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  ١مفهوم روشنفكري دينيتحليل 

 

  1390ماه  ، آبان16مجله مهرنامه، سال دوم، شماره : منبع

در فضاي فرهنگی و روشنفکري  ،گذشته لطی بیست سادر عداد مفاهیمی است که  »روشنفکري دینی« .1
این باورند که این  ی بربرخ. بسیار به بحث گذاشته شده و موافقت و مخالفت بسیاري را برانگیخته است ایران

برخی دیگر با عنایت به  .کنند شناختی آن تأکید می رونی و داللتو بر ناسازگاري د ،االجزاء است ترکیب متنافی
این  ي در جهان پیرامون رخ داده، به مصادیق موجود و تحقق یافته ،تجربیـ  مقام تحقق و آنچه به نحو پسینی

فیلسوف «، »عالم دینی«، »احیاگر دینی« ذیل عناوین و مفاهیم دیگري نظیرمصادیقی که  ،کنند مفهوم اشاره می
مرحوم . کنند معنا و معرفت نمی ي گیرند و افاده قرار نمی »روشنفکري فرهنگی« و» محقق و پژوهشگر«، »دین

، لهمتأ یک و در کسوت ختپردا ي دین و زدودن کژیها و خرافات میچرا که به احیا ؛بودمطهري احیاگر دینی 
اهللا  اهللا خویی و آیت آیت. شتانی ندااما با جهان جدید و مقومات آن آشنایی چند ،داد پاسخ میشبهات دینی  به

هاي فقهی خود را پیش چشم محققان و مقلدان  نتایجِ تأمالت و پژوهش ند و عمدتاًبود  عالمان دینی ،بروجردي
برن و راجر  ریچارد سوئین. یی چندانی نداشتندآشنان هاي معرفتی مدر در عین حال با فراورده ،ندادد قرار می

را پی  درباره دین خود معرفتی هاي ر فضاي آکادمیک و دانشگاهی دغدغهد ند و صرفاًا تریگ فیلسوف دین
بدیع الزمان فروزانفر و عبدالحسین زرین کوب محقق بودند و درباره تصوف و  همایی،جالل الدین  .گیرند می

از  ، روشنفکر فرهنگیدر مقام یک  احمد جالل آل. اندده شهاي ارزنده و گرانسنگی کرعرفان اسالمی پژوه
هاي اجتماعی وسیاسی پر  در عین حال دغدغه بود، قرن بیستم آشنا درن و آثار نویسندگانادبیات م سویی با
چهل شمسی  هاي سی و دهه در یرانا ي آفرینی در تحول فرهنگی و اجتماعی جامعه و در پی نقش شترنگی دا

جتماعی و سیاسی و هاي ا او نیز دغدغه .شود شمرده می دینی انروشنفکر ي  در زمره علی شریعتی .بود
 و در پی تحول فرهنگی و یی داشتاي آشنا قاره ي شناسی مدرن و فلسفه با جامعه .شترنگی داپر اگزیستانسیلِ

را از طریق اصالح دین و تحول در فهم دین  اما این تحول بود؛هاي چهل و پنجاه شمسی  در ایران دهه سیاسی
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و  »روشنفکري«ام، مفاهیم  تر آورده چنانکه پیش .درک دنبال می اسالمیـ  سنت ایرانی ي ترین مؤلفه مهم ي به مثابه
 ٣.توان آنها را به نحو پیشینی تعریف کرد و نمی ،رو فاقد ذات و از این 2،اند اجتماعی ي مفاهیم برساخته از »دین«

به تعبیر . است »ها دینداري«و  »ها روشنفکري«مؤید بروز و ظهور  ،نومینالیستیـ  تجربیـ  مقابل، نگاه پسینیدر 
یک خانواده  يشباهتی از سنخ شباهت میان اعضا ،»ها دینداري«و اصناف  »ها روشنفکري«ویتگنشتاین میان انواع 

 ي تنها مؤلفه »عقالنیت ابزاري«نه . سراغ گرفت ناپذیر در آنها و تخطی مشترك ذاتیتوان  مینو  ،برقرار است
 ـ سروش بندي عبدالکریم بنا بر تقسیم که ـ بپذیریم اگر(ساز است  دین ي مؤلفه یگانه ،»تعبد« و نه ،مدرنیته است

و » دین«ها و مقومات دیگري را در دو مفهوم  توان مؤلفه می .)دینداري متعبدانه دارنداندیش،  دینداران معیشت
با یکدیگر در  دو مفهوم از تالئم و سازگاري این ،آنها دننظر قرار دا سراغ گرفت و با مد »نفکريروش«

مطابق با این  .را موجه انگاشت آن شناختی و از منظر داللت ،خن به میان آوردس »روشنفکري دینی« ي برساخته
ریم سروش و محمد تی، عبدالکعلی شریعن، مهدي بازرگا کهدینی مفهومی است تلقی، روشنفکري 

قِ امصدو  ،نامید »دینی انروشنفکر«توان  می را هاي فوق در واقع، نمونه. ، از مصادیق آن هستنديشبسترمجتهد
  . توان بر این فهرست افزود االصول می علی ،در عین حال؛ دانست» روشنفکري دینی« مفهوم

ها و  ، مؤلفه5تکیه بر شهودهاي زبانیو  4تحلیل مفهومی ي گرفتن از شیوهکوشم با مدد در این نوشته می
با ذکر  کرده؛غور آنرا روشن را برشمرده و حدود و ث »روشنفکري فرهنگی«و » روشنفکري دینی«مقومات 

  .مده   را نشان »فرهنگی روشنفکران«و  »روشنفکران دینی«میان  هاي هایی چند، تفاوت مثال
  
هاي  و مؤلفه  اي گوناگونی از روشنفکري بدست دادهه شگران تلقیههاي اخیر، متفکران و پژو در دهه .2

هاي مهم روشنفکري  از مؤلفه »سنت و مدرنیته حرکت در شکاف«کنم  تصور می. اند مختلفی براي آن بر شمرده
پس . »کند عدا نمی نفی ما ئاثبات ش« اند، چنانکه  منطقیون آورده. آید کار می کنونی بسیار بهاست که در بحث 

 ،»تعهد اجتماعی« نظیر ها، که دیگر مؤلفهاین نیست  ،»سنت و مدرنیته حرکت در شکاف«ید بر تأک ي الزمه
ثمربخش در شکاف سنت و مدرنیته، متوقف بر انس  ي حرکت روشنفکرانه. مفهوم روشنفکري نباشند بخشِ قوام

                                                             
2. Socially-constructed concepts  

    . ۱۳۸۹ ،۹ شماره مهرنامه،؛  ماهنامه »!؟يفلز آبغوره و ينيد يروشنفکر« ؛دباغ سروش:  به ديکن نگاه.  ٣
4. Conceptual analysis 
5. linguistic intuitions 
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نظیر علم (جهان جدید هاي  اگر کسی با مؤلفه. است» مدرنیته«و » سنت«زمان با مقومات  و الفت و آشنایی هم
بیشتر  ،اسالمیـ  ایرانی ستبرِ در سنت ،آشنا باشد و از سوي دیگر...) جدید، هنر و ادبیات جدید ي جدید، فلسفه

از وضعیت آنها  در جهان جدید  و باشد تاریخ و تمدن ایران فرهنگ ایرانی، چون هویت،  دلمشغول مقوالتی
 خود را پیش چشم دیگران قرار دهد، ي کند و نتایج کار روشنفکرانه آن تحقیق و تأمل ي درباره و سراغ بگیرد

 ي هاي روشنفکرانه از سوي دیگر، اگر کسی در کاوش. توان او را روشنفکر فرهنگی یا روشنفکر عرفی نامید می
ه عنایت بنگرد و ب ي به دیده ...ه، فلسفه، کالم، عرفان، تفسیرهاي گوناگون نظیر فق در دین و مؤلفهخود، 

چنانکه . نفکر دینی نامیدتوان او را روش میفکر دینی همت بگمارد،  بازخوانی سنت دینی و پاالیش و بازسازيِ
. بخش مفهوم روشنفکري دینی قلمداد نشده است ، قوامایمان و اعتقاد دینی ي ، مؤلفهدر این تلقی ،شود دیده می

توان  االصول می دینی، عالوه بر متدینان و مؤمنان، علیفهرست روشنفکران  بیر دیگر، مطابق با این تلقی، دربه تع
دارند، اما دل در  خوبی ناییِآش ،کسانی که با سنت دینی اشند؛نداشته ب به دین کسانی را یافت که تعلق خاطر

خوبست دو معیار براي تفکیک روشنفکران دینی  براي روشنتر شدن مدعاي فوق،. هاي ادیان ندارند گرو آموزه
پژوهش او  موضوع ،دینمطابق با معیار نخست، روشنفکري که . کران فرهنگی و عرفی بدست دهیماز روشنف

و در وقوف داشته .) ..کالم، تفسیر، فلسفه، فقه، عرفان( هاي سنت دینی  باید دست کم به یکی از شاخه ،است
باید  ین است،ق پژوهش او دبر معیار دوم، روشنفکري که متعلّ بنا .کرده باشدو تتبع  ها کار آن حوزه یا حوزه

و در  شتهرا ممتنع نینگا آن ،بشر پیش چشم داشته باشد براي ابنايرا بخش بودن دین  همیشه امکان رهایی
به تعبیر دیگر، چنین روشنفکري باید نسبت به دین گشوده باشد و از سر تخفیف . پردازي خود لحاظ کند نظریه
 .باور نداشته باشد هاي ادیان اي آنها سخن نگوید، ولو اینکه به آموزهبنیانگزاران ادیان و دستاورده ي درباره
، معیار و »گشوده بودن نسبت به دین«و  »بخش بودن دین رهایی«حساب آوردن  هکه مراد از بریم دا توجه
 ي ارهاالذهانی درب توان به نحو بین آورند و می بر می سر »سه جهان«در  ،است که به تعبیر پوپر هاي عینی مالك

  رند و متعلق بحث عقالنییو داروانشناختی و سوبژکت ي شخصی که صبغه گو کرد؛ نه پسند و ناپسندو نها گفتآ
بخش توصیف کند و  غیر رهایی اي اساساً دین را مقوله ،هاي خود به صراحت اگرکسی در نوشته. شوند واقع نمی

، امري دلبخواهی و ان فرهنگیروشنفکر ل طایفهذیقلمداد کردن وي باشد، نو آشنا  دل با کل میراث دینی هم
در عین حال،  .انجام شده است االذهانی بیني مبتنی بر آثار او و به نحو این داور اي نخواهد بود؛ چرا که سلیقه
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در روزگار  ،سنت و مدرنیتهمشغول گسست معرفتی میان  که دل هستند کران دینیِ باورمند متعدديروشنف
 ،دهند؛ کما اینکه اکثریت روشنفکران دینی باب پیش چشم اهل نظر قرار می در این راخود و تأمالت  معاصرند،

  . ندا پس از انقالب چنین
روشنفکري، رازدانی و  ي روشنفکري دینی در دو دهه اخیر، در نحلهشاخص  ي عبدالکریم سروش، چهره

از مقومات ، را »یگري و تماشاگريباز جمع«و  »رازدانی«غزالی،  »غفلت« ي با وام کردن نظریه ،دینداري
مفهوم روشنفکري  بندي جدید خود از حدود و ثغور او در تعریف و صورت 6.شمرد برمی» روشنفکري دینی«

 7.شمارد ن دینی میرا از مقومات کار روشنفکرا »هویت دینی«و  »ت دینیحقیق« ي دینی، پرداختن به هر دو مقوله
از مفهوم  ،مقاله تلقی خاصی که در اینمفهوم روشنفکري دینی با بندي ایشان از  رسد صورت نظر می به

توضیح آنکه روشنفکري . به دست داده شد،  قابل جمع است، هر چند متفاوت می نماید روشنفکري دینی
حقیقت «مشغول  حرکت کند و دل و مدرنیته، در شکاف سنت گري و تماشاگري توأم پیشه کردهتواند بازی می

البته . باور دینی نداشته باشد پردازي کند، اما لزوماً این مقوالت نظریه ي باشد و درباره »ینیهویت د«و  »دینی
این مقوالت نظریه پردازي کند، کما اینکه اکثر روشنفکران  ي تواند درباره یک روشنفکر دینیِ باورمند نیز می

این تعریف از  فته شودگاگر  .اند زي کردهپردا دین  نظریه ي بارهاین منظر در  دینی تعلق خاطر دینی دارند و از
از آن ، مطابقت کامل ندارد دینی يروشنفکرسنت با واقعیت  چرا که ،نیست چندان انضمامی ،روشنفکري دینی

 اندازِ ناظر به چشم ،این تعریف توان گفت که در مقام پاسخ می 8؛اند باور بوده دین ی روشنفکران دینی،تمامرو که 
را نقض   آن ،اند باور بوده دین که روشنفکران دینی تا به حال تماماً امردینی است و این  روي روشنفکري پیش
 در سنت روشنفکري دینی محقق شده، نظر قراردادن آنچه تا کنون این نوشته، با مد هدف ، چرا کهکند نمی

را  نیز که تعلق خاطر که روشنفکرانی  به نحوي ،مفهوم روشنفکري دینی است و موجه مند روش توسع بخشیدنِ
آن  بخش بودن رهایی هستند و نسبت به مختلف سنت دینی آشنا دارند، و درعین حال با مؤلفه هايدینی ن
به تعبیر دیگر، بحث ما . گیرد در بر ،ندا ن سنت دینی به تأمل و تحقیق مشغولهاي گوناگو و در شاخه اند گشوده

                                                             
  .١٣٨٨، تهران، صراط، ينداريو د ي، رازدانيروشنفکر ، » يو روشنفکر يرازدان« م سروش،يعبدالکر .٦
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و صدق و کذب و میزان  مواجهه ي سنت دینی است، نه فراوردهروش و فرایند مواجهه با  ناظر بهدر اینجا 
  .از آن نتایج بدست آمده معرفت بخشیِ

                                                                          
یا   روشنفکري دینی و روشنفکري فرهنگی هاي براي ایضاح بیشترِ تفکیک میان برساخته بد نیستحال  . 3

برخی  بردن از با نام هاي ذکر شده و با مددگرفتن از شهودهاي زبانی،در پرتو معیاروشنفکري عرفی، ر
 احمد، علی شریعتی، مهدي بازرگان، جالل آل .بحث قرار دهیم ورددو مفهوم م آنها را ذیل، روشنفکران معاصر

اریوش شایگان، داریوش محمد مجتهدشبستري، د احسان نراقی، عبدالکریم سروش، محمد اقبال الهوري،
را در نظر  مهرزاد بروجردي و رامین جهانبگلو سپاسی،ملکیان، آرامش دوستدار، علی میر ، مصطفیآشوري
 شبستري،مجتهد اقبال الهوري،شریعتی، بازرگان، توان چنین انگاشت که کنون ذکر شد، میبنا بر آنچه تا .آوریم

؛ گان ترمودینامیک جدید خوانده بودبازر(ا مدرنیته آشنا هستند ا که هم باند؛ چر ملکیان روشنفکر دینی سروش و
شبستري کالم و  اقبال فلسفه غرب خوانده بود، شناسی آشنا بود؛ فلسفه اگزیستانسیالیستی و جامعه شریعتی با

لکیان علم و کالم جدید خوانده؛ م ي سروش داروسازي و شیمی آنالیتیک و فلسفه ؛هرمنوتیک جدید خوانده
هاي مختلف آن نظیر تفسیرقرآن،  سنت اسالمی و شاخه ؛ با)اي خوانده کالم جدید و فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره

 ي اسانهشن دین روشنفکرانه و أنوسند و در کارهاي پژوهشی وم هم الم، کالم، فلسفه و عرفان اسالمیتاریخ اس
کنند و دلمشغول  حرکت می ر شکاف سنت و مدرنیتهافراد یادشده د ي همه. اند خود از آن بسیار بهره جسته

اي  الوه بر این، ایشان دین را مقولهع. وضعیت معرفتی و اگزیستانسیلِ انسان در جهان معاصر هستند
از دین آزار  خردستیز و دل بر این باورند که در کنار قرائت اند و قویاً دانند و نسبت به آن گشوده بخش می رهایی

بدست داد و  جانبخش و روح افزا از اسالم نواز، معنوي،خرد یائتقر جاریست، می توان مانانکه در میان مسل
رفانی براي انجام دینی، از میراث اخالقی و ع رو، ایشان با غور در سنت از این. پیش چشم دیگران قرار داد آنرا

  . گیرند این مهم مدد می
اد گوهر مدرنیته، ترکیب نقّ دیانت باشد و عقالنیت گوهر »تعبد«تر آورده است که اگر  جناب ملکیان پیش

به توضیحی   9.االجزاء خواهد بود؛ مگر اینکه معانی دیگري از این مفاهیم مراد شود متنافی» روشنفکري دینی«

                                                             
  .١٣٨٩، نگاه معاصر، تهران، يو مهجور يمشتاقان، يملک يمصطف .٩
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 ي الزمه. اند و فاقد ذات هاي اجتماعی برساخته ي  ، در زمره»روشنفکري«و » دین« ین نوشته آمد، مفاهیم که در ا
نی دیگري از این توان معا االصول می علی و وجود دارند» ها روشنفکري«و » ها دین«آن است که سخن  این

د با قرائتی از روشنفکري توان نیست، می» تعبد«پس دینداري متکلمانه و فیلسوفانه که مبتنی بر . مفاهیم مراد کرد
وشنفکري دینی از منظر داللت شناختی موجه مفهوم ر ، هماگر این استدالل موجه باشد 10.و سازگار افتدمتالئم 

توان جناب ملکیان را  در این مقاله، می و معیارهاي آن »روشنفکري دینی«بندي  با توجه به صورت هم ،است
  . روشنفکر دینی بحساب آورد

) عرفی(احمد، نراقی، میرسپاسی، بروجردي و جهانبگلو را روشنفکران فرهنگی  توان آل از سوي دیگر، می
 ند وهستآشنا ) شناسی، علوم سیاسی و فلسفه ادبیات، جامعه(از سویی با علوم انسانی مدرن  چرا که ،مداد کردقل

دیگر  ي ؛ بلکه دربارهینی و مؤلفه هاي گوناگون آن نیست، سنت دموضوع پژوهش ایشان، به گواهی آثارشان نیز
شروطه تا زمان هاي روشنفکران ایرانی پس از م ري ایدهدبیات معاصر، پیگیانظیر  (اسالمیـ  مقومات سنت ایرانی

 ستدار، دین وسنت دینی است،پژوهش آرامش دو رغم اینکه موضوع عالوه بر این، به. کنند تحقیق می )...حاضر
 .ش بودن دین نزد ایشان منتفی استبخ زیرا که امکان رهایی ،توان او را یک روشنفکر دینی بحساب آورد نمی

به صراحت سخن  ،ر قرائتی از دینمفید بودن ه ، از غیر رهگشا و ناکارا و غیرههاي تیر درخششوي در 
 ،، بروجردي و جهانبگلو فاقد شرط اولند و دوستدار فاقد شرط دوماحمد، نراقی، میرسپاسی آل بنابراین. گوید می

و  »ینیروشنفکري د«باید توجه داشت که تفکیک میان . شوند رو روشنفکر دینی قلمداد نمی و از این
و متضمن  ،، نه تجویزي و هنجاريشناختی و توصیفی دارد داللت ي در اینجا صبغه» روشنفکري فرهنگی«

این مطلب که روشنفکران دینی در جامعه کنونی ایران مخاطبان و  .برکشیدن یکی و فرونهادن دیگري نیست
 از آنجاییکه اکثریت. عه ایراننفوذ بیشتري دارند، امري جامعه شناختی است و ناظر به وضعیت کنونی جام

           .فکران دینی مخاطب بیشتري داردروشن و نوشته هاي ایرانیان دیندارند، قاعدتا سخنان
چند بیشتر آثار و فعالیتهاي ایشان ذیل ، هرداریوش شایگان و داریوش آشوري وضعیت بینابینی دارند

پر  ي اسالمی ما در این زمانهـ  مشغول هویت ایرانی شایگان دل .شود هنگی قلمداد میفر يجستارهاي روشنفکر
. پردازد به این مهم می افسون زدگی جدیدو  آسیا در برابر غربتاب است، لذا در دو اثر بحث انگیز خود، و تب

                                                             
  .  ١٣٨٨، تهران، نشر پارسه، ي، امر متعاليقامر اخال، »تعبد و مدرن بودن«سروش دباغ، : د بهيان، نگاه کنيملک يمصطف ين نقد بر آرايشتر ايبسط ب يبرا. ١٠
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 زبان بازمشغول زبان فارسی است و در آثاري نظیر  نظیر است، بیشتر دل مند و کم آشوري که مترجمی توان
پیش از این در زبان فارسی  کهسنجد  میهایی براي مفاهیم مدرنی  ، براي برساختن معادلرا ن زبانهاي ای ظرفیت

اما شایگان و . داردقی با کارهاي روشنفکران فرهنگی کاوها نسبت وثیاین سنخ کندو. اند اي نداشته سابقه
 ي در سنت عرفانی ما به دیده نیز هستند و »عرفان اسالمی«مشغول  هاي یاد شده، دل آشوري، عالوه بر فعالیت

خوبی  هب اسالمی سفه و عرفانبا فل ، باییطباط عالمه و شایگان تحت تأثیر هانري کربن. نگرند عنایت می
کهارت و دیگر عرفاي سنن اعربی و مایستر به مقایسه میان ابنافسون زدگی جدید در عین حال در  آشناست،

تواند  ، و آیا انسان میآید در جهان جدید چه بر سر معنویت میکه  در این اندیشه است و قویاً شرقی، دست زده
مجالی براي برایش  ،با تکنولوژي جدیدانسان مدرن شدن  عجین آیا و ؟پا بگذارد» ده روحشاقلیم گم«به 

کارهاي مهم  در  که از ،عرفان و رندي در شعر حافظ نیز درآشوري  ؟گذارد میباقی » تاریخگو در فراو گفت«
 االسرار کشف ودیوان حافظ  و نسبت میان پژوهی است، از تفسیر ادبی ابیات حافظ فراتر رفته حافظ ي حوزه

و با مدد  ،کاویدهشناسی آنها را  شناسی و خداشناسی و فرشته الدینِ رازي و انسان نجم دمرصادالعبا میبدي و
چنانکه دیده  .همت گمارده است اندیشگی حافظ نظامِ به تحلیل گفتمانیِ ،»هرمنوتیک اسطوره«گرفتن از 

توان  می. هاي روشنفکران دینی دارد ، تناسب بیشتري با فعالیتشایگان و آشوري ي این بخش از کارنامه شود، می
 مرز و فصل مشترك میان روشنفکري دینی و روشنفکري فرهنگی هستند، این دو، چنین نتیجه گرفت که

لیکه برخی دیگر از فکران دینی دارد، در حاتري با کارهاي روشنیشان تناسب بیشکه برخی از آثار ا طوري هب
یک » روشنفکري دینی«که  داشته باشیمبه یاد . است یعداد کارهاي روشنفکران فرهنگ در مکتوبات ایشان

» شباهت خانوادگی«مبحث در  کاوشهاي فلسفیگونه که ویتگنشتاین در  اجتماعی است و همان ي برساخته
جنس و فصلی  توان ، نمیهاي نامشخصی دارند و بر خالف تلقی ارسطویی ین مفاهیمی لبهدهد، چن توضیح می

 هاي گوناگون و تکیه بر شهودهاي زبانیِ واژه در سیاق توان با بکار بستنِ می بلکه صرفاً براي آنها مشخص کرد،
هاي مختلف آنها را  مؤلفه گو کرد، وو مفاهیم گفت ي اینها حدود و ثغور و لبه ي کاربران زبان، درباره

شده نیستند و  تعیین  از پیش، قطعی واجتماعی هاي برساخته فهرست مصادیقِ مفاهیمِ که از این مطلب ١١.برشمرد
و قطعی شود  ، باید متعیناین مصادیق ي دایره توان نتیجه گرفت که دارند، نمیهایی  پوشانی هم با یکدیگر احیاناً

                                                             
11. Ludwig Wittgestein, ( 1953) Philosophical Investigations, (Oxfrod: Blachwell Puishing), pp. 17-25. 
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 بعنوان مثال، .کردن به امري نشدنی است چرا که این امر متضمن دعوت، دست داده شود هو جنس و فصل آن ب
در » بازي«اجتماعیِ  ي برساخته کار بستن مفهومِ هدهند که گریز و گزیري از ب شهودهاي زبانی ما فتوا می

م، برد و نظیر توپ، تی(ساز  هاي بازي هاي این مفهوم و فهرست مؤلفه مکالمات روزمره نداریم، هرچند لبه
ذیل این  هاي مختلفی که حساب آوردن مصداق هبراي ب و احیاناً ،نهایی شده استو غیر مشخصنا...) باخت
آن این سخن  ي اما الزمه .داشته باشدتواند ادامه  می گو میان کاربران زبانو بحث و گفت گیرند، جاي می مفهوم

. کار برد ههاي گوناگون ب سیاق معناداري دررا به نحو  تعیین مراد کرد و آن توان از مفهوم بازي نیست که نمی
بر نامشخص و  کند، سان جوي واژه را احاطه می هگوید معنا ب می کاوشهاي فلسفیه ویتگنشتاین در ک هنگامی

مصادیقِ  ي دایره ي توان درباره بر همین مبنا، می. کند میاجتماعی تأکید  ي دقیق بودن لبه هاي مفاهیمِ برساختهغیر
 این سخنختی شنا داللت اما مدلولِ گو کرد؛و بحث و گفت »فکري فرهنگیشنرو«و  »شنفکري دینیرو« مفاهیمِ

هاي دیگر تعیین مراد  و از آنها در سیاق بستکار  همشخص را بهاي نا باید چنین مفاهیمِ با لبهنیست که ن نآ
 ،از مفاهیم برساخته اجتماعی دنِبراي مفاهمه و تعیین مرادکر  کاربران زبان نصیبِ حظ و در مقابل، تمام .نکرد

مصادیق  اگر بپذیریم که میانِ ع،قدر وا. استدر سیاقهاي گوناگون مشخص با لبه هاي نا این مفاهیمِکار بستنِ  هب
مؤلفه یا  از سویی نمی توان،رقرار استنوع شباهت خانوادگی ب جتماعی، شباهتی ازااخته برس مفاهیمِ مختلف

مامی مصادیق این مفهوم یافت، از سوي دیگر هر پدیده اي نیز ذیل این مفهوم قرار مشترکی میان ت يمؤلفه ها
فه هايبادقت و تأمل در مؤل. و دلبخواهی نیست ١٢این مفهوم امري گزافی نمی گیرد و احراز مصادیقِ متعدد 

بانی می توان مدد گرفتن از شهودهاي ز ن وودر سیاقهاي گوناگو عدم شباهتها ١٣و دیدن شباهتها دیگر مصادیق
یا از  افزود» روشنفکري فرهنگی«و  » روشنفکري دینی« ي بر فهرست مصادیقِ مفاهیمِو روشمند به نحو موجه

     ١٤.آن کاست
مفاهیم  ،»روشنفکري فرهنگی«و  »روشنفکري دینی« توان چنین نتیجه گرفت که بنابر آنچه آمد، می.  4

ابژه و متعلق  دین را روشنفکران دینی،. روشنمصادیق  ي رهبا حدود و ثغور و دای اند، اجتماعی ي برساخته

                                                             
12. arbitrary 
13. Seeing the similarities 

 :د بهين ، نگاه کنيتگنشتايدر فلسفه و" يشباهت خانوادگ" و "  دن شباهتهايد" ان يبحث  درباره نسبت م  يبرا   .١٤

Michale Luntley (2002) “Patterns, Particularism and Seeing the Similarity”, Philosophical Papers, 31(3), pp. 271-
291.   
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ربیِ جدید دارند، تجکه با میراث دینی و علوم انسانیِ تجربی و غیرای دد آشناییپژوهش خود در نظر گرفته، به م
خود را  دانند، تأمالت روشنفکرانه بخش می رهایی در جهان جدیدرا  االصول دین و دینداري و در عین حال علی

عالوه بر . ندشو دینداران زیادي دیده می گروه،چند در این هر ؛دیندار باشند بدون اینکه لزوماً ،بخشند امان میس
قرار هاي روشنفکرانه خود  اسالمی را متعلق کاوشـ  هاي سنت ستبرِ ایرانی دیگر مؤلفه ،این، روشنفکران فرهنگی

 »روشنفکري فرهنگی«را از  »روشنفکري دینی«ان تو پس، بدون درغلتیدن به داوري ارزشی، می. اند داده
                  .           را به نحو موجهی مشخص کرد  آن ختیشنا داللت و ثغورِهاي زبانی، حدود  گیري از شهود ، و با بهرهبازشناخت

              

   


