فلسفه در خوریمبرمی حقیقت درباره
 تاس غیرانتقادی و جزمی مجموع در اسالمی شد؟ فلسفه گراصالح

                                                
Transformations and Continuities. Amsterdam University Press 2016, pp 183-
204. 

 صرِ درمخت مقاله این به کنید نگاه اسالمی فقه بر رمی حقوق تأثیر بحث با آشنایی برای
 :کندمی معرفی هم را منابع برخی که  آنالین صورت به دسترس

Aibek S. Ahmedov, On question of influence of Roman law on Islamic law, in: 
Dritto Storia, N. 8, 2009. Link. 

 .۱۳۷۹، بهمن ۴۷نو، ش.  نگاهسیاسی،  نیکفر، الهیات محمدرضا. ک.ر . ٩
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متکلمان،  و فیلسوفان نزد در البته. (آیدنمی گریاصالح کار به و
کتهن دارند، به انتقادی موضع یکدیگر برابر در که آنجایی کم دست

 در زبان بحث به کنید نگاه مثال. خوریمبرمی جالبی هایایده و ها
 یجد مشکلی با سیاسی رازی، االهیات فخر موضع از. رازی فخر نزد

 اسم اصال زد؛ چون حرف خدا اسم به تواننمی شود، چونمی مواجه
 در آنها از ترسنجیده دارند، و وجود هاایده گونه این. دانیمنمی را او

 نیست روا و هاستانسان خرد مشترک محصول که امروزین فلسفه
 .)شود داده نسبت خاصی ملت به

ست، ا کفرستیز دیدیم، اسالم که حقیقت، آنچنان دیگر مدعی یک
 نروش پیشاپیش. نامیدیم سیاسی االهیات را آن که است چیزی
 معنایی در گریاصالح کار به آن هایشکل از کدام هیچ که است

 االهیات علیه اساسا مطلوب گریاصالح. آیدنمی بنیادگرایانه غیر
سیلهو به و آزار و شکنجه و ترور ابزار به را قدرت، دین. است سیاسی

دین حرف نخستین این، بنابر. است کرده تبدیل امتیازوری برای ای
 نفع به و غیربنیادگرایانه معنایی در ایپیراییامروزین، دین پیرایی
 میان اکید جدایی خواست طرح ها، بایدانسان همزیستی و اخالق

 .باشد دولت و دین
 ، بهاصالح بحث از. کشید اینجا به بحثمان چگونه که رویممی یادآور به

 اب و کردیم طرح را دوگانه حقیقت موضوع رسیدیم، و حقیقت بحث
 االهیات ادعای و فلسفی رسیدیم، ادعای رادیکال ادعای دو به آن شرح

یند پایه که نیست آن درخور کدام هیچ که گفتیم سپس و سیاسی
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 کامال فتکلی سیاسی االهیات ادعای مورد در. گیرد قرار نابنیادگرا پیرایی
 .بیاموزیم ادب آن از باید همگی که است ایادبیبی: است روشن

 ریحیص ایده پروتستانی آغازین ایده که گفتیم. عقب به برگردیم
 و لهجه، غیرت، تعصب صراحت با آغازین پروتستانتیسم و است

 نه اصالح راه شاید: اسالم مورد در و. آوردسربرمی مقدسیخشکه
 باشد، نه چندپهلویی بلکه پهلوییتک باشد، نه ابهام که صراحت

 !باشد ایهام بلکه مستقیم اشاره
Reformation دوران آستانه در Revolution انقالبی منشی و درگرفت 

 و بود گرفت، قاطع موضوع قاطع و کرد، صریح آغاز صراحت با. داشت
 انشعابی بزرگ هایخونریزی بهای به و کرد قطع را مادر کلیسای با رابطه

 رم، مهمترین بر دین این سلطه از پس که برد پیش مسیحیت در را
 عزیمتگاه. بود رفرماسیون، ابهام اساس اما. است آن تاریخ در حادثه

است،  نامتعین خدا خداست، چون خواست ناپذیریتعین رفرماسیون
 گناهان درباره داوری در را او اراده تواننمی نامهآمرزش خرید با پس

 فروش که گرفتمی نتیجه لوتر که بود اینجا از. کرد متعین هاانسان
 نیست فاسد کاسبی یک جز چیزی کاتولیک کلیسای توسط نامهآمرزش

 لوتر. گذاردمی خدا پذیریرشوه بر را فرض چون است کفرآمیز عملی و
 ناپذیریتعین به او ناپذیریتعین از و کندمی دور دسترس از را خدا

 را گاهتکیه این. داندنمی آمرزش واسطه را کلیسا او. رسدمی آمرزش
تکیه آنجا در کند، تامی پرتاب خود  درون  به را گیرد، اومی فرد از که

 اصل آن به هگل که است همانی درون به واگذاری این. بیاید گاهی
 نهدبرمی آن خاطر به و گویدمی) das subjektive Prinzip( سوبژکتیو
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 است، اما صریح نقد در لوتر ١٠».شودمی آغاز لوتر با روح آزادی« که
 االهیات آن دل از سرانجام که گشایدمی ابهامی بر را راه اثبات در

 این دل از جدید هرمنوتیک که نیست اتفاقی و آیددرمی پروتستان
 .شودمی زاده االهیات
 پایان لوتر که است کردیم، معتقد یاد او از باوئر، که توماس

 گییکجانب با چیرگی او از پس و بود مسیحی فرهنگ در چندپهلویی
 sola لوتری شعار بر متکی او استدالل. است معناییتک و

scriptura این اما. است]” مقدس[ کتاب طریق از تنها“ معنای به 
 ابعبدالوه بن محمد و تَیمیه ابن با لوتر و نیست لوتر حرف تمام
. گرددبرمی سوبژکتیو اصل به هگلی بیان به که دارد ایاساسی فرق

کتاب،  و ماندمی فرد و شوندمی گذاشته کنار بیرونی هایاتوریته
 ناپذیرتعین پس هم پیامش. نیست پذیرتعین که خدایی پیام

 چه درک که کنیم تعیین توانمنمی ما که است این کم دست. است
 غلط زدِن درک پس در تنها توانیممی نهایت است؛ در درست کسی
 گذاریتأثیر  صورت به خدا کردن متعین آن مشخصه باشیم، که قاطع

 شده ولدمت” فقط“ با پروتستانتیسم. است انسانی اراده با او اراده بر
 خدا، فقط لطف به توکل کتاب، فقط مسیح، فقط فقط – است
 ردرویک کثرت پذیرش بر را انحصار، راه ، این”فقط“ این اما – ایمان

 .است گشوده سوبژکتیو

                                                
10.  G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III, Werke 
20, Frankfurt/M: Suhrkamp 1986, S. 50 
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 هایفقط آن همه رُم. هست و بود انحصارگرا هم کاتولیک کلیسای
 کلیسایکلیسا،  فقط: کردمی خالصه فقط یک در را پروتستانی

 ااسالم، کلیس در. دربرگیرنده و جامع کلیسای معنی به کاتولیک
. است کلیسامداری همانند مداریشریعت. داریم شریعت نداریم، اما

است،  منتظم مکان نیست، یک آداب از ایمجموعه صرفا شریعت
 مراتبسلسله یک است، پذیرش دیسیپلین است، یک رژیم یک

 فقط“ حکم در است شدنی خالصه مدارانهشریعت جزمیت. است
یم اسالمی فرهنگ عنوان به آنچه که است این مهم نکته”. شریعت
 به رهنگف در قوی گرایشی پاسخ. نیست استوار حکم این بر شناسیم
 جهت و خدا خواست که» دانی چه تو« که است بوده این متشرع

 از سرپیچی فارسی، شاهد و عربی ادبیات همه. چیست او لطف
 گوشه هر در که هاییخم و پیچ. است مدارانهشریعت انحصارطلبی

 به .هستند» مستقیم صراط« از بینیم، سرپیچیمی اسالمی معماری
 .ندارد وجود مستقیمی راه که گویندمی اشاره زبان

 ویاگ. کردیم صحبت حقیقت کانسپت دو رشد، از ابن به اشاره با
 یچندپهلوی و کثرت و ابهام و ایهام که دارد وجود هم دیگری کانسپت

 نوعی به همه دانیم، امانمی ما کانسپت این با مطابق. تابدبرمی را
 أمل، بات با بلکه قال و قیل با نه کانسپت این در دانیم؛ حقیقتمی

 هایکانسپت در شود؛ حقیقتمی حاصل مدارا با کردن، و گوش
 نکرد پنهان کانسپت این در دارد؛ اما مالزمه کردن آشکار با دیگر
 ١١.شودمی الزم هم

                                                
 :کندمی تعریف را داستان این” الطیر منطق“ در عطار . ١١
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 طریق از آن در حکمت. است روایی سوم، اساسا کانسپت این
 حوزه در کلی، و احکام طریق از شود، نهمی داده انتقال حکایت

 .عقالنی مدیریت به احساسی مدیریت از عبور طریق از نه دینی
 و قاعده دارای ورز، دینحکم دین: است این عبور این از منظور

 و گذاشته احساسی مدیریت مرحله نظری، از االهیات و تشکیالت
 و حساب که معنا این در است، عقالنی شده عقالنی مدیریت وارد

 استراتژیک بازی یک عمل و نظر در و کندمی کند، استداللمی کتاب
 انعرف و فلسفه و کالم شریعت، کل اسالم، کل در. بردمی پیش را

 کدگذاری منش کل و نویسی-”نحل و ملل“ و نگاریتاریخ نظری، کل
 مدیریت مرحله این به عرفان و طریقت عنوان به شده بندیدسته و

 دیگری چیز اسالمی به موسوم فرهنگ در اما. دارد تعلق عقالنی
 نگارگری و شعر و حکایت قالب در روایت به احساس از که دارد وجود

 در و نیست اسالم مختص موضوع این. نیست ورزحکم که رسدمی
 وجودی تحلیل راه از آن به. دارد وجود دینی هایفرهنگ همه

)existential analysis (از بررسی شیوه به دین تاریخ بررسی و 

                                                
 بود خام مردی و افتاد قایمیش−  بود حمام در مهنه بوسعید«

 او روی پیش جمله آن کرد جمع−  او بازوی تا آورد شیخ شوخ
 جهان در باشد چه جوانمردی تا−  جان پاک ای بگو گفتا را شیخ
 »ناآوردنست خلق چشم پیش−  کردنست پنهان شوخ گفتا شیخ

 .داریم بسیار هاداستان گونه این از
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 دیگر دنیای یک با پایین این در ١٢.خوریمبرمی باال از نه و پایین
 .شویممی مواجه

 مارتین مشهور چندان نه شاگردان از بولنوو، یکی فریدریش اتو
 این در او. ١٣”حقیقت دوگانه سیمای“ اسم به دارد هایدگر، کتابی

 شناسانهانسان دیدی با وجودی فلسفه زاویه از را حقیقت کتاب
 دتهدی و ترس به اصل در که دارد وجود حقیقتی گویدمی و رسدبرمی
 کشف کنیممی کوشش و ترسیممی تاریکی و ابهام از ما. گرددبرمی
 امر و داریم نگه مصون را خود کنیم، یا غلبه خود ترس بر تا کنیم

 کوشش این حاصل که حقیقتی. کنیم کنترل ایگونه به را ترسناک
بی در انسانی زندگی همه اگر. دارد ریشه اعتمادیبی است، در
کنیم، می تحمل. است ناپذیرشود، تحمل سپری ترس و اعتمادی

 .کنیم اعتماد و اتکا آنها به بتوانیم که دارد وجود چیزهایی چون

                                                
 چپ، متمرکز و انتقادی نگاریتاریخ. است نگرفته پا پایین از نگاریتاریخ هنوز ایران در . ١٢
 موضوع وزهن جداگانه صورت به فرودستان زیست. آنهاست با فرودستان تقابل و فرادستان بر

م، داری ذهن در مقوالتی. باالست از خواندن شیوه هنوز هم ادبیات خواندن شیوه. نیست کار
 با و نظری عرفان از نحل، و و فرق شریعت، از فلسفه، از پایین، از به باال از نگرنده تاریخ از

می رخ ناب تصویر بگذاریم، تازه پرانتز در را مقوالت این اگر. خوانیممی را حافظ مثال آنها
 .باشد نداشته برگردد، اصالً وجود اصیل ایتجربه به که تصویری شاید البته. نماید
 کوشش در است ممکن مفسر است، اما الزم طبعا) intertextual( بینامتنی بررسی شیوه
 دادن نشان برای بعدی هاینوشته به داشتن نظر و هانوشته-پیشتر به نوشته برگرداندن برای
 جمعی سوژه یک به را چیز همه نوعی به و شود غافل اصیل وجودی هایتجربه جریان، از یک

)collective subject (جهانزیست از شدن دور. برگرداند )Lebenswelt (هایموقعیت و 
 .است ساختگی سوژهٴ این بر چیره گرایشی وجودی

13.  Otto Friedrich Bollnow: Das Doppelgesicht der Wahrheit. Philosophie der 
Erkenntnis 2. Band. Stuttgart 1975 
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 به پا که این. یابندمی انتقال یکدیگر به اعتماد راه از ما هایتجربه
برمی اعتماد ایم، بهشده جمع سقف این زیر و ایمگذاشته اتاق این

تکا، ا اعتماد، در در. سقف و دیوار این استاتیک بررسی به نه گردد، و
 این خاطر به و. دارد وجود دیگر دوستی، حقیقتی و همبستگی در

 به اتکا با ما. کنیممی گوش هم هایداستان به که است حقیقت
 ابتدا. کنیممی پیدا جهان در را خود راه که است دیگر حقیقت این
حقیقت،  این به ما. خوانیممی را حقیقت این مادرمان نگاه در

 .داریم کنیم، نیازمی کشفش پایین در که حقیقتی
 

 اصالح تاریخی جریان
 تهدید و ترس تجربه از آن شروع. است فرهنگی پدیده یک دین

 مثال – اعتماد حلقه سوی جمع، آن سوی آن چیزی است، تجربه
 وحشت مطلق، از اعتمادیبی از شودمی شروع داستان. برق و رعد

 ماداعت عنصر کردن وارد شر، برای بر غلبه برای شودمی تالش. عظیم
 تمام. است اعتمادناپذیر آوروحشت نیروهای دست در که جهانی در

 دو به خدایان ایمرحله در. است تالش این شاهد فرهنگ تاریخ
 شر و خیر هاییفرهنگ در شوند، ومی تبدیل دوست و دشمن دسته

 فرهنگ تالش اکنون. سازندمی را واحد قدسی امر یک چهره دو
 منتقم، لعاب و جبار ترسناک، چهره آن بر که است آن بر متمرکز
 فرهنگ تاریخ در که است اصلی رفرم آن این. شود کشیده رحمت
 .دهد بازتاب را آن باید حقیقی رفرم هر و گرفته صورت
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اصالح این که زبانی. ایمبوده رفرم این شاهد هم اسالمی فرهنگ در
 رد حقیقت. است روایت است، زبان ابهام کرده، زبان انتخاب گری

 گری، رندی، پنهانوگو، روایتبازی، تأمل، گفت از ایپیچیده ترکیب
 کلی، بلکه حکم یک در نه هم نماید، آنمی رخ کردن آشکار و کردن

 خنده یک ناله، در یک شطح، در یک مصرع، در یک جرقه، در یک در
د، باش تصاحب فکر به کس هر. کرد تصاحب تواننمی را آن. مستانه

 در کند، همنمی خانه قدرت کاخ در حقیقت. افتدمی دور آن از
نمی کافر و مسلمان. میخانه در شود، هممی گرجلوه مسجد
 .است زنانه آن جنسیت. شناسد

 تاریخی، زبان گریاصالح این گرانهروایت و ابهام زبان برابر در
 صریح حکم برابر در که ایگشوده معموال امکان. دارد قرار صراحت

 سر دوره. است بنیادگرایانه دارد، تقریر وجود دینی مقال در اثباتی
 تاریخی فرصت آخرین ایران در بهایی و بابی هایجنبش آوردن بر

 جهان با سازگار دیانتی صورت به بعدا که بود ایبنیادگرایی برای
 دوره آن. بپیماید رفرماسیون مشابه مسیری درآید، یعنی امروز

  revolution یک همچون reformation گرفتن در فرصت آخرین
 و یدبنما را دیگر جهتی که انشعابی محتوا، امکان از نظر صرف. بود

. رسدمی نظر به بعید کند، بسیار عرضه شریعت از بدیل اینسخه
 واهدخ شدیدتر آینده در و است شدید بسیار دینی رسته در تفرقه

 سنتی مسیر همان رفرم. آیددرنمی رفرم تفرقه این دل از شد؛ اما
 میدان دیانت از متنوعی بس هایشکل مدرن، به دنیای در که است

 از دور آن سر یک که دهندمی تشکیل را طیفی که داد خواهد
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شریعت سنتی زیست به بازگشت آن دیگر سر و است شریعت
 به هم قدرت مدعی اسالمیسم. قدرت از پوشیچشم با مدارانه
 .یافت خواهد ادامه فاشیستی شبه هاییفرقه صورت
 :کنیم بیان ترایم، روشنرسیده آن به که را اینتیجه و کنیم مکث
 دفعتِی انشعابی رفرماسیون اسالم جهان در که است بعید

)Reformation همچون Revolution (چیزی چنین دوره. دهد رخ 
 گذشته در و نیستند موجود آن سازممکن هایعامل و رسیده سر به

 در اما. اندنبوده ایم، موجوددیده مسیحیت در که صورتی به هم
 انجام گریاصالح برای عظیمی تالش اسالمی فرهنگ در تاریخ طول
 تکثرم حقیقتی: است بوده حقیقت از بدیلی درک بر مبتنی که شده

 و داستان و شعر در کلی، بلکه احکام در نه را خود که چندپهلو و
گرانه، اصالح تالش نتیجهٴ در. نمایاندمی فردی هاییتجربه بیان

 در. َمدرَسی شریعت از روترگشوده و روادارتر یافته رواج دیانتی
 هفقی و زاهد دیانت با مرزبندی در را خود بدیل دیانت” رندان کوچه“

 نوع این. کفر حتا و دیگر هایدین با تقابل در کرده، نهمی تعریف
 .است سازگار مدرن داریدین با دیانت

 باشدن روا شاید بدانیم، آنگاه دیگرسو یک به دیْن عطف در را اصل اگر
 رسومم آیین سر بر صحبت واقع در. بخوانیم دیانت را بدیل دیانت که
 از دیگرسو و سواین آن در که است−  Sittlichkeit هگل اصطالح به− 

 دارند، به مدرسی دین در که ندارند را ایمرزبندی آن و نیستند جدا هم
 .جدید عصر در مرزبندی این تشدیدیافته حالت با ویژه
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 شکنیفضل و فضل
 نآ با را خود کیش حافظ ویژه به” رندان کوچه“ ساکنان که−  رندی

 و وجود که ایرسته میان در است گرایشی – کردندمی مشخص
 اهل رسته: ماست فرهنگی خطه هایویژگی از یکی آن پیوستگی

 ارسیف ادبیات عنوان به ما آنچه تمامی. دبیران و شاعران قلم، رسته
 این. است رسته این کار شناسیممی منطقه دیگر هایزبان و عربی و

 در ١٤.کاهنان کال و متکلمان و فقیهان رسته از است متمایز رسته
 دوران آن اروپای. خوریمبرنمی آن مشابه به میانی هایسده اروپای

 .دبرس ما منطقه ادبیات گرد به که کند عرضه ادبیاتی تواندنمی
 رسته بر افزون هم مسیحی اروپای در اگر که است پرسیدنی

کرد؟ یم بروز رفرماسیون داشتیم، باز هم را ادیبان کشیشان، رسته
 رد را کلیسایی فضیلت رفرماسیون. است شدهمی کم آن احتمال

 امعهج در نیرومندی حریفان پیشاپیش کشیشان اگر. شکست هم
نمی را نیرویی آن آنان درون در انشعاب شایدداشتند،  فرهنگ و

 .برانگیزد را رفرماسیون چون حرکتی بتواند که یافت
 خطه در مالیان حریف رستهٴ حیات که است این جالب نکته

 حتا میردنمی ادبی رسته. است نبوده گسسته گاه هیچ ما فرهنگی
 که صفویان اقتدار دوره چون ایدوره مغول، در هجوم دوره در

 وقلمر در ماندن بر را هند به مهاجرت متشرع غیر فاضالن از گروهی
 عمومی انحطاط دوره در و دهندمی ترجیح علی هایکلب فرماندهی

                                                
 :به کنید رجوع باره دراین . ١٤

 .۷۰-۵۷، ۱۱۶، ش.  ۱۳۹۶نو،  نگاه: در. روشنفکران نیا،  فضلشکوه رضا
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 هب را رسته این گستردگی و قدرت مشروطیت جنبش. قاجار عصر
 در فرهنگی مقاومت شاهد ما نیز فعلی دوره در. گذاردمی نمایش

 میان تاریخی مرزبندی ادامه در مقاومت این. هستیم فقها برابر
 و مرسوم منبری، اخالق گفتار و ادبی تشرع، گفتار و فرهیختگی

. است مقاومت همین اصالح. است واعظان و فقیهان منش
 گریاصالح مدعی. است تاریخی جریان یک از بخشی ما رفرماسیون

 جبهه هب نیرودهی بایسته بزند؛ کار ابداع به دست نیست الزم دینی
 .است مقاومت

. دینی فضالی با تاریخی تقابل موضوع در اینکته به کنیم توجه
 یک در است ایبرتری دینی فضیلت و است برتری معنای به فضل
. دارد نیاز دینی فاضالن رسته به خود تداوم برای که امتیازوری نظام

 .است بوده خود فضل تثبیت تاریخ طول در دینی فاضالن کار
 یفارس ادبیات. بشکنند را آنان فضل اندورزیدهمی تالش اما حریفان

 وانیبازخ دینی فاضالن فضل شکستن  تاریخ عنوان به توانمی را
 گویدمی مقابل در حریف و” دانممی“ گویدمی دینی فاضل. کرد

 هب بدیل معرفتی ندرت به حریف که اینجاست جالب”. دانینمی“
 کردند کوشش فیلسوفان. کندمی عرضه یافتهنظام نظر یک صورت
می مک اسالم حجج برابر در که این نشدند؛ نه موفق اما کنند چنین
وبد، بک درهم را آنان گروه توانست غزالی االسالم حجت مثال و آوردند

 شانن صورتی آن به را خود گرایش: داشت دیگری ترجیح نه؛ فرهنگ
 توانیممی. کردیم توصیفش چندپهلویی و اشاره و ابهام با که داد
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 گیزند عملی، منش اخالق حوزه به را حریف با رویارویی که بگوییم
 .کشاندمی شناسیزیبایی و همزیستی و
 

 عملی و نظری حقیقت
 نای به که کنیم حل را تناقضی و کنیم مکث است خوب جا همین
 :شد تقریر صورت
 موضع در ما کنیممی چنین وقتی دهیم، ومی نظر گفتمانی درباره

می یشپ گفتمان یک درباره را گفتمانی یعنی داریم قرار ابرگفتمان
 ما ابهامش؛ اما خاطر به ستاییممی را بررسی موضوع گفتمان. بریم

 از کهابهام، بل به سفارش از نه ابرگفتمان در یعنی ناظر گفتمان در
 است این خاطر به این کنیم؛ ومی پیروی صراحت و روشنی هنجار

 توانیمنمی ما. نگریممی خود موضوع به مدرنیته موضع از ما که
 اقضتن دچار کنیم چنین اگر. صراحت با هم کنیم، آن تجویز را ابهام

 .شویممی) performative( اجرایی
. ستا حقیقت مفهوم سر بر مشکل که گفتیم سخن این دنبال به

 اب بررسی موضوع گفتمان که است داده نشان ما بررسی اکنون
 مثبت نگاه با ما. نظری حقیقت شود، نهمی مشخص عملی حقیقت

م، داری قرار نظری ابرگفتمان موضع در که حالی حقیقت، در این به
 .شویمنمی اجرا در تناقض گرفتار

 ایعملی عقل آن با ما نظری عقل میان هماهنگی معنای به این
 سیمای درباره بولنوو بحث از گیریبهره با را آن حقیقت ما که نیست
 انجه در ما بودن به.  کردیم بیان اعتماد مفهوم با حقیقت دوگانه
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 که دانیممی. دارد تعلق اعتمادیبی و اعتماد از انگیزیشگفت آمیزه
 اعتماد جهان کار بر که دانیممی نیز و نتوانیم زیستن اعتماد بدون

 کشورهای در که بودیم، آنجایی فرهنگ شکست شاهد ما. نیست
. شدند میداندار سنی و شیعی افکندهشت متعصبان اسالمی

 همه است خورده شکست رسید نظر به و برآورد سر وحشت خدای
 همین که کینی و خشم نیروی آن مهار برای فرهنگی هایتالش آن
 .آیدمی دگرسو از که نمایدمی چنین است، اما سو

 
 اجتماعی تحول و روشنگری ضرورت

 نگرانی اب باید اکنون ستودیم، اما را سنتی فرهنگ در چندپهلویی و ابهام
 شیر که است ایبیشه چونان چندپهلویی و ابهام همین که بگوییم
می حمله مترصد و آرامدشود، میمی پنهان آن در ایاسطوره شیرزه
 ام عصر در. داریم نیاز روشنگر نقاد خرد و باز چشمانی به پس. گردد

 .گردد همراه روشنگری با بایستیگری، اصالح برای تاریخی تالش آن
 وحشتناک آن که است این بر آگاهی همراهی این در اساسی نکته

 خود مغز و قلب سوست، در همین در بلکه دگرسو در نه عظیم
عیض، تب رفع با. بترسد انسان از انسان که زمانی تا هست ماست، و
 تا. بکاهیم ترس این از توانیممی خشونت مهار و عدالت گسترش

 به منتوانی که زمانی نباشد، تا زیستن برای مطمئنی جهان ما جهان
 شهبی از شرزه شیر آن که باشیم آن نگران کنیم، باید اعتماد هم

 .بطلبد قربانی و برآورد سر فرهنگ و جامعه تاریک و انبوه
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 خدا، جهان و انسان
 شناسی اقبال الهوریهستی

 اشکوری یوسفی حسن
 

شناسی دکتر محمد اقبال اشاره: این نوشتار نسبتا بلند گرچه به هستی
شود، اما الهوری اختصاص دارد و از این رو موضوع مستقلی شمرده می

شود. منتشر می» نقد دینی«به دو دلیل در بخش پرونده ویژه این شماره 
ا اصالح دینی ب نخست این که اقبال نه تنها یکی از قله های بلند جریان

شاخصه نواندیشی فلسفی در تمام جهان اسالم و البته به ویژه در ایران 
معاصر است، بلکه گزاف نیست که گفته شود که، او پدر معنوی و فکری 
نحله اصالح دینی و روشنفکری مذهبی معاصر است. دلیل دوم که البته 

 ی که منبعمهمتر است، این است که اقبال در احیای فکری دینی (کتاب
اصلی این نوشتار است) از جمله در باب جریان اصالح دینی اروپایی سخن 
گفته و در عین همراهی و همدلی با آن نسبت به عواقب و پیامدهای منفی 
آن نیز هشدار داده است. چنان که در نوشتار خواهید خواند، اقبال از آزادی 

تن جنبش خواهی جدید و تحوالت تمدنی نوین غربی در بطن و م
پروتستانی استقبال می کند و به آن خوش آمد می گوید، ولی با این حال، 
بر این گمان است که این تحوالت در مغرب زمین از مؤمنان مسیحی انسان 

 های بهتری نساخته است.
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اجتماعی مدرن غربی ذیل جنبش پروتستانی پس  –در هرحال تجربه دینی 
ای تأمل و بازاندیشی دارد و می از حدود پانصد سال از جهات مختلف ج

باید ابعاد تجربه شده نظری و عملی آن مورد نقد و واکاوی جدی و مستمر 
قرار گیرد. از حدود صدو پنجاه سال قبل عموم نواندیشان اصالح طلب 
مسلمان (از جمله اقبال در شبه قاره هند و علی شریعتی در ایران) از 

اند ولی اسالمی سخن گفتهضرورت درانداختن نوعی پروتستانتیسم 
واقعیت این است که اکنون این تجربه کارنامه چندان درخشانی ندارد و 
حتی می توان گفت بخش بزرگی از پروتستان های آمریکایی ذیل عنوان 

دارای مواضع آخرالزمانی ارتجاعی و حتی شوربختانه » اوانجلیکان«
ی مریکای کنونراسسیتی و فاشیستی هستند. این جریان قدرتمند در آ

پایگاه اصلی ترامپ و ترامپیسم شمرده می شود. از این رو امروز دیگر 
سخن گفتن از پروژه پروتستانتیسم اسالمی در جهان اسالم، تأمل بیشتر 
می طلبد. آنچه قطعی است این است که عموم نواندیشان و مصلحان 

  فکری ومسلمان در این صدو پنجاه سال اخیر در اندیشه تعالی و آگاهی 
بهبود زندگی و تحول بنیادین و مثبت تمدنی در مسلمانان بوده اند و برای 
حصول آن استفاده از تجارب رفرم دینی چند قرن اخیر غربی را مثبت و 
مفید ارزیابی می کرده اند. با این همه، امروز باید اندیشید که چرا جریان 

 سیحی  در قرونمهم و از جهاتی مثبت و تحول آفرین پروتستانتیسم م
توانیم جدید مغرب زمین، به چنین سرنوشتی دچار شده و ما مسلمانان می

 چه درسی از این تاریخ و از این تجربه زیسته بیاموزیم.        
    

 درآمد
در جهان بینی دینی و به طور خاص در جهان بینی توحیدی و به طور اخص 

از یک سو مقوالت اساسی  اسالمی، سه مؤلفه بنیادیِن خدا، جهان و انسان
اند و از سوی دیگر اجزای به هم پیوسته ای هستند که فهم و تفسیر یکی 
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بدون دو جزء دیگر دشوار می نماید و می توان گفت ممتنع است. زیرا خالق 
بدون خلق نه قابل تصور است و نه امکان تصدیق دارد و عکس آن نیز 

انسان نباشد، هیچ یک از  صادق است و در این میان اگر مخلوقی به نام
آن دو مفهوم برساخته نمی شوند. زیرا اصوال تصور و مفروض صانع (در 
مقام تصدیق و یا تکذیب) و تصور هستی و مخلوق، در صورتی پدید می 
آید که موجودی هوشمند و خردمندی به نام انسان وجود داشته باشد و 

 گرنه هیچ گونه اعتبارسازی رخ نخواهد داد. 
در واقع دیگر مفاهیم مصطلح هستی شناسی و انسان و تاریخ و جامعه در 
ذهن و زبان آدمیزاد، جملگی در درون این مثلث قابل طرح و تصور و یا تصدیق 
است. به ویژه مفهوم و پدیده دین در ادیان ابراهیمی و الزامات مستقیم و غیر 

و یا تفسیر خواهند مستقیم آن، دقیقا در درون این مثلث مطرح و مورد فهم 
بود. می دانیم که بنیاد دیانت ابراهیمی، وجود آفریدگار است با صفت 
وحدانیت تام و عام و اوست که از میان ابنای بشر کسی و یا کسانی را به نام 

می کند و او امانتدارانه و صادقانه پیام » پیام«(نبی) مأمور ابالغ » پیام آور«
» رسول«ی کند. از این رو این مبلغان پیام الهی، م» ابالغ«الهی را به بندگانش 

نیز خوانده می شوند. با توجه به اهمیت بنیادین چنین جهان بینی موحدانه، 
چنین می نماید که پیش از ورود به مقوالت خاص دینی و مذهبی، الزم است 
در باب این مقوله و نوع تعامل این سه تأمل شود تا در پی آن بتوان در باب 

می چون وحی و نبوت، اخالق بر بنیاد دین، فالح (رستگاری)، شریعت، مفاهی
سعادت و شقاوت و در نهایت قیامت و ثواب و عقاب و بهشت و جهنم و مانند 

 آنها فهمی و تفسیری سازگار ارائه داد.    
می دانیم که این نوع مقوالت در تمام ادیان و خصوصا در دینهای ابراهیمی 

از جمله در یهودیت و مسیحیت الهیات ستبری آورده  همواره مطرح بوده و
و در اسالم نیز علم کالم را خلق کرده است که وفق نظری اصوال کالم 
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ده پدید آم» کالم الهی«اسالمی با تأمل و مناقشه بر سر مفهوم و معنای 
به مثابه مکتوب پیام الهی بر نبی اش محمد بوده » قرآن«که مابازای آن 

د که مقوله وحی و نبوت و چیستی آن، در مثلث خدا، است. گفتن ندار 
جهان و انسان درخور وقوع و فهم و تفسیر خواهد بود. باز می دانیم که در 
تاریخ نسبتا دراز اسالم، آرای کالمی و یا فلسفی بر بنیاد دو منبع معرفت 

شکل گرفته و استوار شده است. حداقل از قرن » و عقل» نقل«بخش 
د، صدها نحله کالمی (هرچند در زمینه های اجتماعی و دوم هجری به بع

سیاسی مختلف) پدید آمده و آرای مهم و غیر مهمی حول خدا و توحید و 
وحی و نبوت اظهار کرده اند که البته شاید بتوان گفت دو دیدگاه کالمی 

اثرگذارترین و با دوام ترین آنها بوده » اشاعره«و » معتزله«بزرگ با عنوان 
چند پس از سرکوبی اهل اعتزال در قرن سوم، جهان سنی به صورت اند. هر

رسمی اشعری مسلک است ولی اعتزالی گری نیز در زیر پوست شماری از 
عالمان و متکلمان سنی عقلی تر و نوگراتر همواره وجود داشته و اخیرا نیز 
نواعتزالی در حال شکل گیری است. با این همه، نحله بزرگ شیعی گرچه 

مستقل می شمارد، ولی امروز بیش از گذشته به معتزله نزدیک تر  خود را
می نماید و به ویژه نواندیشان دینی (بازاندیشان مسلمان متأخر) بر بنیاد 

  ١٥اند.عقلگرایی و علم محوری مدرن، به درستی عنوان نومعتزلی یافته
 واپسین نکته آن است که در این نوشتار، صرفا دیدگاه الهیاتی و فلسفی

میالدی)   ۱۹۳۸-۱۸۷۳خورشیدی /  ۱۳۱۷-۱۲۵۶دکتر محمد اقبال الهوری (
را حول مثلث خدا، جهان و اسالم گزارش و تحلیل می کنم و البته در درون 
این مثلث برخی مفاهیم دینی و اسالمی را نیز از منظر اقبال شرح خواهم 

ی فکر احیا«داد. گفتنی است که این اقوال و آرای اقبال متخذ از کتاب 

                                                
. در این مورد بنگرید به مقاله: جنبش نومعتزلیان در ایران معاصر، فرهاد خسروخاور و  ١٥

 .  ۹۸محسن متقی، نشریه آزادی اندیشه، شماره هشتم، آذر 
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با ترجمه احمد آرام و یا ترجمه دیگری از آن با عنوان » دینی در اسالم
با ترجمه محمد بقایی (ماکان) » بازسازی اندیشه اسالمی«درست تر 

و نیز از برخی منابع » کلیات اشعار فارسی اقبال«و در مواردی از  ١٦است
چند . هردر اختیار دیگر نیز استفاده شده که شناسه آنها معرفی شده اند

دیدگاههای اقبال حداقل در جهان شناسی و انسانشناسی و دین شناسی 
برای من مفهوم تر و مقبول تر می نماید ولی با این حال تالش من آن 
است که به نقل و شرح افکار وی بسنده کنم و نقد و بررسی را بیشتر به 

ه ل باهل فلسفه و نقد و نظر و دارای صالحیت بیشتر وانهم. گرچه اقبا
(اقبال حنفی بود و حنفی ها عمدتا پیرو ماتریدیه  اشعری استطور رسمی 

هستند و نه اشعری) و در بازسازی نیز گاه به طور رسمی و مشخص از 
برخی دیدگاههای اشاعره دفاع کرده و البته گاه آنها را نقد کرده است ولی 

یق ی از مصادبه گمانم وی به اعتزال نزدیک تر است و شاید بتوان او را یک
 نومعتزلی معاصر شمرد.     

 
 مفهوم خدا با نگرش توحید قرآنی
می داند که در » یک من هستم بزرگ«چنین می نماد که اقبال جهان را 

و در سوی  ١٧است» هللا«قرار دارد که نامش » مِن مطلق«رأس این کل 
من «دیگر مادّه است که همان من متکاثف است. در این اندیشه، خدا 

خصوصیت من کامل یکی از «به زعم اقبال  ١٨، مطلق و کامل است.»نهایی

                                                
تجدید بنای حیات دینی در «. البته اخیرا اطالع حاصل شد که ترجمه دیگری با عنوان  ١٦

ده و با همت دانشگاه امام صادق در اسالم به وسیله آقای محمدمسعود نوروزی ترجمه ش
 در تهران منتشر شده است.    ۱۳۹۴سال 

است. هرچند خدا » خداوند«و یا » . اما در اصطالح رایج و مصطلح پارسی نامش (خدا ١٧
 در ادب پارسی کهن با هللا به معنای ادب عربی پیش از اسالم و پس از اسالم یکی نیستند.  

 . ۷۴ و ۷۲. احیای فکر دینی، ص  ١٨
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اساسی ترین عناصر قرآنی خداست، و قرآن مکرر در مکرر به آن اشاره می 
مسیحی کند، و این اشاره، بیش از آن که برای رد کردن طرز تصور جاری 

وی در جایی  ١٩».نظر قرآن نسبت به فرد کامل است دربارهباشد، برای تأکید 
قرآن، برای آن که جنبه فردیت من نهایی را مؤکّد سازد، به «دیگر می گوید: 

  ٢٠».می دهد و آن را چنین توصیف می کند: قل هوهللا احد» هللا«آن نام 
عالم «ی توان بدون طرح یا همان خدا را نم» عالم امر«از آنجا که اندیشه 

تصور و نیز فهم و تفسیر کرد، به طور موقت مفهوم خدا را در  ٢١»خلق
همینجا رها کرده و به فصل دوم می پردازیم که طی آن مفهوم خداوند و 

 نوع رابطه اش با هستی روشن تر می شود. 
 

 هستی یا جهان و نوع تعامل آن با خداوند
مدعیات مطرح در این بخش با امر مفروض هستومندی خداوند، قابل 
طرح است. در واقع پرسش هایی از این دست مطرح اند: آیا خداوند به 
مثابه خالق هستی چه نوع رابطه ای با عالم دارد؟ در خارج از عالم است؟ 
و یا در درون آن؟ و آیا می توان گفت طبیعت همان خداست؟ (طبیعت 

 اوند).   انگاری خد
اقبال البته طبیعت گرا نیست یعنی خداوند را همان طبیعت نمی داند ولی 
خالق را هرچند از جهاتی مستقل و در باالی هرم هستی به عنوان من 
نهایی و من مطلق می شمارد اما این من را از من عام (من هستم بزرگ) 

نهج  جدا نمی پندارد. احتماال طرح او همان است که در خطبه نخست
البالغه امام علی بن ابی طالب آمده است: در خارج از عالم نه به بیگانگی 

                                                
 . ۷۵. احیای فکر دینی، ص  ١٩
 . ۷۴. احیای فکر دینی، ص  ٢٠
. عالم امر و عالم خلق اصطالحی قرآنی است که اولی به مقام اولوهیت و عالم مشیت  ٢١

 اطالق می شود و دومی به ماسوی هللا یعنی هستی و خلقت و جهان و طبیعت.  
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و در درون نه به یگانگی. این سخن اقبال تا حدودی منظر او را روشن می 
حیات الهی با سراسر جهان اتصال دارد، همان گونه که روح با بدن «کند: 

ن، نه به آن متصل است. روح نه در داخل بدن است و نه در خارج از آ
نزدیک است و نه از آن جداست. با این حال تماس آن با هر ذره از بدن 
واقعیت دارد، و تصور چنین تماسی جز با فرض کردن نوعی از مکان که 

  ٢٢».متناسب با لطافت روح باشد، میسر نیست
صورت برهانی اندیشه اقبال چنین است: حیات خدا در تجلّی اوست، تجلّی 

آنچه «عت است و طبیعت رفتار خداست. او می نویسد: خداوند در طبی
طبیعت یا ناخود می نامیم، تنها لحظه فرّاری در حیات خداست . . . 
شناسایی طبیعت شناسایی رفتار خدا و سنت خداست. در مشاهده ای که 
از طبیعت می کنیم، در واقع جویای آن هستم که پیوند نزدیکی با من 

 درباره ٢٣».زی جز شکل دیگری از عبادت نیستمطلق پیدا کنیم، و این چی
 مفهوم عبادت پس از این با تفصیل سخن خواهیم گفت.  

مفهوم تجلّی در این سراندیشه بسیار مهم است که به نظر می رسد اقبال از 
مفهوم تجلی در عرفان (به ویژه عرفان ابن عربی) الهام گرفته باشد. به ویژه 

نیادین است. وفق این نظر، بروز و ظهور و حضور بسیار ب» التکرّر فی التجلّی«
خداوند در عالم از طریق تجلی است و هر تجلی نیز یگانه و غیر قابل تکرار 
است. این بیت هاتف اصفهانی به نوعی بیان این تجلیات است: یار بی پرده 
از در و دیوار / در تجلی است یا اولی االبصار. نتیجه منطقی این تجلیات 

این است که خداوند را نباید به طور انتزاعی در آسمان و یا در باالی  نامکرّر،
هستی و یا در خارج از عالم و آدم جستجو کرد. این که اقبال خدا را به مثابه 

                                                
 . ۱۵۷. احیای فکر دینی، ص  ٢٢
 . ۷۲ص » حیات خدا در تجلی اوست«و جمله  ۶۸اسالم، ص  . احیای فکر دینی در ٢٣

 دعا و عبادت پس از این سخن می گوییم.  درباره
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من نهایی و یا من مطلق در باالی هرم هستی می نشاند، صرفا یک بیان 
 دیت است.اعتباری و ادبی و برای حّسانی کردن منزلت و جایگاه ذات اح

بدین ترتیب، خالق و خلق در عین دوگانگی، یگانه اند و پیکر واحدی را 
 از دیدگاه الهی، آفرینش به معنی«تشکیل می دهند. اقبال تصریح می کند: 

ی داشته باشد. به طبیعت نمی »بعد«و » قبل«حادثه خاص وجود ندارد که 
ابله با خدا توان همچون یک واقعیت مستقلّی نگاه کرد که در حالت مق

ایستاده باشد. با چنین نظری، خدا و جهان به صورت دو هستی در می آیند 
   ٢٤».که در ظرف تهی مکان نامحدود با یکدیگر مواجه هستند

چنین می نماید که در این دیدگاه، چالش عظیم در الهیات کهن حول محور 
فرض ، بالموضوع خواهد بود. آن چالش و مناقشه با »حدوث و قدم عالم«

دوگانه واقعی خدا / جهان، سر برآورده و از این رو این پرسش موضوعیت 
می یافت که جهان و خلق، حادث است یا قدیم؟ و همین طور این پرسش 
مطرح شده بود که قرآن به مثابه فعل گفتاری خداوند حادث است و یا 
 قدیم؟ اما وقتی قرار بر این باشد که هستی خداوند با هستی ماسوی هللا

یی یکی باشند و حیات خدا تجلیات نامکرر او باشد، چنان ادر عین دو
 پرسش ها و طبعا چنان مناقشه ها نیز بالموضوع خواهند بود. 

بد نیست بحث را با دو مقوله بنیادین دیگر پی بگیریم. یکی تفسیر ماده 
است و دیگر من و من نهایی که اقبال این دو را در ارتباط با هم تفسیر و 

پس ماده چیست؟ «می گوید: » مادّه« دربارهاقبال  لیل می کند.تح
مجموعه از من هایی با درجه پست است که از میان آنها، هنگامی که 
همکاری و عمل متقابلشان به مرحله معینی از هماهنگی رسیده باشد، 

                                                
 . ۷۸. احیای فکر دینی، ص  ٢٤
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در باب ماده پس از این شرحی خواهد  ٢٥».منی با درجه عالی طلوع می کند
 آمد. 

 »مکان«و » زمان«دو عنصر مهم در هستی شناسی یعنی  دربارهاز این رو وی 
زمان و مکان امکانات من هستند که به صورت جزئی به «چنین می گوید: 

شکل زمان و مکان ریاضی تحقق پیدا می کنند. در ماورای او و جز از فعالیت 
خالق او، زمان و مکانی نیست که او را نسبت به من های دیگر جدا و بسته 

هد. بنابراین من مطلق نهایی، نه به معنی بی پایان مکانی نامحدود نشان می د
است، و نه به معنی مکانبند بودن انسان، که بدن او را نسبت به من های دیگر 
بسته و جدا نشان می دهد، محدودیت دارد. نامتناهی بودن من نهایی مطلق 

صورت که  در امکانات درونی نامحدود و فعالیت خالق اوست که جهان، بدان
بر ما معلوم است تنها جزئی از تجلی و تعبیر آن است. خالصه کالم آن که 
نامتناهی بودن خدا فشرده است نه گسترده، رشته نامحدودی را شامل است، 

آینده تنها به عنوان «در این چهارچوب البته  ٢٦».ولی خود آن رشته نیست
. . زمان حقیقی دوام  امکانی گسترده وجود دارد، نه به عنوان یک واقعیت .

  ٢٧».محض یعنی تغییر بدون توالی است
در این میان نکته بس مهم آن است که اقبال، بر خالف عموم مسلمانان 
و به ویژه عموم متکلمان، جهان را خلق و آزاد می داند و نه مقهور جبری 
خداوند و دارای اراده و از پیش همه چیز تعیین شده (دترمینیسم مذهبی): 

م را طبیعتی است که اراده خالق و آزاد دارد. اراده اساس هستی عال«
است؛ که در پدیدارها می شکفد و می جوشد، و خود را در واقعیت ها 
متجلی می سازد. نیروی محرکی در پِس پشتش نیست که آن را به عمل 

                                                
 . ۱۲۳. احیای فکر دینی در اسالم، ص  ٢٥
 . ۷۷. احیای فکر دینی، ص  ٢٦
 . ۷۰و  ۶۹. احیای فکر دینی، ص  ٢٧
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وادارد. تحت هیچ ضابطه ای اجباری نیست، زیرا در آن صوت به هیچ روی 
  ٢٨».بودخالق نخواهد 

و نیز گفته »  جهان فعل است و نه شیئ«اقبال دو کلیدواژه مهمی دارد: 
و از این رو سیر و صیرورت »  جهان خطی است در حال کشیده شدن«است 

جهان حتی در علم خدا نیز دقیقا روشن نیست و این دو سراندیشه مهم 
هان ج: «خالق و فعل بون و مختار بودن جهان را تبیین می کند. ا می گوید

چیزی نیست که تنها از طریق تصورات دیده و یا شناخته شود، بلکه چیزی 
در ادامه همین ». است که با فعل پیوسته ساخته و از نو ساخته شود

هدف نهایی من «مطلب، این جمله اقبال سخن او را دقیق تر می کند که: 
           ٢٩».آن نیست که چیزی را ببیند، بلکه آن است که چیزی باشد

نتیجه منطقی چنین الهیاتی آن است که حرکت و صیرورت استعالیی و 
هدفدار جهان از درون است و نه از بیرون. اقبال در جایی این پرسش را 

آیا وجودی در خارج از جهان آن را هدایت می کند و یا «مطرح می کند که 
وی پس از بحث و استدالل ». خودش هوشمند و دارای هدف است؟

       ٣٠ی باور خود را به گزینه دوم اعالم می کند.مبسوط
از این رو اقبال همچون هگل جهان و تاریخ را به مثابه طوماری نمی بیند که 
علم الهی و اراده و مشیت خداوند آن را جبرا و از بیرون هدایت می کند. 
تجلیات پیاپی و نامکرر و ابداع و خالقیت درونی است که هستی و در واقع 

خ و انسان را به پیش می برد. در اینجاست که اقبال تفسیر و تحلیل ویژه تاری
ای از علم الهی دارد. معموال چنین پنداشته می شود که خداوند بر تمامی 
هستی و اجزای ریز و درشت خلقت آگاهی مطلق دارد و همه چیز همان گونه 

ایت نوعی جبر پیش می رود که در علم و الهی وجود داشته و دارد و این در نه

                                                
 .  ۱۴۱. عشرت انور، مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال، ترجمه محمد بقایی (ماکان)، ص  ٢٨
 . ۲۲۴. احیای فکر دینی، ص  ٢٩
 .   ۱۴۴-۱۴۲. مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال، ص  ٣٠



 خدا، جهان و انسان

 
٦٩ 

 

هیچ «صیرورت هستی را تداعی می کند. اما اقبال ضمن اذعان به این که 
، می گوید »کلمه ای برای بیان آن نوع از علم و معرفت در اختیار نداریم

) است به معنای یک omniscienceصورت بیانی دیگر علم الهی همه دانی («
فعل ادراک مفرد غیر قابل تقسیم که خدا بی واسطه از سراسر جریان تاریخ، 

ابدی می سازد . . . » اکنون«همچون رشته پیوسته ای از حوادث خاص یک 
در این طرز تصور جزئی از حقیقت وجود دارد. ولی چنین دیدی مستلزم قبول 

ر از پیش معین شده و تغییرناپذیجهانی بسته و آینده ای ثابت و تسلسلی از 
حوادث خاص است که، همچون سرنوشتی متفوّق، تنها یک خطر سیرهای 
فعالیت خالق خدا را تعیین کرده است. در واقع، علم خدا که به آن همچون 
نوعی از همه دانی انفعالی نظر شود، چیزی بیش از خالء لَخت و بی اثر فیزیک 

با نگاهداری اشیاء در کنار یکدیگر، شبه  دوران پیش از اینشتین نیست که،
وحدتی به آنها می بخشد، و مانند نوعی آئینه است که به صورت انفعالی 
جزئیات ساختمان از پیش پرداخته شده اشیاء را منعکس می کند که خود 
آگاهی محدود تنها به شکل جزئی و پاره پاره منعکس کننده آن است. علم 

زنده تصور شود که در برابر آن اشیائی که نمایش الهی باید همچون فعالیتی 
وجود اصالتی دارند، به صورتی اساسی و سازماندار به یکدیگر وابسته اند. شک 
نیست که با تصور علم خدا به صورت نوعی آئینه منعکس کننده، سبقت علم 
او را نشان داده ایم، ولی با این کار آزادی خدا را به خطر انداخته ایم. آینده 
قطعا در کل سازماندار حیات خالق خدا از پیش وجود دارد، ولی همچون امکان 
بازی موجود است نه همچون سلسله ثابتی از حوادث که حدود آنها کامال 

اقبال پس از ذکر مثالی در نهایت به این نتیجه می رسد ». معین شده باشد
 ، هرگز ممکناگر به علم خدا همچون نوعی همه دانی انفعالی نظر کنیم«که: 

نیست که به تصور اندیشه خالقی برای جهان دسترس پیدا کنیم، چون [اگر]  
تاریخ را مانند عکسی از سلسله حوادث از پیش معین شده، در نظر بگیریم 
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که به تدریج آشکار می شود، دیگر جایی برای تازگی و ابداع در آن باقی نمی 
آینه قطعا در «وشن تر می کند: این نقل اقبال مدعا را دقیق تر و ر ٣١».ماند

کل سازماندار حیات خالق خدا از پیش وجود دارد، ولی همچون امکان بازی 
وجود است نه همچون سلسله ثابتی از حوادث که حدود آنها کامال معیّن شده 

  ٣٢».باشد
با این وجود اقبال نه به طبیعت خدایی باور دارد و نه به وحدت وجود و به 

یی. او بارها اندیشه وحدت وجودی را با دقت و شدت نقد یک معنا همه خدا
پیوند و رابطه میان «و رد می کند. او در جایی این پرسش را در می افکند که 

و در پاسخ تفصیلی خود نظریه » من غایی با من های متناهی چگونه است؟
  ٣٣فلسفی وحدت وجود را به چالش می کشد و نقد و رد می کند. –عرفانی 

 
 انسان

ضلع سوم این مثلث انسان است و در دستگاه آنتولوژیک اقبال، این ضلع 
چندان مهم است که عمال بدون طرح و درک و تفسیر جایگاه انسان در آن 
منظومه، فهم دستگاه الهیاتی و جهان شناسی اقبال، ابتر و ناتمام خواهد 

ه خلقت اچنین می نماید که برای تبیین جایگاه و منزلت آدمی در دستگ بود.
از منظر اقبال، می توان از دو محور مهم و یا دو کلیدواژه استفاده کرد: 

 هر یک با استناد به آرای اقبال شرحی می آورم.  دربارهخودی و من. 
 

 خودی
بسیار استفاده می » خودی«اقبال در تبیین جهان و عالم و آدم از عنوان 

ثابت و استوار و خلل کند. وی براین گمان است که جهان دارای یک عنصر 

                                                
 .۹۳. احیای فکر دینی، ص  ٣١
 . ۹۳-۹۲. احیای فکر دینی، ص  ٣٢
 . ۱۵۵-۱۴۸و  ۸۳-۷۶. بنگرید به مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال، ص  ٣٣
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هستی نامید. شاید از این » خودِ «ناپذیری است که می توان آن را 
 نیز یاد شده است. » فلسفه خودی اقبال«سراندیشه با عنوان 

وفق دیدگاه هستی شناختی اقبال، آدمیزاد در پهنه طبیعت، بیش از همه 
آمده از نفخ و متعالی تر از همه، از این خودی برخوردار است. این خودی بر 

سوره حجر) است و این روح او را از دیگر  ۲۹روح الهی در انسان (آیه 
مخلوقات متفاوت و متمایز می کند. عشق و مؤلفه های آن برآمده از این 

مسلم ار «خودی است. او عشق را تا بدانجا بر می کشد که مدعی است: 
ه ده است کهم ش» نور«از این خودی تعبیر به ». عاشق نباشد کافر است

هم هست. شاید این بیت اقبال تا حدودی مفهوم خودی » شرار زندگی«
 و کارکردش را روشن تر کند:

 نقطه نوری که نام او خودی است / زیر خاک ما شرار زندگی است      
در چهارچوب این اصطالح دوگانه خودی / بی خودی برساخته شده است. 

، تعالی و رشد عنصر خودی است راز و رمز سیر و صیرورت استعالیی آدمی
و طبعا تهی شدن از خودی و یا سست شدن آن موجب سقوط آدمی (و به 

 ) است.  -سوره تین  ۵آیه » اسفل سافلین«تعبیر قرآن به 
گفتنی است که اقبال از خودی به مثابه یک نوع فلسفه حیات و زندگی 

و تاریخ  و فهم و درک تاریخ آدمی یاد می کند و از این طریق اسالم
تحوالت مسلمانان را از روزگار نخستین تا روزگار ما مورد تأمل قرار می 
دهد و در نهایت راهکارهایی برای خروج از عقب ماندگی تمدنی ارائه 
می کند. او بر این نظر است که مسلمانان دیری است که خودی یعنی 

ژگی هویت اخالقی و دینی و انسانی خود را از دست داده و یا این وی
ها در آنان ضعیف شده و الزم است مؤمنان به خودی خود باز گردند. 

در نهفت مسلمانان » شرار زندگی«و » نور«او معتقد است که آن 
نهان و خفته است و باید با اراده خالق و آزادی و آگاهی و جهاد مستمر 
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بازسازی و احیا شده و مسلمانان را وارد روزگار نو کند. او دو عامل را 
ر سنت دیرپای اسالمی موجب زوال و یا سستی نور خودی می داند: د
به مثابه نماد سنت انزواگرایانه منتسب به جریان تصوف و » صوفی«

به مثابه جریان علمای مذهبی و سنت متصلّب » مُالّ «عرفان و دیگر 
البته وی در عین  ٣٤و ظاهرگرای فقهی چیره بر اغلب جوامع مسلمان.

نیز یاد می کند » چنگیزی افرنگ«از خطر » دالویزی افرنگ«اذعان به 
و آن را به مثابه نوعی خروج از خودی و به عنوان عاملی برای مسخ 
خودی شرقی و دینی مسلمانان به باد انتقاد می گیرد و مسلمانان 

ر معما«عصر حاضر را نسبت بدان هشدار می دهد و پیشنهاد می کند 
           ٣٥».حرم باز به تعمیر جهان خیز

 بی«و » خودی«و » خود« دربارهدر کلیات فارسی اقبال بارها و به تفصیل 
سخن رفته و شاعر به صد زبان در این باره سخن گفته است. از جمله » خودی

                                                
(که از قضا آخرین سروده های شاعر است) دو دوبیتی » ارمغان حجاز«. در منظومه  ٣٤

 هست که این دیدگاه اقبال را نمایندگی می کنند:
 به دام صوفی و مال اسیری / حیات از حکمت قرآن نگیری

 نیست / که از یس او آسان بمیری به آیاتش ترا کاری جز این
 ز من بر صوفی و مال پیامی / که آیات خدا گفتند ما را

 ولی تأویل شان در حیرت انداخت / خدا و جبرئیل و مصطفی را    
سروده پر شور و مهم و » زبور عجم«در » از خواب گران خیز«. در منظومه مشهور  ٣٥

و مضامین بلندی ارائه می دهد. این  اثرگذاری هست که به این موضوع اختصاص یافته
 سروده با این قطعه آغاز می شود:

 خیز / کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز (نگران)ای غنچه خوابیده چو نرگس 
 از ناله مرغ سحر از بانگ اذان خیز / از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز 

 زاز خواب گران خی –از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز 
 و با این فراز پایان می یابد:

 فریاد ز افرنگ و دالویزی افرنگ / فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ
 عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ / معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز

 از خواب گران خیز  –از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز 
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افکار و ایده » رموز بی خودی«و » اسرار خودی«بیشتر در دو منظومه بلند 
است. در این منظومه عوامل تعالی و یا تقویت خودی و در  هایش را بازگفته

ه (تلمیح ب» حیات طیبه«مقابل عوامل ضعف و سستی این عامل زندگی و 
سوره نحل) بازگو شده است. وفق دیدگاه اقبال عواملی چون جُبن و  ۹۷آیه 

ترس، گدایی و توقع کامیابی بدون کوشش، بردگی، غرور نژادی و بسیاری دیگر 
کننده خودی اند و در مقابل عواملی چون توحید و معنویت، برابری و  تضعیف

برادری بشر، وحدت بین الملل اسالمی، نبوت و هدایت دینی، قانونگذاری بر 
اساس اصول قرآنی، مرکزیت مسجدالحرام و قبله گاه کعبه، تسخیر قوای 

 تطبیعت به وسیله علوم، حفظ سنت های اصیل مانند عفت زنان. گفتنی اس
از آنجا که طرح خودی اقبال عمدتا معطوف است به وضعیت و موقعیت 
مسلمانان معاصر و پیشنهادهایی است برای بازخیزی مسلمانان، عوامل 

 تضعیف و یا تقویت کننده خودی نیز غالبا حول این اندیشه است. 
اقبال معتقد است که خودی در ارتباط با سایر خودی ها می شکفد و نه در 

خوی «و انزوا. در این میان البته بیشترین تأکید اقبال حول محور انعزال 
است که به عنوان دشمن و نافی خودی انسانی مطرح می شود » غالمی

(خودی تا گشت مهجور خدایی / به فقر آموخت آداب گدایی). از این رو 
(حرّیت) اهمیت زیادی می دهد و ایمان را با آزادی می » آزادی«اقبال به 

د. به زعم اقبال خوی غالمی با آزادی و نیز آزادگی درمان و جبران شناسان
 می شود (در ادامه مبحث دین و آزادی روشن تر خواهد آمد). 

از آنجا که در نوشتاری مستقل در این باب به تفصیل سخن گفته ام، در 
 ٣٦اینجا از آن در میگذرم و به محور دوم می پردازم.

                                                
و به ویژه دو منظومه یاد شده، بنگرید به: شرار  . . در این مورد افزون بر کلیات اقبال ٣٦

زندگی (شرح و بررسی تطبیقی اسرار خودی عالمه اقبال الهوری)، محمد بقایی (ماکان)، 
نگاهی به «. من نیز مقدمه بر این کتاب نوشته ام با عنوان ۱۳۷۹تهران، انتشارات فردوس، 

 ».     اقبال» فلسفه خودی
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 من

 می داند» من هستم بزرگ«اقبال جهان را یک پیش از این گفته شد که 
(خداوند به مثابه صانع عالم) و مِن عالی » هللا«که در رأس هرم آن 

ت اس» مِتکاثف«قرار دارد که » مادّه«نشسته و در پایین ترین نقطه هرم 
حیات نهایی مطلق را می توان همچون یک من تصور «و حامل مِن دانی. 

ی است که از ماده تا »حبل المتین«به مثابه انسان در این میان  ٣٧».کرد
در نوسان است. شاید تعبیر » خاک تا خدا«خدا اتصال دارد و به تعبیری از 

ره یاد می کند؛ ذ» ذره بی انتها«مهندس بازرگان به کار آید که در کتابی از 
ها (عنوان کتاب دیگر بازرگان) به » بی نهایت کوچک«ای کوچک از جهان 

(خداوند مکان نیست بلکه نقطه نمادین و بی زمان و بی  سوی بی نهایت
مکان است) در حرکت است و از این رو تعالی و تصعید اخالقی و روحانی 
آدمی کف دارد ولی سقف ندارد. شاید این بیت صبوحی قمی تا حدودی 

 مفهوم اتصال مِن انسانی با ذات باری را روشن کند:
 / گر دهدم پرتوی مهر درخشان رومذره صفت تا به چرخ رقص کنان می

  دوست
من و مِن انسانی بسیار گفته است. از جمله در جایی می گوید:  دربارهاقبال 

از من نهایی تنها من هایی صادر می شوند. انرژی خّالِق مِن نهایی، که در «
آن عمل و اندیشه یکی است، همچون واحدهایی از من عمل می کند. جهان 

ّ در تمام جزئیاتش، از ذره گرفته تا حرکت آزاد اندیشه در مِن بشری، تج یی ل
است. هر ذره از انرژی الهی، هر اندازه هم که در » من هستم بزرگ«از 

سلسله مراتب وجود پست باشد، یک من است. ولی در بیان و تجلّی منی 
درجاتی وجود دارد. نغمه منی در سراسر دستگاه نغمه های هستی سیر می 

                                                
 . ۹۱. احیای فکر دینی ص  ٣٧



 خدا، جهان و انسان

 
٧٥ 

 

هت همین جکند و به تدریج باالتر می رود تا در آدمی به کمال خود برسد. به 
است که قرآن می گوید که من نهایی از رگ گردن آدمی به او نزدیکتر است 

سوره ق]. به صدفی می مانیم که در جریان ابدی حیات  ۱۶[تلمیح به آیه 
این تعبیر و  ٣٨».الهی زندگی و حرکت می کنیم و وجود خود را از آن داریم

ا که در آن تمثیل اخیر ظاهرا تعریض و نقدی است بر وحدت وجود چر 
دیدگاه، نوع رابطه انسان و خداوند، رابطه قطره و دریاست که چون قطره به 
دریا و اقیانوس بی کرانه برسد، چنان جذب امواج پر خروش آن می شود که 

» فناء فی هللا«و معنای » ظل و ذی ظل«هیچ می شود و این همان رابطه 
اند. در این اندیشه، جایی  است که برخی از عارفان ادعا کرده» بقاء بالله«و 

برای اراده و انتخاب و خالقیت و استقالل واقعی انسانی باقی نمی ماند. اما 
اقبال با تمثیل صدف و دریا، جایی برای استقالل و انسان آزاد و خالق و اراده 
باز می کند. می توان گفت در دستگاه فکری و اعتقادی اقبال، کمال آدمی 

خداست (که محال است)، بلکه در تقویت فردیت  نه در محو شدن در ذات
و استقالل و حفظ هویت فردی و وجودی اوست و این که باید آئینه ای باشد 
در انعکاس ذات باریتعالی، و البته این استقالل در اتصال و پیوند با خداوند 

 محقق می شود. 
دف ه عشرت انور می نویسند: به اعتقاد اقبال، فنا شدن در دریای خداوند

ما نیست، چنانچه خود محدود به خود مطلق دست یابد و او را در خود 
 بگیرد هرگز فنا نمی شود. اقبال در گلشن راز می گوید:

 به بحرش گم شدن انجام ما نیست / اگر او را تو درگیری فنا نیست
 خودی اندر خودی گنجد؟ محال است / خودی را عین خود بودن کمال است

                                                
 . ۸۵-۸۴. احیای فکر دینی، ص  ٣٨
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نقل می کند که: وقتی من به پایان » بازسازی اندیشه«نویسنده از کتاب 
مرحله ی طلب می رسد به معنای رهایی یافتن از محدودیت های فردیت 

  ٣٩نیست، بلکه به معنای یافتن تعریف دقیق تری در مورد آن است.
اقبال در جایی دیگر این فردانیت و استقالل آدمی را چنین توضیح می 

های خدا، تنها او قابل است که آگاهانه در  از میان همه آفریده«دهد: 
  ٤٠».حیات خالِّق سازنده خویش شرکت جوید

از نظر اقبال این فردانیت و اسقالل را با من، اراده و اختیار پیوند می زند و 
در حال سعی و » من«اراده هستی اصلی شخصیت ماست. «می گوید: 

ه اش را مورد است که اندیش» من«تالش است. بنابرین، اراده همان 
  ٤١».ارزیابی قرار می دهد. و این ارزیابی از روی اختیار است است

در جهان شناسی اقبال، پیکره هستی سرشار از خودی و روح الهی است و 
از این رو هستی و طبیعت یگانه است و فیزیک و متافزیک و این جهان و 

مرو مقدس و آن جهان قلمرو اعتباری اند و اصالت ندارند. جهان به دو قل
نامقدس بالموضوع است. از آنجا که هستی علی قدر مراتبهم از من 
برخودار است، همه اجزای این عالم از عالی تا دانی مقدس اند. استدالل 

آنچه تنها مادّی است، تا ریشه آن در روحانی «. . . اقبال آن است که 
اده کشف نشده باشد، حقیقت و جوهری ندارد. سراسر جهان پهناور م

میدانی برای تجلّی و تظاهر روح است. همه چیز مقدس است. چنان که 
در «به بیان دیگر  ٤٢».سراسر زمین مسجد است«پیغمبر اسالم فرموده 

اسالم دینی و دنیایی دو ناحیه مجزای از یکدیگر نیستند، و شکل و ماهیت 
 نجامهر عمل، هر اندازه هم که به دنیا مربوط باشد، وضع فکری که آن را ا

                                                
 . ۷۳-۷۲. مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال، ص  ٣٩
 . ۸۶. احیای فکر دینی، ص  ٤٠
 . ۹۷. مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال، ص  ٤١
 . ۱۷۷. احیای فکر دینی، ص ذ ٤٢
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 ٤٣».می دهد تعیین می شوند . . . در اسالم یک حقیقت واحد وجود دارد
بر این مبنا، تقسیم آدمی به روح و جسم نیز واقعی نیست. به گفته اقبال، 

ولی بدن نیز اساسا تجلّی همان خواست است، با این تفاوت که ترکیبی «
ن از نظر از من های دانی است. به این ترتیب، این دو، یعنی روان و بد

حیاتی تفاوتی ندارند. در واقع، روان از من های دانی که در مجموع بدن 
نامیده می شود، سر بر آورده که هر دو متعلق به یک دستگاه می باشند. 

این گفته اقبال نیز به بیان دیگری  ٤٤».بدن ظهور روان را ممکن می سازد
م دارد، چون بدان وحدتی که انسان نا«ارتباط من و تن را بازگو می کند: 

صورت به آن نظر شود که در مقابل چیزی که جهان خارجی می نامیم، بدن 
است و چون به آن نظر شود که در مقابل غرض نهایی و هدف عمل کردن 

     ٤٥».می کند، روح و نفس است
افزون بر آن که از نظر اقبال جهان یگانه است و ثنویت روح و جسم اعتباری 

بشر و مصنوعی بودن مرزبندی های صوری در عرصه است، یگانگی نوع 
طبیعت و تاریخ و جامعه نیز اعتباری است و یگانگی و وحدت اصیل و 

از «واقعی، و البته منتج از خلق مخلوقات از خدای یگانه و من مطلق: 
یگانگی مِن جانشمولی که همه من ها را آفریده و نگاهداری می کند، 

ی شود. تقسیم نوع بشر به نژادها و ملت وحدت اساسی نوع بشر نتیجه م
 »ها و قبیله ها، بنا به گفته قرآن، تنها برای شناختن و شناخته شدن است

   ٤٦سوره حجرات). ۱۳(تلمیح به آیه 
همان گونه که گفته شد اقبال جهان را خطی در حال کشیده شدن می 

 ی هستیداند و از این رو اهداف و غایاتی از پیش تعیین شده و قطعی برا

                                                
 . ۱۷۶. احیای فکر دینیف ص  ٤٣
 . ۱۳۲. مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال، ص  ٤٤
 . ۱۷۷-۱۷۶. احیای فکر دینی، ص  ٤٥
 .١٠٩. احیای فکر دینی، ص  ٤٦
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قایل نیست و این راه را برای آزادی و فردانیت و خالقیت و استقالل آدمی 
را به کلی تغییر می دهد » سرنوشت«و یا » قضا و قدر«باز کرده و مفهوم 

و حداقل به گونه عامیانه ای که در اذهان عموم خداباوران و مسلمانان 
شه قضا اندی را جانشین» مسئولیت«نقش بسته است را منتفی می کند و 

چنانچه تصور این «و قدری و جبرگرایی مذهبی می کند. او می نویسد: 
باشد که اهداف و غایت ها از پیش تعیین شده اند، بدان معناست که 
اختیار و آزادی را در زندگی هیچ شمرده ایم . . . پس عالم، همچون خود 

 حیاتی بشری در فطرتش آزاد و خالّق است. این طبیعت زندگی است. هر
آزاد، خالق و فطری است. بنابراین، عالم، عالمی است دائما بالنده که هر 
لحظه نمو می کند و شکوفا می شود. وحدت اندامی اراده، اندیشه و غایت 

بی ثبات، کاذب، بی ترحم، متناقض و فریب «است. بنابرین جهان ما 
می  دنبالاست. مسلما هدفی را » باشعور و با تدبیر«نیست. جهان » آمیز

در آینده است. بنابراین،  –که همیشه باقی خواهد بود  –کند و آن هدف 
برای عالم حالت نهایی وجود ندارد. عالمی است در حال بالندگی، 
خودآفرینی و خودگستری، همه امکانات و توانایی های درونی رشد و 

      ٤٧».تکاملش مرز نمی شناسد
رد که جهان مقهور اراده او می شود: در هرحال انسان تا بدانجا اوج می گی

اتساع زمان و مکان در خود حامل این وعده است که همه چیز کامال «
مقهور اراده آدمی خواهد شد که وظیفه او منعکس کردن قدرت الهی و 

  ٤٨».پیروز شدن بر طبیعت است

                                                
 . ۱۳۹-۱۳۷. مابعدالطبیعه از دیدگاهداقبال، ص  ٤٧
 . ۱۵. احیای فکر دینی، ص  ٤٨

هرچند باید افزود متأسفانه اکنون ضرورت تسخیر قوای طبیعت و پیروزی بر آن، چندان راه 
و این روند آینده بشریت در کره زمین افراط پیموده که به تخریب محیط زیست منتهی شده 

 را به خطر انداخته است.   
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این سخن اقبال روشنایی بیشتری بر اراده خالق و اختیار و آزادی بی نهایت 
هیچ ارتباطی با نخستین ظهور  ٤٩داستان قرآنی سقوط«می افکند:  آدمی

انسان بر این سیاره ندارد. غرض آن بیشتر نشان دادن ترقی مقام بشریت 
» خود«است از حالت بدوی شهوات غریزی به حالت تملّک آگاهانه یک 

آزادی که می تواند شک کند و نافرمانی ورزد. این سقوط هرگز معنی فساد 
اخالقی ندارد. انتقال آدمی زاد است از حال آگاهی ساده به و سقوط 

نخستین شعله خودآگاهی، و نوعی از بیدار شدن از خواب طبیعت است 
که با تکانی از علیت شخصی در وجود کسی صورت می گیرد . . . نخستین 
عمل نافرمانی بشر نخستین عمل انتخاب آزاد او نیز بود؛ و بدین جهت 

ل قرآن، نخستین تجاوز از حد آدمی بخشیده است . . . است که، به مدلو
قرار دادن آدم در محیطی که از لحاظ مادی با درد و رنج همراه باشد، به 
قصد مجازات نبوده است، بیشتر برای آن بوده است که نقشه شیطان 
باطل شود، که از روی دشمنی با انسان، مزوّرانه کوشیده بود تا او را نسبت 

که از نموّ دایمی و گسترش و تکثیر حاصل می شود، نادان به شادی ای 
نگاه دارد. ولی زندگی یک مِن محدود در محیطی که موانعی در برابر او 
فراهم می کند، وابسته به گسترش دایمی دامنه معرفتی است که بر تجربه 
عملی بنا شده باشد. و تجربه یک مِن محدود، که در برابر وی راه چندین 

وده است، تنها از طریق آزمودن و خطا کردن و دوباره آزمودن امکان گش
گسترش پیدا می کند. بنابراین، خطا که ممکن است آن را چون نوعی شرّ 

                                                
آدم و زوجه اش از بهشت به زمین و طبیعت که در قرآن چند بار » هبوط«. مراد داستان  ٤٩

سوره بقره آمده است.  ۳۸تا  ۳۰گزارش شده است ولی کامل ترین آن در سوره بقره از آیه 
استفاده می کرد تا » هبوط«بیر عمیق و قرآنی مناسب تر می بود که مترجم از همان تع

سقوط که به تعبیر درست اقبال، در واقع، سقوط نیست بلکه در نهایت صعود است. در این 
باب شریعتی در انسان شناسی خود با دقت و شرح بیشتری سخن گفته است. نیز بنگرید به 

 اثر اینجانب. » قصه خلقت«کتاب 



 ۱۳۹۹ | پائیز ۳شماره| سال اول | 
 

٨٠ 
 

عقلی توصیف کند، خود در ساختن تجربه به عاملی ضروری خواهد 
     ٥٠».بود

اما این موجود خالق و مختار، برای فعلیت یافتن ارزش های وجودی اش، 
یاد » معرفت«شناخت و آگاهی است که اقبال از آن تحت عنوان  محتاج

می کند (حداقل در ترجمه پارسی آن). این معرفت از طریق ارتباط بین 
انسان و واقعیت های روبروی او رخ می دهد و آنچه این ارتباط را برقرار 
می کند معرفت است، و معرفت، همان ادراک حّسی است که به وسیله 

این نوع شناخت در قلمرو  ٥١».ال و پختگی پیدا کرده باشدفهم حالت کم
بیرون و در مواجهه با واقعیت های عینی خارجی است اما این آگاهی در 

در واقع «ارتباط با درون هم هست که از قضا جدی تر و مهم تر است: 
  ٥٢».ما واقعی ترین چیزی است که می توان شناخت» خودی«
 

 ثلث خدا، جهان و انساندین و مؤلفه هایش در درون م
 آغاز کنیم.» دین«مناسب می نماید که مبحث را از مفهوم و کارکرد 

اقبال در جاهای مختلف (و با) تعابیر متنوعی از دین و جایگاه و کارکرد و 
 مؤلفه های آن سخن گفته است. او در یک بیت مشهور می سراید:

 د جان پاکچیست دین؟ برخاستن از روی خاک / تا ز خود آگاه گرد
در این تفسیر، دین برای آن است که آدمی از عالم خاک (سطح دانی 
حیات) برکشیده شود و تا عالم افالک (ساحت قرب مِن عالی و مطلق) پر 
بکشد و تا بی نهایت پرواز کند. یعنی همان حرکت ذره بی انتها از خاک تا 

از آن  خدا که مقتضای حضور من و خودی در انسان است و  پیش از آن
یاد شد. محصول چنین برکشیدن و پرکشیدنی، البته خودآگاهی و حصول 

                                                
 . ۱۰۲-۹۹. احیای فکر دینی، ص  ٥٠
 . ۱۷. احیای فکر دینی، ص  ٥١
 .  ۸۲. مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال، ص  ٥٢
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معرفت به خود و به هستی خود است، همراه با استقالل و اختیار و آزادی 
 و در نهایت شکوفایی وجودی آدمی.

» تجربه دینی«محور اساسی این نوع رویکرد دینی، پدیده ای است به نام 
پس دین اصوال فرایند « . . . می شود. نیز گفته » تجربه باطنی«که 

این نکته باید تأکید کرد که تجربه دینی،  اکتشاف و تجربه است. ولی بر
 ٥٣».کامال شخصی و در نتیجه غیر قابل انتقال است

در این میان نکته بس مهم آن است که به زعم اقبال، تجربه دینی و یا 
ارد. و یا شناخت ها تفاوتی ندباطنی به اعتبار تجربه با انواع دیگر تجربه ها 

به تعبیری دیگر او برای حیات دینی، سه مرحله قایل است: ایمان، اندیشه 
، برای حصول این سه عنصر حیات دینی مرزبندی فیزیکی و ٥٤و انکشاف

واقعی قایل نیست زیرا او هر نوع معرفتی را از طریق شناخت حسی و 
 عینی در عالم واقع می داند:

شیمی نیست که در آن از راه قانون علیت در صدد توضیح  دین فیزیک یا«
 –طبیعت برآییم، هدف آن تفسیر ناحیه کامال مخالفی از تجربه بشری 

است که معطیات آن را نمی توان به معطیات هیچ علم  –تجربه دینی 
دیگری برگرداند . . . کشمکش این دو از آن نیست که یکی بر تجربه عینی 

گری چنین نباشد. نقطه عزیمت هر دو تجربه عینی بنا شده باشد و دی
است. اختالف ناشی از این سوء فهم است که خیال می کنند در هر دو یک 
نوع معطیات تجربه تفسیر می شود. از این نکته غافل مانده اند که هدف 

دین « ٥٥».دین رسیدن به معنای واقعی نوع خاصی از تجربه بشری است
ا با یکی از شاخه های علم مقایسه کرد؛ نه فکر چیزی نیست که بتوان آن ر 

                                                
 . ۶۹. مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبل، ص  ٥٣
. اقبال در همان صفحات در این باب به تفصیل سخن ۲۰۸-۲۰۵. احیای فکر دینی، ص  ٥٤

 گفته است. 
 . ۳۳-۳۲. احیای فکر دینی، ص  ٥٥
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مجرد است و نه احساس مجرد و نه عمل مجرد؛ بیان و تعبیری از تمام 
تغییر شکل دادن و رهبری حیات درونی و بیرونی « ٥٦».وجود آدمی است

براین قیاس است که اقبال می گوید:  ٥٧».آدمی هدف اساسی دین است
ی ترین آگاهی آدمی است تا روابط هدف اساسی قرآن بیدار کردن عال«

 ٥٨».چند جانبه  خود را با خدا و با جهان فهم کند
فرایند علمی و دینی از لحاظی متوازی با یکدیگرند. هر دو «بااین همه، 

واقعا جهان واحدی را تشریح و توصیف می کنند، تنها با این تفاوت که در 
است، در صورتی که بالّضروره انحصاری و فردی » من«فرایند علمی وضع 

در فرایند دینی، من، تمایالت متعارض، یکدیگر را به هم می پیوندد و وضع 
جامع یگانه ای فراهم می آورد که از آن نوعی تغییر شکل ترکیبی برای 

    ٥٩».تجربه های وی حاصل شود
راه وی (پیامبر) این نیست که امور و واقعیات را طبقه بندی «بدین تریب: 

ها را کشف کند: به منظور زندگی و حرکت می اندیشد، و نظرش کند و علت 
       ٦٠».آن است که الگوهای تازه ای برای رفتار و کردار نوع بشر فراهم آورد

حقیقت این است که دین، از لحاظ وظیفه ای که بر عهده دارد، حتی « 
بیش از جزمیات علمی نیازمند آن است که اصول اولیه اش بر بنیانی 

ی بنا شده باشد . . . دین نمی تواند از جستجو برای ایجاد میان عقالن
تعارضات تجربه و پیدا کردن دالیل وجودی محیطی که زندگی در آن جریان 

                                                
 ۰. ۵. احیای فکر دینی، ص  ٥٦
 . ۴. احیای فکر دینی، ص  ٥٧
 . ۱۳. احیای فکر دینی، ص  ٥٨
 . ۲۲۲. احیای فکر دینی، ص  ٥٩

دگاه دی (با) بهمتوازی بودن فرایند علمی و دینی در توصیف و تفسیر جهان واحد، تا حدودی 
 دارد.    (قرابت)» راه طی شده«مهندس بازرگان در 

 . ۲۱۶. احیای فکر دینی، ص  ٦٠



 خدا، جهان و انسان

 
٨٣ 

 

دین، خیالی پوچ «وی در جایی دیگر می گوید  ٦١».دارد غافل و نادان بماند
نیست، عملی است خطیر و مبتنی بر خرد که هدفش کسب اصل نهایی 

اصوال اقبال نقش عقل و نقطه عزیمت مشروعیت بخش  ٦٢».تارزش اس
آغاز جستجوی «عقالنیت را در تاریخ اسالم چنین به تصویر می کشد: 

شالوده های عقلی در اسالم را می توان از زمان خود حضرت محمد (ص) 
ا خدای» اللهم ارنی االشیاء کما هی«دانست. آن حضرت غالبا دعا می کرد 

  ٦٣».ه که هستند به من بنماچیزها را همان گون
او (اقبال] شهود و درون نگری را مثل تفکر و «عشرت انور می نویسد: 

ادراک، قوه ای از قوای معرفت می داند، که در واقع شکل برتر معرفت 
 است و کیفیت آن همانند طبیعت قوای معمولی ماست . . .
غاز می کردند، اهل عرفان سیر و سلوک خود را از درک حقیقت غایی (خدا) آ

و متمایل بودند که کشف و شهود را در آن محدود کنند. حال آن که اقبال، 
ی که در فلسفه خویش مطرح می سازد، »خود«شهود و درون نگری را با 

به جانب شهود و درون نگری حقیقت » خود«با او از درون نگری مرحله ای 
    ٦٤».می رود، و سپس متوجه حقیقت مطلق می شود

ی بس ظریف آن است که در دیدگاه اقبال، ادراک نمی تواند اکته اما ن
را به چنگ می » کل«را فهم کند و آن را به چنگ آورد. ولی شهود » کل«

در این زمینه، اقبال در ادب  ٦٥».آورد؛ زیرا درک مستقیم کل حقیقت است
رای ب»: «قلب«قرآنی و اسالمی، به اصطالح دیگری اشاره می کند به نام 

ه ادراک حّسی بتواند ما را به دیدار کامل حقیقت رهنمون شود، الزم آن ک

                                                
 . ۴ی، ص . احیای فکر دین ٦١
 .  ۱۹۷. بازسازی اندیشه، ترجمه محمد بقایی (ماکان)، صر ٦٢
 . ۵. احیای فکر دینی، ص  ٦٣
 . ۲۴-۲۲. مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال، ص  ٦٤
 .  ۴۵. مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال، ص  ٦٥
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است که ادراک عامل دیگری، که قرآن آن را قلب یا فؤاد یعنی دل نامیده 
   ٦٦».است، مکمل آن باشد

با این همه، عشرت انور با نقل مستقیم این جمله از اقبال در بازسازی 
، »ش شخصی ساخته شودجاودانگی حق ما نیست. باید با تال«اندیشه 

آدمی با اعمالش رشد می کند و خودآگاهی اش را قدرت می «می نویسد: 
بخشد. عالوه بر این، تنها از طریق عمل است که ما می توانیم خویشتن را 
جاودان، و کامل سازیم. با عمل است که درک می کنیم جاودانه ایم و 

گی با عمل و تالش جاودانگی را بی واسطه در می نگریم. آهنگ جاودان
 ٦٧».عمق و گسترش می یابد

از آنجا که اقبال به تجربه گرایی باور دارد و نقطه عزیمت هر نوع تجربه ای 
را مواجهه عینی و شهودی بالواسطه می داند، منتقد نگاه یونانی و از جمله 

او می نویسد:  ٦٨دستگاه منطق ارسطویی در باب چگونگی شناخت است.
ست یافتن به معرفت، نظر متوجه آنچه عینی و محدود در اسالم، برای د«

                                                
 . ۲۱-۲۰. احیای فکر دینی، ص  ٦٦
 . ۱۰۹. مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال، ص  ٦٧
) سخنی از سهروردی در نقد منطق ۱۰۴و  ۹۴(ص » سیر فلسفه در ایران«. اقبال در کتاب  ٦٨

تعریف از جنس و فصل فراهم می آید، حال آن که فصل یعنی «ارسطو چنین نقل می کند: 
خصوصیت ممّیز شیء مورد تعریف که البته البته  نمی توان آن را بر شیء دیگری حمل کرد، 

ما نمی شناساند. کسی که اسب را نشناخته باشد، با تعریف منطقی شیء مورد تعریف را به 
به شناسایی آن نایل نخواهد آمد . . . در روان شناسی » حیوان شیهه کش«اسب یعنی 

سهروردی شناخت  گذشته از حّس و عقل، مبدء دیگری هم دارد و آن ذوق یا ادراک درونی 
یابد. برای پرورش این عامل مرموز که  است که عوالم بی مکان و بی زمان وجود را در می

نتایج کار عقل را تصحیح و همنوا می کند، باید از سویی به مطالعه فلسفه یا تدقیق در 
 ». مفاهیم مجرد پرداخت و از سوی دیگر با فضیلت سلوک کرد

کتاب سیر فلسفه در ایران متن پایان نامه دکتری او بوده است که گرچه نسبت به کتاب 
ر دینی او قدیمی تر است ولی فقرات نقل شده از سهروردی کم  بیش با دیدگاههای احیای فک

اقبال در باب شناخت و از جمله در نقد اندیشه های یونانی در این باب منطبق است. کتاب 
 ترجمه شده و بارها به (ی)سیله امیرحسین آریانپور به پارس (و)سیر فلسفه در ایران به 

 بیر منتشر شده است.    وسیله انتشارات امیر ک
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است می شود. دیگر این آشکار است که تولد روش مشاهده و تجربه در 
اسالم، در نتیجه سازشی با اندیشه یونانی صورت نگرفته، بلکه نتیجه جدال 
ممتدی با آن بوده است. در واقع تأثیر یونانیان، که به گفته بریفولت توجه 

ن به امور نظری بوده نه به مسائل علمی و واقعیات، پرده ای اساسی ایشا
در مقابل چشم برای جلوگیری از دیدن درست قرآن کشید، و مدت دو قرن 
مزاج علمی اعراب را از این که به خود آیند و به آنچه دارند بپردازند باز 
داشت. علم و معرفت باید از آنچه عینی و آفاقی است آغاز کند. تسخیر 

نی عینیات و قدرتمند شدن نسبت به آنهاست که به عقل آدمی امکان عقال
      ٦٩».آن می بخشید که از آن طرف هرچه عینی است بگذرد

اقبال در مقام مقایسه بین دیدگاه یونانی و اسالم در باب شناخت چنین 
از آنجا که روح قرآن به امور عینی توجه داشت و فلسفه «نظر می دهد: 

امور نظری می پرداخت و از حقایق عینی غفلت می ورزید، آن یونانی به 
یجه بود. و در نت یکوشش های نخستین ناچار محکوم به شکست و بی ثمر

همین شکست بود که روح واقعی فرهنگ اسالمی آشکار شد، و پایه های 
 ٧٠».فرهنگ و تمدن جدید در بعضی از سیماهای برجسته آن گذارده شد

کلیات مجرد ندارد. پیوسته نظر به اعیان و غیر قرآن هیچ توجهی به «
مجردات دارد و این همان چیزی است که به تازگی نظریه نسبیت به فلسفه 

  ٧١».آموخته است
بحث  »معرفت و تجربه بشری«اقبال در فصل نخست کتاب خود با عنوان 

شناخت و از جمله در آموزه های اسالمی و قرآنی دارد و  دربارهمفصلی 
ک ش«شماری را به عنوان نمونه نقل می کند و در ادامه می افزاید:  آیات پر

                                                
 . ۱۵۱. احیای فکر دینی، ص  ٦٩
 . ۱۴۸. احیای فکر دینی، ص  ٧٠
 . ۹۴. احیای فکر دینی، ص  ٧١
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نیست که غرض مستقیم قرآن از مشاهده همراه با تفکر و نظر در طبیعت 
آن است که در آدمی آگاهی نسبت به چیزی را بیدار کند که طبیعت 
نماینده و رمز آن به شمار می رود. ولی نکته قابل ذکر این است که وضع 

تجربی و اختباری قرآن در پیروان آن احساس قدسیتی برای آنچه عمومی 
جنبه عملی و واقعی دارد ایجاد کرده و آنان را بانیان علم جدید ساخته 
است.  روح تجربی را در عصری بیدار کردن که هرچیز دیدنی را در جستجوی 
آدمی برای رسیدن به خدا بی ارزش تصور می کردند، کار بزرگی بوده است 

. . تماس فکری با جریان زمانی اشیاء است که ما را برای رؤیت آنچه . 
ناگذران و غیر زمانی است پرورش می دهد. واقعیت در ظواهر آن منزل 
دارد؛ و موجودی چون آدمی، که باید در محیطی پر از موانع زندگی خود را 
ادامه دهد، حق ندارد که از شناختن آنچه مرئی است غفلت ورزد. قرآن 

    ٧٢».شم ما را برای دیدن واقعیت بزرگ تغییر باز می کندچ
اقبال البته زایش تمدن نوین غربی را از طریق رویکرد علمی و حّسی به 
اعیان در پایه گذاران قرون جدید اروپایی مانند راجر بیکن می داند اما او 
همین رویکرد را نیز مرهون و مدیون آشنایی این دانشمندان مغرب زمین 

در کجا  ٧٣راجر بیکن«دانشمندان و علم گرایان مسلمان می داند. با 
کارآموزی علمی کرده بود؟ در دانشگاه های اسالمی اندلس. بخش پنجم 

بحث می کند، در واقع رونوشتی از » علم مناظر«او که در » کتاب کبیر«
و نیز در سراسر آن کتاب، نشانه هایی  ٧٤ابن هیثم است.» کتاب المناظر«

       ٧٥».ر ابن حزم بر مؤلف آن دیده می شوداز تأثی
                                                

 . ۱۹-۱۸. احیای فکر دینی، ص  ٧٢
) کشیش و فیلسوف انگلیسی و از پایه گذاران - Roger Bacon -۱۲۱۴۱۲۹۴. راجر بیکن ( ٧٣

 تجربه علمی و عینی در تمدن نوین غربی.   
ریاضی » ابن هیثم«هجری) مشهور به  ۴۳۰-۳۵۴. محمدبن حسن بن هیثم بصری ( ٧٤

 دان و فیزیک دادن نامدار مسلمان و جهان.  
 . ۱۴۹. احیای فکر دینی، ص  ٧٥
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در همین ارتباط است که نظریه مهم اقبال در باب معرفت بخشی تاریخ 
به مثابه یکی از منابع معرفت و آگاهی قابل فهم و درک است. زیرا تاریخ 
به مثابه امر واقعی و عینی و علمی، می تواند معرفت بحش باشد. اقبال 

کنار طبیعت و تجربه باطنی (شهود دینی) به مثابه در کتاب بازسازی، در 
منابع معرفت بخش از تاریخ هم یاد می کند و در همانجا از قواعد فهم 

تجربه درونی تنها یک منبع معرفت «تاریخ نیز سخن می گوید. به زعم وی 
بشری است. به مدلول قرآن، دو منبع دیگر معرفت نیز هست که یکی از 

یگری عالم طبیعت؛ و با کاوش در این دو منبع آن دو تاریخ است و د
توضیح  ٧٦».معرفت است که روح اسالم به بهترین صورت آشکار می شود

داده شد از نظر اقبال، تجربه باطنی نیز برآمده از واقعیت است و حداقل 
 ٧٧آن است که این نوع تجربه از نقطه عزیمت واقعیت عینی آغاز می شود.

اختبار و تجربه را یکی از مراحل ضروری زندگی  قرآن، که توجه به«البته 
روحی بشریت می داند، به همه میدان های تجربه بشری با اهمیت یکسان 

از لحاظ دست یافتن به معرفت، میدان «نباید از یاد برد که  ٧٨».می نگرد
تجربه باطنی همان اندازه واقعی است که میدان های دیگر تجربه بشری 

به این عذر که آن را نمی توان به ادراک حّسی واقعیت دارد، و تنها 
  ٧٩».بازگرداند، نباید از آن غافل و جاهل بمانیم

با این حال تجربه دینی (باطنی) که به نوعی اکتشاف منتهی می شود، 
 حق این است«لزوما با عقل جزوی و محاسبه گر قابل اندازه گیری نیست: 

 ، امری عقالنی، که به صورتکه آن تجربه که به چنین اکتشافی می انجامد
تصوری قابل بحث رسیدگی شده باشد، نیست؛ امری حیاتی و حالی است 

                                                
 . ۱۴۷. احیای فکر دینی، ص  ٧٦
 . ۱۶۳-۱۵۹. در این مورد بنگرید به: احیای فکر دینی، ص  ٧٧
 . ۲۰. احیای فکر دینی، ص  ٧٨
 . ۲۹. احیای فکر دینی، ص  ٧٩
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که از یک تغییر زیست شناختی درونی حاصل می شود که نمی توان آن را 
را چنین » حال باطنی«وی این  ٨٠».با دام مقوالت منطقی به دام انداخت

ودار لحظه ای است برای شخص باطنی، حال باطنی نم«توضیح می دهد: 
که با یک خود دیگر یگانه ای پیوستگی صمیمانه دست می دهد که متعالی 
و محیط بر همه چیز است، و در آن لحظه شخصیت خاص عامل تجربه از 
میان می رود. محتوی حال باطنی، به صورتی عالی عینی و خارجی است، 

 ٨١».ندو نمی توان آن را تنها فرورفتن در برابر تاریکی ذهن خوا
هرچند اقبال دیدگاههای توحیدی و قرآنی و اسالمی را به طور کلی بر نظام 
اندیشگی و فلسفی و تمدنی غربی ترجیح می دهد و در نهایت نوع دینی و 
اسالمی را بدیل همتای غربی اش می داند، اما تفکر و سامانه فکری و 

 ن رو درفلسفی کنونی اسالمی را ابتر و حتی سترون می شمارد و از ای
در غزلی می » زبور عجم«است. او در » بازسازی اندیشه اسالمی«اندیشه 
 سراید:

معنی تازه که جوییم و نیابیم کجاست؟ / مسجد و مکتب و میخانه عقیم
 اند همه

اقبال در جایی در نقد اروپای کنونی (البته اروپای نیمه نخست قرن بیستم) 
ت عامل زنده ای در حیات آن در مثالی گری اروپا هرگز به صور «می گوید: 

سرگردانی است که در میان دموکراسی » منِ «نیامده، و نتیجه آن پیدایش 
های ناسازگار با یکدیگر به جستجوی خودی می پردازد که کار منحصر آنها 
بهره کشی از درویشان به سود توانگران است. سخن مرا باور کنید که 

 ٨٢».پیشرفت اخالق بشریت استاروپای امروز بزرگترین مانع در راه 
بدین ترتیب، انسان جدید که از نتایج فعالیت عقلی خویش غرّه شده، از «

                                                
 . ۲۰۸. ایحای فکر دینی، ص  ٨٠
 . ۲۴. احیای فکر دینی، ص  ٨١
 . ۲۰۴. احیای فکر دینی، ص  ٨٢
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زندگی روحانی، یعنی از درون، منقطع مانده است. در میدان اندیشه به 
حالت مبارزه آشکار، خود زندگی می کند، و در میدان حیات اقتصادی و 

ه زعم اقبال بشریت امروز به ب ٨٣».سیاسی مبارزه آشکار با دیگران است
سه چیز نیاز دارد: تعبیری روحانی از جهان، آزادی روحانی فرد، و اصولی 
اساسی و دارای تأثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانی 

  ٨٤».توجیه کند
چنان که اشاره شد، اقبال چنان نیازهای روحانی را به طور ذاتی و کلی در 

به طور خاص و در سطح عالی در اسالم سراغ می گیرد  دیانت وحیانی و
ولی در اسالم پیراسته و بازسازی شده و منطبق با نیازهای مدرن و با 

 مقتضیات زیست کنونی جهان:
های بشریت تواند بیمارینه راه و رسم باطنی گری قرون وسطایی می«

ملحدانه  و گرفتار و نومیدی را درمان کند، و نه ملّی گری و اجتماعی گری
بی شک زمان حاضر یکی از دوران های بحرانی بزرگ تاریخ و  ٨٥جدید.

                                                
 . ۲۱۲. احیای فکر دینی، ص  ٨٣
 . ۲۰۳. احیای فکر دینی، ص  ٨٤
به جای باطنی گری، » عرفان و تصوف«. عبارات روشن تر ترجمه کتاب اقبال می تواند  ٨٥

ری به جای اجتماعی گ» سوسیالیسم«به جای ملی گری و » ملت گرایی«و یا » ناسیونالیسم«
مشخص و محدود کرده است. توجه به این » ملحدانه«باشد که البته اقبال این دو را با قید 

قیدها برای آن است که بدانیم اقبال خود گرایش آشکار عارفانه داشته و همین طور گرایش 
نیرومند بوده و این را در ابیات پر شماری در کلیات اشعار شدید به عدالت اجتماعی در او 

پارسی خود نشان داده است. البته با توجه به شرایط یک قرن پیش جهان اسالم و استیالی 
گسترده و همه جانبه استعمار اروپایی و به ویژه فروپاشی سلطنت عثمانی که مسلمانان در 

ر داشتند، او مانند سید جمال و دیگر مصلحان ضعیف ترین وضعیت در برابر استعمارگران قرا
آن دوران، با ملی گرایی نوع حاص روزگار مخالف بوده اند. اقبال به مقتضای روزگار مدافع 
سرسخت یگانگی و وحدت دینی و سیاسی عموم مسلمانان در شرق و غرب عالم بوده است. 

از این منظر نیز با ملی گرایی البته (چنان که به زودی متن گفته اقبال خواهد آمد)، اقبال 
ه ب» اخالق ملی«نوین اروپایی و زاده نهضت پروتستانی مخالف بوده است که به زعم وی 
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فرهنگ جدید است. جهان نو نیازمند تجدید حیات زیست شناختی است. 
و دین در تجلیّات برتر خود، نه جزمی گری و تعبد است و نه تشریفات و 

 انسان جدیدنه کاهن بازی، تنها عاملی است که می تواند از لحاظ اخالقی 
را برای تحمل بار مسئولیت سنگینی که پیشرفت علم جدید مستلزم آن 
است آماده سازد، و به او آن ایمانی را بازگرداند که، با آن بتواند شخصیتی 

 ٨٦».برای خود در این جهان کسب کند و برای پس از این جهان نگاه دارد
راه«ند: را بازگو می کاین فراز از سخن اقبال با شفافیت بیشتری نظر اقبال 

گری و عرفان، که حیات دینی در عالی ترین های قرون وسطایی باطنی
تجلیّات خود، در شرق و غرب، به آنجا رسیده بود، اکنون عمال بی حاصل 
شده است. شاید در شرق اسالمی این باطنی گری بیش از هر جای دیگر 

نیروهای درونی انسان خرابی به بار آورده باشد. به جای آن که به تکمیل 
میانه حال مدد برساند، و او را برای سهیم شدن در سیر تاریخ آماده کند، 
ترک دنیای باطلی به وی آموخته، و او را کامال از نادانی و بندگی روحی 

     ٨٧».خویش خرسند نگاه داشته است
به کسانی که می خواهند سنن دینی و نهادهای  با این حال اقبال، نسبت

می را مورد تحقیق و نقد قرار دهند، یادآور می شود که  الزم است آنها اسال
کسی که می خواهد این سازمان ها «به برخی نکات توجه کنند. از جمله: 

را در معرض نقادی قرار دهد، نخست باید به تجربه اجتماعی مندرج در 
و  ناسالم کمال توجه را داشته باشد. نباید به ساختمان آنها از لحاظ حس

                                                
جای اخالق مسیحی سنتی نشسته است. در هرحال آموزه های این شمار مصلحان با توجه 

 ت.       سبه ظرفیت و موقعیت ویژه قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم قابل فهم و تحلیل ا
 . ۲۱۴. احیای فکر دینی، ص  ٨٦
 .۲۱۳. احیای فکر دینی، ص  ٨٧



 خدا، جهان و انسان

 
٩١ 

 

عیبی که برای فالن سرزمین دارند نظر کنند، بلکه باید از این لحاظ به آنها 
  ٨٨.»بنگرد که به تدریج در زندگی نوع بشر به عنوان یک کل تأثیر می کنند

 
 نقش عبادت در سلوک دینی

در سنت و سلوک دینی، اقبال برای عبادت و نیایش اهمیت و نقش مهمی در 
پیشنهاد تفسیر روحانی جهان قایل است. او در جایی تعالی اخالقی آدمی و در 

نیایش، خواه فردی باشد خواه اجتماعی، تجلّی اشتیاق درونی «می گوید: 
نیایش، به عنوان « ٨٩».است برای دریافت جوابی در سکوت هراسناک جهان

وسیله اشراق نفسانی، عملی حیاتی و متعارفی است که به وسیله آن جزیره 
ضع خود را در کل بزرگتری از حیات اکتشاف می کند. کوچک شخصیت ما و

چنان می پندارید که من از تلقین به نفس سخن می گویم. تلقین به نفس 
های زندگی، که در اعماق مِن بشری هیچ ارتباطی با گشوده شدن سرچشمه

قرار گرفته است، ندارد . . . حقیقت این است که به نیایش باید همچون 
مکمل ضروری برای فعالیت عقلی شخصی است که  عاملی نظر شود که

طبیعت را مشاهده کند. مشاهده علمی طبیعت ما را در تماس نزدیک با رفتار 
حقیقت و واقعیت نگاه می دارد، و به این ترتیب ادراک درونی ما را برای رؤیت 

کند . . . حقیقت این است که هر جستجوی معرفتی تری از آن تیز میعمیق
پردازد، ی از نیایش است. آن که عالمانه به مشاهده طبیعت میاساسا نوع

ای است که در نیایش خواستار دست یافتن به حقیقت همچون صوفی
نماز به عنوان شکلی از عبادت در سنت اسالمی و نیز  دربارهاقبال  ٩٠».است

                                                
 . ۱۹۱. احیای فکر دینی، ص  ٨٨
 . ۱۰۸. احیای فکر دینی، ص  ٨٩

) تفسیر اقبال را از ۱۷۱-۱۷۰ص » مابعدالطبیعه از دیدگاه اقبال«عشرت امور نیز در کتاب 
 نیایش و کاربرد آن آورده است. 

 . ۱۰۷-۱۰۵. ایحای فکری دینی، ص  ٩٠
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نماز در اسالم به منزله گریز من است از ماشینی «صورتی از نیایش می گوید: 
د نماز چنین می گوید: لاو در جایی دیگر در باب نقش و کارکر  ٩١».به آزادیگری 

از یگانگی مِن جهانشمولی که همه من ها را آفریده و نگاهداری می کند، «
وحدت اساسی نوع بشر نتیجه می شود. تقسیم نوع بشر به نژادها و ملت ها 

ورت است. ص و قبیله ها، به گفته قرآن، تنها برای شناختن و شناخته شدن
اجتماعی نماز در اسالم، گذشته از جنبه ادرکی و معرفتی آن، برای این است 
که وحدت اساسی نوع بشر، با ویران شدن سدّ و بندهایی که میان انسانی با 

 ٩٢».انسان دیگر موجود است، به صورت حقیقتی از زندگی پدیدار می شود
را نتیجه می » امعه مللج«وی در جایی دیگر، با بازگویی همین مدعا، اصل 

به نظر من چنان می رسد که خدای متعال رفته رفته این حقیقت را بر «گیرد: 
ما آشکار می سازد که اسالم نه ملی گری است و نه استعمار، بلکه جامعه 
مللی است که مرزهای مصنوعی و تمایزات نژادی را برای تسهیل شناسایی 

از  ٩٣».ضای این جامعه را محدود سازدقبول دارد، نه برای آن که عمق دید اع
هدف اصلی قرآن برانگیختن باالترین حد شعور انسان «این رو، به زعم اقبال، 

و این اندیشه در سطح  ٩٤».در ارتباط های گونه گونش با خدا و جهان است

                                                
 . ۱۲۶. احیای فکر دینی، ص  ٩١
 .۱۰۹. احیای فکر دینی، ص  ٩٢
 . ۱۸۲. احیای فکر دینی، ص  ٩٣

هردو  ،در این عبارت دقیقا روشن نیست که مراد جامعه ملل انسانی است و یا اسالمی
 ،محتمل است. از آنجا که سخن از اسالم است و طرح آن در مقابل ناسیونالیسم و استعمار

محتمل است که مراد ملل اسالمی باشد؛ ولی از آنجا که اقبال در سخن دیگری که از او نقل 
سوره حجرات در  ۱۳۳شد، به وحدت نوعی بشر منتج از یگانگی خداوند تصریح شده و آیه 

نقل  شده مورد استناد قرار گرفته، بیشتر احنمال دارد که منظور جامعه ملل هر دو فقره 
انسانی باشد. این نیز قابل تأمل است که پس از کمتر از بیست سال جامعه ملل و سپس 
سازمان ملل تشکیل شد. اگر مراد از جمله مورد اشاره واقعا جامعه ملل انسانی باشد، اندیشه 

 ال بسیار مهم و قابل توجه است.        و طرح انسانی و جهانی اقب
 . ۱۵. بازسازی اندیشه، ترجمه بقای (ماکان)،  ٩٤
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عالی، نخ تسبیح وحدت بخش عالم و آدم است. او در این زمینه حتی از 
یاد می کند که باید آن » غرض نهایی اسالم« به عنوان» دموکراسی روحی«

 ٩٥بیرون آورد و به کامل کردن و گستردن آن پرداخت.
با این حال نه راه چاره را ترک کامل سنت و گسست کامل از ریشه ها می داند 
(هرچند در عمل نیز چنین گسستی ممکن نیست) و نه پیوست کامل به جهان 

م او: وظیفه ای که مسلمان این زمان مدرن و سراندیشه های مدرنیته. به زع
در پیش دارد، بسیار سنگین است. باید بی آن که کامال رشته ارتباط خود را با 
گذشته قطع کند، از نو در کل دستگاه مسلمانی بیندیشد. آن کس که کامال 
به اهمیت و عظمت این وظیفه متوجه شده، و بصیرت عمیق علمی در تاریخ 

همراه با وسعت نظر حاصل از تجربه وسیع در مردم و اندیشه حیات اسالمی، 
اخالق و آداب ایشان، او را حلقه اتصال زنده ای میان گذشته و آینده ساخته، 
جمال الدین اسدآبادی (افغانی) بوده است. اگر نیروی خستگی ناپذیر وی 

اسالم به عنوان دستگاهی  دربارهتجزیه نمی شد، و خود را تنها وقف تحقق 
ی و اخالقی می کرد، امروز جهان اسالم از لحاظ عقلی بر پایه محکم اعتقاد

تری قرار می داشت. تنها راهی که برای ما باز است این است که به علم جدید 
با وضع احترام آمیز ولی مستقل نزدیک شویم، و تعلیمات اسالمی را در 

نی که اروشنی علم ارزشیابی کنیم، حتی اگر این کار سبب آن شود که با کس
چنین می نماید که با این فقره از  ٩٦».پیش از ما بوده اند اختالف پیدا کنیم

کالم اقبال، دیدگاه نهایی او در باب اسالم و سنت و مدرنیته با شفافیت تمام 
 اظهار شده و راه حل نهایی او به قدر کفایت واضح بیان شده است. 

فروع دین را به مثابه خّالق و واقعی در اصول و » اجتهاد«البته اقبال 
مکانیسمی برای این مواجهه دو جهان متفاوت و ای بسا متعارض سنت و 

                                                
 . ۲۰۴. احیای فکر دینی، ص  ٩٥
 . ۱۱۳-۱۱۲. احیای فکر دینی، ص  ٩٦
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مدرن مطرح کرده و آن را موتورحرکت اسالم دانسته است. او در کتاب احیا 
و  »اصل حرکت در ساختمان اسالم«(بازسازی) فصلی مستقل دارد با عنوان 
در اسالم چیست؟، می اصل حرکت «در جایی در پاسخ به این پرسش که 

وی در ارتباط با  ٩٧».خوانده می شود» اجتهاد«همان است که به نام «گوید 
نظام فقهی سنتی و محدودیت های آن و در نتیجه ضرورت اصل اجتهاد می 

ولی آن دستگاهها، با همه جامعیتی که دارند، تفسیر و تعبیرهای «گوید: 
ته شوند که با آنها کار خاتمه یاف فردی هستند، و بنابراین نمی توانند مدعی آن

است. من می دانم که علمای اسالم مدعی خاتمیت مذاهب فقه اسالمی 
هستند، ولی هرگز نمی توانند منکر نظری یک اجتهاد کامل باشند . . . آیا 
مؤسسان مذاهب فقهی خود ادعا کرده بوده اند که استدالل و تفسیر آنها 

نسل جدید مسلمانان پیرو آزادی گری به این جنبه خاتمیت دارد؟ هرگز. ادعای 
که می خواهند اصول حقوقی اساسی اسالمی را در پرتو تجربه خود و اوضاع 
جدید زندگی از نو تفسیر کنند، به عقیده من، ادعای کامال برحقی است. تعلیم 
قرآن به این که زندگی فرایند تدریجی است، بالضروره مستلزم آن است که 

هنمایی و نه در زیر قید و بندهای گذشتگان، مجاز باشد که هر نسل، به را
  ٩٨».مسائل و دشواری های مخصوص به خود را حل کند

به رغم دیدگاه های انتقادی گاه تند و تیز اقبال به تمدن و تجدد مغرب زمین، 
وی نه تنها نقاط قوت و امتیازات علمی و تمدنی غربی را انکار نمی کند بلکه به 

ارد و حتی به مسلمانان توصیه می کند از این بهره ها و امتیازات آن اذعان د
کنند.  »توانا«ها خود را »دانایی«نهایت استفاده را بکنند و با بهره مندی از این 

جهان اسالم، چون با اندیشه نافذ جدید مجهز شد، می «او در جایی می گوید: 
حال  با این». رد بپردازدتواند شجاعانه به کار نوسازی و احیایی که در پیش دا

                                                
 . ۱۶۹. احیای فکر دینی، ص  ٩٧
 . ۱۹۲. احیای فکر دینی، ص  ٩٨
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اقبال آگاه است که کار بازسازی صرفا متجدد شدن و تالش برای انطباق تفاسیر 
اسالمی و یا شرعی با مقتضیات عصر نو نیست؛ از این رو، در ادامه می افزاید: 

ولی، کار نوسازی، جنبه ای بسیار جدی تر از سازگاری با شرایط جدید زندگی «
      ٩٩».دارد

با این حال اقبال به خوبی از به تعبیر خودش آزادی گری و عقلی گری جدید 
غربی و پیامدهای آن برای مسلمانان به خوبی آگاه است و از این رو نسبت به 

ما با کمال میل به نهضت آزادی گری در «طی چنین روندی هشدار می دهد: 
ار  فت که ظهورد افکجهان جدید اسالم خوشامد می گوییم؛ ولی باید این را پذیر 

آزادی گرانه در اسالم بحرانی ترین لحظه را در تاریخ این دین تشکیل می دهد. 
آزادی گری تمایل دارد که همچون نیروی متالشی کننده عمل کند، و اندیشه 
نژادی، که اکنون بیش از هر زمان دیگر با نیرومندی در جهان اسالم کار می 

ر انسانی را که ملت های مسلمان از دین کند، ممکن است باالخره وسعت نظ
خود فراگرفته بود، محو کند. از این گذشته، مصلحان دینی و سیاسی ما، با 
شوق و حرارتی که برای آزادی گری دارند، ممکن است با نبودن سد و بندی در 
برابر شور و شوق جوانی ایشان، از اندازه درگذرند و از حدود خاص اصالح تجاوز 

اکنون مرحله ای را می گذرانیم که شبیه است به مرحله انقالب کنند. ما 
پروتستانی گری اروپا، و از درسی که از ظهور لوتر ممکن است بگیریم، نباید 
غافل بمانیم. چون تاریخ به دقت خوانده شود، معلوم می شود که اصالح 

ن یدینی اروپا اصوال یک نهضت سیاسی بوده و نتیجه خالص آن در اروپا جانش
شدن تدریجی دستگاه اخالق عمومی مسیحیت بوده است. نتیجه این تمایل 
را با چشمان خود در جنگ بزرگ اروپا دیدیم که به جای آن که سبب پیدا شدن 
ترکیبی از این دو دستگاه دینی متقایل شود، وضع اروپا را بیشتر غیر قابل 

که معنی آنچه تحمل کرده است. وظیفه رهبران جهان اسالم امروز آن است 

                                                
 . ۲۰۳. احیای فکر دینی، ص  ٩٩
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را که در اروپا پیش آمده خوب بفهمند، و پس از آن با احتیاط تمام و بینایی 
کامل نسبت به اسالم، به عنوان یک سیاست اجتماعی، به جانب پیش گام 

        ١٠٠».بردارند
او در مقام چاره جویی برای مسلمانان معاصر، به نکته مهمی اشاره می کند: 

جدید به اسالم و در واقع به همه دین ها کرده،  بزرگترین خدمتی که فکر«
چیزی است که آن را مادّه می نامیم، و از همین نقادی این  دربارهنقادی آن 

مطلب مکشوف شده است که آنچه تنها مادی است، تا ریشه آن روحانی 
تمام «اقبال معتقد است که  ١٠١».کشف نشده باشد، حقیقت و جوهری ندارد

که امکان درک شناخت خودی و روح را فراهم می  اهمیت ماده این است
         ١٠٢».سازد

                                                
 . ۱۸۶. احیای فکر دینی، ص  ١٠٠

زم به ذکر است که این سخنان اقبال مربوط به حدود یک قرن پیش و به طور مشخص در ال
-۱۹۳۹) و چند سالی پیش از جنگ جهانی دوم (۱۹۱۸-۱۹۴مقطع پس از جنگ جهانی اول (

) است از این رو اگر وی جنگ دوم در اروپا را با تمام ویرانگری هایش می دید و به ویژه ۱۹۴۵
غربی و به طور خاص وضعیت ناامیدکننده آمریکا (آمریکایی که پس به وضعیت کنونی جهان 

از جنگ دوم الگوی مطلوبی برای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر شمرده می شده) را مالحظه 
می کرد، چه می گفت؟ وضعیت اسفبار تمدن پروتستان های آزادی خواه گریخته از اروپا به 

ید دیگری است بر درستی تحلیل اقبال از نتایج قاره جدید یعنی آمریکای شمالی مهر تأی
خواسته و ناخواسته جنبش پروتستانی در مغرب زمین و هشدار مجدد به عالقه مندان 

در جوامع اسالمی و به طور خاص ایران معاصر. با این حال به نظر » پروتستانتیسم اسالمی«
ق تئوکراسی مسیحی با می رسد که ایده دولت های ملی در اروپا و در برابر چیرگی مطل

نمایندگی واتیکان و پاپیسم رم در زمان خود مترقی و به سود اروپاییان و بشریت بوده هرچند 
و ناسیونالیسم متجاوز و ظهور پدیده استعمار » اروپامحوری«بعدها در اندیشه فاشیستی 

ی مدهای منفغربی نقش مهمی ایفا کرده و از این نظر حق با اقبال است.  در هرحال برخی پیا
ملی گرایی اروپایی، نباید به معنای دفاع و مشروعیت اخالق تئوکراتیک مسیحی قرون 

 وسطایی باشد.               
 . ۱۷۷. احیای فکر دینی، ص  ١٠١
 . ۶۰-۵۹، ص ۱۳۶۳. خواجه غالم السیدین، تهران،  ١٠٢
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، اقبال خود یکی از ١٠٣در هرحال، چنان که شریعتی به درستی گفته است
نمونه هایی است که به مثابه یک الگوی قرن بیستمی توانسته از عالی ترین 

شه ینظریه های علمی و فلسفی قرن بیستم اروپا برای فهم اسالم و تاریخ و اند
دینی و در نهایت راه حل هایی برای تعالی اخالقی و توسعه تمدنی نوین 

 مسلمانان به نیکی استفاده کند. او در وصف حال خود گفته است:
 طلسم عصر حاضر را شکستم / ربودم دانه و دامش گسستم

 خدا داند که مانند براهیم / به نار او چو بی پروا نشستم 
یخی اقبال و تفسیرش از انسان و اسالم و با توجه به دیدگاه های تار 

دستاوردهای تمدن و علوم نوین غربی، وی تفسیر و تحلیل ویژه ای نیز از 
در اسالم و در سنت اسالمی دارد. گزیده دعوی آن است » خاتمیت«مفهوم 

که به زعم اقبال، انزال وحی و بعثت پیامبران، بدان جهت بوده است که آدمی 
قالنی محتاج دستگیری آسمانی بوده ولی پس از آن که به دلیل عدم بلوغ ع

در قرن هفتم میالدی (به دالیلی که اقبال توضیح داده است) بشریت به بلوغ 
عقلی الزم رسیده است، دیگر نیازی نیست که پیامبری بیاید و بشریت را 
هدایت کند. می شود چنین تقریر کرد که بشریت در روزگار طفولیت ناگزیر به 

به او  »شیوه راه رفتن«داشته تا دستش بگیرد و پا به پایش ببرد و  مادری
بیاموزد ولی پس از بعثت پیامبر خاتم (محمدبن عبدهللا) دیگر نیازی به چنین 
مادری نبوده بلکه خود با عصای عقل و خرد خود قادر است البته در تداوم و 

جمله نبی اسالم، به  پیوند با همان آموزه های روحانی و اخالقی پیامبران و از
 راه خود ادامه دهد. اقبال در این باب می گوید:

چنان می نماید که پیغمبر اسالم میان جهان قدیم و جدید ایستاده است. تا «
آنجا که به منبع الهام وی مربوط می شود، به جهان قدیم تعلق دارد؛ و تا آنجا 

د است. ظهور و والدت پای روح الهام وی در کار می آید، متعلق به جهان جدی

                                                
 . ۵، مجموعه آثار شماره »ما و اقبال«. بنگرید به  ١٠٣
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اسالم . . . ظهور عقل استقرایی است، رسالت با ظهور اسالم در نتیجه اکتشاف 
ضرورت پایان یافتن خود رسالت، به حد کمال می رسد. و این خود دریافت 
هوشمندانه این امر است که زندگی نمی تواند پیوسته در مرحله کودکی و 

     ١٠٤».رهبری شدن از خارج باقی بماند
بوت اقبال ن«می نویسد: » جاویدان اقبال«جاوید اقبال (فرزند اقبال) در کتاب 

را در دو بخش مورد بحث قرار داده است. یکی به عنوان مقام خاص از 
روحانیت و نبوت به عنوان یک اداره که محیط اخالقی جدید را توجیه کرده، 

گر هر دو جزو عدالت اصلی تغییرات سیاسی و اجتماعی میان انسانها شد. ا
موجود باشد، آن نبوت خواهد بود و اگر فقط جزو اول موجود باشد، آنگاه 
تصوف و یا والیت خواهد بود . . . معنی ختم نبوت این است که اگر شخصی 
پس از اسالم ادعایی کند که هر دو جزو نبوت در من موجود است یعنی به 

) من داخل نشود او من الهام (وحی) می شود و هرکس که در جماعت (گروه
   ١٠٥».کافر و کاذب است

الم، فلسفه ختم نبوت در اس دربارهچنین می نماید که اندیشه و تفسیر اقبال 
باشد که می آموخت » روشنگری چیست؟«بازگویی سخن کانت در رساله 

آدمی باید از صغارت و کودکی خارج شود و به کمک عقل و خرد، خودفرمان و 
خودبسنده شود. هرچند در پرتو روحانی جهان و تجربه باطنی برآمده از آموزه 

 های دینی. 
ال در باب فلسفه ختم نبوت در ایران بازتاب گفتنی است که دیدگاه اقب

با اشاره  ١٠٦(مشهد)» اسالم شناسی«متفاوتی داشته است. شریعتی در کتاب 
مستقیم به نظریه اقبال با دید قبول نگریسته و آن را تأیید کرده است و در 

                                                
 . ۱۴۶نی، ص . احیای فکر دی ١٠٤
 . ۱۰۱،  ص ۴. جاوید اقبال، جاویدان اقبال، جلد  ١٠٥
 . ۳۰. شریعتی، علی، اسالم شناسی، مجموعه آثار شماره  ١٠٦
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نظریه اقبال را مورد نقد و  ١٠٧»نهضت های صد ساله اخیر«مقابل مطهری در 
تحویل کرده است. وی در » ختم دیانت«و در نهایت آن را به نقض قرار داده 

بال باز نظریه اق» ختم نبوت«فصلی تحت عنوان » وحی و نبوت«اثر دیگرش 
ال اقب«را به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار داده است. در نهایت می گوید: 

ت سطرفدار اصل بقای نیاز به مطابق بیان باال به راهنمایی وحی برای همیشه ا
و حال آن که فلسفه ای که او برای ختم نبوت ذکر کرده مستلزم این است که 
نه تنها به وحی جدید و رسالت جدید بلکه نیاز به راهنمایی وحی پایان می 

هرچند به  ١٠٨».پذیرد، و در حقیقت، نه تنها نبوت بلکه دیانت پایان می یابد
دلیل سوء فهم از تحلیل نظر می رسد ایراد مطهری ناوارد باشد و احتماال به 

متن اقبال باشد مگر این که بگوییم اقبال سخنی متناقض گفته و خود بدان 
 آگاه نبوده است. البته این بدان معنا نیست که نظریه اقبال جای نقد ندارد.      

با این که اقبال به شدت دینی و دلبسته اسالم و قرآن بوده و متن اسالم و 
بستری برای بازسازی اندیشه اسالمی در روزگار ما الزم و تاریخ آن را به مثابه 

مفید و ضروری می دیده است، اما با هر نوع جزمیت دینی و حتی متن محوری 
و اجرای بی چون و چرای شریعت و به ویژه احکام خشک فقهی موافق نبوده 
و اصوال چنین برخوردی را در این روزگار ممکن و مفید نمی دانسته است. به 

ژه با چیرگی سیاست و آن هم در قالب نظام سیاسی خاص تحت عناوینی وی
چون خالفت و یا سلطنت و یا والیت مخالف بوده است. این موضع او آن هم 
در روزگاری که جنبش خالفت در شبه قاره هند در حمایت از عثمانی در آغاز 

 مهم و معنادار است.  ۱۹۲۴قرن بیستم و بعد هم انحالل آن در سال 

                                                
. مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی نهضت های ساله اخیر ایران، تهران، انتشارات  ١٠٧

 .۱۳۷۷صدرا، 
 (نسخه کتابخانه مدرسه فقاهت).  ۵۰. مطهری، مرتضی، وحی و نبوت، ص  ١٠٨
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عقیده شخصی من آن است که این فرض که فکر «اقبال در جایی می گوید 
دولت و حکومت در دستگاه اسالمی غالب باشد و بر همه اندیشه های دیگر 

       ١٠٩».مندرج در دستگاه فرمانروایی کند، مبنی بر اشتباه است
استقبال اقبال از الغای خالفت عثمانی و حمایت از ترکیه سکوالر میراث 

در فقه «فی کمال (آتاتورک) خود گواه این مدعاست. او می نویسد: مصط
تسنّن، تعیین امام یا خلیفه ضرورت دارد. نخستین سئوالی که پیش می آید 
این است: آیا باید خالفت به شخص واحد واگذار شود؟ اجتهاد ترکیه این است 

ص یا که موافق روح اسالم، خالفت یا امامت ممکن است به گروهی از اشخا
به یک مجلس انتخابی واگذار شود. فقهای مصر و هندوستان؛ تا آنجا که من 
خبر دارم، هنوز نظر خود را در این باب اظهار نداشته اند. من شخصا برآنم که 
نظر ترکیه در این باره درست است و احتیاجی به استدالل ندارد. همکاری 

بلکه، با درنظر گرفتن  اجتماعی نه تنها کامال با روح اسالم سازگار است،
نیروهایی که به تازگی در جهان اسالم آزاد شده اند، عنوان ضرورت و وجوب 

او در جایی دیگر با صراحت بیشتر در باب ترکیه جدید و  ١١٠».پیدا کرده است
حق آن است که در میان اقوام مسلمان امروز، «پساعثمانی چنین می گوید: 

ری برخاسته و به خودآگاهی رسیده است. تنها ترکیه است که از خواب جزمی گ
تنها این کشور است که خواستار حق ازادی عقلی خویش شده است؛ تنها آن 
است که از خیالی به واقعی رسیده، و این انتقال مستلزم مبارزات حاد عقلی 

مبارزات حاد عقلی «هرچند چنین می نماید که چنین  ١١١».و اخالقی بوده است
 کنونی انجام نشده و یا به درستی به ثمر نرسیده است.   در ترکیه » و اخالقی

                                                
 . ۱۷۶. احیای فکر دینی، ص  ١٠٩
 . .         ۱۸۰-۱۷۹. احیای فکر دینی،  ١١٠
 .۱۸۵. احیای فکر دینی، ص  ١١١

 ادامه مالحظه کنید.   در)ر(مهم اقبال را به تفصیل  (استداللی) اساداللیسخنان 
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اجتهاد «در باب محدودیت های فقهی و دین شناخت فقیهان و ضرورت یک 
 اصل حرکت«از منظر اقبال، پیش از این اشارتی شد. اقبال در فصل » کامل

فقه و اجتهاد سخن گفته و از  ذبه تفصیل در باب» در ساختمان اسالم
رویکردهای انتقادی اش سخن گفته است. وی با این جمالت مبحث خود را 

بدبختانه جامعه مسلمانان محافظه کار این سرزمین «آغاز می کند که: 
[هندوستان] هنوز آماده اقدام به بحث نقادانه ای در فقه نیست، و اگر به 

ی اهبسیاری خواهد شد و اختالف کلمه چنین کاری اقدام شود، مایه ناراحتی 
او در مقام انتقاد و بیان کاستی هایی فقیهان  ١١٢».مذهبی پیش خواهد آورد

نظر به محافظه کاری شدید مسلمانان هند، قضات هند، «شبه قاره می گوید: 
جز این نمی توانند که به چیزی تمّسک جویند که به نام کتاب های رسمی 

یجه این است که در عین آن که ملت در حال حقوق شناخته شده است. نت
وضع «گفتن ندارد که  ١١٣».حرکت است، قانون ساکن و متوقف می ماند

پیچیده زندگی را نمی توان تابع قواعد خشک و سختی قرار داد که به صورت 
  ١١٤».منطقی از عده ای از مفاهیم کلی به دست می آید

اروپا حقوق خوانده و  از آنجا که اقبال خود در حقوق تخصص داشت و در
دکتری داشت و در شبه قاره نیز وکالت می کرد، به نیکی از عقب ماندگی های 
فقهی و قانونی مسلمانان آگاه بود. چنان که جاوید اقبال در کتاب چهارجلدی 

به تفصیل گزارش کرده است، اقبال با فقیهان گفتگوهای » جاویدان اقبال«
ن و مستمر داشت و تالش می کرد آنان را شفاهی و کتبی فکری و فقهی فراوا

به اجتهادهای تازه و نیز در تجدید نظرهای کلی و جزئی در احکام فقهی و 
حقوق آگاه و قانع کند. او به حکومت شرعی و فقهی باور نداشت ولی پیشنهاد 

                                                
 . ۱۸۸. احیای فکر دینی، ص  ١١٢
 . ۱۹۳. احیای فکر دینی، ص  ١١٣
 . ۲۰۱-۲۰۰. احیای فکر دینی در اسالم، ص  ١١٤

 و تعیین مصداق آن در این عصر، خود مهم و قابل توجه است.  » اجماع«تعریف 
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داده بود فقیهان نیز در مجمع قانونگذاری شرکت کنند و از این طریق ایده های 
کنند و طبعا در صورت موافقت و تصویب به عنوان قانون عملی  خود را مطرح

انتقال قدرت اجتهاد از افراد نماینده «خواهد شد. او در این باب می گوید: 
مذاهب فقهی، به یک مجمع قانونگذاری اسالمی که، نظر به رشد فرقه های 
مذهبی مخالف، تنها شکلی است که اجماع در زمان حاضر به خود می تواند 
بگیرد، ممکن است سبب آن شود که مردمان معمولی هم که نظر صائبی در 
امور دارند راه پیدا کنند که در بحث در مسائل قانون و وضع قوانین سهیم 
شوند. تنها از این راه است که می توانیم روح خفته حیات را در سازمان حقوقی 

  ١١٥».یندازیمو فقهی خود به فعالیت برانگزیم و آن را در طریق تکامل ب
 ١١٦اقبال به استفاده گسترده از حدیث در فقه و اجتهاد چندان اعتقاد نداشت.

اگر آزادی گری جدید همچنان صالح بداند که «از این رو او مدعی بود که حتی 
از استفاده از حدیث دست بدارد، کاری جز این نکرده است که از یکی از 

البته مراد او  ١١٧».ی کرده استبزرگترین نمایندگان فقه در جهان تسنن پیرو
امام ابوحنیفه است که در اواخر قرن اول و نیمه دوم قرن دوم هجری می 
زیسته و نخستین بنیادگذار اجتهاد (بر اساس قیاس) و فقاهت شمرده می 
شود و شهرت دارد که وی به حدیث چندان اعتماد و اعتقاد نداشت و حتی 

عتبر می دانسته است. البته اقبال حدیث را م ۱۷گفته شده است که وی فقط 
روی هم رفته، وضعی که ابوحنیفه در برابر اعتبار فقهی «با بیان این جمله که 

، رویکرد این امام »١١٨حدیث داشته، به نظر من کامال درست بوده است
 ی»مسانید«و یا » مسند«مذهب حنفی را مورد تأیید قرار داده است. هرچند 

                                                
 . ۱۹۸. احیای فکر دینی،  ١١٥
دیدگاه اقبال در باب حدیث به عنوان یکی از منابع فقه و اجتهاد بنگرید به: (در مورد).  ١١٦

 . ۱۹۷-۱۹۵احیای فکر دینی، ص 
 . ۱۹۷. احیای فکر دینی، ص  ١١٧
 . ۱۹۷. احیای فکر دینی، ص  ١١٨
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ه است که بی تردید به وسیله دیگران و حداکثر به ابوحنفیه نسبت داده شد
برخی از شاگردان وی تألیف و گزارش شده و از این رو نمی توان به وثاقت 

 شان اطمینان داشت. 
با این همه، اقبال برای فقه و اجتهاد فقهی ظرفیت تغییر و تحول قایل بود. او 

رکیه امروز که تسئوالی «ترکیه نوین گفته است:  دربارهبه مناسبت طرح بحث 
با آن روبروست، و محتمال کشورهای مسلمان دیگر نیز در آینده ای نزدیک با 
آن رو به رو خواهند شد، این است که آیا فقه اسالمی قابل تحول و تکامل 
است یا نه، و البته پاسخ گفتن به چنین سئوالی مستلزم کوشش عقلی عظیم 

  ١١٩».د شداست و بدون شک به آن جواب مثبت داده خواه
اقبال در کتاب احیا در جایی سخن ضیا شاعر ترک را نقل می کند مبنی بر این 
که زنان و مردان باید از برابری حقوقی برخوردار شوند و به عنوان قاعده طالق  
و ارث در فقه اسالمی را به عنوان نمونه های تبعیض حقوقی ذکر می کند و 

که ارزش کامل زن شناخته نشده باشد، تا زمانی «در نهایت نتیجه می گیرد که 
اقبال هرچند از موضع برابری خواهی دفاع و ». زندگی ملّی ناتمام است

حمایت می کند ولی در نهایت به شاعر ترک خرده می گیرد که فلسفه نهفته 
در قانون ارث را به درستی ندانسته و گرنه این قانون با توجه به شرایط خانواده 

روابط خانوادگی عادالنه است و قواعدی چون شرط طالق  و نظام اقتصادی در
ضمن عقد برای زن را برای استفاده از حق برابری در طالق مفید و برابری 
حقوقی نزدیک می شمارد. واقعیت این است که هرچند توضیحات اقبال با 
توجه به مناسبات حاکم بر جامعه و خانواده در ادوار گذشته تا حدودی معقول 

ید ولی در نهایت از قوت استداللی استواری برخوردار نیست و حداقل می نما
  ١٢٠در زمان معقول و مقبول نمی نماید.  در این

 
 

                                                
 . ۱۸۶. احیای فکر دینی، ص  ١١٩
 . ۱۹۴-۱۹۳و  ۱۸۴. بنگرید به: احیای فکر دینی، ص  ١٢٠
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 شیعه پژوهی تاریخی با رویکردی انتقادی:
 های محمدعلی امیرمعزّیمعرفی دیدگاه 

 محسن متقی 
 

پیروزی انقالب ایران، مذهب تشیّع  از دایره نهادهای سنتی بیرون آمد و با 
عهده دار گرداندن حکومت شد اما در حوزهء پژوهش دانشگاهی پرداختن به 
تشیّع  به جنبه های سیاسی و مذهبی آن باقی ماند. در این دوران بسیاری 

ر تشر می شد باز آثاری که در آستانهء انقالب و سالهای آغازین پس از آن من
جنبه سیاسی مذهب تشیّع  و نقش آن در بسیج توده ها تکیه می کردند. 
برخی از پژوهش ها به تفاوتهای اصول اعتقادی تشیع و تسنّن می پرداختند 
و ویژگی های روحانیت شیعه را از جمله عامل هایی جهت سیاسی شدن دین 

الهیات  ری از واژگاناسالم و بسیج توده ها دانستند. انقالب اسالمی  بسیا
اسالمی و دستگاه اعتقادی تشیّع  را به زبان مردم در جامعه ء ایران وارد کرد. 
حوزه های اسالم شناسی در اروپا و آمریکا نیز با واژگان و مفاهیمی روبرو 
شدند که تا کنون از قلمرو تحقیقاتی اشان غایب بود . رویداد انقالب اسالمی 

بی به مذهب تشیّع  و دیدگاه ها و ویژگی های سبب شد که پژوهشگران غر
این شاخه از اسالم توجه خاصی نشان دهند امّا چیرگی نگرش های جامعه 
شناسانه و نظریه های جدید در علوم سیاسی امکان پرداختن به جنبه های 
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االهیاتی، اعتقادی، و ایمانی مذهب امامیه، و مفاهیمی چون شهادت، 
 ت را به حاشیه راند.  غیبت، حکومت، امامت و امّ 

در فضای آکادمیک فرانسه شیعه شناسی رشته مستقل نبود. تا سالهای دهه 
میالدی طرح اسالم در حوزه های اسالم شناسی غرب به روایت سنّی و  ١٩٦٠

گرایش های مختلف آن محدود بود. با ورود هانری کُربن در محیط دانشگاهی 
می هفرانسه کم کم تشیّع نیز در محیط های علمی غرب مطرح شد. بخش م

از زندگی فکری او صرف شناخت تشیّع و ارائه تصویر تازه ای از این شاخه از 
آن در فضای آکادمیک غرب شد و در این راه او تکیه بر جنبه های باطنی و 

 معنوی تشیّع گذاشت. 
روزهای آخر زندگی کُربن با پیروزی انقالب ایران و چیرگی روایت سیاسی از 

یوش شایگان نقل می کند که در بازگشت از مذهب تشیّع همزمان بود. دار 
آمریکا به ایران، با توقفی کوتاه در فرانسه، به دیدار کُربن می رود که روزهای 
آخر عمر خود را بر تخت بیمارستان در پاریس می گذراند. کُربن از شایگان 

حوادثی که آن روزها در ایران می گذرد می پرسد و خطاب به او می  درباره
و شایگان که مدتی از ایران  ١٢١ریوش عزیزم در ایران چه خبر است" گوید "دا

دور بوده پاسخی به این پرسش نمی یابد، هر چند بعدها کوشید تا با تحلیل 
و بررسی فلسفی انقالب ایران از ظهور انقالبی دینی در دنیای مدرن و راز 

ندگی . شاید این هم از طنزهای تاریخ است که کسی ز ١٢٢زدائی شده خبر دهد
خود را در شناخت و شناساندن مذهب تشیّع  و روایت االهیاتی، فلسفی، 
عرفانی و باطنی این دین گذرانده بود زمانی که از دنیا می رود، جامعه شیعی 

                                                
121.  Daryush SHAYEGAN, HENRY CORBIN  La topographie spirituelle de 
l’islam iranien, Edition de la Différence, 1990 ,  p  34 
122.  Daryush SHAYEGAN? Qu’est-ce qu’une révolution religieuse ?, Les 
Presses d’Aujourd’hui, 1982, chapitre V, L’idéologisation de la tradition   
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انقالبی به نام دین برپا کند که در آن اسالم سیاسی گفتمان چیره در میان 
 کنشگران انقالب  باشد. 

بن آغاز کرده بود آرام آرام در فضای دانشگاهی امّا حرکت فکری ای که کُر
فرانسه جا باز کرد و کسانی چون محمد علی امیر معزّی ، کریستیان ژامبه،پیر 
لوری و دیگران امکان بررسی سنجشگرانه  و دانشگاهی در باب تشیّع را ادامه 
دادند. در میان این پژوهشگران آثار محمد علی امیر معزّی  جلوه خاصی 

یّع را ه ی تشوی، با تکیه بر متون اولیه شیعی، جنبه های کمتر شناختدارد. 
سازی کرده است. محور پژوهش های امیر معزّی در چند دهه گذشته بر باز 

 حول سه  جُستار سامان یافته است:
بررسی نقّادانه تشیّع  در بستر تاریخ، و به ویژه دوران تکوین این دین در نخست 

دیگر، پژوهش در جنبه های معنوی تشیّع و بیش از  سه قرن نخست. به عبارت
همه چهره امام در این سنت که کمابیش ستون فقرات باورهای شیعه امامیه 
است. همانگونه که مسیحیّت بر حول محور شخصیت و سیمای االهی مسیح 
شکل گرفته است. شناخِت سرشت و نقش امام نیز برای فهم جهان بینی تشیع 

از )  Imamo-centrisme(محوری  -ت اساسی دارد. امامو تحوالت آن اهمی
هسته های سخت اعتقادات این شاخه از اسالم است. شیعیان برآن اند که کار 
امام آشکار کردن پیام باطنی و جنبه های نهفته دین  به ویژه باطن قرآن است. 

ت نبه بیان دیگر " محور تشیّع ، چهره امام است. یعنی اصوال تنه ی اصلی دیا
تشیّع ، امام شناسی است و فصول دیگر دینی، شاخه های این تنه محسوب می 
شوند. خدا شناسی و معاد و نبوت، همه شان نسبت به امام شناسی شکل می 

.  شیعیان باوردارند که محمد پیام آور کالم الهی ١٢٣گیرند و مفهوم پیدا می کنند"
معنی راستین این پیام را  است امّا در دوران پسا خاتمیت، تنها امام است که

آشکار می کند. به همین دلیل، آنان به نظریه وجود قرآن صامت و قرآن ناطق 

                                                
در مواجه با فلسفه و تاریخ، گفتگوی سید کوهزاد اسماعیلی با محمد علی دین پژوهی . ١٢٣

 ٤٩ص  ٣امیر معزّی ، فصلنامه فرهنگی ایوان، شماره 
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باور دارند و مفّسر واقعی کتاِب خدا و تاویل معنای باطنی آن را امام معصوم می 
 دانند که توانایی به سخن در آوردن قرآن صامت را دارد. 

پژوهش های امیر معزّی  در باب تاریخ قرآن و مُصحف قرآنی  محور دوم
ست، بر اساس بررسی باور شیعیان در باب تحریف قرآن. او در بسیاری از 
پژوهش های خود به این مسئله در باِب قرآن و معمّای تاریخ این متن 

برخی از  ١٢٤پرداخته است و در مقدمه ی بلند خود بر کتاب "قاموس قرآن "
کتاب مقدّس مسلمانان را در  (Problématique) پرسش انگیز   جنبه های

 طول تاریخ نشان داده است. 
جستجوی پاسخ به پرسش هایی ست در باب محور سوم پژوهش های او 

قدرت گرفتن مسلمانان در دوران آغازین و کشور گشائیهای (فتوحات) آنان بود 
سرزمین های جنوبی و که هرچند به سقوط امپراطوری بیزانس منجر نشد اما 

آفریقایی خود را از دست داد. به نظر می رسد که در تکوین تمدن اسالمی دو 
و Millénarisme) باور بنیادی نقش مهمی بازی کرده اند: یکی هزاره باوری (

و پایان جهان که در چند سوره و ده ها   (Apocalypse)نزدیک دیدن قیامت 
گذشت پیامبر و فرا نرسیدن قیامت مسلمانان آیه حضوری نمایان دارد. اما با در 

با یک مشکل الهیاتی در باب ادامه ی جهان روبرو شدند و کوشیدند تا برای 
حضور خود در این دنیا معنایی بجویند. دیگر این که، اسالم در بستر خشونت 
و جنگهای داخلی و کشاکش های سیاسی تکوین و رشد یافت. پیش آمد های 

و سرگذشت برخی از خلفای اسالمی و جنگ هایی که میان  پس از مرگ پیامبر
مسلمانان در گرفت، همگی نشانی از این تاریخ خشونت آمیز در درون امّت 
اسالمی ست. سرچشمه شکل گیری بسیاری از فرقه های اسالمی را در این 
کشاکش های سیاسی و جدل های الهیاتی جستجو باید کرد. با این همه، امیر 

                                                
124.  Dictionnaire du Coran, Sous la direction de Mohammad Ali Amir-Moezzi, 
Ed Robert Laffont, Paris, 2007 
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آن است که دین اسالم و برخی از مبانی عقیدتی و آئینی آن، و به معزّی  بر 
ویژه دیدگاه شیعیان بود که تمدّن اسالمی را شکل داد و این تمدن نوپا از دوران 
عبدالملک کم کم متن های خود را ساخت و پرداخت. ولی شیعیان با خلیفه 

ده و پرداخته شوقت از در آشتی بر نیامدند و آشکار و پنهان با مُصحف رسمی 
ی قرآن به مخالفت برخاستند. تاریِخ  منشاء (سرچشمه و خاستگاه) اسالم ( 

histoire de l’origine de L’islam   ) و سرگذشِت اسالم آغازین (islam de 
l’origine  نقطه های تاریک بسیار دارد امّا امیر معزّی این را برای تاریخ نگار (

 اندیشه چالشی شوق آور می داند. 
از دید او، نه تنها بسیاری از مسلمانان که جماعت پژوهشگران نیز گمان می

کنند که تاریخ اسالم را چنان که باید می شناسند، حال آنکه برداشت و فهم 
روایت هایی است که پس از فتوحات مسلمانان و استقرار شان از آن بر مبنای 

امپراطوری اسالمی ساخته و پرداخته شده است. اما این پرسش مطرح است 
که اسالمی که در جنگهای مدنی، کشمکشهای قبیله ای و آئینی، در گیری 
های سیاسی و خشونت آمیز تکوین یافت، چگونه توانست چنین میراث 

ا بگذارد و تمدنی را بنا کند که در طول قرن ها شکوفا بزرگی برای بشریت بج
باشد و این همه متفکران، دانشمندان، فیلسوفان، و هنرمندان را در دامن 
خود بپروراند. امّا این پرسش که چه عواملی در شکل گیری این تمدّن دست 
اندر کار بود و چگونه این تمدّن در سراشیبی انحطاط افتاد، همچنان دامنگیر 
جهان اسالم است. از دید امیر معزّی، در دل این فضای خشونت آمیز دو 
مفهوم در تکوین و استمرار تمدن اسالمی نقش مهمی بازی کردند. نخست 

) بود و اینکه انسان را Divinité de l’hommeمفهوم بنیادِ الوهیّت انسان ( 
ی که برخنمی توان به جنبه های مادی و جسمانی اش فروکاست. دوّم نگاهی 

از مسلمانان و به ویژه شیعیان به متن مقدّس خودشان داشتند. اعتقاد به 
معنای  ظاهر و باطن در متن و کوشش برای فهم بهتر آن زمینه ای شد برای 
گشایش مسلمانان به روی فرهنگ ها و تمدن های دیگر. زیرا قرآن نیز خود 
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ه می داند. آنان را به سالله ی  کتاب های مقدس یهودی و مسیحی پیوست
برای فهم عمیق متن و دریافت معنای پنهان آن به ابزار هایی روی آوردند که 
دیگر تمدن ها در اختیار داشتند. فضای چنین تمنّایی بود که روی آوردن به 
نوشته های یونانیان، ایرانیان، مسیحیان، و یهودیان نقش مهمی را می 

م را نباید تنها در خشونت های دوران طلبید. به باور امیر معزّی، پیشروی اسال
آغازین و کشور گشایی های آن دید، بلکه عظمت اسالم و تمدن آن را باید 

 .دیبر مبنای چنین گشایش هرمنوتیکی فهم
بسیاری از متون اسالمی در دوران تکوین این دین شکل گرفتند و نقش 

دّسشان مق شیعیان در رشد و بسط اسالم و به ویژه گشایش هرمنوتیکی متن
انکار ناپذیر است. به همین دلیل، امیر معزّی  در چند دهه گذشته با تالش 
های پیگیر و با جمع آوری پژوهشگران کوشیده است تا حوزه های اسالم 
شناسی غرب را دعوت کند تا منابع فکری شیعی را جدی بگیرند. وی بر آن 

تسنّن شایسته ی است که دیدگاه های شیعیان به همان اندازه آثار اهل 
توجه و دقت است و اسالم پژوهان نمی باید نسبت به این سنت دینی و آثار 
آنان بی اعتنا بمانند. او شیعیان را "شکست خوردگان تاریخ" می داند. امّا می 
گوید که ضروری است تا تاریخ اسالم به روایت این دسته از مسلمانان نیز 

ای پژوهشی غرب را دعوت می کند . او حوزه ه١٢٥بازخوانی و بازسازی شود
تاریخ شکل گیری تشیّع  و تحوالت آئینی، االهیاتی و فلسفی آن را جدّی 

                                                
اب "فلسفه تاریخ" بنیامین نوشته است از عنوان میکائل لوی در مقدمه بلندی که بر کت. ١٢٥

برای بررسی دیدگاه های روشنفکران یهود استفاده کرده است  ناتان  شکست خوردگان تاریخ
واشتل نیز در کتاب "بینش شکست خوردگان و سکوت سلطه پذیران" از این  مفهوم استفاده 

 کرده است. 
Michael Löwy, Walter Benjamin: avertissement d’incendie. Une lecture des 
thèses sur l concept d’histoire, Paris PUF, 2001  
Nathan Wachtel, La vision des vaincus, Les indiens du Pérou devant la 
conquête espagnole, 1530- 1570? folio 1999  
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و ) Apologétique(بگیرند و نباید با گفتن این که این ها آثاری دفاعگرانه 
 ایدئولوژیک اند، از پرداختن به این شاخه از دین اسالم سرباز زنند. 

ی نوشته های امیر معزّی در چارچوب این  اگر چه بررسی سنجشگرانه همه
متن کوتاه ممکن نیست، با این وجود تالش خواهم کرد تا دیدگاه ها، باریک 
اندیشی ها، اصالت و نوآوری او را در فهم بهتر بخشی از میراث تشیّع  و 
تحوالت تاریخی این شاخه از اسالم را برجسته کنم و تالش او را برای فهم 

خته و یا کمتر شناخته شده تشیّع  را نشان دهم.این نوشته بهتر جنبه ناشنا
 از سه بخش تشکیل شده است

به معرفی اجمالی و زندگی نامه فکری امیر معزّی  پرداخته و با اشاره  نخست
با آثار او می کوشم تا پیوندمنطقی میان نوشته های او را نشان می دهیم. 

یست امّا رابطه کتاب های او را با اگر چه معرفی آثار او در این نوشته ممکن ن
 موضوع  محوری تامالتش  در باب تشیّع  و قرآن برجسته خواهم کرد.  

این نوشته ارائه روش او جهت بررسی انتقادی تاریخ تحوّالت تشیّع  بخش دوم 
است. در این بخش جنبه های روش شناختی و معرفت شناختی دیدگاه او را 

ا با برخی از پژوهشهای اسالم شناسی و شیعه کاویده و تمایز رهیافت او ر 
شناسی نشان خواهم داد. هدف من در این بخش اشاره به رویکرد او جهت 
شناختن تاریخ اولیه تشیّع ، چگونگی پرداختن به تاریخ قرآن و جمع آوری 
آن، رهیافت او جهت طرح دوباره متون اولیه تشیّع با نگاهی به برخی از 

نخست اسالم مخصوصا کتاب محمد ابن کلینی است. کتابهای حدیثی قرون 
جدا از جنبه معرفت شناختی و روش شناختی رویکرد او که در گسست با 
رویکردهای چیره و گرایش های موجود در حوزه های اسالم شناسی رسمی 
غرب  است پرداختن او به رویدادهای تاریخی و متون دینی با تکیه بر روشهای 

با )  Contexte( اهم داد. جستجوی رابطه میان زمینه مدرن را نیز نشان خو
و نقش رویداد های تاریخی و زمینه آن  در شکل گیری متن در ) Texte( متن



 ۱۳۹۹ | پائیز ۳شماره| سال اول | 
 

١١٢ 
 

 ١٢٦نوشته های تازه امیر معزّی  و مخصوصا کتاب "قرآن صامت و قرآن ناطق"
 برجستگی خاصی دارد. 

یشه امیر صورت بندی تازه ای از چند مفهوم اساسی در انددر بخش سوم 
معزّی را ارئه می دهم و از میان مفاهیم ساخته و پرداخته او به بررسی سه 

 مفهوم اصلی خواهم پرداخت. 
عقل خواهم پرداخت چرا که این مشترک  دربارهبه طرح دیدگاه او در آغاز 

لفظی باعث آشفتگی های نظری و زمینه ساز کج فهمی از چنین مفهومی 
ته های مربوط به عقل در اسالم و تمدن شده است. در بسیاری از نوش
) مواجه هستیم که نمونه Anachronismeاسالمی با نوعی زمان پریشی ( 

آن کاربست مفاهیم، برداشت ها و دریافت های امروزی برای فهم مفهوم 
عقل در اسالم آغازین است. امیر معزّی  نوشته مستقلی در باب مسئله عقل 

نخستین و تحوالت معنایی آن منتشر نکرده  و معنی و مفهوم آن در تشیّع 
است ولی در مقدمه بلند خود در کتاب "راهنمای ربانی در تشیّع  اولیه" و در 
چندین صفحه به روشن کردن این مفهوم در متون اولیه شیعیان و تبیین 

-Hiéro( دیدگاه خود پرداخته است و با برساختن مفهوم "خرد قدسی 
intelligence( جنبه های مختلِف معنا شناختی واژه عقل را نشان داده"

است. بی جهت نیست که بسیاری از کشمکش های نظری میان عقل گرایان 
و نقل گرایان، معتزله و اشاعره، اصولیون و اخباریون پیوندی گسست ناپذیر 

 با تعریف معنا و مفهوم عقل دارد.  
ابطه این شاخه از اسالم با تشیّع  و ر  دربارهبه واکاوی دیدگاه او  سپس

شخصیّت علی و نقش او در حافظه تاریخی شیعیان خواهیم پرداخت. او با 
محور است به نقش مهم احادیث در شکل  -تاکید بر این نکته که تشیّع  امام

                                                
126.  Mohamad Ali Amir-Moezzi, Le Coran silencieux et le Coran Parlant, 
sources scripturaires de l’islam entre histoire et ferveur, CNRS EDITION, 2012 
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گیری آئین تشیّع  تاکید و با رجوع بر کتاب اصول کافی محمد ابن کلینی، که 
تشیّع  ارائه گردیده اند، به نقش احادیت در  در آن بسیاری از اصول اعتقادی

پایداری شیعه در طول تاریخ پرداخته است. این متون نقش مهمی در 
 -چرخش تاریخی جریان امامیه از باطن گرایی غیر عقالنی به عقالنیت کالمی

فقهی داشته است. این کُتب و دیگر متون شیعه، که از قرن چهارم تدوین 
فلسفی  -سنت عقل گرایانه با تکیه بر رویکردی فقهییافتند، در شکل گیری 

 بی تاثیر نبوده است.
قرآن، شکل گیری مُصحف قرآنی، اسباب  دربارهبه بررسی دیدگاه او سرانجام 

نزول و مخصوصا تالش برخی از شیعیان برای دفاع از تحریف قرآن خواهم 
 ِ م دینی را پرداخت. برای فهم بهتر نظریه تحریف قرآن دیدگاه های سه عال

ارائه خواهم کرد که نقش مهمی در طرح نظریه تحریف قرآن داشتند. سیّاری، 
شیخ مفید و محدّث نوری که به سه دوران مختلف از تاریخ اسالم تعلق 

 داشتند به طرح،بازخوانی، و نظریه تحریف قرآن همّت گماشتند.  
رآن یعیان از قاکنون کوشش های قرآن پژوهی امیر معزّی  با تکیه بر تصوّر ش

به بخش مهمی از تحقیقات آکادمیک تبدیل شده است و نهال  کوچکی را که 
او سالها پیش کاشته و با صبر، حوصله، متانت و فروتنی در بیش از سه دهه 
آبیاری کرده است تبدیل به درخت تناوری شده که در سایه آن می توان به 

و تشیّع  پرداخت و او همچنان  داد و ستد آرا و گفتگوی انتقادی در باب اسالم
به هرس کردن این درخت مشغول است. گذار از "قاموس قرآن" به "قرآن 

 مورخان" را می توان چرخشی در تحوالت دین پژوهی امیر معزی دانست.  
این سه مفهوم با پیش  دربارهباری موضوع این نوشته ارائه دیدگاه های او 

خواننده عالقمند خود به با روی آوردن به رو داشتن آثار اوست و امیدوارم که 
 مجموعه کارهای او به فهم بهتر رویکرد او به تشیّع نائل آید. 

از آنجا که مخاطب این نوشته فارسی زبانان عالقمند به حوزه شیعه شناسی 
می باشند اشاره به برخی از انتقادات هایی خواهم کرد که به دیدگاه های او 
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ه است. بی تردید بررسی انتقادی کارنامه فکری او و در فضای فکری ایران شد
داوری در باب مجموعه آثار او در چارچوب این نوشته کوتاه  ممکن نیست و 
باید در انتظار ترجمه آثار او نشست تا خواننده فارسی زبان بتواند داوری دقیق 

 . ١٢٧آن داشته باشد دربارهو سنجشگرانه 
مانند  زندگی فکری اوست و دربارهکنم که این نخستین نوشته به فارسی گمان می

هر کار تازه خطاها و لغزشهای بسیاری در آن راه یافته است و بر خواننده عالقمند، 
باریک بین و نکته سنج است تا کم و کاستی و لغزش های مرا یادآوری کنند تا 

های او همچنان گشوده باقی آثار و نوشته  دربارهباب بحث و گفتگوی انتقادی 
بماند. امید که این نوشته کوتاه در خواننده کنجکاو و عالقمند شوق خواندن نوشته 
های او را برانگیزد و کسانی که در حوزه شیعه شناسی صالحیتی بسیار بیشتر از 
من دارند به بررسی انتقادی آثار او برآیند و جامعه علمی ما را محروم از دست 

 ین حوزه مشاجره انگیزی نکنند.آوردهای چن
 

 از تهران تا پاریس
و در خانواده ای فرهنگی با  ١٣٣٤امیر معزّی در تهران به سال  محمد علی

تمایالت و تعلّقات دینی به دنیا آمد و تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در 
این شهر و در مدرسه فرانسوی زبان رازی گذراند. خانواده او ومخصوصا پدرش 
عالقه به مباحث دینی و االهیاتی داشت و در چنین فضایی او توجهش به 
فرهنگ ایران و اسالم به ویژه جنبه های عرفانی و فلسفی این دین جلب شد. 

بار با  درسال آخر دبیرستان بلطف یکی از دوستان خانوادگی برای نخستین

                                                
برخی از کتاب های و تعدادی از مقاالت امیر معزّی  به فارسی برگردانده شده است. تا . ١٢٧

تاب های او از انگلیسی انجام شده که خود ترجمه ای از آنجا که من مطلع هستم ترجمه ک
زبان فرانسه است. بررسی انتقادی ترجمه آثار او به فارسی و تفسیر های متفاوت و بعضا 

متضادی که از دیدگاه های او در فضای فکری ایران انجام گرفته خود نیازمند پژوهش 
برخی از این کژخوانی ها و کژفهمی و  جداگانه ای است. با این وجود در این نوشته کوتاه به

 گهگاه خوانش های من درآوردی اشاره خواهم کرد. 
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سائل هانری کُربن دیدار می کند و او چون عالقه محّصل جوان را به م
فلسفی،دینی و عرفانی می بیند او را تشویق به آمدن به فرانسه و ادامه 
تحصیل در رشته اسالم شناسی در پاریس می کند. امیر معزّی  پس از گرفتن 

وبا موافقت خانواده برای ادامه تحصیل به پاریس می  ١٩٧٤دیپلم در سال 
ود. او مدت آید و مشغول تحصیل در مدرسه مطالعات عالی (سوربن) می ش

دوسال به پای درسهای کُربن می رود و به تشویق او به شیعه پژوهی به ویژه 
بررسی متون اولیه و نخستین آن مشغول می شود. در کنار تحصیل در حوزه 
اسالم پژوهی شروع به یادگیری  زبان عرب در انستیتوی زبان های شرقی 

 ١٩٧٦زد. کُربن در سال کرده و زبان پهلوی، یونانی و التین هم کمی می آمو
کالس های درس خود را تعطیل و دانیل ژیماره جانشین او در مدرسه عالی 
علوم می شود. امیر معزّی سالها بعد رساله پایان نامه تحصیلی خود را به 
بررسی چهره (سیمای) امام در متون اولیه شیعه، به راهنمایی دانیل ژیماره 

از قضا دفاع از پایان نامه تحصیلی اش در  و ژان ژولیوه به پایان می رساند و
پس از بازنشستگی  ١٩٨٨سالن هانری کُربن انجام می گیرد. او در سال 

جانشین استاد خود در  ١٩٩٤استادش نخست استادیار و سپس در سال 
 همان کرسی هانری کربن می شود. 

در  زّیپرداختن به نکات افتراق و اشتراک دیدگاه های هانری کُربن و امیر مع
محدوده این نوشته ممکن نیست اگر چه هر دو پژوهشگر به جنبه های 
مختلف مذهب تشیّع  پرداخته اند اما تمایز اساسی در رویکرد آنان به تاریِخ 
تحوالت این مذهب است. کُربن کوشید تا جنبه های فلسفی و االهیاتی 

د و ته کنتشیّع  را در تحوالت پسین آن و مخصوصا از دوران صفویه برجس
نقش مهمی در تصحیح انتقادی متن های شیعه داشت و شهرت او در کمک 
به شناخت و کشف مولّفین، فالسفه و عرفای بزرگ اسالمی بر کسی پوشیده 
نیست ولی تالش امیر معزّی  فهم بهتر چرخش مهمی است که جهان تشیّع 

نوعی  در پایان قرن چهارم با آن مواجه شد و این چرخش همانا گذار از
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عرفانی از دین و مخصوصا امامت به نوعی االهیات عقالنی و -برداشت باطنی
 دیالتیکی بود. 

امیر معزّی پایان نامه تحصیلی خود را به نقش محوری امام در فهم اصول 
اعتقادی و آئینی تشیّع  اختصاص داد و حاصل کار او کتابی زیر عنوان 

به فرانسه چاپ و  ١٩٩٢در سال  "راهنمای  ربّانی در تشیّع  نخستین" که 
.از ١٢٨چاپ جدیدی از این کتاب در قطع جیبی به بازار عرضه شد ٢٠٠٧درسال 

همان زمان تا کنون زندگی فکری خود را َصرف شناخت بهتر تشیّع  و 
شناساندن بخش مهمی از میراث آن کرده و مدارج علمی را تا عالی ترین 

انتقادی برخی از میراث تشیع سطوح آن پیموده است. اکنون چاپ و نشر 
همراه با آثاری که در چند دهه گذشته منتشر کرده است مرجع مهمی برای 

 شناخت این شاخه از اسالم در غرب است. 
البته شهرت امیر معزّی  در حوزه پژوهشی، امروزه فراتر از مرزهای جغرافیایی 

رس گلیسی در دستفرانسه و فرانسه زبانان است و برخی از آثار او به زبان ان
عالقمندان به حوزه شیعه شناسی است. با این وجود همزبانان او از دست 
یابی به آثار او محروم بوده وتنها برخی از کتاب های او همراه با تعدادی از 

 مقاالتش تا کنون به فارسی برگردانده شده است.
 

 روش کار او
ای دارد که توجه دین شناسی و دین پژوهی در غرب دامنه بسیار گسترده 

همه رشته های علوم اجتماعی و انسانی را به خود جلب کرده است. جامعه 
شناسان، روان شناسان، روانکاوان و فیلسوفان با گرایشهای گوناگون کوشیده 

                                                
128.  Mohamad Ali Amir-Moezzi, Le guide divin dans le shi’isme originel. Aux 
sources de l’ésotérisme en Islam,  verdier, 1996(2ème édition, 2007) 
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اند تا علل روی آوردن به مذهب و دلیل پایداری امر دینی و تعلق آدمیان به 
 اوند.امر متعالی و قدسی را در تاریخ بشر بک

رویکرد امیر معزّی  را می توان به نوعی رویکردی فلسفی با تکیه بر مکتب 
پدیدار شناسی دانست.  او تالش کرده است تا با بهره گیری از پدیدار شناسی 
دین و با توجه به رهیافتی تاریخی نسبت به تحول دین در بستر تاریخ و 

پدیده دین و مخصوصا اهمیت هرمنوتیک دینی راه تازه ای برای فهم بهتر 
مذهب تشیّع به میان نهد و در تمایز با رویکرد کُربن معتقد است "تفاوت من 
با کوربن این است که من روش پدیده شناسی را قبول دارم. یعنی اینکه برای 
فهم یک پدیده دینی، باید دید که مومنین به آن پدیده، چطور آن موضوع را 

همند، یّع  را شیعیان چگونه می بینند، می فمی بینند. یعنی اینکه ببینیم تش
 .   ١٢٩ایمان دارند و عمل می کنند"

نوشته های امیر معزّی بازسازی آئین تشیّع با توجه به نوشته ها و آثار باقی 
مانده از امامان است و به همین دلیل محور تحقیقات و پژوهش او تاریخ 

ه ی  یک متخصص شیعسه قرن نخست اسالم می باشد به عبارتی "امیر معزّ 
شناسی با تاکید بر یک دوره تاریخی مشخص است و همچون کُربن شرق 
شناسی نیست که در جستجوی حکمت مشرقی و در پی فلسفه تطبیقی باشد 

. او در نوشته های خود و ١٣٠و از این رو به حوزه های متنوعی پرداخته باشد
از متون شیعیان مخصوصا در کتاب "قرآن صامت و قرآن ناطق" رابطه برخی 

در قرون نخست اسالم را با حوادث تاریخی آن دوران به ویژه کشاکش های 
سیاسی جهان اسالم پس از فوت پیامبر نشان داده است و با انتخاب چند 

                                                
تاریخ، گفتگوی سید کوهزاد اسماعیلی با محمد علی  دین پژوهی در مواجه با فلسفه و. ١٢٩

 ٤٦ص  ٣امیر معزّی ، فصلنامه فرهنگی ایوان، شماره 
شهرام پازوکی، دو مسیر متفاوت یک مقصد، شعیه شناسی هانری کُربن و محمد علی . ١٣٠

 ١٨٦، ص ٤٥امیر معزّی ، مهرنامه، شماره 
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متن قدیمی راهی برای فهم خشونت های مزمن و دامنگیر جهان اسالم در 
 قرون نخست و مخصوصا دوران عثمان و علی گشوده است. 
  Empathie(   رویکرد علمی و تاریخی امیر معزّی  همراه با نوعی همدلی

شناسان،  فیلسوفان و روانشناسان در آثار  آنچنان که برخی از جامعه ١٣١)،
و اعتقادات مسلمانان است به  خود به آن اشاره کرده اند، نسبت به باورها

راه یابد و این معنی که تالش کرده است به دنیای درونی گفتمان امامان 
بدون داوری در باب ساختار کالم آنان زمینه فهم بهتر سخنانشان را فراهم 
کند و معتقد است که "برای فهم یک پدیده دینی باید دید که مومنین به آن 
پدیده، چطور آن موضوع را می بینند. یعنی اینکه ببینیم تشیّع  را شیعیان 

دارند و عمل می کنند".  چطور می بینند، چطور می فهمند، چطور ایمان
آمیختن این روش پدیدار شناختی همراه با رویکردی تاریخی زمینه فهم بهتر 
چرخش های مهم تاریخ تشییع را فراهم می کند. رویکرد تاریخی امیر معزّی  
و تالش برای فهم بهتر تحوالت تشیّع  در بستر تاریخ باعث دوری گزیدن او 

اب اسالم و تشیّع  است و به صراحت اعالم از رویکردهای ذات گرایانه در ب
کرده است که " من به ذات گرایی معتقد نیستم. به نظرم هر پدیده دینی چه 
اسالم بطور کلی چه تشیّع  به طور اخص یا حتی مسیحیّت، یهودیّت و بودا، 
هیچکدام یک چیز یگانه، منسجم و یکدست در همه زمانها و مکانها نبوده 

ردم در مطالعاتم، حاال نمی دانم موفق بوده ام یا نه، است ... من سعی ک
سعی کردم این دو روش پدیده شناسی و تاریخی را با هم بیامیزم. البته روش 

                                                
حوزه تحقیقاتی علوم اجتماعی و استفاده از مفهوم همدلی در فضای آکادمیک و در  . ١٣١

رابطه میان آدمیان در نهادهای اجتماعی رواج بسیار دارد. اگر فلسفه آغازگر پرداختن به آن 
بود امّا اکنون شاهد استفاده گسترده از چنین مفهومی هستیم. برای دید کلی در این باره 

 کتاب زیر راهگشا است.
Jacque HOCHMANN, Une histoir de l’empathie, Odile Jacob, 2015  
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تاریخی که من دنبال می کنم مبتنی بر فیلولوژی است. یعنی رجوع مدام به 
 . ١٣٢متون. کار من نوعی تاریخ متون است " 

تشیّع  یکی  و موافقت بارهبران و امامان یالبته همدلی را نباید با هم رأی
دانست و این نکته دقیق و ظریف باعث گمراهی بسیاری شده است. برای 
مثال پژوهشگر می تواند با همدلی علل روی آوردن و نزدیکی برخی از 
مسلمانان را به امام و یا والیت فقیه فهمیده و به تحلیل این پدیده بپردازد 

ج از حوزه تحقیقاتی است و جهان آکادمیک دار اما ذوب در والیت خار
مشاجره و تکافوی ادله میان پژوهشگران است. همدلی نوعی کوشش جهت 
بازسازی افق فهم کسانی است که در دنیایی متفاوت با ما زندگی کرده و یا 
می کنند و کاربست مفاهیم امروزی برای فهم دنیای آنان گره ای از کار 

و بر مشکالت ما خواهدافزود. به همین دلیل او  فروبسته پژوهش نگشوده
تاریخی زمینه فهم برخی از مفاهیم قدیمی را فراهم  -با تکیه بر روش انتقادی

آورده و نوشته های امامان و تابعین را نه هذیان و جنون بلکه نوعی ساخت 
 .١٣٣واقعیت از جهان خودشان می داند

معتقد برانگیخته است. چنین رویکردی واکنش هایی در میان دینداران 
مسلمانان باورمند به اصول ایمانی و اعتقادی خود، روش امیر معزّی  را نوعی 
تقدّس زدائی از آئین اشان و گشودن باب چون و چرا در مبانی دینی و عقیدتی 
خود می دانند و چنین حرکتی را زمینه ساز دنیوی شدن دین خود و کمرنگ 

                                                
دین پژوهی در مواجه با فلسفه و تاریخ، گفتگوی سید کوهزاد اسماعیلی با محمد علی . ١٣٢

 ٤٦ص  ٣امیر معزّی ، فصلنامه فرهنگی ایوان، شماره 
کمکش روشها در علوم اجتماعی امری رایج است. در حوزه معرفت شناختِی علوم . ١٣٣

نظریات دورکهایم و وبر همچنان ادامه دارد. جامعه شناسی  بارهدراجتماعی باب بحث و گفتگو 
تفهمی ماکس وبر و مفهوم همدلی در آثار او و نقش آن در فهم بهتر پدیده های اجتماعی و 
روابط انسانی نزدیکی هایی با رویکرد امیر معزّی  دارد که شاید جداگانه به آن پرداخته شود. 

این کشمکش روش شناختی کتاب زیر صورت بندی خوبی در حوزه علوم  دربارهبرای دیدی کلی 
 اجتماعی و تمایز میان علوم طبیعت و علوم روحی بدست می دهد. 

Sylvie Mesure, Dilthey et la fondation des sciences historiques, PUF, 1990 
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پندارند. شاید به همین دلیل است که  شدن جنبه های قدسی آئین خود می
دوستداران تشیّع  و برخی از تازه شیعه شدگان به نقد ایدئولوژیک از امیر 

 ١٣٤معزّی  پرداخته و داوری های عجیب در باب نوشته هایش منتشر کرده اند
او مسلمانان را دعوت به جدی گرفتن تاریخ کرده و تالش خود را پیوند زدن 

تون و فهم بهتر آن در بستر تاریخ می داند و معتقد روش تاریخی و نقد م
است که مسلمانان باید نقش مهم تاریخ را در نظر گیرند هرچند چنین 
رویکردی زمینه تقدس زدائی از برخی جنبه های دین را آشکار می کند با این 

                                                
میراث دار کُربن"   خود دفتری را زیر عنوان "امیر معزّی ٤٥مجله مهر نامه در شماره  . ١٣٤

نوشته های او هم وجود دارد. همین مجله  دربارهمنتشر کرد که در کنار مصاحبه با او مقاالتی 
در یکی از شماره های قبلی خود مصاحبه ای با کریستیان بونه منتشر کرد که در آن امیر معزّی  

ر برخی از نوشته را مدافع شیعیان غالی معرفی کرده بود و شاید به همین دلیل است که د
امیر معزّی  منتشر شده است پژوهشگران ایرانی میان حوزه  دربارههایی که به فارسی 

تحقیقاتی امیر معزّی  و باورهای واقعی و یا خیالی او خلط کرده اند و طرح دیدگاه برخی 
مقاله مهدی  ١٧٨ص  ٤٥شیعیان را به باور های خود او نسبت داده اند. (مهر نامه شماره 

و  یا  محمد سوری در مصاحبه با خبرگزاری مهر  ١٧٨دایی مهربانی، اتکا به ادبیات غالیانه ص ف
معتقد است که "پروژه امیر معزّی  نوعی بازگشت به تفکر غالیان شیعه  ١٣٩٦شهریور  ٤در 

است"). اینکه باور قلبی و اعتقادات درونی امیر معزّی  چیست و آیا می توان رابطه ای میان 
یات شخصی او و حوزه تحقیقاتی اش ترسیم کرد از چهارچوب این نوشته خارج است و تجرب

من اطالعاتی در این باره ندارم با این وجود به این نکته باید اشاره کنم که امیر معزّی  متون 
اولیه شیعیان و تالش آنان برای فهم معنای راستین دین و رسوخ در اعماق پنهان قرآن و 

جدی گرفته و بخش مهمی از زندگی علمی خود را وقف ارائه دیدگاه های آنان سخن امامان را 
با تکیه بر روش های علمی کرده است و با کوشش های او امروز شیعه شناسی به رشته ای 
علمی در فرانسه تبدیل شده است. او در مقام گردآوری به روش های علمی پایبند و در مقام 

که من خوانده ام، رعایت کرده است.عبدالکریم سروش سالها  داوری جانب انصاف را، تا آنجا
پیش در کتاب ایدئلوژی شیطانی به نقد مارکسیسم و مسلمانان مارکسیسم زده پرداخت و 
خطای در آمیختن انگیزه با انگیخته را سمّی مهلک برای فضای فکری جامعه ایران در همان 

 بیماری همچنان قربانیان بسیاری را می گیرد رود که اینسالهای آغاز انقالب دانست. گمان می
. بخش١٣٧٩عبدالکریم سروش، ایدئولوژی شیطانی، موسسه فرهنگی صراط، چاپ هشتم، 

ای زیر عنوان "دگماتیسم نقابدار" در سالهای نخست انقالب هایی از این کتاب در قالب جزوه
 منتشر شد.       
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وجود ما برای فهم بهتر تاریخ تحول تشیّع ناگزیر از بکار گیری چنین روشی 
 هستیم. 

از دید او برای فهم بهتر تاریِخ اعتقادی امامیه ضروری است تا معیارها و 
سنجه های تازه ای را به پیش کشیم تا امکان شناخت مجموعه اعتقادی 
امامیه ممکن شود. از دید او و در میان امامیه ما با دو سنت مختلف روبرو 

 هستیم:
) اولیه عقالنی-شغیر عقالنی (پی-سنت نخست که می توان آنرا سنت باطنی

 -نامید. این جریان بویژه تا قرن چهارم ادامه یافته و نمایانگر مرحله پیش
فلسفی آئین تشیّع  است. در این مرحله زبان هنوز شکل -کالمی و پیش

اسطوره ای داشته و راه به استدالل برهانی و دیالکتیکی نمی دهد. در آغاز 
یثی شیعه به قم منتقل قرن سوم هجری قمری بخش عظیمی از میراث حد

شد و در تاریخ به نام مکتب قم شهرت یافت. مهمترین محدثان این مکتب 
علی ابن بابویه قمی و فرزندش شیخ صدوق می باشد. این حوزه حدیثی در 
قرن سوم و چهارم دوران نشاط، تحرک و شکوفایی خود را پشت سرنهاد و در 

لگرایی مکتب بغداد شد. شاید اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم مغلوب عق
بتوان تقابل میان این دو مکتب را در برحورد میان شیخ صدوق و شیخ مفید 
دید. کتاب های "رساله االعتقاد و الهدایه" و "کتاب التوحید" تجلی کوشش 
های این سنت حدیثی شیخ صدوق است که بعدها از قم به ری مهاجرت کرد 

دیگری برای این سنت است. شیخ مفید و به همین دلیل مکتب ری نیز نام 
با نوشتن کتاب "تصحیح االعتقاد" که ردیه ای بر کتاب شیخ صدوق است 
نمایده سنت دوم است که مرکز آن در بغداد بود و می توان آنرا سنت عقالنی 

فقهی نامید که از همان قرن چهارم تبدیل به سنت چیره در جهان  -االهیاتی
اللی استد -حاضر ادامه دارد. زبان این سنت منطقی  تشیّع  می شود و تا زمان

است. این قرن چند ویژگی دارد که مهمترین آن به قدرت رسیدن آل بویه و 
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حضور پررنگ شیعیان، دوران ترجمه آثار یونایی به زبان غرب، و پایان یافتن 
   ١٣٥عصر امامان تاریخی و آغاز غیبت کبری است. 

که به بررسی تحوالت اسالم و گرایشهای در بسیاری از پژوهش های علمی 
مختلف آن پرداخته اند چنین تحوّل مهمی را نادیده انگاشته و مذهب تشیّع  
را به یک فرقه غالی و یا تعدادی از پیروان علی فروکا سته اند و یا اینکه 
کشمکش ها و درگیری های دو قرن نخست اسالم و در درون امت اسالمی 

تقلیل داده اند و از جنبه های اعتقادی و آئینی را به جنگ های سیاسی 
اختالف شیعیان با دیگر گرایش های اسالمی غفلت کرده اند. به همین دلیل 
پژوهش های شیعه شناسی در آغاز برای راه یابی به درون جامعه علمی با 
مشکالت بسیار روبرو بود ولی امروزه به لطف پیگیری پژوهشگران و مخصوصا 

و گرانقدری که امیر معزّی  در چند دهه گذشته برای شناخت آثار ارجمند 
تشیّع  عرضه کرده است امکان پرداختن عالمانه و آگاهانه تشیّع در فضای 

 علمی ممکن شده است. 
امیر معزّی معتقد است که در میان پژوهشگرانی که به این چرخش امامیه 

رده است، یک پرسش اولیه پرداخته اند هیچ کدام،  تا آنجا که او تحقیق ک
ساده و در عین مهم را مطرح نکرده اند و اینکه نتیجه گذار از سنت گرایی به 
عقلگرایی چیست؟ گذاری که به چیرگی کامل جریان عقلگرایی منجر می شود 
و در تحوالت مکتب امامیه نقش بسیار مهمی دارد. پرسش دیگر نتیجه 

تاکنون ادامه داشته، در میان  عقالنی کردن امامیه، که از قرن چهارم آغاز و
متکلّمان، فقیهان و متفکران مسلمان تشیّع اثنی عشری چیست؟ و سرانجام 

                                                
135.  Mohammad-Ali Amir-Moezzi, Christian Jambet, Qu’est-ce que le shï ‘ 
isme? fayard, 2004, pp 181-194 

نویسندگان سقوط آل بویه و به قدرت رسیدن سلجوقیان و برخورد خشونت آمیز آنان با 
 شیعیان را علت انتقال مرکز فکری شیعیان از بغداد به شهر دیگر عراق یعنی حلی می دانند  
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اینکه عاقبت و سرنوشت جهان بینی امامیه قبل و بعد از این چرخش مهم 
 چیست؟

بسیاری ازنوشته های امیر معزّی  و مخصوصا کتاب مهم او "راهنمای ربانی 
به این پرسش ها و مخصوصا  تاکید بر نقش در تشیّع  نخستین"، پاسخ 

 منابع اولیه جهت شناخت تشیّع  است.
صفحه  ٤٠٠٠کتابی قطور در سه جلد و نزدیک به   ٢٠١٩در ماه های پایانی سال 

به زبان فرانسه زیر عنوان "قرآن مورخان " از سوی انتشارات سرف منتشر 
ِ صاحب نام در حوزه اسالم  شد. این اثر حاصل تالش چندین پژوهشگر

شناسی، یهود شناسی،مسیح شناسی،  قرآن پژوهی، تاریخ و کتیبه شناسی 
زیر نظر او و همکارش گیوم دی انجام گرفته است. سالها پیش مدیر انتشارات 
سرف از امیر معزّی  می خواهد تا ترجمه تازه ای از قرآن به فرانسه انجام 

ب اشاره می کند و معتقد است ترجمه از این کتا ٥٠دهد و او به وجود بیش از 
که ترجمه تازه از قرآن گره ای از مشکالت کنونی جهت فهم بهتر کتابی که 
بیش از یک میلیارد انسان به آن باور دارند نمی گشاید. در عوض پیشنهاد می 
کند تا با گردآوری تعدادی از متخصصین حوزه های مختلف قرآن پژوهی 

م بهتر این کتاب و بررسی زمینه و زمانه دورنمای تازه ای جهت شناخت و فه
ای که در آن قرآن تکوین یافته را نشان دهد. حاصل چهار سال تالش این 
پژوهشگران اکنون در دسترس ماست و این اثر با استقبال نه تنها جامعه 

 علمی بلکه فضای عمومی جامعه مدنی روبرو شد. 
ن و تکوین دین اسالم را در این کتاب پژوهشگران تالش کردند تا رابطه قرآ

در ارتباط بیرونی و با دیگر ادیان یکتاپرستانه نشان دهند و تاثیر پذیری اسالم، 
نه فقط از فرهنگ زمانه خود بلکه از از یهودیت و مسیحیّت را برجسته 

 . ١٣٦کنند.

                                                
تا کنون چند معرفی مجمل از این کتاب منتشر شده است. مجید سلیمانی که نخست . ١٣٦

گزارش کوتاهی از این اثر را در فیس بوک خود منتشر کرد اکنون در چند پیام صوتی به معرفی 
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 ک لفظی  تا آشفتگی مفهومی اعقل:از اشتر 

اگر چه بسیاری از گرایشهای اسالمی خود را عقلگرا می دانند و تشیّع نیز 
مدعی ادامه راه جریان عقلگرای معتزله می باشد با این وجود در باب تعریف 
عقل، معنای و کارکردهای آن توافق چندانی میان پژوهشگران و حتی 

د از وبازیگران اصلی تفکر اسالمی وجود نداشته و هرکس با تعریف خاص خ
عقل به نقد دیگری پرداخته و عقلگرایی خود را ادامه دهنده این سنت در 
جهان اسالم می داند. در این بخش می کوشم تا صورت بندی خود را از 
مفهوم عقل در جهان اسالم و تشیّع  و مخصوصا تحوالت معنا شناختی 

)Sémantique(  و داللت شناختی)Signification  (نوشته  آن را با تکیه بر
ای از امیر معزّی  نشان دهم.او در مقدمه کتاب "راهنمای ربانی در تشیّع  

" کوشیده است تا مفهوم عقل و چند معنایی بودن آن را در متون ١٣٧اولیه
اولیه تشیّع  و در نزد امامان روشن کند. او با بررسی و تامل در بسیاری از 

یعی از معتبرترین منابع ش احادیث شیعه و با استناد به ده ها حدیث برگرفته
باز مانده : " به این نتیجه رسیدم که این مضمون (عقل) در این متون، به 
هیچ عنوان به عقل به معنای قوه ادراک منطقی و آلت استداللی منطقیون 
محدود نمی شود. چنین به نظر می رسد که مفهوم منطقی عقل متاخر است 

ثار مشایی و شکل گرفتن مکاتب کالمی و پس از ترجمه آثار یونانی به ویژه آ
. او در مقدمه بلند خود  ١٣٨بویژه معتزله داخل اندیشه اسالمی شده است"

بر کتاب یاد شده که نوعی گفتار در روش است برداشت خود از عقل را با 

                                                
جزئی تر این کتاب پرداخته است. عالقمندان برای دست یابی به صحبت های او به سایت دین 

 آنالین رجوع کنند.  
137.  Mohammad Ali Amir-Moezzi, Le guide divin dans le shîisme originel, 
Verdier/poche2007  

یک نقد، ایران نامه، سال چهاردهم، ص  دربارهمحمد علی امیر معزّی ، مالحظاتی . ١٣٨
٣٠٤ 
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توجه به منابع اولیه شیعیان نشان می دهد. تامل در این بخش از کتاب امیر 
برای توضیح و تشریح مفهوم عقل ضروری است  معزّی  و فهم استدالل او

هر چند خالصه کردن این بخش از کتاب کار ساده ای نیست. او در این کتاب 
با برخی از عقاید رایج در حوزه اسالم شناسی و شیعه شناسی در افتاده و به 
بررسی انتقادی دیدگاهی پرداخته است که امامیه را نوعی االهیات عقالنی 

)théologie rationnelle ( از نوع معتزلی آن می داند. از دید او دو امر در
 رواج این عقیده نادرست نقش مهمی داشته است:

نخست اینکه امامان شیعه در سخنان خود دائما تکرار می کردند که عقل 
عنصری (رکن) مهم و بنیادین برای فهم آئین آنان است در نتیجه بسیاری 

جز عقل استداللی در میان عالمان آن دوران  گمان کردند که این واژه چیزی
 نیست.

دوم اینکه از همان آغازِ تاریخ امامیه ما شاهد چیرگی جریان عقلگرا در میان 
متکلمین شیعه هستیم که کوشیدند تا تفسیری عقل پذیر از بسیاری منابع 
دینی خود بدست دهند. متکلمان شیعه با تکیه بر عقل و دخالت دادن آن 

تند ینی دانسدر فهم بهتر وحی و قرآن تالش خود را گسترش نوعی عقالنیت د
و در این مسیر به باز نویسی تاریخ این دین و تدوین احادیث و روایات این 

 شاخه از اسالم مشغول شدند.  
با در نظر گرفتن دو نکته باال کوشش روش شناختی امیر معزّی در برگیرنده 
چهار اصل بنیادین است :نخست مفهوم عقل امامیه در معانی قدیمی آن و 
مخصوصا در روایات و سخنان منسوب به امامان و تمایز آن با مفهوم عقل 

مهم  یز دو سنّتیونانیان و یا ادیان یکتاپرستانه در زمان ظهور اسالم. دوم تما
امامیه یعنی باطن گرایی و عقلگرایی که سرشت و بینش کامال متفاوتی 
داشتند. سوم شناخت منابعی که متعلق به سنّت آغازین تشیّع  است و 

 سرانجام سرشت احادیث امامیه. 
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عقل میان مذهب امامیه و مخصوصا شیعیان  دربارهاکنون به ارائه دیدگاه او 
دگاه او با برخی از پژوهش های اسالم شناسی و شیعه پرداخته و تمایز دی

 پژوهی را نشان خواهم داد. 
 

 عقِل منطقی یا خردِ قدسی 
معادلهایی که غربیان برای نامیدن واژه عقل بکار برده اند نارسا است و این 
واژه در متون اولیه اسالمی حوزه معنا شناسی گسترده ای داشته و سپس 

ر حوزه عقاید، الهیات و فلسفه اسالمی گردید. به تبدیل به مفهومی خاص د
باور امیر معزّی اسالم شناسان و متخصصین زبان عرب همچنان در جستجوی 
فهم بهتر معنی عقل و جنبه های مختلف آن مشغولند. به نظر می رسد که 
قبل از ظهور اسالم واژه عقل قدر و منزلت مهمی نداشته و به معنی قّالده 

و  ١٣٩حیوانات می بستند تا تکان نخورند، بکار می رفته است. ای، که به پای
معنی مجرد عقل هم قوه ای بود که مانع خطای آدمی میشد. در حوزه اخالق 
عملی و در دوران پیش از اسالم واژه عقل در پرتو واژه حِلم قرار گرفته بود که 

آن این دومی در تقابل با جهل و سفاهت بود. با ظهور اسالم و نزول قر 
وضعیت کمی تغییر کرد و زمینه تحول برای حضور عقل در ادبیات دوران 
نخستین اسالم را فراهم آورد. هر چند واژه عقل در قرآن غایب است  صیغه 

بار در قرآن بکار رفته است با این  ٢٣بار و "یعقلون"  ٥٠ساده آن "یعقل" 
رکون نیز در وجود این واژه در میان مسلمانان رواج بسیار یافت. محمد آ

مدخل عقل در کتاب "قاموس قرآن" به مشکالت موجود در جهان اسالم در 
عقل پرداخته و به تاثیر کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان  دربارهباب پژوهش 

بر گفتمان قرآنی اشاره می کند و رجوع به عقل یونانی را امری پسینی در میان 

                                                
139.  Mohammad Ali Amir-Moezzi, Le guide divin dans le shîisme originel, 
Verdier/poche2007, P 16 
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ه عقل معتقد است که "غل" به مسلمانان می داند. او با جستجو در ریشه واژ 
بار در قرآن بکار رفته است اما واژه عقل بعنوان اسم  ٤٠معنی بستن حدود 

.  البته واژه هایی چون فکر کردن، تامل، اندیشه ١٤٠در این کتاب غایب است
کردن در آیات الهی، ذکر و بیاد آوردن خدا، فهم کالم الهی، شناختن و توانایی 

الهی در ارتباط با صیغه "عقل یعقل" در قرآن وجود تمیز نشانه ها و آیات 
دارد اما تنها عقل است که در تقابل با جهل واقع می شود. عقل قرآنی را می 

 توان نوعی درک، دریافت و آگاهی از امر الوهی (الوهیت) دانست. 
مکتب امامیه در دوران آغازین و جهت ارائه محورهای آئین خود و اصول 

عقل تکیه کرد. از دید امامان بکار گیری عقل برای رسیدن  عقایدش به مفهوم
به فهم بهتر و درست آموزه های آنان اجتناب ناپذیر است و سخن آنان بدون 
بکار گیری عقل دست نیافتنی، وحتی فهم ناپذیر است. در آن دوران عقل در 
مقابل جهل قرار داشت و به هیج وجه به معنی عقل منطقِی متکلمان بعدی 

ست. شاید به همین دلیل است که محمد ابن یعقوب کلینی در کتاب نی
"کافی" و در بخش "اصول عقاید" بخشی را زیرعنوان کتاب "عقل و جهل" به 
بررسی این دو واژه پرداخته است. امیر معزّی  با تکیه بر این کتاب به معانی 

ه را از هم مختلف واژه عقل در تشیّع  اولیه پرداخته و چند معنی از این واژ 
 تفکیک کرده است که در اینجا اشاره ای به آنان خواهیم کرد. 

 
که ریشه آن به برخی از   ) عقلcosmogonieنخست بعد کیهان پیدایی (

 سخنان امامان و مخصوصا امام جعفر صادق برمیگردد.
امیر معزّی  حدیث مشهور جنود عقل منسوب به امام جعفر صادق را نقل 

جنبه های مختلِف بُعد کیهان پیدایی عقل مطرح است. در  می کند که در آن
این حدیث خدا نخست عقل را آفرید و اعالم کرد "ای عقل تورا باشکوه و 

                                                
140.  Dictionnaire du Coran ( sous la direction de Mohammad Ali Amir-
Moezzi), Ed Robert Laffont, 2007, P 722  
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عظمت آفریده و نسبت به دیگر مخلوقات برتری دادم".  خدا پس از آن جهل 
را آفرید و تاریخ تشیّع  و آئین آن و آموزش های امامان نوعی تقابل میان 

و لشگریان آن شامل امام و پیروانش از یکسو و جهل و لشگریانش که  عقل 
دشمنان امام هستند از سوی دیگر است و اینچنین است که عقل از نخستین 

 آفریده های خداست. 
"عقل نخستین آفریده خداوند از طرف راست عرش او و از آب شیرین و گوارا 

ن به اوست. پس از عقل، است و صفت او اطاعت از پروردگار و نزدیکی جست
جهل از آب شور و تلخ آفریده می شود و صفت او نافرمانی از خداوند و دوری 
جستن از اوست. سپس خداوند دو سپاه از هفتاد و پنج صفت پسندیده و 
ناپسند را به ترتیب در اختار عقل و جهل قرار می دهد تا این دو نیروی کیهانی 

 ١٤١ه مبارزه پردازند.پیش از آفرینش مادی با یکدیگر ب
امیر معزّی  در این کتاب و در بسیاری از نوشته هایش بر دیدگاه شیعیان، 

ی و دوگانگی استوار است، تاکید می کند. در ارتباط با گکه بر نوعی دوگان
  (مفهوم عقل و لشگریان عقل نیز ما با نوعی همسان انگاری یا یکسان انگاری

Identification  ( میان عقل و لشگریانش که همانا امام و پیروانش است
مواجه هستیم همانطور که در جبهه مقابل نیز ما شاهد همین روند هستیم 
که در شکل تقابل میان جهل و لشگریانش با دشمنان امام و پیروان آن تجلی 
و نمایان می شود. بُعد کیهان پیدایی عقل که ما در روایات و احادیث با آن 

هستیم نتیجه نوعی بسط و گسترش آئین تشیّع  است که چهار چوب  روبرو
های تعاریف قرآنی را در هم شکسته و تبدیل به نوعی اخالق کیهانی و 

 از اخالق انسانی است .    )   Prototype(سرنمونی 
عقل امامیه نه علمی اکتسابی و  معرفت شناختی عقل. -دوم بعد اخالقی

و فدیه الهی  است که امکان شناخت متعالی حصولی بلکه حضوری (لدنی) 

                                                
  ٣٧٤، ص ١٣٧٠، تابستان ٣محمد علی امیر معزّی  ، ایران نامه، سال نهم، شماره . ١٤١
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را برای انسان فراهم می کند. عقل را با ادب و آموزش نیز نباید یکی گرفت 
چرا که ادب نوعی اخالق عرفی و دنیوی است که هم منبع و هم نتیجه 
شناختی عُرفی می باشد در حالیکه، عقل، همانطور که در حدیثی از امام 

ه لطف و کَرم خداست به همبن دلیل آن کس هشتم نقل شده است، نشان
که با زحمت در جستجوی رسیدن به تعلیم و تربیت درست و صحیح است 
موفق خواهد شد اما آنکه با زحمت و رنج در صدد دست یافتن به عقل است 
تنها بر جهلش همواره افزوده خواهد شد. به همین دلیل امکان دستیابی به 

می ممکن نیست و انسان نقش فعال در عقل تنها با تالش و کوشش آد
 وجود و حضور آن ندارد. 
در کالمی که هشام ابن حکم از امام موسی کاظم  سوم بعد معنوی عقل.

نقل می کند امام جنبه های معنوی عقل را مطرح می کند. در این حدیث 
امام با رجوع به قرآن و ریشه یابی معانی مختلف عقل در قرآن، عقل را چون 

م و دریافت امر الوهی و امور ماورا طبیعی دانسته که شبیه نور در قوه فه
قلب مومن است که به لطف آن امکان شناخت نشانه ها و آیات خدا ممکن 
است.  اما نکته مهم  و اعتقادی که در سخن امام می یابیم " در حالیکه پیامبر 

بعد و امامان حجت بیرونی خدا هستند عقل حجت باطنی و درونی اوست. 
معنوی و دینی عقل را می توان با مقایسه میان امام (عقل بیرونی) و عقل 
(امام درونی) دریافت. سرانجام اینکه عقل یکی از ابواب و درهای بهشت 
است و امام جعفر صادق گفته است "آنکس که صاحب عقل است دین دارد 

 و آنکه دین دارد به بهشت خواهد رفت"
 بعد نجات بخش عقل.   

بهتر این بُعد از عقل را هم می توان در سخنی منسوب به امام جعفر  فهم
صادق یافت که در فقدان عقل، که رُکن ( بُن مایه) مهم دین است، تنها دین 
باطل وجود خواهد داشت. شخصی در حضور امام جعفر صادق از فردی 
سخن گفت که فکر و ذکرش  (وسوسه اش) وضو گرفتن و نمازگزاردن است 
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م می گوید که چنین شخصی فاقد عقل و تابع شیطان است. باز از امام و اما
جعفر صادق سئوال می شود که پس عقل چیست و او می گوید" عقل چیزی 
است که بوسیله آن خدای رحمان و رحیم پرستش می شود و به لطف آن 
می توان بهشت را بدست آورد". دیگری به او می گوید پس آنچه معاویه 

د و امام جواب می دهد که معاویه صاحب حیله بود که که رویه داشت چه بو
ای است که شباهت هایی با عقل داشته اما عقل نیست". در روایت دیگری 
از امام باقر می خوانیم که داوری خدا در قیامت و در باب بندگانش بر اساس 

 عقلی است که به آنان عطا کرده است. 
نی مختلف عقل در تشیّع  اولیه معتقد است امیر معزّی  با تامل و تحلیل معا

که چنین عقلی را، که می توان "خرد قدسی" نامید، ربطی با تعریف عقل که 
متکلمان مسلمان ما را عادت داده اند ندارد. او به لغزش معناشناختی میان 
مفهوم قرآنی عقل، که عقل امامیه به نوعی بسط و گسترش آن است، با 

ی کند و معتقد است که مفهوم عقل در نزد متکلمان عقل متکلمین اشاره م
متاثر از متون ترجمه شده ارسطو به زبان عرب است که در آن دوران میان 
معتزلیون بسیار رواج داشت و نشانه آشکار این تحول لغت شناختی را در 
خود مفهوم عقل می توان دید. در حالیکه در آغاز اسالم واژه عقل در مقابل 

نی  قرار داشت اما کم کم از قرون سوم به بعد عقل حداقل در جهل و نادا
زبان روزمره در مقابل جنون، دیوانگی و فقدان عقل سلیم و سفاهت قرار می 
گیرد. باید اضافه کرد که این برداشت تازه از عقل جنبه قدسی خود را حفظ 

 ینمی کند. در احادیث اهل سنّت عقل تقریبا معادل واژه فقه و تفقه در د
است. در علم کالم عقل معادل علم به معنی مجموعه ای از شناخت ناشی 
از متون مقدس است به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران، معتزله را 
نخستین عقلگرایان جهان اسالم دانسته اند. در نزد نخستین فیلسوفان 
 مسلمان واژه عقل چیزی میان برداشتها و دریافتهای الهیاتی و علم دنیوی

(عرفی) در باب  نفس  است. امیر معزّی  به نکته ای در باب دشواری های 
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عرفی شدن عقل در جهان اسالم اشاره می کند و معتقد است که در جهان 
اسالم عقل نه عرفی دنیوی (  ) بلکه عقالیی (  ) و انسانی (  ) شد و این 

ا در رابطه با خدحادثه در فرهنگی اتفاق افتاد که در آن عقل و انسان را تنها 
می توان فهمید. در میان عالمان مکتب امامیه می توان از شیخ مفید نام برد 
که از نخستین متکلمان بزرگ شیعی است که برهان های کالمی خود را بر 
مبنای عقل در معنی تازه آن استوار کرد. اگر چه تعاریفی که او از عقل بدست 

دارد با این وجود مجبور می شود تا  می دهد نزدیکی هایی با تعاریف امامان
استفاده ای را که متکلمان معتزلی در جدال های کالمی از آن استفاده می 
کردند بکار گیرد. شریف مرتضی از شاگردان شیخ مفید و نیز عبدالجبار 
معتزلی نیز عقل را از معنی قدیمی آن تهی و معادل استدالل و نظر می داند. 

لگرایی آنان در فضای فکری آن دوران و در تاریخ اسالم تاثیر این عالمان و عق
آنچنان ریشه دواند و تبدیل به گرایش غالب و چیره در میان مکتب امامیه 
شد و چنین امری تا به امروز نیز ادامه داشته است. آن خِرد قُدسی که از 
محورهای مذهب امامان و کلیدی برای گشودن رازهای آموزش آنان و 

موزش های آنان بود این امکان را برای پیروانشان پدید آورد تا گشودگی بر آ
 معیاری برای تفکیک  صدق از کذب و نور از تاریکی پیدا کنند. 

امیرمعزّی  پس از این توضیحات واژه شناسی و با تکیه بر متون اولیه شیعیان 
و سخنان منسوب به امامان و حضور عقل به  دو بخش عقاید در کتاب کافی 

)  را معادل عقل پیشنهاد می کند. او  Hiéro-intelligenceه خرد قدسی (واژ 
با تامّل در منابع مختلف تشیّع  و مخصوصا احادیث امامان و جستجو برای 
فهم بهتر معنی عقل بر این باور است که عقل در این متون به هیج وجه به 

ده نمی ش معنی قوه ادراک منطقی و عنصر (آلت) استداللی منطقیون محدود
است و واژه "خرد قدسی" به قوه ادراک واقعیات منطقی و فوق منطقی است 
که کلید فهم و ایمان به تعالیم ائمه است. این مفهوم از عقل بعدها در نزد 
متکلمان شیعه و متاثر از فلسفه یونانی کم کم تبدیل به عقل منطقی 
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اد جهت نقد است استداللی می شود و نزد کسانی چون شیخ مفید به ابزاری
خود شیخ صدوق (ابن بابویه ) تبدیل می شود. مفهوم اولیه عقل نشان می 
دهد که امامان از چه زاویه ای عالقمند بودند تا رویکرد، دریافت و شیوه فهم 
آموزش های آنان انجام گیرد به همین دلیل عقل در مفهوم اوّلیه آن به نوعی 

ه است که بعدا معنی عقل دیالکتیکی نزدیک به واژه جهان بینی امامت اولی
بخود گرفت و به همین دلیل امامت رانوعی آئین عقالنی دانسته اند که زمینه 

 نوعی اغتشاش مفهومی برای فهم جریان فکری تشیّع  آورده است.   
 

 تشیّع  چیست؟
این پرسش و جستجوی پاسخ به چنین پرسشی در بسیاری از نوشته های 

محور کتابی به همین نام است که او با کریستیان ژامبه امیر معزّی  مطرح و 
و در انتشارات فایارد به چاپ رساندند. واقعیتی است که انقالب  ٢٠٠٤در سال 

ایران نقشی مهم در طرح دوباره تشیّع داشت ولی هدف نویسندگان پرداختن 
ُ  به جنبه های آئینی این شاخه از اسالم و تمایز تشیّع  با دیگر شاخه ها و رق ف

اسالمی است. نویسندگان برای فهم بهتر تاریخ تشیّع  و تحوالت آن زمانبندی 
کُربن را مبنای نوشته خود قرار می دهند که در کتاب "اسالم ایرانی" چهار 

 مرحله را در تکوین، رشد و بسط تشیّع از هم تفکیک کرده است.
کبری ادامه می مرحله اول که از زمان حیات امامان آغاز و تا دوران غیبت 

میالدی مرحله دوم شکل  ٩٤٠هجری و یا  ٣٢٩یابد. با غیبت امام در سال 
گیری تشیّع  آغاز می شود. این مرحله حدود سه قرن ادامه می یابد و در این 
دوران ما شاهد رشد و تکوین احادیث شیعه، ظهور فقها،متالهان، متکلمان 

ن از خیر مرکز خالفت عباسیاو فالسفه اسالمی هستیم. با سقوط بغداد و تس
سوی مغوالن مرحله سوم شکل گیری تشیّع آغاز و تا استقرار آن همچون 

با قدرت رسیدن صفویان ادامه می یابد و در ١٦دین رسمی ایران در آغاز قرن 
این دوران شاهد رشد ادبیات شیعه در حوزه های عرفانی و آئینی هستیم و 
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با اندیشه های مهم جهان تسنّن منجر   رابطه میان جریان های معنوی تشیّع
به ظهور آثاری مهمی در ایران آن دوران می شود. سرانجام مرحله چهارم که 
از به قدرت رسیدن صفویان و اعالم تشیّع  همچون مذهب رسمی ایران آغاز 

 .١٤٢و تاکنون ادامه یافته است
ین قرار داده امیر معزّی  اگر چه روش خود را اهمیت به تاریخ و نقد تاریخی د

است اما رویکرد او که پیوند پدیدار شناسی و رویکرد تاریخی است به نوعی 
کوشش در جهت بازسازی تاریخ تشیّع  بر اساس منابع آنان است. او در 

تشیّع  نقش امام را در مقام سیمای (چهره) اصلی  دربارهپژوهش خود 
ری و های نظ دینداری شیعیان برجسته کرده است چرا که بسیاری کشمکش

منازعات سیاسی بی رابطه با تصوّر شیعیان از چهره علی نیست. اگر سیاست 
را به تغبیر کارل اشمیت تقابل دوست و دشمن قلمداد کنیم می توان گفت 
که آئین تشیّع،  که بر حول محور شخصیّت امام و بر مبنای تقابل میان 

 چنین تعریفی از دوستان و دشمنان او شکل گرفته، بهترین نمونه برای
سیاست است که در تاریخ تشیّع نام دوستداران علی و مدافعان والیت او نام 
گرفته است. یکی از محور های اصلی جهان بینی شیعیان به نوعی باور به دو 

 یگامر در کنار هم و یا دو امر متضاد می باشد که اولی را می توان بینش دوگان
)Vision duelle( ید و دومی را دوگانه انگاری و ثنویت پنداری یا دو رویه نام
)Vision dualiste ( دانست. این رویکرد محور اساسی جهان بینی تشیّع  می

باشد. اشاره ای کوتاه به این دو بینش برای فهم بهتر رویکرد شیعیان ضروری 
 ١٤٣می باشد.

                                                
142.  M A Amir-Moezzi, Christian Jambet, Qu’est-ce que le Shi’isme, Fayard, 
2004 P 21 

منبع من برای روشن کردن این دو مفهوم در نزد امیر معزّی  مقدمه او  بر کتاب "باطن . ١٤٣
 گرایی شیعی، ریشه ها و ادامه آن" است. این کتاب تحت مدیریت او در سال   چاپ گردید

 M A Amir-Moezzi, Introduction et remerciements, IN « L’ESOTERISME 
SHI’ITE, SES RACINES ET SES PROLONGEMENTS » ? ed brepols,  
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.  باطن و ظاهر دین است دربارهاین دو بینش مرتبط با دیدگاه کلی شیعیان 
واژه باطنی در تاریخ اندیشه عقالنی خود داستان طول و درازی دارد که 
پرداختن به آن ممکن نیست تنها به این بسنده کنم که ظاهرا صفت "باطنی" 
را نخستین بار لوسین دو ساموسات در دو قرن پیش از میالد مسیح در یکی 

روش دنیا" بکار برد. به نظر می رسد از نوشته های طنز آلودش زیر عنوان "ف
که واژه باطنی به معنی امری درونی در واکنش به ظاهری در نوشته های 

با اشاره به نوشته  ٢٠٨ارسطو نیز به کار رفته است.  کلمانت اسکندری در سال 
های ارسطوئیان این واژه را در معنای عرفانی و راز آمیز آن بکار برد. باید منتظر 

ن شد تا کسی چون توماس استانلی در کتاب تاریخ فلسفه اش با دوران مدر 
سخن گفتن از دو گروه از شاگردان فیثاغورس دو واژه باطنی و ظاهری را بکار 

 ١٤٤ببرد. 
باری داستان بکار گیری این واژه در فرهنگ و تمدن غرب را فعال کنار گذاشته 

گ اسالمی بپردازیم. و به بررسی این واژه و تحوالت معنایی آن در درون فرهن
آنچه روشن است که دو واژه "باطن گرایی و ظاهرا گرایی" نزدیک به واژ هایی 
چون "پنهان و پیدا"، "درون و بیرون"، نهان و آشکار"، "معنوی و مادی" 
"روحانی و جسمانی "، "عمیق و سطحی"، "هسته و مغر" می باشد. با تامل 

میالدی شکل گرفت  ٩٥٠تا  ٨٥٠های در منابع قدیمی شیعیان که در میان سال
بسرعت در میابیم که گرانیگاه (مرکز ثقل) آئین تشیّع  همانا چهره و شخصیت 
امام است. اگر امام در میان سنّیان تنها به معنی حکمران و یا عالم دینی 
است و اهمیت خاصی در جهان بینی آنان ندارد به عکس تشیّع  را می توان 

نست . شاید به همین دلیل است که امیر معزّی در نوعی "امام شناسی" دا

                                                
144.  M A Amir-Moezzi, Introduction et remerciements, IN « L’ESOTERISME 
SHI’ITE, SES RACINES ET SES PROLONGEMENTS » ? ed brepols, 
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برخی از نوشته هایش تشیّع  را "دین علی" نامیده و بر نقش او در تکوین این 
 .١٤٥شاخه از اسالم تاکید بسیار کرده است

 دنیا و حتی روابط دربارهبه نظر امیر معزّی  برای فهم بهتر دیدگاه شیعیان 
ر میان آنان پرداخت که توضیح کوتاهی انسانی باید به فهم این دو بینش د

 در این باره ضروری است. 
. از دید شیعیان واقعیت، از پیش پا ی (دو رویه، دو سطحی)گبینش دوگان

افتاده ترین تا عالیترین مرتبه آن، در دو سطح تجلی پیدا می کند. سطح 
نخست که ظاهر و جنبه آشکار واقعیت و یا دین است و سطح پنهان که 
باطن،محتوا و جوهر دین است. دیالکتیک ظاهر و باطن، آشکار و پنهان، 

ز، از مهمترین تفکیکاتی است که هم در میان غبیرون و درون، هسته و م
متکلمین و هم در میان توده معتقد برای فهم بهتر جوهر دین و مذهب 

طح س تشیّع  به کار رفته است.برای نمونه در الهیّات شیعی خدا نیز دارای دو
وجودی است که یکی ذاتی، درنیافتنی، تصور ناپذیر و در ورای عقل آدمی 
است و این همان سطح پنهان و باطنی خدا است که ناشناختنی است. اما 
اگر همه چیز در چنین سطحی باقی می ماند امکان ارتباط میان خالق و 

 َ ا سممخلوق ممکن نبود به همین دلیل خدا دارای سطح دیگری است که در ا
و صفات او ظاهر می شود که نشانه تجلی او در جهان است که در چهره 
امامان آشکار می شود. شیعیان بر مبنای چنین درکی از خدا امام را نیز دارای 
سرشت دوگانه (بشری و الوهی، ناسوتی و الهوتی)  دانسته که در میان 

                                                
 دربارهکتاب "علی راز محفوظ" بخش سوم آن زیر عنوان " مالحظاتی امیر معزی در   .١٤٥

ایمان شیعی" می نویسد "زمانی که در برخی منابع  ءجستجوی منشا  اصطالح دین علی
تاریخنگاری قدیمی به اصطالح دین علی برخوردم بسیار حیرت کردم و نوشته حاضر تالش 

دو پرسش قدیمی است: منظور و معنی این اصطالح چیست؟ برای یافتن پاسخ به این حیرت و 
 چگونه باید آن را فهمید؟. 

  Mohamad Ali AMIR-MOEZZI, ALI, LE SECRET BIEN GARDE 2020, 
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 نزد آنان امام مسیحیان زیر عنوان االهیات تئوفانیک رواج داشته است و در
هم دارای بعدی باطنی است و هم تجلی گاه ظاهر دیانت در نبود وحی 

 محمدی است. 
پس از ختم نبوب شیعیان با تفسیر خاص خود از رسالت پیامبر و نبوّت تفسیر 
تازه ای از این دو مفهوم ارائه دادند و  نوعی رابطه میان پیامبر و ائمه برقرار 

خ امامت را به نوعی ادامه نبوّت دانسته و تنها تمایز کردند. آنان در طول تاری
میان این دو را وحی الهی قلمداد کردند که تنها بر پیامبران نازل می شوند. 
اگر چه در دنیای پس از خاتمیت هیچ کس مدعی دریافت وحی نیست با این 
وجود شیعیان با معصوم نامیدن امامان دریچه تازه ای برای تولید نوعی 

 ّ ت در جهان پسا خاتمیت فراهم آوردند و مدعی شدند که همراه هر قدسی
پیامبر تعدادی از امام نیز حضور دارند. آنان امامت را ادامه منطقی نبوت می 
دانند و مومنین واقعی کسانی هستند که تنها تسلیم ظاهری نشده بلکه 

ه . محمد پیام آور ظاهر و جنب١٤٦ایمان در جان و دل آنان رسوخ کرده است
های آشکار دین است و امام جنبه های پنهان آن را نشان می دهد. چنین 
امری در مورد فهم بهتر پیام قرآنی نیز صادق است که امام مفّسر وتاویل 

 کننده تنزیل است. 
ی ، نه تقابل میان دو امر بلکه دو جلوه از یک واقعیت و یا دو رو از یک گدوگان

نیست. به همین دلیل در طول تاریخ  حقیقت است و حضور یکی نافی دیگری
برخی از جریان های عرفانی تالش کرده اند تا تقسیم بندی خاصی از اسالم 

                                                
در قرآن نیز تمایز میان اسالم به معنی تسلیم شدن ظاهری به دین و ایمان آوردن یعنی . ١٤٦

 برجسته شده است.رسوخ دین در دل و قلب مسلمان در آیه زیر 
برخی از بادیه نشینان گفتند ایمان آوردیم بگو ایمان نیاورده اید لیکن اسالم آوردیم و هنوز در 

 ١٤حجرات آیه دلهای شما ایمان داخل نشده است.
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ارائه داده و آنرا دارای سه سطح شریعت، طریقت و حقیقت دانسته اند که 
 .١٤٧نماد نازلترین تا واالترین جنبه دین اسالم است

 می دهیم ی را نشانگدر جدول زیر نمونه ای از این دوگان
 

 باطن ظاهر
 

 جوهر اسما و صفات
 امام ولی پیامبر رسول نبی

 امامت والیت نبوت
 تاویل تنزیل
 ایمان تسلیم  اسالم

 خواص اقلیت نخبه عوام توده  اکثریت
 

: در کنار این بینش دو گانی (دو بینش دوگانه پنداری و دوگانه سازی 
باوری و دوگانه سازی در آئین سطحی،دو رویه) ما شاهد نوعی دو گانه 

تشیّع  هستیم که جوهر آن را در تقسیم جهان به خیر و شر، نیک و بد، 
نور و ظلمت می توان یافت. از دید شیعیان تاریخ بشر از آغاز آفرینش و 

ر عقل و کتا قیامت صحنه جدال، کشمکش و مبارزه بی امان میان لش
م در مبارزه میان دوستان لشگرجهل است که تجلّی آن را در تاریخ اسال

پیامبر و دشمنانش می بینیم. این دو گانه پنداری و تقابل میان دو نیروی 
متضاد را شیعیان با مدد گیری از برخی از مفاهیم و تقابالت قرآنی وام 
گرفتند که در تجلی میان اصحاب یَمین و اصحاب شمال می توان دید. به 

                                                
147. Seyed Hossein Nassr, ISLAM, perspectives et réalités, ed 
Buchet/chastel,1991, pp 115-178 
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ما با دو نوع حکمرانی روبرو هستیم که  باور شیعیان از آغاز تاریخ تا کنون
یکی حکمرانی خدا که در ظِل� آن راهنمایان نور، روشنایی و عدالت می 
توانند آشکارا به تعلیم حقایق باطنی دین بپردازند و در سوی دیگر ما 
شاهد حکمرانی شیطان هستیم که در سایه (ظَل�) آن حقایق جاودانی را 

که دنیا تحت ظلمت و بی عدالتی است. در  باید پنهانی آموزش داد چرا
داستان آفرینش نیز شاهد تقابل آدم با شیطان هستیم و تاریخ بشر نیز 
چیزی جز نبرد میان دانش، روشنایی و علم از یکسو و جهل و ظلمت از 
سوی دیگر نیست و این داستان تا ظهور مهدی ادامه خواهد داشت. در 

با سلطه امامت جور روبرو و شاهدیم طول تاریخ و در غیاب امام معصوم 
که اکثریت مردم اگر چه از ظاهر دین تبعیّت می کنند اما از تسلیم شدن 
به جوهر دین و روح کالم االهی سرباز می زنند. باید دشمنانان این آئین 
را در درون جبهه اهل ظاهر جستجو کرد و برای نمونه در عهد عتیق 

ه پرستش گوساله و خیانت به او می یهودیان با دور شدن موسی شروع ب
کنند و یا مسلمانان از پذیرش وصایت پیامبر برای جانشینی علی سرباز 
زدند. شیعه واقعی کسی است که در ورای ظواهر به باطن و جوهر دین 
رسوخ کند و معنی والیت نیز بستن پیمانی معنوی (قدسی) با امام و پیروی 

 . ١٤٨از او و برائت از دشمنان امام است
در نمای زیر می توان تقابل بهتر این دو نیرو را در جهان بینی و بینش شیعیان 

 دید که چگونه جهان را به خیر و شر و خوب و بد تقسیم می کنند. 
 خیر عقل  شر جهل

                                                
آغاز به معنی قرب و نزدیکی بی واسطه بود کم کم به معنی در دست گفتن والیت که در . ١٤٨

امور مسلمین در دوران غیبت شد و "اوّلین فقیهی که والیت را به تفصیل مورد بحث قرار داده 
و آن را به صورت یک مسئله فقهی درآورده و دلیل عقلی و ادلّه متعدد نقلی بر آن گردآوری 

) فقیه متبحر عصر قاجاری است" که در کتاب عوائد الیّام به ١٢٤٨م نموده، مّال احمد نراقی(
 آن پرداخته است

     ١٧، ص ١٣٧٦محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، نشر نی،
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 امام و اصحاب و نزدیکان دشمنان امام
  راهنمای ظلمت بی عدالتی و سرگشتگی

 اصحاب یمین اصحاب شمال
 تولی والیت ئتتبری برا

  
 

 ی و دوگعیان بر حول و محور این دوگانیاین چنین است که جهان بینی ش
گانه انگاری شکل گرفت که می توان آنرا بر مبنای  دو محور عمودی و افقی 
نشان داد. در محور عمودی ما شاهد گذار از ظاهر به باطن، آشکار به پنهان، 

امام  و در پرتو آموزش او  ممکن بیرون به درون هستیم که تنها به لطف 
است. و در محور افقی بنیش دوگانه انگاری ما شاهد نبرد میان جهل و دانش 

م شدن به یانش، خیر و شر، آدم و شیطان هستیم که تسلن، امام و دشم
 یکی نافی نزدیکی به دیگری است. 

در دوران جدید و با سیاسی شدن اسالم و مخصوصا چیرگی نظریه والیت 
فقیه و نقش سیاسی امامان در دوران غیبت بازهم رابطه تشیّع  با سیاست 

ای مطرح شد و رابطه امامان با سیاست و یا به در نبود امام در ابعاد تازه
بیان دیگر رابطه دین با سیاست در تشیّع  نه تنها در میان کنشگران سیاسی 

ی امامان و . پرداختن به زندگ١٤٩بلکه در محیط های علمی نیز مطرح شد
بررسی دیدگاه آنان در باب سیاست با تکیه بر آثار امیر معزّی  از حوصله 

 رسالت سیاسی امامان دربارهاین نوشته بیرون است اما اشاره به دیدگاه او 

                                                
 تحوالت شیعه دوازده امامی نگاه کنید دربارهبرای فهم دید امیر معزی  . ١٤٩

Mohamad Ali Amir-Moezzi, Réflexion sur une évolution du shi’isme 
duodécimain : tradition et idéologisation in 
Les retours aux écritures. Fondamentalismes présenrs et passés Edité par, 
Evlynes Patlagean et Alain Le boulluec, PEETERS PRESSE,1993,   
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و رابطه آنان با سیاست شاید بی مورد نباشد. اگر چه بسیاری از جریان های 
ها و دیدگاه های امروزین فکری جهان اسالم تالش می کنند تا برداشت 

خود را بر مبانی دینی و آثار گذشتگان و مخصوصا پیامبر و ائمه بنا کنند اما 
به باور امیرمعزّی  و با تامل در زندگی سیاسی امامان می توان چهار رویکرد 

ا به منخست امامانی که مستقی ١٥٠را در رابطه آنان با سیاست تفکیک کرد.
سیاسی دخالت کردند که نمونه آن امام علی، سیاست پرداخته و در امور 

امام حسن و امام رضا است. دوم امامانی که هیچگونه فعالیت سیاسی 
نداشتند که امام چهارم، امام پنجم، امام ششم، امام هفتم، امام نهم، 
دهم و یازدهم در این مقوله جای می گیرند. سوم مورد خاص امام سوّم 

ا حادثه کربال که تا کنون در ذهنیّت شیعیان حسین ابن علی و مخصوص
شیعیان حضوری آشکار داشته و سرانجام  مورد امام زمان که پس از دوران 

بازگشت او و مخصوصا مسئله  دربارهغیبت کبری زمینه تفسیرهای خاص 
حاکمیت در عصر غیبت و امکان برقراری حکومت در غیاب امام معصوم 

هیات و مخصوصا در میان گردیده و از بحث های جدی در حوزه اال
 . ١٥١فقهاست

 منابع شیعیان 
                                                

باب امامت سیاسی اهل بیت  نویسندگان مقاله "بررسی و نقد اندیشه امیر معزّی  در. ١٥٠
(ع)" مدعی هستند که قرائت باطنی امیر معزّی  تفسیری کامال معنوی و غیر عقلی و غیر 
کالمی از تشیبع بدست دهد و نقش سیاسی امامان را کم رنگ می کند. اگر چه امکان چنین 

ّ  تفسیری با توجه به زندگی برخی از امامان ممکن است اما تسرّی این برداشت امیر ی  به معز
کل حیات امامان نادرست است و تقسیم بندی او از رسالت و حیات سیاسی امامان و اشاره 

 به امام علی، امام حسن، امام حسین و امام رضا نقیض سخنان نویسندگان است. 
بررسی و نقد اندیشه امیر معزّی  در باب امامت سیاسی اهل بیت (ع)، علی آقا نوری، 

، ١٣٩٥پژوهش نامه امامیه، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان  ابوالفضل هادی منش،
  ٧٢-٤٧ص 

151.  Mohamad Ali Amir-Moezzi, Le guide divin dans le shi’isme originel. Aux 
sources de l’ésotérisme en Islam,  verdier, 1996(2ème édition, 2007) , p 157 
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مسلمانان از دیر باز کتاب خود را راهنمای زندگی این جهان و سندی بر 
حقانیت دین خود می دانند و تردیدی بر معجزه بودن کتابشان ندارند و این 
دیدگاه را بر اساس برخی از آیات قرآن استوار می کنند. جدا از قرآن منبع 

دین میان مهم دیگر برای تبعیت از دین در میان مومنان و شناخت این 
پژوهشگران همانا سنت اسالمی است که در میان سنّیان حدیث و در میان 

 شیعیان حدیث و روایت نام دارد. 
زمانی که پیامبر از دنیا رفت نه تنها مسئله جانشینی او بلکه پرداختن به امور 
مسلمین به پرسش اصلی جامعه آن دوران تبدیل شد. از آنجا که یافتن پاسخ 

ز پرسشهای زمانه را مسلمانان در قرآن نیافتند کوشیدند تا به به بسیاری ا
سخنان منسوب به پیامبر تکیه کنند که در تاریخ اسالم به نام حدیث شهرت 

کتاب جمع آوری  ٦دارد. اهل تسنن  احادیث منسوب به او را  به ویژه در 
 کردند که همه آنها مورد قبول اکثریت معتقدان آن مذهب است. 

وری کتاب های حدیثی شیعیان داستان دیگری است چرا که آنان تنها اما گردآ
به گردآوری سخنان پیامبر بسنده نکرده بلکه کوشیدند تا سخنان ائمه را نیز 
در کنار سخنان پیامبر قرار دهند. بی دلیل نیست که از دید آنان معلّم ناِب 

 امبر و فاطمه زیرتاویل قرآن همانا علی و دیگر امامان هستند که همراه با پی
نام چهارده معصوم شهرت یافته اند. نمونه ای از کتب حدیثی شیعیان آثار 
صفار قمی، علی ابن ابراهیم قمی، محمد ابن مسعود عیاشی و یا ابن بابویه 
را می توان نام برد. نکته جالب اینکه بسیاری از این محدثان اصلیّت ایرانی 

ی کرده اند. آنچه که بعدها مکتب ری داشته و در دو شهر قم و ری زندگی م
و قم نام گرفت همین کوشش های حدیثی برای فهم بهتر آموزه های تشیّع 

رورد که احادیث گردآوری شده مکتب ری و قم دوازده امامی است. گمان می
 عامل اساسی شکل گیری سنت باطنی و عرفانی در جهان تشیّع  است. 
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 ١٥٢شیعیان،علی و قرآن 
میان شخصیت های اسالمی به ویژه شیعیان از جایگاه خاص  امام علی در

داشته و نقش او در شکل گیری این شاخه از اسالم انکار ناپذیر است. جدا از 
بحث ها و مناقشات دراز آهنگ میان سنیّان و شیعیان باید گفت که چهره 
علی ابن ابی طالب، داماد و پسر عم پیامبر، چهارمین خلیفه مسلمانان و 

م اول شیعیان، در تاریخ اسالم و معنویت آن اهمیت واالیی دارد. امیر اما
سیمای علی و تصوری که از  دربارهمعزّی بخشی از پژوهش خود را به کاوش 

او در ذهنیت مسلمانان باقی گذاشته معطوف کرده و منظور او شخصیّت 
 رتاریخی علی نیست چرا که منابع ما برای شناخت این چنین شخصیتی بسیا

نادر و کمیاب است. سالها پیش ژاکلین شبعی در مقاله ای از دشواری ها و 
امکان ناپذیر بودن نوشتن زندگی نامه محمد سخن گفته بود و این تذکر او 

علی نیز صادق است. شخصیّت علی حتی بیش از پیامبر مسئله آفرین  درباره
هر خود را بر است چرا که او گرانیگاه سه رویدار تاریخی مهمی است که مُ 

آغازین اسالم زده و در سرنوشت تاریخی این شاخه از اسالم نقش   های سال
 مهمی ایفا کرده اند: 

نخست مسئله فوت پیامبر و جانشینی او و حوادثی که در میان بزرگان قوم 
 اق افتاد.  فاسالم در آن دوران بر سر جانشینی پیامبر ات

                                                
بودم که کتاب تازه امیر معزی زیر عنوان "علی راز(سرّ) در حال بازخوانی نوشته خود  . ١٥٢

محفوظ" منتشر شد. اگر چه بخشی از این کتاب در گذشته به صورت مقاالت مستقل چاپ و 
من نیز برای نوشتن این بخش از آن بهره گرفته بودم با این وجود کوشیدم برخی از نکته 

ه باور من این کتاب که بر اساس منابع سنجی های او را در مقدمه کتاب در اینجا بیاورم. ب
تاریخی و با تکیه بر روش های انتقادی نوشته شده است دریچه تازه ای برای فهم بهتر علی و 
مخصوصا جایگاه او در ذهنیّت و خیالواره شیعیان می گشاید و در واری بحث و جدلهای آئینی 

. امیدوارم بتوانم در آینده گزارشی از و کالمی ما را با برخی از جنبه های حیات او آشنا می کند
این کتاب و مخصوصا رابطه میان نبوت و امامت و مفهوم منجی در میان مسیحیان و مسلمانان 

 را خدمت عالقمندان به امام علی عرضه کنم.
 Mohamad Ali AMIR-MOEZZI, ALI, LE SECRET BIEN GARDE 2020, 
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خصوصا در دوران خالفت علی و دیگر دوم جنگها و منازعات میان مسلمانان م
 جنگ هایی که چند قرن بطول انجامید

سرانجام تدوین منابع نوشتاری اسالم یعنی قرآن و حدیث که منشا بحث و 
 جدلهای بسیاری در میان عالمان مسلمان گردید.

به نظر می رسد که در گرباد حوادث قرون نخست اسالم و در خیل جنگها و 
مسلمانان، زندگی علی همچون شخصیتی تاریخی فراموش کشاکش میان 

. اگر یافتن علِی تاریخی ١٥٣شده و امکان فهم او را کمی دشوار کرده است
ساده نیست در عوض می توان تاریخ تصورات و انگاره های مسلمانان در باب 

 شخصیت او را نوشت و جنبه هایی از این برداشتها را نشان داد.
کتاب تازه خود که موضوع اصلی آن پرداختن به علی امیر معزی در مقدمه 

است یادآوری می کند که امروزه ما با صدها کتاب و حتی چند دانشنامه 
نوشته مسلمانان و مخصوصا شیعیان، مواجه هستیم اما این آثار در قید و 
بند روش های تاریخی، انتقادی و لغت شناسانه نبوده و پژوهشگر مدرن نمی 

زسازی شخصیت تاریخی او به چنین منابعی تکیه کند. امیر معزی تواند برای با
در این کتاب کوشیده است تا با تکیه بر آثار موجود نه به بررسی تاریخی 
شخصیّت برجسته او بلکه به بازسازی سیمای علی در ذهنیت مسلمانان 

چرا که عشق و عالقه به او نه تنها در میان شیعیان بلکه مسلمانان  ١٥٤بپردازد
همچنان باقی است و ملیونها مسلمان خود را شیفته علی و مدافع او می 
دانند. علی از نخستین نزدیکان پیامبر بود که در جوانی به اسالم گروید و در 

                                                
153. Hichem Djaït, La grande discorde, Religion et politique dans l’Islam des 
origines, Gallimard, 1989, 
نویسنده در صفحات پایانی این کتاب و در فصلی زیر عنوان "علی در فرا تاریخ و در تاریخ" از 
وجود سه علی در ذهنیت مسلمانان سخن می گوید. علی ایمانی، علی افسانه ای و علی در 

ذهنیت مسلمانان را در ارتباط با حوادث دوران خالفت علی تاریخ و حضور این سه تصور در 
 ٤٤٩که زیر عنوان فتنه بزرگ شهرت یافته می داند. . ص  

154.  Mhamad Ali AMIR-MOEZZI, ALI, LE SECRET BIEN GARDE 2020 
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همه جنگ ها همراه او بود امّا به نظر می رسد که پس از وفات پیامبر او 
مه حوادثی سکوت اختیار کرد و در هیچ جنگی شرکت نجُست و در حاشیه ه

زیست که تاریخ چند دهه نخست اسالم را رقم زد. اگر چه بسیاری از منابع 
اهل سنت برای دفاع از مشروعیّت نخستین خلفای اسالم از پرداختن به 
خشونت های موجود در درون امّت اسالم پرهیز کرده اند امّا منابع تاریخی 

اختالفات عمیق  موجود نشان می دهد که در پِس اجماع ظاهری مسلمانان
و بنیادین وجود داشته که بعد ها سربرآوردند و زمینه کشتار میان مسلمانان 
را فراهم کردند. به نظر می رسد که تمام منابع موجود در شناخت علی بر چند 

: جدا از دالوری و جنگجویی علی در دوران بعثت ١٥٥صفت او تاکید کرده اند 
ی و قدرت خطابه اوگفت که نمونه ای از پیامبر می توان از سخنوری، زبان آور

آن را می توان در سخنان منسوب به او، که سید رضی برخی از آنها را در نهج 
البالغه گرد آورده، دید. این کتاب در میان شیعیان از اهمیت باالیی داشته و 

رخی ب دربارهمحتویات آن برای شناخت جنبه هایی از شخصیت او و دیدگاه او 
اریخ اسالم مهم است. دیگر شناخت و تسلط شگرف و بی نظیر از حوادث ت

او بر قرآن و سنت پیامبر و کوشش پایان ناپذیر او برای کاربست آن در زندگی 
مسلمانان در دوران حیاتش را باید گفت که در خیالواره شیعیان نقش اساسی 

اب تداشته و او معلم تفسیر و تاویل قرآن و گشاینده راز های باطنی این ک
می دانند. بعدها شیعیان با تفسیر خاص خود از کالم الهی و با تفکیک میان 
ظاهر و باطن قرآن و صامت دانستن کالم الهی علی را قرآن ناطق دانسته و 
شاهد ادعای خود را مقابله علی با خوارج و قرآن نیزه کردن آنان در جنگ 

 نهروان دانستند. 
ت اما برخی از مسلمانان که او را شایسته اگر چه علی خالفت ابوبکر را پذیرف

خالفت و امیر واقعی و برحق مومنان می دانستند و تعلق او به قوم و قبیله 

                                                
155.  Mhamad Ali AMIR-MOEZZI, ALI, LE SECRET BIEN GARDE 2020, p21 
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بنی هاشم و ازدواج او با فاطمه را سندی بر حقانیت او قلمداد می کردند به 
مخالف با قریشیان برآمدند و سرآغاز این کینه ها، که از جنگ بدر در دل 

مانده بود، با آماده شدن فضای مناسب سربرآوردند و به  قریشان باقی
 . ١٥٦خشونت های خونین در میان مسلمانان دامن زدند

اگر چه علی در نزد شیعیان یکی از بهترین مفسران کالم وحیانی است که 
حتی اهل تسنّن نیز خبرگی او را در تاویل قرآن پذیرفته اند اما آنان در متون 

ای به نقش او در شکل گیری آئین اعتقادی خود داده و قدیمی خود بُعد تازه 
او را ولی نامیده اند که آشکار کننده معنای پنهان کالم وحیانی است که بدون 
تفسیر و توضیح امام، ناروشن و سطوح عمیق آن دست نیافتی است و کم 

 .١٥٧کم واژه والیت اهمیّت اهمیّت خاصی در میان شیعیان یافت
مامت و والیت از پیچیده ترین مباحث االهیاتی و فقهی رابطه میان نبوت، ا

است که منشاء اختالفات دینی و آئینی در میان مسلمانان است و ریشه 
اختالف اصلی میان شیعیان و سنّیان نیز به همین مسئله رابطه میان نبوت 
و امامت و یا نبوت و خالفت باز میگردد. آن حادثه ای که در روز غدیر اتفاق 

" هم در تئوری های کالمی مسلمانان تاثیرات عظیم نهاد و هم در افتاد
سرنوشت اجتماعی آنان موثر افتاد و نهایتا بدل به عنصری شد که عظمیم 

                                                
156.  Mohamad Ali Amir-Moezzi, Le Coran silencieux et le Coran Parlant, 
sources scripturaires de l’islam entre histoire et ferveur, CNRS EDITION, 2012   

امیر معزی معتقد است که "واژه والیت در زبان دیوانی، اجتماعی، و دینی آغاز اسالم   . ١٥٧
وفیه از مفاهیمی پیچیده و چند پهلو برخوردار است. امّا در و سپس در قاموس اصطالحات ص

چارچوب تشیّع  اولیه مفهوم این  واژه نسبتا ساده و شامل دو معنای مرتبط با هم و مکمل 
یکدیگر است. هنگامی که لفظ والیت در مورد امان و پیامبران مختلف بکار برده می شود، 

یت مقدس آنان در تعلیم اسرار باطنی است. مقصود از آن مقام وجودی امامان یا مامور 
بسیاری از مفاهیم ریشه عربِی "ولی" در این دو معنا گنجانده شده: ولی (یعنی امام) "دوسِت" 
پروردگار و نزدیکترین "یاور" خدا و پیامبر است.  امام کسی است که بالفاصله رسالت پیامبر را 

 اد" واقعی مومنان است". "پیگیری" می کند و از این جهت "پیشوا" و "است
محمد علی امیر معزّی ، پژوهشی در باب امام شناسی در تشیع دوازده امامی اولیه، ایران 

 ٣٦٩، ص ١٣٧٠، تابستان ٣نامه، سال نهم، شماره
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ترین و ماندگارتری شکاف را در میان مسلمانان پدید آورد و به تنهایی مولّد 
ن و که همچنان از مسئله سازتری ١٥٨مفهوم بسیار فربهی به نام والیت شد"

 مشاجره انگیزترین مسائل کالمی و فقهی است. 
مسئله دیگر رابطه علی با قرآن و به ویژه دیدگاه برخی از شیعیان در باب 
تحریف این کتاب است. در بخش بعدی این نوشته به دیدگاه برخی از 

تحریف قرآن خواهیم پرداخت اما در اینجا اشاره های  دربارهمحدثان شیعی 
علی و قرآن بی فایده نیست چرا که جدا از نقش سیاسی کوتاه به رابطه 

خاصی که او در تاریخ اسالم بازی کرده است ضرورت پرداختن به نقش 
معنوی او و تصور شیعیان از رابطه او با قرآن مهم است. امیر معزی حدیثی 
از پیامبر نقل می کند که گفته بود " رابطه علی و قرآن در هم تنیده و جدا 

ست" و شیعیان از همان آغاز او و اهل بیتش را مفسر واقعی قرآن ناپذیر ا
دانسته و در کنار آن با تکیه بر احادیث و روایت های بیشمار به دفاع از دیدگاه 
خود پرداختند. شاید بی دلیل نیست که در ذهنیت بسیاری از مسلمانان 

اه و یّت بارگشیعه جایگاه علی و والیت او حتی از پیامبر هم باالتر است. اهم
زیارتگاه امامان و پیروی عاشقانه آنانان از اهل بیت و نقش امام اوِل شیعیان 
در شکل گیری برخی از گرایشهای عرفانی و نوعی معنویّت شیعی شاهدی بر 
این مدّعا است که نشانگر تداوم اهمیّت نه تنها علی تاریخی بلکه سیمای او 

یخی و حجاب های اعتقادی است. شیعیان از وارای قرن ها گَرد و غبار های تار 
بعدها رابطه ای میان قرآن و اهل بیت برقرار کردند و با توسل به حدیث 
ثقلین که محمد گفته بود "من در میان شما دو گوهر گرانبها به جای گذاشتم 
که یکی قرآن و دیگری اهل بیت" کوشیدند تا دامنه رابطه امام  با قرآن را به 

                                                
عبدالکریم سروش، والیت باطنی و والیت سیاسی، در کتاب  بسط تجربه نبوی، موسسه  . ١٥٨

   ۲۴۴، ص ۱۳۷۸فرهنگی صراط، 
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ری دهند ولی در این میان آنان علی در مقام مفسر قرآن و دیگر امامان تس
 شناخت این کتاب جایگاهی محوری دارد. 

امّا شیعیان به معرفی علی در مقام معلم تاویل قرآن بسنده نکرده و 
کوشیدند تا هم به اشاره و کنایه و هم آشکار شاهد هایی بیابند که خبر از 

 های موازی و هم عنان می دهد.  وجود علی در قرآن موجود و یا در قرآن
حسین ابن الحکم حبری از محدّثان شیعه زیدی در قرن سوم  در تفسیر خود 
از قرآن و با جمع آوری احادیثی که به ابن عباس از صحابی پیامبر بر می گردد 
صد حدیث را جمع آوری کرده که اشاره به علی در قرآن داشته و آن را شاهدی 

 رد. بر مدّعای خود می آو
برخی دیگر از محدّثان شیعه با دفاع از نظریه تحریف قرآن کوشیده اند تا با  

آوردن برخی از آیات قرآن و اضافه کردن بخش های حذف شده نشان دهند 
که نام علی و فاطمه در قرآن وجود داشته اما بعدها چه به دلیل سیاسی و 

 نار زده شده است.یا دوری گزیدن از جدل های عقیدتی این بخش از قرآن ک
سرانجام اشاره ای به سرشت دوگانه علی و قدسیّت او در میان شیعیان کنم 
که با تکوین مفهوم والیت و رابطه آن با وصایت نقش مهمی در خیالواره آنان 

. در متون اعتقادی (آئینی  دکترین) شیعیان و مخصوصا در ١٥٩داشته است
ف و در عین حال درهم تنیده از احادیث منسوب به آنان ما با دو جنبه مختل

علی مواجه هستیم: نخست شخصیّت تا ریخی، جسمانی و ناسوتی (زمینی) 
او و از سوی دیگر نوعی وجود معنوی، متافیزیکی و الهوتی (آسمانی). می 

                                                
159.  Mohamad Ali AMIR-MOEZZI, ALI, LE SECRET BIEN GARDE 2020 
بخش نخست این کتاب زیر عنوان "علی و قرآن" روشنگر جنبه های خاصی از رابطه علی با 

این کتاب امیر معزی با تکیه  ۴۸قرآن و خصوصا نقش او در ذهنیّت شیعیان است. در صفحه 
به بررسی سرشت الهوتی و ناسوتی علی و قدسیّت بر مفهوم والیت و رابطه آن با وصایت و امر 

او می پردازد. از آنجا که نویسنده برای اثبات دیدگاه او احادیث بسیاری را از سنت اسالمی 
شاهد میاورد ما در این نوشته امکان آوردن این منابع را نداریم امّا گهگاه اشاره به برخی از آنها 

 خواهیم کرد.  
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ی ظاهر و باطن، آشکار و پنهان، گبینیم که در اینجا نیز ما با همان دوگان
درون و بیرون مواجه هستیم. امام  حاضر(مانیفست) و غایب ( مخفی) و

ناسوتی (زمینی) و  تاریخی چیزی جز تجلی ساحت (بُعد) آشکار شده امام 
 الهوتی (آسمانی) نیست که مکان تجلی اسما و صفات  الهی است. 

ه ق) از محدثان دوران پیش از آل بویه نیز  ٢٩٠صفار قمی (متوفی در سال 
را به برسی این موضوع اختصاص چند بخش از کتاب بصائر الدرجات خود 

 داده است. 
 

 قرآن : متنی معما گونه (رااز آمیز) و پرسش انگیز 
 دربارهامیر معزّی  و دانیل دو سمت در مقدمه کتاب "جدلها و مناقشات 

نوشته های رسمی و قدسی اسالم" هر چند اسالم را دین کتاب نامیده اند اما 
روند شکل گیری و به ثمر رساندن نوشته های رسمی این دین به ویژه قرآن 
و حدیث داستانی طوالنی و پیچیده دارد که پژوهش های مدرن، که از قرن 

نمایان کرده  آغاز شدند، برخی از سازوکارهای آن را با دقّتی فزاینده ١٩
. مسئله جمع آوری قرآن ذهنیّت بسیاری از پژوهشگران را به خود ١٦٠است

مشغول کرده است. در نوشته های اسالمی ما شاهد تناقض و مشکالت 
بسیار میان زمان رسمی شکل گیری نهایی قرآن در عصر عثمان و اولین نوشته 

 ربیان در بابشکل گیری قرآن نوشتاری هستیم. در پژوهش های غ دربارهها 
جمع آوری و صورت نهایی قرآن در مقام کتاب، ما با دو رویکرد روش شناختی 
روبرو هستیم: نخست رویکرد روش شناختی بسیار نقّادانه و دوم رویکرد 

 نقّادانه. 

                                                
160. Daniel de Smet M A Amir-Moezzi, Controverses sur les écritures 
canoniques de l’Islam, Ed CERF, Paris, 2014  
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امیرمعزّی  پس از اشاره به این دو رویکرد روش شناسانه تالش می کند تا 
 تعریفی از این دو روش به دست دهد.

رویکرد بسیار نقّادانه را پژوهش گرانی نمایندگی می کنند که سنت نوشتاری 
مسلمانان را کنار زده و حقانیّت آن را نمی پذیرند. این افراد برای مدعای خود 
به وجود تناقضات آشکار منابع وحی از یکسو و نبود مرجعیت و نهاد مستقل 

 . در این میان "آلفونسبرای کنترل انتقال وحی از سوی دیگر تکیه می کنند
مینگانا" در ادامه برداشت های "پل کازانوا" و با تکیه بر کتاب هایی چون  
طبقات ابن سعد و صحیح بخاری و نیز منابع غیر اسالمی نشان می دهد که 
شکل گیری نهایی قرآن مربوط به دوران خلیفه اموی عبدالملک ابن مروان 

" ٢٠٠٢ـ ١٩٢٨انی چون "جان وانسبروگ است و نه عثمان. این راه را بعدا کس
ادامه دادند. او در دو کتاب "مطالعات قرآنی" و "محیط های فرقه ای" هر نوع 
شاخص تاریخی گزارش های مربوط به جمع آوری قرآن را در منابع اسالمی 

 رد می کند.
در سوی دیگر ما با رویکردی انتقادی مواجه هستیم. مدافعان این رهیافت 

د که در میان متون اسالمی و با مطالعه روشمند ما قادریم معتقد هستن
اطالعات و رابطه های معتبر و دقیق  را از داده های ناپذیرفتی جدا کنیم. 
اکنون این سئوال مطرح است که معیار تمیز اطالعات معتبر از نامعتبر 
چیست؟ از دید آنان یکی از سنجه های اساسی برای چنین جدایی، همانا 

گرایش های سیاسی و عقیدتی نویستدگان این متون است. برای شناخت 
نمونه می توان از تئودور نولدکه و ادامه دهندگان کارهای او چون برگستراسر( 

Gotthelf Bergstrasser) و اوتو پرتزل (Otto Pretzl نام برد که با تکیه بر(
 این روش بسیاری از متون اولیه اسالمی را نامعتبر دانستند. 

ند جمع آوری قرآن و پذیرش متنی از سخنان پیامبر و تبدیل آن به مُصحف رو
رسمی عثمانی از دیر باز و در همان سالهای پس از وفات محمد به بحث های 
بسیار دامن زده و به هیچ وجه چنین روندی امری آشکار و ساده نیست. اگر 
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پس از وفات  چه در دوران حیات پیامبر ما شاهد جمع آوری قرآن نیستیم اما
او مسئله جمع آوری و تدوین قرآن در میان مسلمانان مطرح شد چرا که "در 
عصر ابوبکر جنگهای ردّه یعنی ارتداد پیش آمد و عده ای از قبایل و  اقوام 
عرب از پیام محمّد برگشتند و این کمی ابوبکر را نگران کرد" و واقعه دیگر 

امه معروف است، عده زیادی از اینکه "در یکی از جنگها که به واقعه یم
حافظان قرآن کشته شدند، و تکان عظیمی ارکان جامعه نوپای اسالمی را 
لرزاند. کسانی که از سرنوشت قرآن نگران بودند نزد عمر رفتند و او را متقاعد 
کردند که باید اقدامی عاجل کرد و عمر نزد ابوبکر رفت و به پیشنهاد عمر بود 

 . ١٦١مع و تدوین قرآن عاجالنه همت گمارد" جباید به  که ابوبکر پذیرفت که
اگر چه در ضرورت تدوین قرآن و ارائه روایتی پذیرفتنی در میان مسلمان 
اجماعی وجود داشت با این وجود در اصالت قرآنی که بعد ها نام مُصحف 
عثمانی به خود گرفت اختالف در میان آنان روی داد. با دقت و تامل در منابع 

با بحث و جدلهای زیادی مواجه هستیم که پس از وفات پیامبر میان  اسالمی
برخی از پیروان او، که علویان نام گرفتند، با خلفای به قدرت رسیده درگرفت. 
تردید در اصالت مُصحف عثمانی و روند جمع آوری آن و تبدیل شدن به روایت 

ا ریف قرآن ر رسمی از سوی برخی از پیروان علی زمینه دامن زدن به بحث تح
در میان امّت اسالمی به مهترین جدل های نظری و آئینی تبدیل کرد. موضوع 
دیگری که در میان پیروان این دین مطرح شد ضرورت و مشروعیت تبدیل 
کالم وحیانی به متنی زمینی و حتی تفکیک میان کالم وحیانی و سخنان 

و آیا با  چیستمنسوب به پیامبر بود. این پرسش که معیار چنین تفکیکی 

                                                
بهاءالدین خرمشاهی، قرآن شناخت مباحثی در فرهنگ آفرینی قرآن، طرح نوچاپ پنجم، . ١٦١

  ٦٢، ص ١٣٧٩
تحریف قرآن، ترجمه محمد کاظم  دربارهمدرسی طباطبایی حسین، بررسی ستیزه های دیرین 

 ٤٥، ص ١١رحمتی،مجله هفت آسمان، شماره 
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این کار و گردآوردن مجموعه ای از احادیث ما در حال آفریدن کتابی در کنار 
قرآن نیستیم ذهنیّت بسیاری از عالمان را درگیر خود کرد ودر میان احادیث 
نیز این پرسش که سنجه ِصدق و کِذب کجاست همچنان مطرح است. این 

یم (جاودانه) در میان برخی قرآن حادث و قد دربارهچنین بود که کم کم بحث 
متکلمان و مخصوصا اشاعره و معتزله در گرفت. چنین بحث هایی که از همان 
قرون نخستین اسالم و در فردای پس از وفات پیامبر آغاز شد هچنان با شدّت 
و حدّت خاص در جوامع اسالمی ادامه دارد. در قرن نوزده و با رشد و بسط 

نگاری دانشگاهی این بحث های درون دینی  علوم اجتماعی و مخصوصا تاریخ
و میان گرایش های مختلف اسالم وارد حوزه های دانشگاهی غرب شد و 
برخی از پژوهشگران به دقت در چنین بحث هایی صورتبندی تازه ای از آن 
ارائه دادند. اگر بحث ها و جدلها در میان دینداران زمینه شکل گیری گرایش 

نی شد همین بحث در محافل دانشگاهی باعث ها و فرقه های مختلف دی
اصالت قرآن محمدی و  دربارهاختالف میان پژوهشگران شد و ما با سه گروه 

 ١٦٢یا مُصحف عثمانی روبرو هستیم.
ت قرآن اصال دربارهگروه اول معتقد بودند که شک و تردید (تشکیک) شیعیان 

یری از موضع گرسمی هیچ مبنای نظری محکم و متقیّن نداشته و تنها ناشی 
اعتقادی، کالمی و سیاسی آنان است. از دید این نویسندگان ادعای پیروان 
علی در باب اصالت قرآن موجود و باور به قرآن اصیل با توجه به شکست 
آنان در تاریخ امری عادی است. امیر معزّی معتقد است که مشکل این 

ت و زمینی اس دیدگاه تقلیل تشیّع  به یک جنبش سیاسی و در طلب قدرت

                                                
162. Mohammad  Ali  Amir-Moezzi, Al-SAYH AL-MUFID (M.413/1022) et la 
question de la falsification du Coran in 
Daniel de Smet M A Amir-Moezzi, Controverses sur les écritures canoniques 
de l’Islam, Ed CERF, Paris, 2014 
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اهمیت به بسیاری از داده های آئین تشیّع  و مخصوصا بحث های نظری و 
 آئینی قرون نخست اسالم را نمی دهد 

گروه دوم معتقدند که شیعیان کامل بودن قرآن موجود و اصالت محتوای آن 
را نفی نکردند تنها به فراموشی و یا از جا افتادن چند کلمه یا اصطالح  بسنده 

. به باور شیعیان خطای عثمان از بین بردن قرآن جمع آوری شده علی کردند
و کنار گذاشتن تفسیرها و حواشی های او بر قرآن بود که نقشی مهم برای 
فهم بهتر روح قرآن و وحی محمدی دارد. برخی از پژوهشگران این گروه 
معتقدند که نظریه تحریف قرآن ناشی از دیدگاه شیعیان افراطی است و 

 یی در میان شیعیان  میانه رو و متعادل ندارد. جا
گروه سوم از پژوهشگران معتقدند که بنا بر وجود حدیث های بیشمار، 
اکثریت شیعیان با تکیه برسنّت امامان تردید های جدّی نسبت به مصحف 
عثمانی داشته و دشمنانان علی را متهم به تحریف پیام محمد می کنند. این 

دیدگاه اکثریت شیعیان در دوران پیش از ظهور آل بویه  دیدگاه ظاهرا همان
بوده است. به نظر می رسد که با ظهور سلسله آل بویه اکثریت مسلمانان 
شیعه تغییر نظر داده و به برداشت رسمی  سنّیان نزدیک می شوند. پس از 
ارائه دیدگاه های این سه گروه امیر معزّی  به نقد دیدگاه های دو گروه اول 

اخته و معتقد است که نتیجه گیری های آنان دو عامل تاریخی و آئینی  را پرد
در نظر نمی گیرند. نخست آنان فراموش می کنند که در میان شیعیان دو 
گرایش وجود داشته است: نخست سنّت پیش (غیر) عقالنی و نوعی باطن 

-قهیمی فگرایی که می توان آن را رویکرد عرفانی نیز نام نهاد و دوم سنّت کال
عقالنی که نزدیک به دیگاه معتزلیان بوده که در دوران آل بویه به جریان 

 چیره تبدیل شد.   
امیر معزّی که در سه دهه گذشته بخش مهمی از پژوهش های خود را به 
فهم بهتر تاریخ قرآن، تحوالت معنا شناختی و داللت شناختی آن، تاریخ جمع 

باب تاریخ قرآن اختصاص داده  آوری وبررسی دیدگاه های مختلف در
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کتاب "قاموس ٢٠٠٧باگردآوردن تعداد بسیاری از پژوهشگران دینی در سال 
قرآن" را که نوعی لغت نامه انتقادی قرآن نیز میباشد منتشر و ابزار مهمی 

 برای فهم بهتر واژه های قرآنی در اختیار پژوهشگران قرار داد.
د در حوزه قرآن پژوهی اشاره کرده او در مقدمه بلند خود به مشکالت موجو

و جنبه های پیچیده شناخت این کتاب را می کاود. او معتقد است که در 
پرداختن به قرآن و تاریخ آن و زمینه شکل گیری و تحول آن با مسائل و 
مشکالت نظری بسیار مواجه هستیم و به بیان دیگر این کتاب مسئله 

های قرآن پژوهی امیر معزّی   ساز(مسئله آفرین) است .آنچه در نوشته
برجستگی خاصی دارد پرداختن انتقادی به مسئله اصالت قرآن، مشهور به  
مُصحف عثمانی، با بررسی دیدگاه برخی از شیعیان و غیر شیعیان در باب 

. رابطه میان قرآن موجود با آیات وحی شده به محمد ١٦٣تحریف قرآن است
از پرسش های ظریفی است که از دیر باز در میان متکلمان مسلمان و 
مخصوصا در قرون نخست اسالم در میان برخی از مسلمانان در جریان بوده 
است. منابع ُسنّی، که از قرن سوم کم کم شکل گرفت، تالش در پوشاندن 

یان مسلمان داشته ولی با این وجود نشانه های در این مسئله مهم در م
منابع آنان یافت می شود که نمایانگر دغدغه بسیاری از شخصیتها و جریان 
های مهّم اسالمی در باب اصالت روایت رسمی قرآن است. حقیقتی است 
که در میان گرایش های مختلف اسالمی،  شیعیان و مخصوصا تشیّع دوازه 

                                                
 ارهدربدر این بخش از چند نوشته امیر معزّی  که مشخصا به بررسی دیدگاه شیعیان . ١٦٣

 تحریف قرآن پرداخته استفاده کردیم. چند منبع زیر نمونه ای از پژوهش های اوست 
Etan Kohlberg et M A Amir-Moezzi, revelation and falsification. The Kitab al-
gira at of Ahmmad b. al-Sayyari, Leyde, 2009, « Introduction » 
Mohamad Ali Amir-Moezzi, Le Coran silencieux et le Coran Parlant, sources 
scripturaires de l’islam entre histoire et ferveur, CNRS EDITION, 2012, Chapitre 
2, PP 63-100 
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اد را  نسبت به کامل بودن و اصالت مُصحف رسمی امامی بیشترین انتق
 عثمان ابراز و نظریه محکمی در باب تحریف قرآن پروراندند. 

 
 ١٦٤نظریه تحریف قرآن در نزد شیعیان و تحوالت آن 

امیر معزّی در بسیاری از نوشته های خود ضرورت پرداختن به چرخشی مهم 
در پایان قرن سوم و  در جهان اسالم و در میان  شیعیان اشاره کرده که

مخصوصا با به قدرت رسیدن آل بویه پدید آمد. او نشان می دهد که نظریه 
تحریف قرآن در قرون نخست در میان شیعیان رایج بود و کتاب ها و آثار 
بسیاری در این زمینه نوشته شد که برخی از آنان در طول تاریخ از بین رفته 

ینه گذار تشیّع از دیدگاه باطنی و اند. این چرخش مهم در تاریخ اسالم زم
عقالنی به الهیات عقالنی را فراهم کرد. شیعیان -عرفانی و نوعی الهیات پیش

در قرون نخست کوشیدند تا با دفاع از نظریه تحریف قرآن به مبارزه آشکار و 
یا پنهان با حکومت های اسالمی مستقر برآیند و با تفسیری باطنی از قرآن و 

صیت علی مدافع روایت دیگری از آن و وجود قرآن کاملی شوند با تکیه بر شخ
که با مّصحف عثمانی اختالف داشته است. راینر برونر در مقاله مبسوطی زیر 

به  ١٦٥عنوان "پرسش در باب تحریف قرآن در تفسیر شیعیان دوازده امامی"
                                                

 نوشته های مختلف امیر معزّی  از مقاله زیر بهره گرفته ام در این قسمت از جدا از. ١٦٤
Mohammad  Ali  Amir-Moezzi, Al-SAYH AL-MUFID (M.413/1022) et la 
question de la falsification du Coran in 
Daniel de Smet M A Amir-Moezzi, Controverses sur les écritures canoniques 
de l’Islam, Ed CERF, Paris, 2014 
165.  Rainer Brunner, La question de la falsification du Coran dans l’exégèse  
chiite duodécimaine, Arabica L tom 11, 
در این مقاله نویسنده کوشیده است تا به طرح دو باره بحث قرآن در میان مسلمانان در قرن 

اریون و اصولیون را یکی از زمینه های داغ و نوزده بازگردد. از سر گیری دعوای میان اخب ١٨
شدن و از سرگرفتن بحث تحریف قرآن در میان علمای شیعه می داند. او به تک نگاری مشهور 
حسین نوری اشاره می کند که از مدافعان نظریه تحریف قرآن بود. اما در قرن بیست شیعیان 

 قرآن را کنار گذاشتند.   برای دوری گزیدن از اختالفات فرقه ای کم کم نظریه تحریف
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 تاریخ تحوالت نظریه تحریف قرآن می پردازد. او در همان خطوط اولیه نوشته
خود به دشواری های تفسیر و تاویل کتاب مقدس مسلمانان در درون جوامع 
اسالمی اشاره و نمونه های بسیاری را شاهد می آورد که آخرین آن حامد 
ابوزید بود که نخست مجبور به جدا شدن از همسرش و سپس ترک کشور 
خود گشت و سالها در کشور هلند به تحقیق و تدریس مشغول شد. نویسنده 

تحریف قرآن سه دوره را از هم تفکیک  دربارهرای فهم بهتر دیدگاه شیعیان ب
 کرده است 

دوره نخست که آغاز اسالم تا ظهور صفویه را در بر گرفته که زمانه شکل گیری 
 تشیّع  است.   

دوره دوم که از به قدرت رسیدن صفویان آغاز و تا قرن نوزدهم میالدی ادامه 
 می یابد.

ر نیمه دوم قرن نوزده آغاز و با کتاب "فصل الخطاب " نوشته دوره سوم که د
ف تحری دربارهحسین محدّث نوری در باب تحریف قرآن بار دیگر بحث و جدل 

 قرآن اوج می گیرد.  
پرداختن به این دوران و برسی آثاری پدید آمده از چارچوب این نوشته خارج 

نقش مهمی در ارائه  است تنها به سه نویسنده ای اشاره خواهیم کرد که
 نظریه تحریف قرآن و نقد آن داشته اند.

 
 نتیجه گیری  

پرداختن به جنبه های گوناگون زندگی نامه فکری امیر معزّی  در این نوشته 
کوتاه بسیار دشوار بود چرا که پژوهش های او در باب تشیّع  و مخصوصا 

رد. با این وجود سیمای علی در ذهنیت مسلمانان و شیعیان همچنان ادامه دا
کوشیدم تا جنبه هایی از کارهای او را در دسترس خواننده عالقمند به حوزه 
های اسالم شناسی و شیعه پژوهی قرار دهم. امیر معزّی  علیرغم جایگاه 
بلند و مقام شاخص و شامخی که در نظام دانشگاهی و فضای آکادمیک غرب 
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ن بیشتری در میان بگذارد به تالش کرده تا دست آورد های خود را با مخاطبا
همین دلیل برخی از سخنرانی ها و یا گفتگوهای او در فضای مجازی در 
دسترس عالقه مندان به این حوزه است. کوشش های فکری او و پرورش 
نسل تازه ای از دین پژوهان امکان بررسی انتقادی تشیّع  در بستر تاریخ و در 

امروزه شیعه پژوهی همچون رشته  فضای دانشگاهی را فراهم آورده است و
ای علمی امکان رشد در محیط های دانشگاهی را یافته و دیگر نمی توان 

 تشیّع  را فرقه ای کوچک و یا جریان سیاسی خاصی قلمداد کرد.
او بر این باور است که ریشه بسیاری از مشکالت فکری و نظری جهان اسالم 

ست آورد های علوم نوین است. او فقدان اندیشه انتقادی و بی اعتنایی به د
پاد زهر تاریک اندیشی، افراط گرایی، قرائت های خشونت آمیز از دین و 
تفسیرهای یکجانبه و من درآوردی از متون دینی، عدم تساهل و نامداراجویی 
را روی آوردن به دست آوردهای علمی و وارد کردن تاریخ برای فهم رویدادهای 

چه کارکرد اصلی تاریخ تقدس زدائی از متونی است  جهان اسالم می داند. اگر
که درطول زمان و در میان مومنین و باورمندان به دین قدسیّت یافته اند با 
این وجود یافته های علمی زمینه پاالیش دانش دینی را حتی برای مومنان 
نیز فراهم خواهد کرد. با این کالم گردآورندگان کتاب "قرآن مورخان" هم آوا 

م که می نویسند" یکی ابزارهای مطمئن برای آرام کردن روح های پریشان شوی
و کم کردن (کاستن) تنش های موجود و خنثی کردن  متعصبین هر دین 
همانا وارد کردن تاریخ و جغرافیا و در یک کلمه رهیافت علمی، با همه سردی 

یکردی رو و فاصله گیری آن، در بررسی ایمان و اعتقادات دینی است و با چنین
امکان قرار دادن متن در زمینه آن، نسبی کردن شناخت ما و فاصله گیری 
انتقادی ممکن است. مخاطب این اثر از یکسو کسانی هستند که قرآن را، 
بدون شناخت از آن، کتابی خشن دانسته که روح برتری جویی و سلطه طلبی 

هستند که  در آن موج می زند و از سوی دیگر مخاطبش مسلمانان  مومنی
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ایمان برای آنان مجموعه ای از وظایف و تکالیف است که اعتبار فرا زمانی و 
 مکانی دارند". 

تامل در تاریخ ادیان و درنگ در کشمکش های نظری نشان از زنده بودن  
فضای علمی در غرب و ضرورت گشایش فضای فکری برای رشد اندیشه های 

باور به این دین و یا آن دین داشته بشری است. اگر چه برخی از عالمان خود 
اند اما بسیاری از آنان تالش کرده اند تا باور خود را در تحلیل پدیده دین 
دخالت ندهند و اگر در این راه خطا کرده اند دیگران کوشیده اند تا به نقد آن 
بپردازند و ادِلّه آنان را در ترازوی نقد قرار دهند. امیر معزّی  چند دهه از 

ین سالهای زندگی خود را به تامل، تفکر، تحقیق و بازاندیشی در بسیاری بهتر 
از باورهای چیره در حوزه های رسمی اسالم پژوهی گذرانده است و تالش 
های او باعث شده تا نوشته هایش به بخش مهمی از میراث فکری اسالم 
 پژوهی و شیعه شناسی تبدیل شود. می توان در برخی از داده های او چون

نقشی که به احادیث و روایات در بازسازی تشیّع  داده  دربارهو چرا کرد و یا 
است ایراد گرفت و یا رویکرد او  نسبت به تاریخ تحول تشیّع  و کنار گذاشته 
شدن تدریجی جریان عرفانی در فضای اسالمی نپسندید و یا به نقد دیدگاه 

ثیر گذار او در به پرسش امامان پرداخت اما نمی توان از نقش تا دربارهاو 
کشیدن بسیاری از بنیاد های نظری اسالم شناسی رسمی به سادگی گذشت. 
امروز عالمان می توانند با خواندن آثار او و درنگ در نوشته هایش به شناخت 
یکی از جریان های اساسی تاریخ اسالم نائل شوند و خواننده عالقمند به 

اریخ با داده های مهمی برای شناخت تاریخ اسالم و تحوالت آن در بستر ت
تشیّع  روبرو خواهد شد. امروز که اسالم گرایی و حضور جریان های افراطی 
چهره عبوسی از اسالم و مذاهب اسالمی در فضای عمومی عرضه می کند 
نوشته های امیر معزّی  و کوشش جهت باز کردن فضای فکری و اندیشیدن 

نوری بر این تاریکی های نتاباند اما فانوس  در کثرت موجود در جهان اسالم اگر
کوچکی است که می تواند ما را کور سو کور سو به شناخت یکی از شاخه های 
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مهم دین اسالم نزدیک کند و در این فضای وحشت و ترس که برخی از 
منادیان دین پدید آورده اند نور امید را در دلهایمان روشن نگه دارد. جهان 

کوفایی خود توانست وارد گفتگو و داد و ستد آرایی با دیگر اسالم در دوران ش
فرهنگها شود و ما شاهد نوعی کثرت گرایی در جوامع اسالمی بوده ایم. بر 
مسلمانان است تا به خود آیند و با تامّل و درنگ در تاریخ خود زمینه خروج 

به   ر معزّیاز این وضعیّت را فراهم کنند. این نوشته را با پیام امیدوارانه امی
 پایان برم که 

"چرا نپذیریم که مسلمانان هم قادرند تا تاریخ خود و حتی تاریخ کتاب 
مقدسشان را با  آرامش خاطر بررسی کنند. چرا نپذیریم که آنان نیز توانایی 
آنرا دارند تا دست آوردهای عظیم فکری تجدد را که همانا اندیشه انتقادی، 

ها  و حتی داده هایی پرسش انگیز در باب رهیافت علمی و عینی از پدید
ایمان آنان است، از آن خود کنند. واقعیتی است که بکارگیری روش علمی و 
انتقادی در باب ایمان و اعتقادات محصول و میوه تاریخ غرب است که دوران 
رنسانس، عصر روشنگری، اعالمیه حقوق بشر و جدایی کلیسا و دولت را بخود 

فاقد چنین تاریخی است. اما چرا مسلمانان نتوانند ارزش  دیده است و اسالم
 این روش و نقش آن را در برکشیدن پیشرفت و عقالنیت و صلح پذیرا شوند. 
بر عالمان، پژوهشگران و روشنفکران مسلمان است تا با کنجکاوی و 
پرسشگری و با تکیه بر توانایی شگرف سازگاری فکری اجدادشان از آنان الهام 

 تا بتوانند جهان بینی عالم گُستر علوم انسانی را از آن خود کنند."گرفته 
 

 کتاب شناسی 
 کتاب 

امیر معزّی ، محمد علی، تشیّع ، ریشه و باورهای عرفانی، ترجمه نورالدین هللا دینی، تهران نشر 
 ، ١٣٩٤نامک 
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محمد علی امیر معزّی ، راهنمای ربّانی در تشیّع  نخستین، سرچشمه های عرفان در اسالم، 
 ترجمه نورالدین هللا دینی، نشر نامک 

 مقاالت 
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 ، ١٣٩١نظر، سال هفدهم، شماره سوم، پائیز 

تحریف قرآن، ترجمه محمد کاظم  دربارهمدرسی طباطبایی حسین، بررسی ستیزه های دیرین 
 ٧٨-٤٢، ص ١١رحمتی،مجله هفت آسمان، شماره 

 اریخ، گفتگوی سید کوهزاد اسماعیلیسید کوهزاد اسماعیلی، دین پژوهی در مواجه با فلسفه و ت
 ٣با محمد علی امیر معزّی ، فصلنامه فرهنگی ایوان، شماره 

شهرام پازوکی، دو مسیر متفاوت یک مقصد، شعیه شناسی هانری کُربن و محمد علی امیر 
 ٤٥معزّی ، مهرنامه، شماره 

امامی اولیه، ایران نامه، محمد علی امیر معزّی ، پژوهشی در باب امام شناسی در تشیّع  دوازده 
 ١٣٧٠، تابستان ٣سال نهم، شماره

 یک نقد، ایران نامه، سال چهاردهم، دربارهمحمد علی امیر معزّی ، مالحظاتی 
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هدی فدایی مهربانی،حسن انصاریاحمد از حامد زارع؛سید امیر حسین اصغری،محمّد ایزدی، م
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 الئیسیته حرمت شکن-از الئیسیته آرام تا نو
 فرهاد خسروخاور

 
در روزهایی که مسلمانان سرگرم آماده شدن برای جشن و سرور میالد اشاره: 

پیامبر اسالم بودند حوادث غم انگیزی در فرانسه و در چند نقطه این کشور اتفاق 
افتاد و چند تروریست، با پرچم دفاع از اسالم، باعث قتل و کشتن شدن مردم 

 درباره دیگر بحث و گفتگوبیگناه بسیاری شدند. این واقعه غم انگیز و دردآور بار 
جایگاه دین در دموکراسی های غربی، مرزهای آزادی بیان، نقش دولت در 
محدود کردن آزادی ها، حق توهین و کفر گویی،حق حرمت شکنی را در ابعاد 
تازه ای مطرح کرد. برخی از پژوهشگران به نقد فرهنگ سیاسی فرانسه پرداختند 

مبانی  هدربار تردید  که بر مبنای نوعی ایدئولوژی الئیک بنا شده است امّا شک و
این شکل از الئیسیته را حوزه های روشنفکری فرانسه، جز اقلیتی محدود، بر 

کتاب در حوزه  ٣٠نمی تابند. در این میان فرهاد خسرو خاور که صاحب بیش از 
اسالم، جهادگرایی، بنیادگرایی به زبان های فرانسه و انگلیسی است و برخی از 

ز برگردانده شده است وارد ماجرا شد و کوشید تا با آثارش به چند زبان دیگر نی
نقد برخی زیاده روی ها در حوزه سیاست کمکی هر چند محدود به خاموش 
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کردن شعله های آتشی کند که گروه های افراطی برافروخته و دیگران نیز آگاهانه 
 زو یا خودناخواسته هیزم بیار آن شده اند. اما  چند نوشته کوتاه او و دعوتش ا

جامعه فکری غرب برای بازاندیشی پیرامون مبانی فکری الئیسیته و ضرورت نقد 
دیدگاه های مدافعان الئیسیته افراطی باعث درگیریهای فکری و سیاسی شد که 
تا به امروز ادامه دارد. قضیه از اینجا آغاز شد که فرهاد خسرو خاور به درخواست 

ن ته ای کوتاه به زبان انگلیسی برای آیکی از روزنامه نگاران مجله "پولیتک" نوش
مجله فرستاد که در فردای آن روز چاپ شد اما چند روز پس از آن و بدون مطلع 
کردنش مقاله او را از صفحه انترنتی آن روزنامه حذف کردند و در عوض مقاله 
ای از گابریل اتال ،سخنگوی کنونی دولت فرانسه، را منتشر کردند که نقدی بر 

هاد خسرو خاور بود و این نوشته در زمانی چاپ شد که مجله مقاله نوشته فر 
خسرو خاور را حذف کرده بود. در مخالفت و موافقت با دیدگاه های فرهاد خسرو 

 خاور همچنان بحث در رسانه ها و نشریات ادامه دارد.
گیریهای کلی این بحث را نوشته ای کوتاهی که ترجمه آن در زیر می آید جهت

ای دیگر نشان داده است که چگونه دهد. فرهاد خسرو خاور در نوشتهنشان می
خواهی دینی و بنیادگرایی اسالمی خود دین ای برای نبرد و مبارزه با تمامیتعده

اند و معیار حق و باطل را برداشت خود از این آئین جدید و آئین تازه ای آفریده
داده است و مومنین و ایمان الئیسیته به آن -دانند که خسرو خاور نام نومی

آورندگان این دین تازه فرمان ارتداد این و آن را صادر می کنند و حتی حق 
پاسخگویی از مخالفان را می گیرند. مقام علمی خسرو خاور باالتر از آن است 
که در توانایی های علمی، صالحیت فکری، استواری کالم و آزاد اندیشی او بتوان 

سیاست آزمون درگیريهایی است که جستجوی حقیقت  تردید کرد اما صحنه
آخرین دغدغه سیاست مداران است. امید که برگردان این چند صفحه کمکی به 
روشن کردن برخی از جنبه های این بحث کند و دیگران نیز با برگردان دیدگاه 

       .مخالفان او بتوانند به فهم بهتر این قضیه کمک کنند
 محسن متقی
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 الئیسیته حرمت شکن-الئیسیته آرام تا نواز  

حال و هوای بیمار گونه بر جامعه فرانسه سایه افکنده و عده ای الئیسیته را 
دستاویزِ جنگی اعتقادی کرده اند بدون اینکه ضرورتی برای آن وجود داشته 
باشد. این کشور مشکالت جدی بسیاری در مواجه با ویروس عالمگیر کرونا از 

ست دادن تدریجی قدرت رقابت صنعتی در اروپا و در جهان از یکسو و از د
سوی دیگر داشته و برچنین مشکالت باید شکاف میان ثروتمندان بزرگ و 
دیگران اقشار جامعه را نیز افزود. مبارزه ایدئولوژیک به نام الئیسیته باعث 
سرگرمی و غفلت جهت پرداختن به مسائل واقعی گردیده و نوعی قطبی شدن 

پدید آورده است که نتایج آن در تضاد با انتظارات مدافعان و پدید آورندگان را 
 این صحنه است.

در اینجا می خواهم به دو پدیده ای بپردازم که منشا و خاستگاه حمالت 
تروریستها در چند هفته گذشته بوده و شوربختانه فرانسه قربانی اصلی آن در 

وباره کاریکاتورهای مربوط به محمد و اروپا است. این دو پدیده یکی انتشار د
 دیگری حق توهین و کفر گویی در باب مقدسات است.

ضرب المثل معرف چینیان می گوید که انسان عاقل دو بار در همان چاه نمی 
افتد( به قول ما ایرانی ها آدم عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود). باری 

روزنامه  ٧خستین کاریکاتورها باعث مرگ مجله شارلی ابدو بار اول با انتشار ن
فرد عادی به دست جهادگرایان خشک اندیش و متعصب شد و بار  ٥نگار و 

دوم با انتشار مجدد این کاریکاتورها چندین نفر در چند سوء قصد جان باختند. 
حق پایدار توهین کردن و کشیدن کاریکاتور حق مقدسی است اما انگیزه این 

 غیر مسئوالنه و غیر عاقالنه می دانم. عمل را من به شخصه
به مسئله توهین بپردازیم: مسلما حق توهین به مقدسات به رسمیت شناخته 
شده است آیا این حق امری قدسی است و نباید آن را به نقد کشید و درباره 
آن چون و چرا کرد و یا به نام همین آزادی آن را به پرسش کشید؟ آیا ما بدون 
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ی آزادیم تا به دیگران، چه مسیحی، یهودی و مسلمان بتازیم هیچ قید و شرط
و با لذتی کژروانه به نام آزادی آنان را مسخره کنیم. آزادی من زمانی که سد 
راه آزادی دیگران شود پایان می یابد. باری کاریکاتورها برای توهین شدگان 

ت در اسجای انتخاب جهت پاسخی احتمالی باقی نمی گذارد: کدام مسلمان قا
تا با کشیدن کاریکاتور به نقد الئیسیته بپردازد بدون اینکه در معرض تحقیر و 
تنفر در مالء عام قرار نگیرد و کدام روزنامه ای با آگاهی به این وضعیت توانایی 
چاپ آن نوشته را خواهد داشت. نقادی های من در باب شکل تازه الئیسته، 

ن و در تقابل با الئیسیته پدران بنیانگذار آالئیسته نهاده ام -که من نامش را نو
در فرانسه است، مرا در معرض بدترین ناسزاها های نژادگرایانه و نفرت آور 
کسانی قرار داد که حرفهای مستهجن خود را بدون هیچگونه هراس از نتایج 
آن در شبکه اجتماعی فیسبوک گذاشتند. با این وجود من ناسزا نگفته و تنها 

دم و شاید استدالل من درست نبود اما دلیل را باید با دلیل و نه استدالل کر 
ناسزا پاسخ گفت. وقتی چنین بی رحمانه به من توهین می شود دیگر نمی 
توان از برابری استفاده از حقی که هیچ قدسیتی ندارد به نام آزادی سخن 

اید ند بگفت. آزادی در کشور فرانسه که خود را سرزمین بردباری و مدارا می دا
مستدل،متعادل و آرام باشد. کاریکاتورهای بسیار افراطی زیر پا گذاشتن چنین 
بردباری است و مخالف کرامت دیگران است. البته در گذشته کاریکاتورهایی 
درباره کاتولیک ها منتشر شد آیا خود این کار دلیل مشروعیت این عمل است 

در نظر داشت. هر کس در عالم  و آیا نباید قانونی بودن(قانونیت) آن عمل را
نظر و در سراسر اروپا می تواند بیش و کم از این حق استفاده کند امّا موقعیت 
خاص فرانسه را در این وضعیت باید در نظر آورد. آیا تعادل و خویشتن داری 
را نباید فضلیتی بزرگ دانست که معنی آن همانا مسئولیت هر کس در مقابل 

 است. چنین موقعیتی تنش زا
هرکس، شاید بجز حرمت شکنان شارلی هبدو، می داند که اسالم گرایی بنیادگرا 
خطری مرگ آور برای دموکراسی است. دیگر دموکراسی ها غربی این مسئله را 
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نه فقط در سطح دولت بلکه در سطح شهروندان هم در نظر گرفتند. به جای 
نه  لیم را زیر پا گذاشت واینکار فرانسه به نام آرمان توهین کردن چنین عقل س

تنها به انتشار مجدد این کاریکاتورها پرداخت بلکه آنرا عملی قهرمانه پنداشت 
که سرانجام آن و در این وضعیت هیجان زده مرگ چندین نفر شد.اینکه باید به 
مبارزه آشکار و نبرد بی امان با اسالمگرایی بنیادگرا چه در صحنه اعتقادی و در 

ظامی پرداخت آشکار است اما تحریک کودکانه بنیادگرایان و چه در زمینه ن
مردمان مسلمان سراسر دنیا با نشان دادن این کاریکاتورها نشانه فقدان عقل 
سلیمی است که دکارت مدعی بود که میان همه به بهترین وجهی تقسیم شده 

دارد  ظامیاست. مبارزه با جهادگرایی، که تنها اقلیتی را در بر می گیرد، راه حل ن
اما توهین کردن روح و دل تعداد زیادی از مسلمانان را جریحه دار می کند و 
نمی توان از آنان انتظار داشت تا مانند کاتولیک های قرن نوزده عمل کنند چرا 
که آنان در فرانسه اکثریت مهمی بوده و توانایی دفاع از خود را داشتند اما 

هستند که در روح و روان آنان هنوز نشانه مسلمانان در کشورهای غربی اقلیتی 
های سلطه غرب و استعمار برجاست. مسلما فرد فرانسویِ الئیک و سکوالر، به 
درست یا غلط، عمل  قدیس شکنانه خود را در بافت تاریخی در نمی یابد اما 

استعمار -بسیاری از مسلمانان چنین حرکتی را نشانه تحقیر خود و نوعی سلطه نو
قوانین در باب آزادیِ توهین برای تقدس بخشیدن به سنت بت  .می دانند

شکنانه را نگه داریم اما این قوه حرمت شکنانه را با روشن بینی و خویشتن داری 
اعمال کنیم. هر بار که این کاریکاتورهای لعنتی را دوباره در مالء عام می گذاریم 

آسمان می رود و در سوی از یکسو فریاد دفاع از آزادی مجرد و بی قید شرط به 
 دیگر مرگ انسان های بیگاه.

سه حمله تروریستی را کسانی مرتکب شدند که در فرانسه به دنیا نیامده اند: 
یکی در پاکستان، دومی در چچن و سومی در تونس و این نشان می دهد که 
افراط گرایی اسالمی چهره عوض کرده است. از این پس پدیده آزردگی محدود 

انان نسل دوم یا نو دینان در غرب نبوده بلکه مسلمانان را در سراسر به مسلم
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دنیا در بر می گیرد و جهانی شدن این امر بسیار خطرناک و عالوه بر آن بی 
فایده است. به قطعیت می توان گفت که بدون انتشار مجدد این کاریکاتورها 

انگیزی مواجه بی گناهانی که جان خود را از دست دادند با چنین پایان غم 
نمی شدند و نمونه دیگر کشورهای اروپایی اثبات مدعای ماست. با این وجود 
همچنان شعار می دهیم که باید به مبارزه بر علیه اسالمگرایی بنیادگرایان 

حق توهین و  دربارهپرداخت و فضیلت های الئیسیته و مخصوصا آزادی 
بیشتر و با شور و شوق به کشیدن کاریکاتور را رسما اعالم می کنیم. هر چه 

این تمرین خطرناک ادامه دهیم باعث گسترش شعله های آتش این بازی 
خطرناک خواهیم بود و غمگینانه شاهد تکرار نوعی مناسک خواهیم بود که 
همانا مرگ بیگناهان، تظاهرات عمومی، اعالمیه های رسمی سیاستمداران، 

دی به خلقیات الئیک و دفاع از آزاتاکید بی قید و شرط و تائید حمایت بی وقفه 
بیان است. امّا در فرادی این مناسک قربانیان در ماتم و عزا و جامعه آماده 
صحنه غم انگیز تازه ای می شود تا کایکاتور تازه ای چاپ شود و بی مسئولیتی 

 مدنی با فضیلتهای نوعی قهرمان گری آرایشگر صحنه تازه شود.
تا کی منتظر روش اندیشی در استفاده از آزادی ؟ تا کی باید در انتظار بازگشت  

به الئیسیته ای آرام بخش همانند گذشته که پذیرای همه بود؟ تا کی باید در 
 الئیسیته بود که با قدسیت بخشیدن به خود و با شور و-انتظار کنار گذاشتن نو

کافران دین مخالف خود می پردازد. چنین کار را از این پس شوق به نقد 
کاریکاتورهای توهین آمیز در شکلی دینی و با نشانه رفتن مسلمانان همچون 

ر الئیک د-مرتدان تازه انجام می دهند. تقدس در برابر تقدس، بی خیالی نو
مقابل خشک اندیشی و تعصب اسالمگرایان. چشم فروبستن نسبت به زیاده 

های توهین آمیز نه نشانه ضعف بلکه بلوغ آدمی است. باید در حدی  روی
 درمانی (هموپاتیک) و در نه در شکل افراطی استفاده کرد.-همان
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 نگرآینده و سازنده صلح  

 فیرحی داود
 

 نواندیشان فیرحی، از داود یاد زنده سخنرانی یویراسته آیدمی پی در آنچه
 در ۹۶مردادماه  که است تهران دانشگاه سیاسی علوم استاد و دینی

 انتهر  ارتباطات و فرهنگ، هنر پژوهشگاه صلح، در و جنگ اخالق نشست
 هب ابتال پی در تازگی به که ساله۵۶پژوهشگر  این کارنامه. است شده ایراد
 پردهبی یمباحثه دهها و مقاله ۶۰از  بیش و کتاب ۱۰شامل  درگذشت کرونا

 یهمه با و بودند او آراء جدی مخالفان از که بود صاحبنظرانی با پروابی و
 و تبیین و تعریف ینقطه در ویژه به دینی نواندیشان دیگر با که اختالفاتی

 اصالت بود؛ او مشترک آنها با نقطه یک در داشت سیاسی کارایِی فقه
گره به پیوسته و کردمی جستجو اشمیوه بودن انسانی در را دین درخت
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. اندیشیدمی مدنیت و مدرنیت و سنت و آزادی و دین میان نسبت کور های
 کهن هایجریان ظرفیت و آفت بررسی و نقد به بسیار اخیر سالهای در

 و استبداد باطل چرخه از و پرداخت مصر المسلمیناخوان جمله از اسالمی
 ممفهو در بازاندیشی و مشروطیت تجربه بازخوانی. گفت سخن انقالب
آمیختگِی  برای جوییچاره و حکمرانی اصول نقد نیز و والیت و وکالت

 آستانه«. اوست تأمالت و نقدها یبرجسته نقاط از سلطنت و فقاهت
» معاصر ایران در قانون مفهوم« و» مدرن عصر در دولت و دین«، »تجدد
 و رحمت روحش برای” دینی نقد“ .اوست از منتشرشده آثار از هایینمونه

 .کندمی آرزو صبوری بازماندگانش برای و آرامش
❊❊❊ 

 کتابی ما سنت اهل و شیعه حقوقی و فقهی ادبیات در و فکری سنت در
 کهبل نیست درآنجا فقط صلح بحث اما دارد وجود» صلح ادبیات« نام به
 عقود در و جنگ بحث مثال، در طور به. شودمی بحث نیز دیگر جاهای در
، دلیل همین به. است زیاد صلح بحث فضای آید، یعنیمی… و قراردادها و

 دارد، گزارش وجود صلح به راجع مسلمانی سنت در آنچه به راجع ابتدا من
 در. کنممی اشاره نیز برداشت یا پیشنهاد چند به و کنممی ارایه کوتاهی

 صلح که شودمی کنیم، گفتهمی صحبت صلح از که وقتی مسلمانی سنت
 ای مناقشه یا نزاع یعنی خود ضد همیشه یعنی است متقارن کلمات از

 خود ضد با که است متضاد کلمات جزو یعنی. کندمی تداعی را جنگ
 یا هست جنگی احتماال یعنی گوییممی صلح از وقتی. شودمی شناخته

 عبارت صلح که پذیرفته را این ما فقهی تفکر. رودمی جنگی وقوع انتظار
 فاقات نزاع که است جایی نزاع رفع. نزاع دفع یا رفع برای قراردادی از است

 در. نفر دو بین اختالف صورت به چه و المللیبین صورت به چه افتاده
 آن هدف که کرد تعریف ترمیمی صلح به توانمی را صلح نوع واقع، این

 دالتیع یا تعدیلی صلح نوع یک این. است ریخته هم به مناسبات ترمیم



 نگرندهیصلح سازنده و آ

١٦٩ 
 

آن،  نوع دومین اما. کندمی جبران شده وارد که را خسارتی یعنی هست نیز
 همجموع اما نداده رخ جنگی یا دعوا واقع، هنوز است؛ در پیشگیرانه صلح
 صلح. است دادن رخ حال در اتفاقی که دهدمی نشان زندگی هوای و حال

می یعنی است نزاع دفع دنبال به بلکه نیست ترمیم دنبال به پیشگیرانه
 و المللبین روابط در هم این. بیاید خواهدمی که شود آنچه مانع خواهد

هزینه کم مبارک، صلحی صلح این. دارد وجود افراد خصوصی روابط در هم
 کوشدمی و کندمی ردگیری را نزاع و جنگ هاینشانه. است اول صلح از تر
 به نتیس و شیعه ادبیات در صلح نوع دو این. کند دفع شکلی به را آنها که

 شافعی، از فقه در هم کمی و شیعی ادبیات در اما. دارد وجود دایم طور
 صلحی نه یعنی کنندمی صحبت» ابتدایی صلح« نام به صلح از دیگری نوع
 لحیص محتمل، بلکه نزاع از جلوگیری برای نه و است نزاع جبران برای که

 در. کندمی تولید جدید نظم و قراردادها و شودمی شروع مستقال که است
 هاادبیات از بعضی در اما شودمی گفته ابتدایی صلح آن به شیعه ادبیات

. است نگرواقع، آینده در که گویندمی هم سازنده یا پیشتاز صلح آن به
 نایمب به آن از پیش اما کرد خواهم صحبت بیشتر صلح نوع این به راجع

 .کرد خواهم اشاره قبلی صلح نوع دو فلسفی
 حوزه در مسلمان اندیشمندان و فقها مسلمانان، ظاهرا هاینظریه طبق

 که بود این بر تصورشان و بودند گراییواقع مکتب به نزدیک صلح، بیشتر
 محکوم هستی یعنی. است کم آنها هاییافته و زیاد هاانسان هایخواسته

 در چه را همگان نیازهای و هاخواسته تواندنمی خیلی و است ندرت به
 یک شاید. کند مادیات، برآورده حوزه در چه و عمل درحوزه چهباور،  حوزه

 یلیخ بودن نادر زندگی؛ یعنی اقتصاد نام به داریم چیزی ما. است اقتصاد
 این ام سنتی فقهای برداشت که است این قضیه بنابراین، ظاهر. چیزها از

 این یعنی. خورد خواهد هم به هاانسان هایسنگ حال هر به که بود
انانس منافع یعنی. دارد وجود صلح نظریه زمینه در ظاهرا که است فرضی
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ها، ها، گروهانسان جای به توانمی. کرد خواهد تالقی باهم حال هر به ها
 و منافع اینها از یک هر گذاشت، باالخره را… و هاها، امتاقوام، ملت
 مینه به. خورد خواهند هم به و دارد تضاد یکدیگر با که دارند تفسیرهایی
 لحاظ از اما است العقودصلح، اشرف که است درست شودمی دلیل، گفته

. آیدمی هم صلح آیدمی نزاع که هرکجا یعنی. است فروعات رتبه، جزو
 روابط تابع اما است سیدالعقود و خوب که هرچند ندارد صلح، اصالت

 این. هاستانسان وقوع حال در احتماال یا داده رخ واقعی آمیزخصومت
 افتاده جا ما فقهی هایدستگاه در رسدمی نظر به که است فرضی پیش
 نهایت کنندمی صحبت پیشگیرانه صلح از وقتی نیز دلیل همین به. است

 بهتر خیلی پیشگیرانه جنگ از پیشگیرانه صلح. آیدمی حساب به پیشرفت
بی یابتدای صلح که بودند معتقد ما سنتی فقهای دلیل همین به و است

 بنابراین، صلح نداده رخ هم جنگ نیست جنگ انتظار که چرا معناست
 بتداییا صلح یا سازنده صلح نام به ترمی از ما اینکه تا ندارد موضوع اصال

 صورت قابل و ندارد موضوعیت بنابراین، چون. کنیم صحبت بدوی صلح یا
 .ندارد وجود اصال سوم نوع صلح یعنی. است باطل پس نیست هم

 نظری چنین به شافعیه فقهای برخی استثنای به سنتاهل اکثر امروز
 قابل و است جهتبی سوم نوع صلح که دارند اعتقاد معتقدند؛ یعنی

 به شیعیان بین در ایبعد، ایده به قاجار دوره از تقریبا اما. نیست تصویر
 صاحب قمی میرزای مرحوم ادبیات در بار نخستین البته که آمد وجود

 مناقشه ایران در که بود شده پیدا شاهفتحعلی زمان در» الشتاتجامع«
 مرحوم. بود جدی مناقشات نیز داخل در و داشت جریان روس و ایران بین

 رمیمیت صلح گفت و کرد تقسیم قسمت سه به را صلح قمی، اصال میرزای
 دارد جودو نزاع توقع که جایی پیشگیرانه، یعنی صلح. است نزاع مابعد که

 گونهآن را آینده تا کندمی صلح به شروع اساسا انسان که ابتدایی صلح و
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 اینجا از صلح این. شود مسدود و کم جنگ به راه تا بسازد خواهدمی که
 .دارد رواج شیعه فقه در تاکنون و شد مطرح

 
 است دیپلماسی و مذاکره فن هایتکنیک از یکی ابتدایی صلح
 دیپلماسی و مذاکره فن هایتکنیک از یکی سازنده یا ابتدایی صلح امروز

 مرحوم مثل ما حقوقدانان بعضی. است خارجی و داخلی سیاست حوزه در
 بتداییا صلح بود معتقد ایشان. بود ابتدایی صلح مخالف کاتوزیان ناصر
 اما. دهد انجام هم جدیدی کار تواندنمی و بردمی بین از را قراردادها بقیه
می مثال، گفته طوربه. است کرده پیدا زیادی اهمیت ابتدایی، اخیرا صلح
 آن شروط و ندارد پیشینی شرط که است ابتدایی، قراردادی صلح که شود

 نهفته قبل از هابیع، شرط در مثال برای. کنندمی تعیین قرارداد طرفین را
یم و نیست طور این ابتدایی صلح در اما برد دست آن در تواننمی و است
 این دوم و است طرفین رضایت صرف دارد؛ یکی مهم شرط دو که گویند
تعریف،  این. کنندمی توافق چیزی چه سر بر بدانند طرفین اجماال که است

 برای خصوصی حقوق در. است رفته عمومی حقوق به خصوصی حقوق از
 بیمه، تابع قراردادهای. رفت کار به بیمه خصوص ایران، در در بارنخستین

 دانند، یعنینمی را هزینه مقدار که دلیل این به نیستند سنتی قراردادهای
 که نیست روشن خیلی اما کنندمی قرارداد را چیزهایی گربیمه و گزاربیمه
 .خیر یا شد خواهد عملی اینها

 المللبین روابط در کنندهمذاکره که معناست این به ابتدایی بنابراین، صلح
 ای نزاع تولید منتظر اینکه از داخلی، قبل مسائل در سیاسی هایگروه یا

. شوندمی تسالم قراردادهای خود، وارد خالقیت با باشند آن هاینشانه
 نظام اینکه از مثال، قبل بطور. کندمی کم را اختالف اجازه که قراردادهایی

 قراردادهای کند مشکل دچار را خلیج طرف فارس، دو خلیج کشتیرانی
 را منازعه امکان که کنند ایجاد را جدید حقوقی نظام توانندمی سازنده



 ۱۳۹۹ | پائیز ۳شماره| سال اول | 
 

١٧٢ 
 

 بسیار المللبین نظام در بحث این. منازعه وقوع به رسد چه دهد کاهش
 ملت یک حاضر حال در که هابندی قطب بحث مثال، در بطور. است جدی

 احتمال قبال اینکه بدون کند یارگیری هاملت سایر بین در کندمی تالش
 امکانات از یکی رسدمی نظر ترتیب، به این به. باشد داشته وجود اصال نزعی
 هوممف کردن است، شارژ نهفته صلح قرارداد یا مفهوم در که مهمی بسیار
 در جدید عرف یک ایجاد بلکه نیست پردازانهخیال این. است ابتدایی صلح
 مساله خصوصی حوزه مثال، در بطور. است مناسبات در و المللبین نظام

 .نیست شدنی متعارف، حل عقود قالب در ربا هاست، مشکلبانک در ربا
 ایمصالحه پذیرسرمایه و گذارسرمایه بین یعنی است تسالم آن راه تنها

 را این. کند باز حدی تا را بانکداری راه تواندمی صلح این و آید وجود به
 المللیبین قراردادهای و المللبین روابط در صلح برای بیشتری راه تا گفتم

 هک است آن، این و دارد مهم فلسفی مبنای یک بحث این فرض. شود باز
 انیست، آنه بنیادگرایانه هستند بندیتقسیم این تابع که متفکرانی عقیده
 شکل به تواندمی و اندشده ساخته صلح هم و جنگ هم که هستند معتقد
 مرهمی صلح و باشد اصل جنگ که نیست گونهاین یعنی. ساخت دیگری

 نه عنیی. باشد صلح کوزه بر جنگ، ترکی و باشد اصل صلح یا باشد آن بر
 شدمی اگر و هستند ساختگی دو هر بلکه جنگ نه و است اصل صلح

یم نیز این از بعد باشند آشنا آن با مردم و ساخت قرارداد تاکنون، چند
بپذیرند،  تدریج به مردم و شود عرف تا ساخت دیگری قراردادهای توان

 این باید نیز بانک حوزه در رسدمی نظر به. پذیرفتند را بیمه که همانطور
 صلح که هستند معتقد هاخیلی که است دلیل همین به. کرد وارد را بحث

 قبلی هاینظریه با آن مبنای هم که است پرفایده خوب ترم یک ابتدایی
 هایصلح آن در بحث و جر از را ما که دارد را امکان این هم و کندمی فرق

 .کند خارج متعارف
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 »اسالم در قدرت و زنان« کتاب درباره
 کیان آزاده اثر

 پویاصادقی مهدیس
  

 پاریس دانشگاه در شناسیجامعه فرانسوی-ایرانی کیان، استاد آزاده
 زنان« عنوان با، ۲۰۱۹سال  در خود یشده منتشر کتاب آخرین هفت، در

 زبان به فرانسه، و کشور در میشالون انتشارات که» اسالم در قدرت و
 در زن یمسئله توضیح و تشریح است، به کرده منتشر را آن فرانسوی

 به. پردازدمی اسالمی دینی گفتمان در قدرت ساختار در او جایگاه و اسالم
زمینه،  این در پژوهشی و علمی آثار و هاکتاب نگارش برهوت در قطع طور

 یمسئله بررسی به کامل و جامع البته و جزئیات با بتواند که کتابی یافتن
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 با نحله چندین و شاخه چندین دینی خود اسالم، که دین در قدرت و زن
 از کیان، اما. دشوار مراتب به است است، بپردازد، امری هزارساله تاریخ
 فصل ۹مقدمه،  حاوی کتاب، که این در و آمده بر دشوار کار این یعهده
 که پردازدمی اساسی یمسئله این تحلیل است، به گیرینتیجه و اصلی

 که شدهشناخته رسمیت به جنس دو از یکی عنوان زن، به اصوالً جایگاه
شده،  تعریف او برای نیز ایگسترده و پیچیده ایوظیفه و حقوقی مناسبات

 نسل تحقیقاتی توجه و امروز، توان که کجاست؟ پرسشی دین این در
 داشته معطوف خود به را پژوهشگر و کنشگر هایفمینیست از جدیدی

 .است
 جویندگان عطش تواندمی پرسش، هم این برای پاسخی یافتن برای تالش

 در پُررهرو ادیان از یکی عنوان به اسالم دین یدرباره را علم و حقیقت
اول،  ینکته از ترمهم هم، شاید و کند، سیراب زندگی آن در که جهانی
 یمسئله یدرباره هاتنش نیز گاهی و مناقشات حل به بود خواهد کمکی

 معرفی» هراسزن« و» ستیززن« دینی عنوان عموماً به که اسالم در زن
گفتمان و نهادها چه یوسیله به کهاین از معرفی، فارغ گونهشود؛ اینمی

 دین نقد در کهاین از فارغ شود، ومی ترویججهان،  در ایسیاسی های
 کنیم، و تأمل زنان به مربوط مسائل روی توانیممی جاهایی چه اسالم، در

 دهیم، اما قرار آزمون و بررسی مورد را هادینی، آن نواندیشی نگاه با
 سراسر در مسلمان زنان معمول و هرروزه زندگی که جاستاین واقعیتش
 امتم تأثیر نه، تحت باشند، چه نشینمسلمان کشورهای ساکن جهان، چه

 به. دهدمی شکل تغییر و داشته مباحثات، قرار و تضادها و هامناقشه این
 لزوماً متعلق نه یا اسالم، و جهان از امروزه، محققان که است سبب همین

 ازآغ را مباحث، نهضتی این روی تخصص دارای دینی، اما گفتمان این به
شناختی، جامعه دانشگاهی تحقیقات کار به آن، دست بستر در تا اندکرده
 اسالم، جوامع بر غیره و ادبی و هنری حتی و شناختی، فلسفیروان
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 رد. شوند ابراهیمی دین این به معتقد شهروندان و امروزی نشینمسلمان
 در زن یمسئله بر نیز فمینیست پژوهشگران و هامیان، فمینیست این

 موضوع این یدرباره بتوانیم بیشتر هرچه تا اندشده متمرکز اسالم
 ارزیابی دمور  بهتر و بیشتر را آن مختلف ابعاد و کنیم محتوا جنجالی، تولید

 .دهیم قرار
 انزن تمامی« به را آن که کتاب این کیان، در آزاده میان، پروفسور این در

 سه کرده، در ، تقدیم»جنگندمی آزادی و کرامت برای که خاورمیانه
 و» فمینیستی جدید هایپارادایم«، »گرایینوشرق و جنسیت« زیرعنوان

، »اسالم در زنان قدرت یمسئله« مقدمه، و در» قدرت مفهوم در بازنگری«
 و زنان«، »سیاسی قدرت و زنان«، »اسالم در قدرت جستجوی در زنان«

 دوان در اسالم و زنان«، »زنان حقوق و اسالم«، »هاحرم در قدرت
، »سازیبازاسالمی سیاست«ترکیه)،  و ایران، مصر بر متمرکز» (معاصر

عنوان  به» اسالمی فمینیسم« ، و»مجدد حجاب و حجاب حجاب، کشف«
 یمسئله تا کرده مفصل، تالش گیرینتیجه یک و کتاب در موجود فصل ۹

 هرابط در تنها مضاعف، نه توانمندسازی دیدگاه از را اسالم در زنان قدرت
 و» ربیغ سفیدپوست فمینیسم« با رابطه در مردساالرانه، بلکه قدرت با

بارهدر کتاب این نگارش با وی. دهد قرار تحلیل مورد آن هژمونیک تمایالت
 و زنان این که دهدمی اسالم، نشان جهان هایفمینیست و زنان ی

 لیتحلی ابزارهای متعددشان، تولید تجربیات طریق چگونه، از هافمینیست
 نادیده هاقرن راهگشای ابزارها این تا اندکرده آغاز را جایگزین فمینیستی

 ایاصلی جریان و غالب فمینیستی فضای در شدن طرد و شدن گرفتن
 هم هاآن جانب از تا کرده تالش حالت بهترین همواره، در که باشند

 یو، ازآلترنات فمینیسم این که البته. باشد نیز آنان ینماینده و کند صحبت
 در مذکور، چه امروزه، فمینیسم و است آمده بر خوبی به امر این یعهده
 دیلپسااستعماری، تب فمینیسم ساختار در چه و اسالمی فمینیسم قالب
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 تجزیه و تحلیل و فمینیستی محتوای تولید در قدرتمند و اصلی اینحله به
 رد زنان مسئله به معطوف تنها که است شده عملی کنشگری و نظری
 .نیست مسلمان جوامع و اسالم
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 منظر دو از شناسیدین
 و” ندی از انسانی قرائت در تامالتی“ کتاب به نگاهی

 شبستری مجتهد محمد آراء
 رضائیه سارا

  
 وشمگ به بودایی سرودهای ژاپن بودایی معبدهای در وقتی پیش سال چند"

 یم سرود انسانها برای خدایان گویی که داد دست من به تجربه خورد، این
 عارفانه های قوالی وقتی دهند، اما می نوازش خداوندگونه را آنها و خوانند

 گوشم به فارسی زبان عرفان، به اقطاب های مقبره در هند مسلمانان
 یرتح بیابانهای در سرگشته انسانهای که داد دست من به تجربه خورد، این

. دندخداون جستجوی ساحل، در بی دریاهای زده طوفان شکستگان کشتی و
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 قوالی این و انسان به خدایان منظر از نگاه تجربه بودایی سرودهای آن
 می مفهوم من برای را خدا سوی به انسان از حرکت تجربه عارفانه های

 ."سازند
 هنوشت" دین از انسانی قرائت در تامالتی" کتاب مقدمه از بخشی اینها

 الهیات و قرآنی علوم پژوهشگر و شبستری، فیلسوف مجتهد محمد
 مندان عالقه به نو طرح انتشارات توسط ١٣٨٣ سال در که است تطبیقی

 اپچ سال، به یک از کمتر زمانی مدت گذشت با و شد فکر، عرضه عرصه
 .رسید هم دوم

 با هک است رود، معتقد می شمار به معاصر اندیشمندان از که شبستری
 به بایست امروزی، می بشر زندگی در چشمگیر تحوالت و تغییر به توجه

 اب و شده اساسی دگرگونی دچار نیز آنان ایمان و آن، دین، معنویت تبع
 به نهایت در تا آورد دست به آنها از جدیدی قبلی، فهم باورهای از عبور

 .رسید دینی تجربه
 خصیش وبسایت در شبستری مجتهد محمد استاد نامه زندگی شرح مطابق

 سالگی ٥ در. گشود جهان به چشم شبستر در ١٣١٥ سال در ایشان، وی
 برای ١٣٣٠ سال در و شد منتقل تبریز به سکونت برای خانواده اتفاق به

 این در سال ١٨ مدت. گردید قم علمیه حوزه وارد اسالمی علوم در تحصیل
 تفسیر و اصول و اسالمی، فقه کالم و فلسفه در تحقیق و تحصیل به حوزه

 در .رساند پایان به را خود تحصیالت حوزوی سطوح باالترین در و پرداخت
 یبهشت محمد سید دکتر مرحوم و شیعه تقلید مراجع از تن دو ١٣٤٨ سال

 کشور آن به آلمان هامبورگ اسالمی مرکز اداره برای تا کردند دعوت وی از
 .برود
 آلمان کشور در سال ٩ هامبورگ، مدت اسالمی مرکز مدیر سمت با وی

 رب تسلط با تا آورد پیش فرصتی وی برای اروپا در اقامت. داشت اقامت
 الهیات و جدید فلسفه ویژه غرب، به تمدن و فرهنگ در آلمانی زبان
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 رایب مدت این در او. آورد عمل به تحقیقاتی و مطالعات نزدیک مسیحی، از
 و الهیاتی و فلسفی المللی بین های کنفرانس و سمینارها در شرکت

 با و دکر  سفر امریکا و اروپایی، عربی مختلف کشورهای به بارها سخنرانی
 نقاط در مسلمان و مسیحی، یهودی، بودایی برجسته های شخصیت

 سفهفل و علم های چالش درباره آنان با و نشست گفتگو به جهان مختلف
 .آموخت آنان از فراوان و کرد نظر تبادل جهان بزرگ ادیان الهیات با جدید

 انتخابات دوره اولین در. بازگشت ایران به ١٣٥٧ سال در شبستری مجتهد
 نمایندگی به شرقی آذربایجان از انقالب، وی از پس ملی شورای مجلس
 آزادیخواه نمایندگان جمله از مجلس آن در او. شد انتخاب شورا مجلس

 آرا و بودند سیاسی اوضاع روند انقالب، منتقد از طرفداری عین در که بود
 زا پس وی. کردند می بیان ها رسانه و مجلس در پروا بدون را خود افکار و

 کشور سیاسی اوضاع روند با چون اسالمی شورای مجلس اول دوره پایان
 رد عضویت با و کرد خودداری انتخابات دوم دوره در شرکت نبود، از موافق
 ستپیو اسالمی معارف و الهیات دانشکده به تهران دانشگاه علمی هیئت

 .شد تدریس به مشغول و
 را" سنت و هرمنوتیک، کتاب" کتاب ١٣٧٦ سال در شبستری مجتهد محمد
 برای را کتاب این موضوعات از بخشی این از پیش وی. کرد منتشر

 این شرن با. بود کرده تدریس الهیات دانشکده ارشد کارشناسی دانشجویان
 و دینی علوم پژوهشگران برای جدیدی انداز فارسی، چشم زبان به اثر

 اربسی موضوعی با آنان و شد گشوده قم علمیه حوزه دانشوران خصوصا
 المیاس علوم اصلی منبع دو همیشه سنت، که و کتاب نسبت یعنی مهم
 عدب سالهای در. شدند آشنا بار اولین برای جدید هرمنوتیک اند، با بوده

 تمخالف مورد نیز وی شد، آرا نوشته باب این در متعددی مقاالت و کتابها
 خود جای جدید هرمنوتیک باالخره اما گرفت قرار زیادی های موافقت و ها
 .کرد باز ایران معاصر دینی ادبیات در را
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 ایه دانشگاه دگراندیش استادان کردن بازنشسته موج که ١٣٨٥ سال در
 شبستری مجتهد رسمی خدمت از بیشتر سال ١٩ اینکه افتاد، با راه ایران

 عرفان و ادیان گروه تمام استاد تنها او و بود نشده سپری تهران دانشگاه در
 او ورحض به مبرم نیاز آموزشی گروه و بود تهران دانشگاه الهیات دانشکده

 از پس. کردند اجباری بازنشستگی مشمول را بود، وی کرده اعالم را
 هب دعوت وی از تدریس جهت اتریش و آلمان از دانشگاه بازنشستگی، دو

 را ها دعوت مزاجی، آن نامساعد وضعیت علت به او ولی آوردند عمل
 .نپذیرفت

 اسالمی دینی متون هرمنوتیک باب در وی نظریات آخرین ١٣٨٦ سال در
 که دش منتشر" جهان از نبوی قرائت" عنوان با مفصل مقاله یک صورت به

 برای مقاله این در. برانگیخت را داری دامنه های موافقت و ها مخالفت
 یامبرپ" نبوی کریم، "کالم قرآن که کرد مطرح را نظریه این وی بار نخستین

 دیتوحی قرائتی وحی، بلکه خود نه و باشد می وحی محصول و است اسالم
 ینا پیرامون شده انگیخته های چالش و بحثها. وحی پرتو در جهان از است

 المعارف دایره تاسیس آغاز از شبستری مجتهد. دارد ادامه همچنان نظریه
 مقاالت و بوده المعارف دایره این علمی شورای اسالمی، عضو بزرگ

 .است رسیده چاپ به وی از متعددی
 از را است، دین مصاحبه یا مقاله عنوان ١٣ بر مشتمل که حاضر کتاب

 مقدمه در شبستری مجتهد. دهد می قرار مطالعه مورد انسانی رویکردی
 دین ام گفته بارها. «دهد می شرح چنین را خویش ی کوتاه، دغدغه ای
 منظر" از و" انسان به خدا منظر" از. کرد مطالعه توان می منظر دو از را

 انسانها از خدا که شود می طرح چنین مساله وقت یک". خدا به انسان
 .چیست دین از منظورش که کند می تعریف آنان برای و خواهد می دین
 سلوک و ورزی انسان، دین که شود می طرح چنین مساله دیگر وقت اما

 خداوند زند، به می رقم خود برای را ای ویژه سرگذشت و کند می معنوی
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 عنوان به را معنوی سلوک این ابعاد و نهایت، محتواها در و آورد می روی
 مساله، همان طرح از دوم ی گونه این. کند می تعریف خود برای دین

 چون .است خدا به انسان منظر از دین به نگاه یعنی دین از انسانی قرائت
 می بهتر را کنم، آن می قرائت انسانی را دین وقت هر هستم انسان
 .»فهمم
 اب بحث مورد کتاب از مقاله نخستین در شبستری مجتهد محمد استاد
 های تالش نقش توضیح در" دینی متون و فلسفی هرمنوتیک" عنوان

 و تهاقرائ تعدد در هرمنوتیک دینی، نقش متون تفسیر در انسان عقالنی
 تفاسیر دتعد آیا که پرسش این به پاسخ در و داند می انکارناپذیر را تفاسیر

 طرفداران که رایج افترا این:  گوید می است حقیقت نسبیت معنای به
 و کند قرائت خواست گونه هر کس هر گویند می متفاوت قرائتهای امکان
 که قرائت گونه آن. است واقعیت از دور است، کامال صحیح قرائتها همه

 و ودش می گذاشته نشود، کنار برخوردار شدن قبول برای کافی استدالل از
 یکاف استدالل از تواند می قرائت یک از بیش گردد، ولی می اعالم باطل
 دتوان می قرائت یک از بیش بنابراین و شود برخوردار شدن قبول برای

 را خود طرفداران توانند می مقبول قرائتهای از کدام هر و باشد درست
 می تیجهن را دینی درون معرفت نظریه، پلورالیسم این البته. باشند داشته

 .دهد
 ستا این در ادیان میان در قبلی ای فرقه کثرت با پلورالیسم این تفاوت

 فرقه ره و کردند می تکفیر و تفسیق را یکدیگر بالفعل های کثرت آن که
 پیروان امروز اما. دانست می باطل را دیگر فرقه و مطلق حق را خود ای

 حق هن را خود و کنند نمی بلند تفسیق و تکفیر چماق متفاوت قرائتهای
 .هستند متکی خود دالیل به که دانند می نسبی حق مطلق، بلکه

 ندهندانستن"، نویس ابرهای در پرواز" عنوان با کتاب این از دیگر ای مقاله در
 رتصوی به ندانستن ابرهای در  خدا سوی به انسان پرواز مدل در را ایمان



 ۱۳۹۹ | پائیز ۳شماره| سال اول | 
 

١٨٢ 
 

 ایمان مقایسه نیز و ایمان از دینی درون تعریفی از پس و کشد می
 گوید می یفلسف نقد با ایمان نسبت باب یکدیگر، در با عارفانه و متکلمانه

ند، ک بیان را خودش های ایمان، تجربه گر تجربه شخص باشد قرار اگر که
 ردگی می قرار فلسفی نقد معرض در ناخواه خواه ها گزاره و و اعتقادات این

 اعتقادی های گذشته، گزاره در فالسفه. شود ارزیابی شان فلسفی اعتبار تا
 سیککال انتولوژیک فلسفی موضع را، از متکلمان وسیله به شده بیان

 ویس از که شکلی آن به را ها گزاره آن از بسیاری و کردند می نقد خودشان
 یدیگر های گزاره آنها جای به و کردند نمی شد، قبول می عرضه متکلمان
 از و دیگر ای گونه به اعتقادی های گزاره نیز اکنون. کردند می پیشنهاد

 .شوند می نقد دیگر شناختی معرفت موضع
 ایه گزاره من« بگوید تواند نمی ایمان گر تجربه که است این مسلم قدر

 شود می وارد آنها بر نقدی چه اینکه به و کنم می بیان را خود اعتقادی
 نقدها به که است این مومن یک معرفتی وظیفه.» دهم نمی اهمیتی

 بی از را آنها و بزند نقد محک به را خود اعتقادی های گزاره و کند توجه
 .دارد نگه دور شناختی معرفت اعتباری

 هدین، ب و مردمساالری نام با دیگر ای مقاله در شبستری مجتهد استاد
 دینی غیر و مردمساالری، دینی اساسا که پردازد می موضوع این تحلیل

 روشنی امروز، به دنیای در مردمساالری پذیرش دالیل طرح ضمن او. ندارد
 اصل با تضاد در دینی ، خود مردمساالری مفهوم که دارد می بیان

 .است مردمساالری
 است نظامی تنها حاضر عصر در پذیریم، چون می را مردمساالری نظام"

 واندت می انسانی شایسته آزادی و عدالت بزرگ حقیقت دو آن سایه در که
 سانیتان توانند می تحقق این قلمرو در ها انسان و کند پیدا نسبی تحقق

 هیچ .برآیند خداوند برابر در خود مسئولیت عهده از و بخشند تحقق را خود
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 دینی قرائتهای همه اینکه باشد، مگر مردمساالر تواند نمی ای جامعه
 .باشند داشته  مساوی رشد و حیات حق آن در موجود

 را نآ و کرد اضافه دینی پسوند مردمساالری به توان دیگر، نمی سویی از
 وندپس. دارد قرار مردمساالری مقابل نقطه کامال که برد کار به معنایی در
 که باشد چیزی تواند نمی قید معنای زند، ولی می قید پسوند صاحب به

 همان مردمساالری. سازد خالی محتوا از کلی به را پسوند صاحب
 عالمان و آمده وجود به دنیا در که است حکومت از شکلی و دموکراسی

 درباره ایرانیان اگر. دارند آن تحلیل و توصیف در سعی سیاست
 موافقت و شده شناخته معنای همان کنند، درباره می بحث مردمساالری

 ."کنند می بحث همان با مخالفت و
 یم دین به سویی از خود ی نوبه به یک هر نیز حاضر کتاب مقاالت دیگر

 شرب سیاست، حقوق مثل ای عمده انسانی امور با دیگر سویی از و پردازد
 مباحث سرآغاز تنهایی به یک هر که مقاالتی. دارد کار و سر خردورزی و

 و ها مخالفت و بوده بوم و مرز این روشنفکری تاریخ در ای عمده
 .است داشته دنبال به را بیشماری موافقتهای

 یحقوق حاکمیت و ابراهیمی ادیان بشر، متون حقوق" مقاله در مثال برای
 بر خداوند حقوقی حاکمیت که پردازد می مطلب این بیان به" خداوند
 نهاییت به خود که بحثی. نیست دفاع قابل و قبول قابل مفهومی انسانها

 .زند می خداوند و دین از عرفی ی متکلمانه برداشتهای خرمن به آتش
دیگر،  اخالقی اصول همه و عدالت اصل باب در خداوند نواهی و اوامر"

. اردند انسانها میان در موجود اخالقی اصول همان دینی تایید جز حقیقتی
 مین اخالق بنیادهای و اصول تاسیس به ابراهیمی، خداوند ادیان متون در

 مورد را انسانها میان در موجود اخالقی بنیادهای و اصول پردازد، بلکه
 از را آنها تا سازد می مطلق را آنها و دهد می قرار خود تایید و تصدیق
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 و اوامر که است جهت این به و. دهد نجات اخالقی باطل نسبیت مهلکه
 .کند نمی معارضه بشر حقوق با خداوند نواهی

 کشورهای در مسلمان نواندیشان از ای عده کوشش رسد می نظر به
 یگرد اصول همه مبنای که فقهی - الهیاتی اصل یک تاسیس برای اسالمی

" تاس خداوند آن از حاکمیت" عنوان با گیرد قرار کشورها این اساسی قانون
 برای راه و نیست دفاع قابل و ندارد مبنایی حاکمیت حقوقی معنای در

 باز اسالمی کشورهای اساسی قانونهای در بشر حقوق دادن قرار اساس
 ."است

 دینی - سیاسی جریانهای" عنوان با کتاب همین از دیگری مهم مقاله در
 آن دینی - سیاسی های حرکت از تحلیلی ارائه ضمن" انقالب از پیش ایران
 سیاسی هاندیش" سیاسی افتاء" که پردازد می اساسی نکته این بیان به زمان

 کرده تکیه سیاسی - دینی فتواهای بر تنها که جریانی زمان آن در و نیست
 .کرد نمی عرضه سیاسی اندیشه گونه بود، هیچ

، دین به انسانی رویکرد در: "  خوانیم می کتاب مقدمه پایانی بخش در
 است مربوط خدا به چه وهر خدا به انسان منظر از انسان تامالت گرچه

 ندی انسان که ندارد منافات تجربه این با رویکرد این شود، ولی می آغاز
 بیابد خداوند مخاطب چنان را خود اش دینی های تجربه از مراحلی در ورز
 گوش هب یکپارچه و ببیند غایب صحنه از گر تامل مثابه به را خود دیگر که

 چنین آثار شود، همه حاصل اگر وضعیت این. شود تبدیل محض کننده
 تیح احوال این همه با ولی. شد خواهد بخش زندگی و پرثمر بسیار انسانی

، االذهانی بین کوشش و دیگران با گفتگو مقام در انسانی چنین برای
 ونچ ما. بود خواهد تفاهم و بحث راه ترین مناسب دین به انسانی رویکرد

 قطف یکدیگر با) استثنا بدون( موضوعات همه هستیم، درباره انسان همه
 .بزنیم حرف توانیم می انسانی رویکرد با



از دو منظر یشناسنید  

١٨٥ 
 

 گذشته، آماج سالیان طی در شبستری مجتهد استاد اندیشه که چند هر
 نقدهای کنار و گوشه در بوده، اما شماری بی های بدفهمی و ها رحمی بی

 تفکر مقام و ارزش از اتفاقا که خورد می چشم به هم محترمی و ارزنده
 در فهم، چون برهوت در که اندیشمندی. دارد حکایت مجتهدشبستری

 .نشد ای تنابنده هیچ آویز گردن که است گرانی




