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  »خطاهاي روایت ملکیان از روشنفکري دینی«
  

  احسان ابراهیمی
  کارشناس ارشد فلسفه اخالق

  
که حاوي  1ملکیان در سایت نیلوفر منتشر شده است مصطفیاخیراً مصاحبه ایی از 

ناروا گویی هاي معرفتی و منطقی در . مطالبی است نیازمند دقت بیشتر و پاسخگویی
فکر فلسفی قدم و قلم زده است، انصافاً جاي تعجب کالم کسی که سالهاست در فضاي 

تالش می کنم در فرازهاي بعدي، به اهم خطاها و خلل هاي جدي مندرج در . است
  .اشاراتی داشته باشم ويکالم 

بارها » روشنفکري دینی«سخن قدیمی ایشان مبنی بر تناقض آلود بودن اصطالح  -1
دباغ در مقاله  سروشو 2»شیر و شکر«سروش در مطلب  عبدالکریم. اسخ ها را نداردپاسخ داده شده است و گویی ایشان بناي شنیدن پ

را بیان کرده  منطقی این مفهوم سازوکاربه نحو مستوفا حدود و ثغور بحث و دالیل پسینی و پیشینی 3»!؟ آبغوره فلزيو روشنفکري دینی«
قائل به تفکیک معرفت » فهم از دین«و » دین«آنچه مفهوم روشنفکري دینی را منطقاً روا می کند، نظریه قبض و بسط است که میان . اند

همین ذاتگرایی افراطی و تک ساحتی اصلی ترین خلل . ملکیان، تعبد را ذات دین می داند و تعقل را ذات روشنفکري. شناسیک است
اً بر فرض پذیرش ذاتی براي دین و تعبد را ذات دین دانستن، روشنفکر دینی درصدد اصالح و پیرایش مضاف. منطقی استدالل وي است

در فهم ما از دین که تعبدي در کار تعبد است، اگر ذات دین بنا به اصرار ملکیان، . است که اساساً تعبدي در آن نیست» فهم از دین«
یکی می داند و با لحاظ کردن عنصر تعبد به عنوان ذات دین، هرگونه نگاه عقالنی را در در واقع ملکیان دین را با فهم ما از دین . نیست

سروش در کتاب  عبدالکریمتفکیک میان دین و فهم ما از دین اگرچه دقیقه ایی بود که ذهن نقاد و وقاد  4.چارچوبه دین ناممکن می داند
ین تفکیک بود، اما دیرزمانی نگذشت که چنان در ذهن و ضمیر فضاي قبض و بسط تئوریک شریعت بدان رسید و کل این کتاب تبیین ا

فکري کشور نشست که بیشتر مخالفان اولیه تئوري قبض و بسط بدان رسیدند و ناخودآگاه در برخوردشان با دین، این تفکیک را 
و » دین«تفکیکیان به صراحت از دوگانه در پاسخ به » منزلت عقل در هندسه معرفت دینی«عبداهللا جوادي آملی در کتاب . مراعات کردند

جدا . دفاع می کند و عرفان و فلسفه را در فهم ما از دین، الزم و از نتایج کاربست عقل در فهم معنا و محتواي دین می داند» معرفت دینی«
در مقاله اخیر خود با  منطقی و تجربی این مفهوم و مدرسه فکري، سروش دباغ سازگارياز مباحث پیشین درباره روشنفکري دینی و 

به فراتر رفتن مفهوم روشنفکري دینی از دایره دینداران اشاره کرده است و کسانی را هم  5»روشنفکري دینی و روشنفکران دینی«عنوان 
رداشت نو از با این ب. به دین دارند، ولو خود دیندار نباشند، در زمره روشنفکران دینی آورده است» معرفت ساز«و » رهایی بخش«که نگاه 

همانطور که دکتر  .مفهوم روشنفکري دینی، اساساً پافشاري بر غیرمنطقی بودن مفهوم روشنفکري دینی به شکل کامل بالوجه می شود
برخوردي که مالهادي سبزواري با . آورده است، این قبیل انکارها در تاریخ فلسفه ما بی سابقه نیست» شیر و شکر«سروش در مقاله 

 . دقیقاً ناشی از همین مفهومگرایی و نپذیرفتن واقعیت خارجی بواسطه تصور تناقض با قوالب ذهنی و منطقی استعکاسی کرد، 
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او در معرفت شناسی دین از نوعی رئالیسم . ملکیان در این مصاحبه، از جنبه هاي دیگر هم مرتکب خلط و خطاهاي معرفتی شده است -2
اینکه تنها یک قرائت از . که هیچ گاه در طول تاریخ اسالم مورد توجه و عنایت نبوده استخام و ابتدایی و البته متصلب دفاع می کند 

ندارد، نتیجه همین رئالیسم خام و  1دین وجود دارد و آنهم در دست ملکیان است و دیگر قرائتها، اساساً ربط و پیوندي با اسالم به تعبیر او 
تفاوت نظر مفسران از آیات قرآن در طول تاریخ  .تئوري شدنی در معرفت شناسی است ابتدایی است که در ذهن ملکیان تنها راه ممکن و

روزگار ما، جملگی نشاندهندة اختالف نظر موجود در  تاین قبیل بحث هاي تفسیري در میان مفسران تداوم ااسالم چه شیعه و چه سنی، و 
ان هر یک تفسیري دیگرگون از آیات قرآن دارند، اساساً رمز اینکه عارفان، فیلسوفان، فقیه. فهم مدعا و مفهوم آیات قرآن است

حتی در میان فقها در تفسیر آیات االحکام که ناظر به سطحی ترین و ساده ترین موضوعات . ماندگاري و پویایی معرفت دینی است
حال در تفسیر آیات متشابه و . یستمبتالبه مسلمین است، اختالفات فراوانی است و این اختالفات باعث خروج فقها از دایره دیانت ن

ذوابعاد و ذوبطون قرآنی، وجود تکثر نظر و تفسیر از سوي متکلمان و عرفا و فالسفه، امریست طبیعی و ضروري تداوم و پایداري و 
از قرآن به  اینکه در یک مصاحبه، ملکیان تکلیف همگان را روشن و راحت کرده است و آخرین و بهترین تفسیر را. پویایی معرفت دینی

. فهم متکثر از متن مقدس استدست داده است، به نظر جدا از نوعی خودبزرگ بینی، ناشی از بی توجهی به اصول تفسیر روشمند و اصل 
نیست و تصور می کند هر کس بعد ازو به سراغ متن رود » ذهن مفسر«و » متن مقدس«او در تفسیر متن هیچ دلمشغول و متوجه نسبت میان 

 مفسردر یک رابطۀ یک طرفه و مبنایی، تمام معانی مندرج در متن بدون کوچکترین اثرپذیري از ذهن و ضمیر و نگرش مفسر، در ذهن 
سی دینی واقعاً جاي حیرت این سازوکار خام و مبناگراي او از معرفت شنا. متصور می شود و همگان یک فهم از آیات خواهند داشت

سخن گفتن از این رئالیسم خام و یک طرفه در معرفت شناسی، در دوران جدید که مباحث و تئوري هاي معرفت شناسی، دقایق  .دارد
 .دور از ذهن به نظر می رسدمطرح و ارائه کرده اند، » نگارنده«و » نگرش«فراوانی را در نسبت میان 

ی و تعیین چارچوبهاي معرفتی در فهم بهتر آیات قرآن، که بحثی است فراتر از تفسیر آیات، امر تالش براي روشن شدن کلیت وح -3
درك اهمیت نقش قرآن مجید در زندگی مسلمانان و نیاز تمامی معارف . مبارکی است که سالهاست روشنفکران دینی درصدد انجام آنند

نسبت موضوعات مندرج در قرآن با مفاهیم جدید، و کارآمد سازي روش  دینی به منبع قرآن از یک سو و از سوي دیگر، ضرورت تبیین
تئوري هاي دکتر سروش و استاد مجتهد شبستري در راستاي همین تالش علمی . هاي تفسیري البته کاریست الزم و ضرورت عقالنیت

درباره ماهیت وحی و قرآن بیان می  می توان با نظرات روشنفکران دینی درباره وحی مخالفت کرد اما آنچه روشنفکران دینی. است
در واقع روشنفکران . کنند، هم ریشه در کالم و نظر عارفان و فیلسوفان و متکلمین دارد و هم متأثر از معارف جدید فلسفی کالمی است

لوژي فهم قرآن را دینی درصدد تغییر پیام و محتواي قرآن نیستند، که کاري است عبث، بل تالش می کنند مبانی معرفت شناسیک و متدو
 .مخالفت با این تالش و اعالم پایان دین، البته هیچ نسبتی با تالش روشنفکري دینی ندارد. صورت بندي و تبیین کنند

مالصدرا در عداد معارف دینی گله می کند و ضمن اعالم انقضا و ابطال » حرکت جوهري«او در جایی از مصاحبه، از گنجاندن نظریه  -4
نگارنده در مقام . جوهري، به کنایه، مسلمانانی را که پیش از صدرا بوده اند، محروم از معارف دینی معرفی کرده استتئوري حرکت 

ي ترین نظریات در تبیین مفهوم دفاع از نظریه حرکت جوهري مالصدرا نیست، اما باید گفت که نظریه صدرا تا همین امروز، یکی از جد
ضه دم و نیاز ممکن الوجود به افا» امکان فقري«بحث صدرا در . ، شرح ماهیت پیوند خدا با ماسواستو از سوي دیگر» موجود«و » وجود«

 .به دم وجود، در بردارنده نکات شگرفی است که جز در سایه معارف دینی و باور به وجود خالق براي جهان آفرینش، فهمیدنی نیست
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س از هزار و چهارصد در یک مصاحبه، تکلیف تفسیري از آیات قرآن را روشن ، پو با داعیه تعیین تکلیف علم تفسیرحال آنکه خود ا
مسلمانان پیش از ملکیان از درك دین و فهم معارف دینی قاصر بوده اند؟ پس از : میتوان همان پرسش را اینجا مطرح کرد. نموده است

 ملکیان تکلیف معارف دینی را معلوم کرده است؟  مصطفیقرن،  14

او با زیرکی در این فراز از مصاحبه، منشأ نفس را از کارکرد . راهی را رفته است به غایت نامنسجم» نفس«او در این مصاحبه، در تفسیر 
به دیگر . نفس جدا نمی کند تا با وجود این اختالط در مراد وي از نفس، تفسیر و تلقی فیلسوفان را از نفس، مغایر با قرآن نشان دهد

کارکرد ناظر به آنچه در قرآن آمده است  .کارکردهاي نفس) 2منشأ نفس ) 1: ان نفس را از دو منظر مورد بررسی قرار دادسخن، می تو
آیات مربوط به . نفس اماره، نفس ملهمه، نفس لوامه و نفس مطمئنه: سطح مورد بحث قرار گرفته است 4در قرآن نفس در . نفس است

آنچه فیلسوفان بدان توجه کرده اند، در واقع همین منشأ . دس و یا مفهوم نفس اشاره ایی ندارشأ نفسطح از نفس، هیچ کدام به من 4این 
حال . اینکه تفاوت نفس با جسم و نسبت و رابطه ایندو با هم چیست از جمله مباحثی است که فیلسوفان بدان پرداخته اند. نفس است

ون اعالم موضع تنها به کارکردهاي آن اشاره دارد، چه تنافی و تناقضی با قرآن و پرداختن به موضوعی که متن مقدس بدان نپرداخته و بد
ملکیان در این مصاحبه، همانطور که اشاره شد میان منشأ نفس و کارکردهاي نفس تفکیک قائل نشده است و معارف قرآنی دارد؟  

در حالیکه باید دانست آنچه در . یلسوفان و قرآن گرفته استتفاوت موجود در بحث فیلسوفان را با متن قرآن، دلیلی براي اختالف میان ف
در بحث . قرآن آمده، مسائل مربوط به کارکردهاي نفس است و آنچه فیلسوفان بدان پرداخته اند، منشأ نفس و پیوند و نسبتش با بدن

یسأَلُونَک عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربی وما و«. هم قرآن جز اشاره به تعلق آن به خداوند هیچ اشارتی به منشأ و ماهیت آن ندارد» روح«
به نه تنها فیلسوفان دست اندر کار پرداختن به موضوعاتی هستند که در متن مقدس نیآمده و یا به نحو متشا. »أُوتیتُم من الْعلْمِ إِالَّ قَلیالً

فقه اسالمی، با ورود مفهوم اجتهاد در قرون سوم و چهارم قمري، و ضرورت د، بل در طول تاریخ قابلیت برداشتهاي متفاوتی دار
نه . پاسخگویی به هزاران موضوع جدید و مستحدث، فقها به مسائلی اشاره کرده اند که هیچ نشانه و اشاره ایی در متن مقدس نبوده است

، فقها بنا به اجتهاد خود، نظري مخالف نظر قرآن اعالم کرده تنها اشاره و نشانه ایی نبوده بل در مواردي هم که در متن مقدس بوده است
موارد متعددي که فقها خالف نظر قرآن فتوا داده . صادقی بیان شده استمحمد مرحوم » فقه گویا«احصاي این قبیل فتاوي در کتاب . اند
 . اند

کسی به مکتب تفکیک باور داشته باشد، لزوماً امر اینکه . ملکیان در این مصاحبه به صراحت، تفکیکی شدن خود را اعالم کرده است -5
مخالفت با آمیزش فلسفه و عرفان با متن مقدس و تالش براي تفسیر عارفانه و فیلسوفانه متن از جمله جدي ترین . مذمومی نیست

هیچ از سوي تفکیکیان تقاد، ن در مرحله اناما جز همین نقد و ماند. نقدهایست که تفکیکیان متوجه عارفان و فیلسوفان مسلمان می کنند
به دیگر سخن، جز رفتاري سلبی در نقد معارف فلسفی و رد نسبت میان فلسفه و عرفان و . بدیلی براي معرف شناسی دین ارائه نشده است

تالش  به نظر می رسد ملکیان خود متوجه این کاستی در مکتب تفکیک شده است و. دین، تالش ایجابی در ارائه راه جدید نکرده اند
این پروژه تا حدي که ملکیان توضیح داده است، . مکتب تفکیک را از وضعیتی سلبی خارج کند» عقالنیت و معنویت«کرده با ارائه پروژه 

حال جاي پرسش است که عقالنیت مورد نظر ملکیان دقیقاً . عنصر عقالنیت هم در آن مدخلیت تام داردفراتر از تدین خواهد بود و 
عقالنیت، عقل استداللیست، چارچوبهاي ذهنی عقل استداللی، تا اطالع ثانوي همانیست که در منطق ارسطویی و منطق چیست؟ اگر 

گر اینکه او منطقی جدید و م. کاربست همین منطق در پروژه ملکیان، بنا به دیدگاه او، نقض غرض است. جدید معین و مشخص شده اند
. ه معنویت و عقالنیت باید حدود و ثغور و مبانی منطق جدید خود را با خوانندگان در میان بگذاردپیش از ورود به پروژ نو داشته باشد و 
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بدون روشن شدن وضعیت عقالنیت و نوع عقالنیتی که بنا به رأي ملکیان، غیر فلسفی و غیر عرفانیست، پرداختن به پروژه فکري او ابتر و 
عقالنیت مورد . ن در این بحث هم از مفاهیم، برداشتهاي کلی و غیرمحصل و نامتعین دارددر واقع می توان فهمید ملکیا. ناقص خواهد بود

نظر او به چه معناست؟ عقالنیت خام و بدون گزاره و تصور و تصدیق، آیا اساساً تعین و تحصلی دارد؟ در بحث معرفت شناسی ملکیان 
قدس و ذهن مفسر دفاع می کند؛ اینجا نیز از عقالنیتی بی صورت و به شکل گفتیم که از نوعی رئالیسم خام و ابتدایی در پیوند میان متن م

 . خام سخن به میان می آورد

معنویت فراتر از دین، به نوعی اعالم خالی و یا ناکافی . همچنین معنویت مورد نظر وي هم، با همین خللهاي منطقی و مفهومی روبروست
روشنفکران دینی، معارف دینی را گنجینه معنویت غنی و ژرفی می دانند که در دنیاي  در حالی که. بودن دین در جنبه هاي معنوي است

اینکه ملکیان از معنویت فرادینی سخن می گوید، در واقع مسیري . جدید و افسون زدایی شده، به آرامش و رهایی انسانها کمک می کند
البته گام پایانی هم اعالم بی نیازي به دین  .معنویت براي مردم استاست که گام نخست آن، اعالم ناکامی دین در ایجاد و فراهم ساختن 

دینی که معنویتی نداشته باشد یا در ایجاد حس معنوي ناکام باشد، یعنی از اصلی ترین کارکرد خود عزل شده است و اساساً . خواهد بود
 .امکان بقا نخواهد داشت

سویه هاي روانشناسیک بسیار شدید دارد و روانشناسگرایی ) 1: د شدید داردپروژة وي از دو جهت کمبو نکته آخر اما این است که
او، بشدت شخصی و  ةبه دیگر سخن، معنویت در پروژ. در آن نهفته است و اساساً پرداختن به دیگري در آن دیده نمی شود 6عمیقی

دین و معنویت . استو نهاد دین اجتماع  پرداختن بهتماعی و فرهنگی و فاقد هرگونه سویه هاي اج) 2. مستقل و بی توجه به دیگري است
نهاد تاریخی دین و نسبت مردم با نهاد دین و تاثیر و تأثري که این دو بر هم . در این پروژه، هیچ نسبتی با اجتماع و فرهنگ و تاریخ ندارد

دغدغه دیگري را داشتن یکی از مقومات اصلی  نگران جامعه بودن ودر حالیکه . دارند، به کلی در پروژة ملکیان نادیده گرفته شده است
اینکه در جامعه چه می گذرد و و معنویت . معنویت و عقالنیت مورد نظر ملکیان، هیچ دلمشغول دیگري نیست. روشنفکري دینی است

پروژه وي نیازمند  من با وضعیت دیگري چه نسبتی دارد و این فرورفتگی در خود، تا چه اندازه امکان دارد، از جمله مسائلی است که
ملکیان بارها درباره انسان هاي انضمامی سخن گفته است اما، در پروژة جدید وي، این انسانها، بی نیاز از هم و  .تعیین موضع با آنهاست

  .بی توجه به دیگري تصویر شده اند و گویی انسانها در رسیدن به معنویت نباید دل نگران و یا متوجه دیگري باشند
خاطرات خوش شنیدن و خواندن مطالب دقیق و نغز استاد ملکیان در سالهاي پیش، براي نگارنده این سطور تکرار شود و استاد  امیدوارم،

  . ملکیان با ذهن ناقد و کالم نافذي که دارند، ذهن شنوندگان و خوانندگان را سیراب کنند
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