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  به دنبال روزآمد کردن دین نیستیم
  

   1394 ماهدي ،3مسلسل  شماره رهنگی، سال اول، شماره اول،نامه فدوماه، 3نامه تقریراتمنبع: ماه
  

  گفتگو از: سید هادي طباطبائی 
  

. وي ردري عطف عنان دادستاوردهاي جدید بش به ی است و همدکتر سروش دباغ از آن دست متفکرانی است که هم دلبسته سنت دین
او به  .را بنوازد و هم دل را بربایدایی به ارمغان آورد که هم خرد هاي برقرار کرد و اندیشهاین دو موازنه توان میانبر این باور است که می

اسخ ، برخی منتقدان را پوي در گفتگو با تقریرات معاصرت را براي دیانت به ارمغان آورد. تواندیشد که بر اساس آن میانمتدي می
هاي خود را در باب سروش دباغ دغدغهورد. آبر یکی از همفکران خود وارد می اي نیزنهد و خردهگوید اما جانب انصاف را فرو نمیمی

 : نهدعاصرت اینگونه با ما در میان میم

  
گوییم یک وقتی که می چه چیزي را مورد نظر دارید؟شما از معاصر بودن  براي شروع بحث بفرماییدآقاي دکتر 

  وا باشد؟راندیشه هایی باید مراعات شود تا اطالق این عنوان بر آن چه مؤلفه باید معاصر باشد اساساًاندیشه می
اطی افکار و در راه تعاید یدوارم در مسیري که در پیش گرفتهو ام »تقریرات« ابتدا سالم عرض میکنم خدمت شما و همکارانتان در نشریه

دهم توضیح  وماًمایلم دو نکته را ابتدا مفه »معاصر بودن«ه ألآورید. در باب مسي گفتگو فراهم ها موفق باشید و مجال نیکی را برابسط اندیشه
گوییم می لالمثکنیم و فیارزش داوري اخالقی می ،معاصر بودندر باب ما گاهی  ین کنم.را از معاصر بودنِ اندیشه تبی عد هم مراد خودو ب

 ) و اخالقی Normative( ارزیابی هنجاريیک  به اصطالح در این ساحت اي معاصر باشد و یا بد است. داوري مااندیشه که خوب است
ا در کار باشد ت رمها و هنجارهانُاز اي پاره باید گوییممی ین معنا کهدب ؛دارد معرفت شناختیو هنجاري ، سویۀ اما داوري ما  گاهی .است

را  این تفکیک شود.اندیشه معاصر قلمداد نمی هنجارها، آنت و با عدم رعایت این و در غیر این صور یک اندیشه معاصر انگاشته شود
در که ت شناختی معرف يیعنی قیود ،به معناي دوم از معاصر بودن است ناظر ،کنمبیان میاز اکنون به بعد گویم آنچه عرض کردم تا ب ابتدائاً

، کنممیاخالقی ن ارزش داوريِر این باب دمن نه قیود اخالقی.  تا بتوان آن را معاصر انگاشت؛ ودکار است و باید بر یک اندیشه اطالق ش
صر ن است که معامن ایتصور  ،ابتدایی مفهومیِ با این توضیحِ .دلحاظ شون دکه بای کنمبحث میاي  فت شناختیمعربلکه از قیود هنجاري ِ

است سخن گفت. اگر  2قابل دفاع و 1هموج معاصري که  ۀتا بتوان از اندیش رفت شناختی استرمهاي معاي نُبودن به معناي لحاظ کردن پاره
در هر اي که باید بایسته دو قییک امر  ۀیعنی به مثاب ؛انگارمباشد، من آن را معاصر میموجه و قابل دفاع  به لحاظ معرفت شناختی اياندیشه
ه در برخی چنان ک. آئودي همدلی بسیار دارمرابرت با  نجا ایشناسان معاصر بهره برم، در لحاظ شود. اگر بخواهم از ادبیات معرفتاي اندیشه

ش ننسبت سنجی میان تجربه دینی، معرفت دینی و کُ ؛الهیات روشنفکري دینی"در مقاله  مشخصاً ،اموردهآهاي خود هم از مقاالت و نوشته
به تبع آئودي  ار معرفت شاختی موضعِ ی توان اینم ه ام. موضع مختار خویش استفاده کرد آئودي براي توضیح و تبیینِ تلقیِاز ، "دینی

                                                             
1. justified 
2. plausible 
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مختلف  هاي، باید میان شاخه-انگارمبخش معاصر بودن میکه آن را قوام -معرفت شناختی  مطابق با این موضعِ. دنامی 3"مبناگرایی معتدل"
   .معرفت، تالزم و تالئمی برقرار باشد

هم همدلم. به این معنا که باید  او 4"موازنه متأمالنه" با موضع رالز و متد افزون بر موضع آئودي که یک موضع معرفت شناختی است،
موازنه "و  "مبناگرایی معتدل"توانیم شناختی است.  میهاي مختلف معرفتی توازنی برقرار باشد. این البته یک  آموزة روشمیان مؤلفه

ا، شناختی اولیه داریم که این شهودهاي شهودهاي معرفتاست که ما پارهعنان قرار دهیم. مبناگرایی معتدل متضمن این معنرا هم "متأمالنه
تی موجه شناخهاي مختلف معرفتند، ما به داوریهاي معرفتخطاپذیرند. اما در روند و آیند میان شهودهاي مختلفی که برگرفته از شاخه

 هاي مختلف معرفتی، اعم از هنر، فلسفه، علوم تجربی،رسیم. پس معاصر بودن به این معناست که شخص نسبت به فراورده هاي شاخهمی
هاي گوناگون، به نظام معرفتی دارند، گشوده است. سپس در روند و آیند میان آموزه 5الهیات و ... که یک حجیت معرفت شناختی اولیه

  یابد.موجه خود دست می
مختلف معرفتی  هاينسبت به دیگر دستاوردهاي شاخه تند و یا گشوده نیسنسبت به این معارف  کسانی که الزمۀ این سخن این است که 

 کنم کهکید میأت اند.هاي مختلف بشري بر نیامدهآشنایی ندارند، به این معنا معاصر نیستند؛ چرا که در پی برقراري تناسب و تالئم میان یافته
 ؛ا  بد استخوب و ی اًاخالق م چنین نظام هاي معرفتی اي،که بگوی معنا ین بد ؛کنمنمی هایی چنین اندیشهة ارزش داوري اخالقی دربار بنده

نظام معرفتی ک یاگر  ،کردم عرض توضیحاتی که گویم. با ناظر بر این نظام اعتقادي سخن می رمهاي معرفت شناختیِخیر، بلکه درباره نُ
  نیست.قابل دفاع هم ه و موج کلمه به معناي معرفت شناختی؛ معاصر نباشد

  
در دوران معاصر  اي؟ به صرف اینکه اندیشهتوان تعیین کردرا چگونه میاندیشه معاصر  رحدود این التفات بحد و 
اصرت داشته اي که صبغه معآیا هر اندیشهو پذیر و مقبول قلمداد شود؟ توجیه دتوانشود آیا التفات بدان میطرح می

رمت نهاد؟باشد را باید ح  
به کار  ار "حجیت معرفت شناختی اولیه"به معناي پذیرش آن اندیشه نیست. من تعبیر  لزوماً ،نظر قرار دهیم مداي را اندیشهاینکه باید 

ی که این  آموزه وقت ،سپسآوریم. اي که حجیت معرفت شناختی اولیه دارد را در نظر مینی آن اندیشهله تاکید کنم. یعأبردم تا بر همین مس
ناسب و آنگاه است که به یک  ت ؛دشو میان آنها و دیگر اعتقادات خود برقرار میسنجی نسبت ، یککنندگذر می معرفتیغربالهاي  ها از

تعادلی لحاظ  تالئمی و معرفتی خویش  کند و در نظامرا لحاظ  و بررسی نمی امور رسیم. به نظر من کسی که اینتالئم معرفت شناختی می
  . ، خیره استهم موج و امروز طرح شده حتماً ست. نه اینکه هر چه معاصر استمعاصر نی اشبه این معنا، اندیشه ،کندنمی
ام ذیل وشیدهک " نش دینینسبت سنجی میان تجربه دینی، معرفت دینی و کُ؛ الهیات روشنفکري دینی"در مقاله  چنان که اشاره کردم 

کنون ا ؛ام. البته تعبیر معاصر بودن را آنجا به کار نبردههم که مرادم از این موضع معرفت شناختی چیستدتوضیح  ،»معرفت دینی«مبحث 
ماً موجه هاي جدید لزوو لحاظ شوند، اما این بدان معنا نیست که اندیشه دندر غربال ما بیایباید هاي جدید میاندیشه که  می کنم دتاکی

هم هی وجموضع م ،دنیعنی در روند و آیند معرفتی لحاظ نشو ،دنمالنه قرار نگیرأدر آن موازنه متهاي جدید اندیشه گرهستند. به نظر من ا
آمد وزبه صرف اینکه راي را اگر بخواهیم اندیشهقلمداد کرد.  »معاصر«شناختی کلمه را به معناي معرفتها توان آنو نمی نخواهیم داشت

                                                             
3. Modest foundationalism 
4. Reflective equilibrium 
5. Prima facie justification  
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به قول  ه ایم.دوش ناموجه و باطلی را اختیار کر، قوام بخش معاصر بودن بینگاریم، رشده طرحپیش یا یک سال المثل شش ماه است و فی
  نحن ابناء الدلیل.  ،قدما
  

قدري از معنا و مفهوم معاصر بودن فاصله بگیریم و در مورد موضع حضرتعالی و  بفرمایید اگر اجازه !ممنونم
ی گرفته شده این دین ريروشنفکجریان هایی که بر دینی در قبال معاصر بودن بحث کنیم. یکی از خردهنواندیشان 

 یحااي طرههاي خود را به گوناند تا ایدهکوشیده ،عالم سنتآراء دینی با فاصله گرفتن از  اندیشاناست که روشن
یا حتی  "قرائت حداقلی از فرمان الهی"ي به عنوان نمونه در ایده هاي معاصر باز شود.فضا به نفع اندیشهکنند که 

ته فضا هاي مدرن مجال بسط بیابند و رفته رفشود که اندیشهطرح میاین مباحث اي نهبه گو "یاي رسوالنهؤر"بحث 
  پذیرید؟سنتی بسته شود. آیا شما این انتقاد را می آراءبر 
مد  -کندیئودي آنرا نمایندگی مآکه  "مبناگرایی معتدل" آموزه معرفت شناختیِکنم اگر همین می . تصوراین انتقادات آشنایی دارم با 

ار ما هاي مدرنیستی در کموزهبر آرجحان بخشیدن ، این سخن که . بدین معناخواهد بوده نموج، انتقاداتی که طرح کردید ،نظر قرار دهیم
: انیم کهخوورم. فرض بفرمایید ما در سوره طارق میآمثالهایی از قرآن را می راي روشن شدن سخنم،. بیستسخن مقبولی ن ،شوددیده می

ظاهر این آیات چنین است که آدمی از آب  ).7الی 5(طارق برائالتّ و لبِالص ینِن بم جخرُق. یداف ن ماءم قَلق. خُلخُ مم االنسانُ رِظُنلیفَ
ناختی شهاي زیست بر اساس آموزه ، آفریده شده است. از سوي دیگر ،داي که از فضاي میان پشت و استخوانهاي سینه خارج می شو جهنده
ار شود و در رحم قرتخم تشکیل می ،شود و بر اثر برخورد با سلول جنسی مادهمی خارج  دام تحتانی مردان سلول جنسی نر از  ،جدید

 ،اهريظ است که اسپرم و تخمک در فضایی بین پشت و سینه قرار ندارند. حاال ببینید براي رفع این تعارضِ آني این سخن الزمه .گیردمی
ثیري را در این ک؛ قرائتی که به نظرم شناسانه جدید سازگار بیفتدبا دستاوردهاي زیستکه قرائت کرد  متکلّفانه آیه را به نحوي شودمی

و  تن را  زبان علمی نینگاشآالمثل زبان قرتوان درك و تلقی خود را از زبان دین تغییر داد و فیدر عین حال می. دمی کنروزگار قانع ن
تا فهم  دمی رسان ددبه ما م "مبناگرایی معتدل"ن موضع معرفت شناختیِ در اینجا، اختیار کردبه نظرم د. ادست داز این آیات بیگر دقرائتی 

 جاما در این ،. به تعبیر دیگرهاي مختلف علوم  برقرار استو میان شاخه ، حد یقفی نداردمعرفتی این روند و آیند .صحیحی از متن ارائه دهیم
ه و دو بین آنها ارتباط معرفتی برقرار کر گوییمجهان جدید سخن می هاي معرفتیِهاي دینی و فرآوردهآموزه س،دمتن مق از دیالوگ میان

ن م فهطن نُکُلم یدي/ اَس كترَن یاَ االنسانُ بحسیاَ م:خوانیمی "هقیام" ةدر سور اي دیگربه عنوان نمونه هیم.دست می دقرائت خویش را به 
منی م کانَمنی/ ثُی عي لقهوفَ فَخَلَقَ فَس /جعل مالزَّ نهرَکَالذَّ ینِوج لَنثی/ اَاالُ ویس ذلبِ کرٍقاد لی اَعن یاین آیات ) 40-36.(قیامه، وتی/حیی الم

ود را از درك خ آیات،با استشهاد به این توان کند. میو جنس و سنخ مرد و زن را تبیین میدتکامل انسان از آب جهنده و نطفه تا علقه و 
دیگري داشته غایت  بلکه ه؛درآمعلمی بفیزیولوژیک و توضیح دقائق مقام  نه دربگوییم این آیات اساساً بدین معنا که  ؛دادین تغییر د زبانِ
ینی دست . نواندیشان ده استدرسی مذکر و مونثة دپیچیبه دو جنس ه اي  دبسیط و سااتب از کجا به کجا رسیده و از چه مر انسانکه ؛ این

، "النهأمتموازنه م" ن روش دادنظ قرار  دم کنند و با نظر می هانآ رعنایت دة دیده زنند و بانسانی جدید نمیعلوم رد به سینه علوم تجربی و 
گرفتنِ روش . برنها هستندآبرقراري تالئم و سازواري میان  ۀکنند و در اندیشمعرفتی خود نسبت سنجی می نظام  مختلفبخش هاي میان 

ه و روشمند هم موجفن دادست دجهت بعرضیات  میان ذاتیات ون دتفکیک قائل ش المثل فی ؛البته آثار و برکاتی نیز دارد ، »مالنهأمت ۀموازن«
بلکه واجد  ،مومی نیست که بتوان هر شکلی به آن دادۀ به مثابینی دو سنت متن مقدس ، دینییشان دنو ان براير عین حال، د.  از متن مقدس

  و بکار بست.  دي آنها را احراز کردبه نحو روشمن دکه بای ی استهایروح و پیام
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نظر  دت و مگرفدر نظر  بابتوان موضع الکاتوش را  در این م این است که مینبیان کمایلم آخري  که در پاسخ به این پرسش  نکتۀ 
 ،هتاریخ و فلسفه علم به کار بردقلمرو  را الکاتوش در نگرش  این  ؛است 6»پژوهشی ۀبرنام«کار روشنفکران دینی یک از این منظر،  .دادقرار 

پژوهشی  ۀرا در قالب یک برنام » ینید نواندیشی«پروژة  معنا که یندبکار بست؛ بسیاق  این  د و درکرخارج می توان آنرا از آن فضااما 
و تبیین  دهدل را توضیح میئتا چه میزان قدرت توجیه کنندگی دارد و تا چه میزان مسا یشانهدنوان بدیع اتنظری. باید دید که درقلمداد ک

هم پاسخی نداشته باشد. توضیح الکاتوش این است که و مسائل  اي اموردر پارهاین برنامۀ پژوهشی ممکن است که  ر عین حال د؟ دمی کن
رود تا اینکه نوبت یاز بین مکه بر گرد هسته تنیده شده آن کمربند محافظتی یشگی، در یک  نظام انفته با پدیدار شدن موارد نقض دررفته 

ایی به بعد ممکن اما از ج ،ن تنیدآي را بر گرد ، کمربند محافظتی نو و جدیدۀ یک نظریهتوان  با نگه داشتن هسترسد. میمیاصلی  ۀبه هست
ان را براي این عرض کردم که وقتی می "طارق"سوره  ۀ. نمونود و دیگر بر جاي نماندمواجه ش ین کمربند محافظتی با مخاطراتآاست که 

به  نیم و احیاناًت کمحافظتی را مرم ن کمربندآتوانیم بینیم، میمی دستاوردهاي معرفتی جهان جدید با فهم رایج از متن مقدس ناسازگاري 
ي و دموعستونهاي مکررِ به معناي پر کردن  ؛یک جدول معرفتی است حلّ ۀدر واقع این کار به منزل .صورتبندي نوین آن همت گماریم

ه نظام معرفتی ن بدرسی ر پیمگر اینکه کسی نخواهد معاصر باشد. نواندیشان دینی د؛ مات معاصر بودن استاز مقو ول، امري کهدافقی این ج
در  در جهان جدید طرح شده باشد. البته یااز عالم سنت به ما به ارث رسیده باشد و اگر برخی از مؤلفه هاي آن  د؛ تفاوتی نمی کندموجه ان

 ه سببی بدین نواندیشان برخی از به همین سبب  ؛شودمی سخنان نامتعارف هم طرح رازآهنگ، احیانا برخی دو تامالت  سنجیهااین نسبت
   .اندشده مواجهمشکالتی با  هاي خود طرح ایده

  
و به نظر  دسخن گفتی "روشمند بودن"در کالم خود از شما هاي نامتعارف هم بیان شده است. بله برخی از اندیشه

ید ق دانید. به نظر شما تا چه میزان اینرسد که چاره کار را در روشمند بودن و مضبوط بودن یک اندیشه میمی
یجی نائل نراقی در بحث همجنسگرایی به نتاآرش دکتر   تواند از ما دستگیري کند؟ به عنوان مثالروشمند بودن می

توان گفت که طرح بحث ایشان به نحو روشمندي نبوده است. . اما در عین حال نمینامتعارف استاند که آمده
ظر شما در اند. به ناي از متون، بحث خود را طرح کردهبه پارهایشان هم با استفاده از روشهاي دقیق و استناد  مسلماً

  گشا باشد؟تواند  گرهاین خصوص، قید روشمند بودن تا چه میزان می
فاد توان از آن مستاما روشمند بودن فهم متن مقدس به معناي این نیست که هر سخنی را می، کنمبنده از اصل روشمند بودن دفاع می

 ، رسیمبه تعارضی میو  رویمسر وقت متن مقدس میبه ام، وقتی  وردهآهم  "از قرآن دمسئله حجاب و فهم روشمن "مقاله  کرد. چنان که  در
ن مقدس در یا اینکه متبرقرار است؛  اخالقی  و فهم متعارف از متن مقدس عرفیمیان شهودهاي  یخارج نیست. یا اینکه تناسب صورتاز سه 

ن آاول مانند موارد متعددي که در قر رسد. شقّاي میان آنها به نظر مییا اینکه در شق سوم، تعارض اولیه ؛ساکت استآن مسئله  خصوص
شهودهاي ،  ومد در شقّکند. که شهودهاي اخالقیِ عرفی هم این حکم را تأیید می ،، واي بر کم فروشان»ینففّطَلمل یلٌو«آیۀ  نظیر ،وجود دارد

م،  فهم ر می یابدزنان. چنانکه  مانند پوشاندن سر و گردن ،ساکت استربارة آن و متن مقدس د دارنداللت دري عرفی بر روایی ام اخالقیِ
اتی رضتعا،  سوم شق. در ر این باب ساکت استدو  داللت نمی کندن دن موي سر و گردس (قرآن) بر ضرورت پوشاندمق متناز   دروشمن

هایی مانند تفکیک ذاتیات از شیوه ددم هباید بر این سیاق ها د ،شوددیده میس دمتن مق هاي اخالقیِ عرفی و فهم اولیۀ ازدمیان شهو
ر عین حال، الزمۀ این د. تعارضات ظاهري کوشیداین رفع  به دنحو روشمن یا تبیین انتظارات از دین بهو زبان دین تنقیح تلقیِ از  عرضیات یا
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تیک اقتضائاتی هرمنو د؛ چرا که متن به سان موم نیست و قواعدمتصنعانه متن را قرائت کرسخن این نیست که می توان به نحو متکلفانه و 
 .متن مقدس در این باب ساکت نیست ر می یابم،دچنانکه  ،ه همجنسگراییألمس رد. دهدو اجازة هر خوانش و قرائتی را از متن نمی  دارد

 رمتضمن ارزش داوري اخالقی است و رفتار این باب بینیم که دمی ،وانیمخمی به نحو روشمند  آنرا کنیم ونظر می سدن مقوقتی به مت
 «ر عین حال می توان با عطف نظر به آموزه هاي مکاتب اخالق هنجاريِ معاصر، نظیر  د؛ داندغیر اخالقی میعملی را همجنس گرایانه 

و   است هدکتر نراقی از متن مقدس در این باب ناموج ش دوست گرامیکنم خوانمی تصور .رسید یگريد نتایج به» ه گرایی اخالقیدفای
و ست اغیر اخالقی بودن همجنسگرایی از آیات قرآن متضمن  دفهم روشمن یرفتنی است.دموجه و پ آقاي محسن آرمین بر ایشان ينقدها

  . و ناموجه استفانه متکلّر این باب غیر دیگر دهاي خوانش 
  

مسأله این  هباي که در نشریه مهرنامه منتشر شد در مقاله الدین باقی ي عماداست که آقانتایج همین دلیل شاید به 
در استنباط و فهم مسائل دینی در جهان جدید بر روشنفکران دینی اولویت دارند.  پژوهشگران دینیتوجه دادند که 

وند. به تعبیر ایشان نائل شتوانند به فهم صحیح دینی با درك نکات ریز قرآنی می گویند پژوهشگران دینیایشان می
شان بر این رسد. ایدر جایی که حتی کارشناسان هم ممکن است دچار خطا شوند دیگر نوبت به غیر کارشناس نمی

ه متن مقدس توانند سازگار باشند یا نه، باید بباورند که در عصر کنونی براي اینکه دریابیم آیا دین و حقوق بشر می
ت بر آید که التفامقدس هم از عهده پژوهشگرانی همچون محمد باقر بهبودي بر میو رجوع به متن  رجوع کنیم

  توانند فهم صحیحی را ارئه دهند. ظرائف قرآنی دارند و می
را طرح کند  بحثن ای »نباید«گفت که فالنی  نمیتوان .در حوزه معرفت باید و نباید نداریم ،  اساساًاست »یدنبا«و  »باید«اگر سخن بر سر  

منتظر اي هبراي طرح اندیشکنم از این نوع سخن گفتن. مگر در عرصه معرفت، کسی این مباحث را مطرح کند. تعجب می »باید«و دیگري 
دهیم این مباحث از جانب فالن قشر طرح شود. بلکه این نیست که ما اجازه نمی آقاي باقیمنظور  اند؟ قاعدتاًمو زید میعمرو  امر و نهی 

لمی و ع محافلکنم که در می ، تصورورزان صالحیت ورود به این مباحث را ندارند. در این خصوص ن است که فالن اندیشهمنظورشان ای
اند یی را که یافتههامانند و اندیشهکسی نمیاجازة معنا که دیگران منتظر ین د؛ به سخنان حظی از اعتبار ندارندناالذهانی اینگودر مراودات بین

است.  دسخن گفتن و عرضه شواهل مدلّ ،افکند و بیش از همه چیزیري که این سخنان میأثکنند. مهم داوري دیگران است و تعرضه می
است که  مباحث  پس از طرح  .نیستObjective یک امر  ، داردقائق التفات دو به ظرائف و  له غور کردهأاینکه یک نفر در فالن مس

این میدان.  . در ثانی این گوي وریافت، نه پیشینیغور کردن یا نکردن را باید به نحو پسینی و تجربی د ؛نها داوري کردآتوان در مورد می
اوري د اند. شما هم آراء خود را مطرح کنید و بگذارید دیگران شما هم نظرات خود را طرح کنید. امثال آقاي بهبودي هم نظراتشان را گفته

امه اي است که اقاي سراغ ندارم. در این زمینه اتوریته اصلی،  ادلّهاتوریتهچنین من باشد،  یاندر این م 7اياتوریتهنقد کنند. اگر قرار باشد و 
خواهد در باب متن مقدس سخن بگوید باید با زبان عربی آشنا باشد، با تفاسیر آشنا باشد، باید بتواند از متون البته کسی که می .دشو می

تی ثیر و قوأند. اگر تاین کار را نک بهمانی فالنی این کار را بکند و   دگفته شو اما اینها یک سري مالکهاي پیشینی نیست که ؛استفاده کند
هم  من معاصر نیستند از نظرکنم علماي سنتی که تصور می دهد. خود را نشان می مباحثدر نحوه ورود و خروج به  در یک اندیشه هست،

 ه در این میانک دانمخاطبان  یان کنند؛ سپسسخنان خود را ب بودن دارند باید معاصردغدغه هم که  یدیگران، دطرح کنن باید سخنانشان را 
  ه است.و موج 8مستدلبسته به اینکه یک سخن تا چه میزان  ؛دیگر را فرو می نهندو رایی  دو رایی را برمی گیرن کنندقضاوت می
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ه تنها در ایران ن ؛نداهنواندیشان دینی سر بر آورد ،کنیمن زندگی میآاي که  در بر حسب زمینه و زمانه ین نکته  توجه داشت کهدب دبای
فی المثل  قتی شما و. "آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت"، حافظ تعبیربه هم چنین اتفاقاتی رخ داده. ممالک اسالمی دیگر بلکه در 

شه ایشان  ناظر یدکه ان در می یابید د،خوانی را می شبستري  دالکریم سروش و مجتهد، عببازرگان يدهم ،شریعتیعلی  ،اقبال الهوري آثار 
ه هاي  دای نیاحال اگر کسن است. ده و  از مقتضیات معاصر بوده و سر برآوردر این زمانه طرح شدبه پرسش ها و مسائلی شکل گرفته که 

وشنفکران ر اینکه کما ،دند و ایرادهاي کار را بر آفتاب افکنند نقد کننتوانفراهم است. می مجال براي نقد هم پسندد،این جماعت را نمی
یرد و گمی مورد داوري قرار  ه ها دو این ای گیرددر می ءآنجاست که تضارب آرا ؛ کننددینی هم پژوهشگران و دینداران سنتی را نقد می

به بحث  داشتن و سخن گفتن از اینکه فالنی صالحیت وروداین امر، شروط پیشینی گبه غیر از ت هر کدام مشخص شود. نقاط ضعف و قو
ستورالعمل د  ور  این سنخده تر از صدیشه بسی پیچیده است؛ عالم اند، کما اینکه تا کنون نبرد، راهی به جایی نمی برداردو بهمانی ن داردرا 

، بلکه ارتباط وثیقی با  دکسی تبعیت نمی کن دو نا پسن دیشه از  پسندیک ان ذو نفورت تاثیر دق».  هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست« هاست؛ 
  و ال غیر. دلۀ آن یافت می شودعیات و ادر مدکه  داردمیزان قوت و نو آوري اي 

اذهان کثیري  و اشتهد دوجوهاي اخیر در دهه روشنفکران دینی سخنان ردقوت و تاثیري  ،کنمتصور می. یک نکته تاریخی هم عرض کنم
گرفته و برخی را بر کردهرا  دخو قضاوت، مخاطبان  ؛ي این سخنان نیسته بودن همهالبته این به معناي موج را به خود مشغول کرده است.

 ،بر این عالوه .دد و پاسخها را هم شنیر میان نهاتوان نقدها را دمی؛ این باب همچنان مفتوح است و ده اندو برخی را ناموجه نگاشته و فرو نها
ه دش دلیهه هاي اخیر تودر شناسی در مغرب زمین داست که  در حوزه اسالم ادبیاتیي که جناب باقی ممکن است در نظرشان نباشد، انکته
 اتفاقاً. متاریخ صدر اسالم، تاریخ قرآن، تاریخ فقه، تاریخ کال ۀدر زمین ؛اندشناسان در غرب کارهاي خوبی در این زمینه کرده. اسالماست

ر ؛ چرا که نظرات دیگکنند به این معنا هم معاصر نیستندها در داخل کشور کار میکه در این عرصه برخی از محققان و پژوهشگرانی
کمک  خلیاتتبعات دعمق  به  تواندر این باب، میدزمین ر مغربدجدید  از تحقیقات برخی. به نظرم اندشناسان را از نظر دور داشتهاسالم
ا این که مد نظر جناب باقی است ب افرادياز  بخش معتنابهی ،از این حیثتر کند. االطرافتر و جامعو درك ما را از معاصر بودن  پختهکند 

 ،ندقات نیازي نداربه این تحقی اساساًاین محققان و پژوهشگران آشنا هستند. شما ممکن است بگویید که نا آثار و تحوالت پژوهشی و تاریخی
قیقات نیاز به این تح نآکادمیک آبه معناي دانشگاهی و و اسالم شناسی تر با تاریخ اسالم براي آشنایی ژرفه این است که داوري بناما د

بله برخی از این آثار هم مغرضانه است، آنها مد نظر من . دو عمق می بخش داست، چرا که درك ما از این امور را جامع االطراف می کن
آثار ت که این اس ، بهترخواهد معاصر باشدشود. پس کسی که میمتعددي در اینجا منتشر می ۀمحققان کارهاي آکادمیک اما انصافاً .نیست

اریم و بدانیم بگذ، دآثاري که منتشر می شوبر روي را  معرفتیگوید که داوري به ما می امور این ۀهم را هم در نظر داشته باشد. و تحقیقات 
  دهد.کند و بدان اعتنایی نشان نمیمعرفت بشري از امر و نهی کسی تبعیت نمی که کاروان

  
ان عدم اید. آیا شما قرابتی میشرکت کرده "اسالم و خشونت"در کنفرانسی تحت عنوان  آقاي دکتر شما اخیراً

  بینید؟معاصرت با خشونت در اسالم می
گویم که براي فهم وقایع من  به دانشجویان خود هم می هستند. 9برساخته اجتماعیقصه خشونت و مفاهیمی از این دست در عداد مفاهیم 

رخ در صدر اسالم که  جنگ هایی یا  و مسائلی مانند ازدواج .دتفکیک قائل ش 11و عصر پیشا مدرن 10باید میان عصر مدرنصدر اسالم می
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 در جهان پیشامدرن ما نه تفکیک قوا داشتیم، نه حکومت . دفهمیوران و روزگار دمعرفتی آن  -معیشتی.--ر فضاي فرهنگید د را بای داد
اي دچار خط ر این صورت د؛ چرا که دهمت گمارآن روزگار به فهم مناسبات و روابط  با این عینکها، نباید . 12مفهوم شهروندينه  ،مرکزي

مختصات  دایبد. ابتدا یرا فهم ه ها دیدو پ باید این مقوالت اما مقدم بر آن،؛ در می رسدن دمعرفتی پس از فهمی. ارزیابی ه ایمدش »پریشیزمان«
اي یش در جلسهپ و سالد .ییمآپس از آن است که در مقام ارزیابی بر  ،روزگار را بفهمیم آن روانشناختی و انسان شناختی ،فرهنگی، اقلیمی

 13»قانونی زیر سن«سئوال کرد و گفت که این یک ازدواج من با عایشه از  (ص)ازدواج پیامبر ةن جلسه فردي دربارآدر  .شرکت کرده بودم
یایید به سراغ تاریخ ب، از پیامبر اسالم بگذرید عجاالتا شما ر مقام پاسخ گفتم. دازدواج کندساله نه  –ده بوده و روا نبود پیامبر با یک دختر 

هزار ه بود. این داستان مربوط به دویست سال پیش است نه سال 12این دختر  ؛معاصر خودمان. دختر ناصرالدین شاه به عقد امیر کبیر درآمد
یک عمل عرفی  ر آن روزگار دازدواج در این سن  که برد؟ دلیلش این استنجا چاقوي نقدتان نمیآچرا شما در  .سال پیشو چهارصد 

ت به سراغ مقوالاین مفهوم، واهیم با هاي اخیر سربرآورده است. خیلی خطاست که بخدر دهه» زیر سن قانونی«مفهوم  . اساساًاستبوده 
 ر این باورمباما م. دمعتق» واقع گرایی« و » عینیت«ي اخالق به در وادفاع کنم، که د گرایی اخالقی خواهم از نسبیتپیشامدرن برویم.  نمی

اقع، مو در بسیاري. در باب خشونت هم همینگونه است. آیدچنین خطاهایی در داوري ما پدید  شود سببنباید  »حجاب معاصرت«که  
ر خطاي ده است؛ اگر به این تفاوت ها توجه نکنیم، دنمی ش دادقلم» خشن«ر آن روزگار د، دانگاشته می شو »خشن« هایی که امروزه رفتار

ث از  ، افزون بر بح»سالم و خشونتا«در کنفرانس  ه ایم. دچار مغالطۀ سهمگینی شده و به لحاظ روش شناختی در غلتیدزمان پریشی 
ارشی از آن . گزداشته شدهمین مسئله به بحث گ و واکاوي سویه هاي جامعه شناختیِ  مسئله خشونت،  "ینیدگرایی  دبنیا "تاریخچۀ 

   14م.دي پیش منتشر کردچن "خشونت  اسالمی؟ "کنفرانس را تحت عنوان 
  

 اخالقی به این بحث نظر مطرح کردید و از منظري عمدتاًحجاب را هم مسأله  طبق همین رویکرد شماست که
آمد در مقام نقد گفتند که شما در پی روز آقاي غرويبه عنوان مثال بحث شد و کردید. البته نقدهایی هم به این 

  کردن قرآن هستید و این امري خطاست.
م دادن فه وردم در پی به دستآعصري کردن دین نیستیم. چنان که  مد یاآدنبال روز بهعرض کردم، ما  در ابتداي گفتگو  همانگونه که

ن است که من ای کسانی مثل يدغدغه لحاظ شود. معرفت شناختی »بایدهاي« برخیباید میبراي این کار  .و روشمند از دین هستیمسازوار 
«  بر اساس شناسیمعرفت ،هشناسی موجاین معرفته باشد. موج ومعاصر  یشگیدنظام ان و در نظر گرفته شود ي معرفت شناختیرمهاآن نُ

ر صدد دراي خوشایند یا بدآیند دیگران بو نه اینکه گویم می سخنبر اساس این مبانی من  است. »مالنهأمت ۀموازن«و » لدمبناگرایی معت
ي هم اگر نقد اما ؛نداردهم اختالف داشت، ایرادي  آراءمبانی این توان با می .مشبا ینیدو سنت  دینفهم خویش از از  افزودن یا کاستن

، ارتداد و بحجا قصۀدر  منه است. وجکنم که این موضع مشناختی تصور میبه لحاظ معرفت مبانی باشد. همینشود باید ناظر به وارد می
 رخیببه  وکاوهاي معرفتی دتامالت و کنممکن است در این  . ه امدرا تقریر کر داللهاي خود، مباحث و استاز همین منظر بی النسب

اگر  ین معنا،دب هاي مختلف معرفتی است.برقراري دیالوگ میان شاخه امر از مقتضیات اما این ، مبرسهم  کسدنتظر و غیر ارتهاي ناماندیشه
و  مواجه خواهیم بود. در این الهیات جدید، اگر مبانی يالهیات و دین شناسی جدید با، ي کنیمفکر دینی را بازساز اقبال الهوري به تعبیر

   . دبو دهم قابل دفاع  خواهو موجه باشد، نتایج  مشخص هدلۀ اقامه شدا
                                                             
12. citizenship 
13. Under age 

  د بھ: نگاه کنی ١٤.
 http://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/393.pdf 
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عرفان "ز مقوله ، اه وقتی از عرفان هم سخن می گوییدکو با عنایت به بحث معاصرت است  و در همین چارچوب

  دارید.پرده بر می "مدرن
 در مقاالت ست. ابازخوانی انتقادي سنت اسالمی ناظر به یعنی  ،مدرن هم قسمتی از همین پروژه استبحث عرفان  .همینطور است

زیست  و مؤلفه هاي عنوي در جهان جدید را تبیین کردههاي مختلف سلوك ممنتشر شده ، سویهاي که تا کنون در این موضوع هفتگانه
. به دوجومسنت عرفانی  شود جز با بازخوانی انتقاديِر نمیمیسامر این ه ام. دي کردبه روایت خویش را صورتبن ار کنونیمعنوي در روزگ

 مشترکات » نردعرفان م«و » عرفان سنتی«بدین معنا که ؛ است »م و خصوص من وجهعمو«ن مدرن عرفایر قدما، نسبت میان عرفان سنتی وتعب
ي دصورتبن را  باب خود در این تلقینیز من همین وادي قدم گذاشته بود.  در »اهللافناء فی« مفهوم  دنق اقبال الهوري با .دارندي دچن مفترقات و

وش داری ،هري، سهراب سپوري، علی شریعتیاقبال اله نظیرسالکان مدرنی  ؛امنام بردهرا  یشنظر خوماز   رندسالکان مبرخی  ه، دکر
ه دآن گشو ه هاي معرفتیدو فراور دیدنسبت به جهان ج ر عین حالدو  پرورش یافته در سنت عرفانی اسالمی ما شبستري دو مجته شایگان

تی و شناخرمهاي انسانکردن نُ و لحاظ  مراعات یعنی؛ معناي معاصر بودن است ، مدرن بودن به  مقاالتر این سلسله دو  پروژه در این  .دان
خگرهاي ها و ارغم نکات نغز و بارقه،  به عرفان سنتی .یی برسیمه و رهگشابه سلوك معنوي موج تا  ي دچن اختی و اخالقیِنشمعرفت

   عنوي.شکوفایی مو قوام بخش د ه باشگشا و موج شود که گره تقریراي و باید به گونه نیست »معاصر«بدین معنا  ،اردددي که دمتع
  

توصیه  اگر  ،حوزويدینی و  هايناظر به دغدغه اي استتقریرات نشریهنتها نظر به اینکه ؛ در اممنونم آقاي دکتر
   با روحانیون و طالب هم در میان بگذارید بفرمایید.بودن وجود دارد و مایل هستید  در باب همین بحث معاصر اي

ار می این قلمرو کدر  است متعددبه عنوان کسی که سالهاي  ر عین حال اگر بخواهمد ؛در مقام توصیه کردن نیستم من ،خواهش میکنم
امروزمان  در گفتگوي آنچهر میان بنهم، متناسب با دمخاطبان نشریۀ شما را  خود ۀتجرب، دریس می کندو ت دو می نویس دو می خوان دکن

ین و دان از عرفتی و فهمشهاي معاصر توجه کنند، نظام مبتوانند به قدر طاقت بشري، به دغدغه دوستان حوزوي ما اگربگویم  دبای ،دهم آم
؛ کنندیگري نگاه به چشم د کنندفعالیت میعلمیه که بیرون از حوزه مانند ما دوم اینکه به کسانی  تر و رهگشاتر خواهد شد.منقح ینیدسنت 

 بشري طاقت قدر هب البته –نند کاشتباه  منامثال  است کهممکن . وجود دارد ما تار و نوشتار ضی در گفغرض و مر دنکنن معنا که تصورین دب
با  نمککر میفدینی بیرون از حوزه باشد،  بر ما نیز به عنوان پژوهشگرانِاگر نگاه دوستان حوزوي اما  -یمه کنسخن خود را موج یمکوشمی

ر دما را لکه ب ؛دکر دظر نخواهنن است دیانت ة جربه چشم رقیبی که در مقام از جا برکندن شر ما د .دمی کننبرقرار  بهتري ۀرابط ما  آثار
بت به سنت دینی کنند؛ کسانی که نسمی ابراز عقیدهالفتشان با معارف سنتی و و انس   که متناسب با تحصیالت دید دخواهنکسانی کسوت 
وگهاي ما دیال گفتگوها و ،دنگاهی نسبت به طرف مقابل داشته باشناند. اگر اینچنین رویکرد و گشوده ه هاي معرفتی جهان جدیددو فراور

؛ می توان شنا بشوندآ ،توانندتا جایی که می ،ن معاصرشناسابا آثار اسالم بکوشندخوبست  طالب  نکته دیگر اینکه .دبوواهد سودمندتر خنیز 
 ی یافته؛رونقی جدید در قم علوم انسان ارم که در سالیان اخیر،در این راستا، عنایت د. آموخت معاصر شناسانِاسالم نکات خوب هم از برخی

  افزون شود.امیدوارم این رونق 


