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  »شباهت خانوادگی«نواندیشی دینی، تئودیسه و 
  

  1/4/96شنبه، مورخ: جسایت زیتون، روز پن :منبع
  

طی چند ماه گذشته، گفتگوي قلمی نیکو و مبارکی میان نواندیشان دینی و منتقدان آنها در گرفته است. ابتدائا، 
نواندیشی  «در مقام پاسخ،  راقم این سطور، را منتشر کرد؛» مسئله شرو روشنفکري دینی «محمد رضا نیکفر، مقالۀ 

را در نقد مقالۀ من نوشت.  سپس، حسن » خود دین«را  نوشت. در ادامه، نیکفر، » دینی، متن مقدس و خشونت
 را در نقد مواضع نیکفر نگاشت؛ نگارنده نیز»  در چند و چون تاریخ نگاري اسالم« یوسفی اشکوري، جستار 

 »ات دین؟ذ«و  »نواندیشی دینی، روایت و تاریخمندي« دو مقالۀ جهت ایضاح مواضع خود و پاسخ مجدد به نیکفر، 
ی  یوسف  را در نقد مدعیات»  روشنفکري دینی و آغاز و انجام آن«را منتشر کرد. چندي بعد، جناب نیکفر، 

ارنامۀ کتلقی ایشان از و آخر نیکفر بپردازم در سطور پیش رو، بر آنم تا  به نقد مقالۀ 1.اشکوري و نگارنده نوشت
 گنشتایندر فلسفۀ ویت» شباهت خانوادگی« و » ذات گرایی« مقوالت و مفاهیم فلسفیِ نواندیشی دینی، همچنین 

فروض می گیرم مرا  شته شدهبه بحث گذا نوشته وکه در جستارهاي پیشین نکاتی  در این میان، را نقد کنم؛متاخر 
ند نقل کرده، سپس به ب بلند نیکفر را در چند از مقالۀ نظیر نوشتار پیشین، ابتدائا فقرات مختلفیو تکرار نمی کنم. 

 .صورتبندي و نقد آنها همت خواهم گمارد

  ی از مقاله خود می گوید:نیکفر در بخش. 1
 دوستلمع دینی عنوان به اسالم معرفی اسالمی، ایدئولوژي کال و دینی نواندیشی ٴیک شاخص مهم تئودیسه«

 هاينوشته طریق از بسا چه شوند،می کشف نو از اسالمی دانشمندان. است علمی جدید هايیافته با همخوان و
 وجود دارد که اگر افراد آنها را درست پی اشاراتی قرآن در اینکه اثبات براي شودمی عظیمی تالش و غربی،

ته باشند شود که شاید غربیان چنین کرده باشند و توانسرسیدند. گفته میگرفتند، به کشفیات علمی جدید میمی
لم ایم، اکنون اگر به عگویند: بهترین دین را داریم، قدر آن را ندانستهآن اشارات را بفهمند. بر همین روال می

                                                        
  گانۀ فوق در لینک هاي زیر در دسترس اند: هفتمقاالت  .1
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تان اندیشان هم در این باره با نواندیشان همداسسنتی .نهیمارج می فهمیم و بر آن بیشترمجهز شویم، بهتر آن را می
ش را بروز ااند استعداد علمیاختالف بر سر این است که به پندار هر یک چه عاملی باعث شد اسالم نتو. هستند

    د...ده
ان نه برآمده مسلمدر چنین وضعیتی واکنش این بود که بگویند اصل دین چنین نیست، و عوارض منفی جوامع 

گري کرد که از نو در مورد اسالم روایتاین تئودیسه ایجاب می. از ذات دین، بلکه نتیجه انحراف از آن است
دوستی که خرافاتی تحمیل شده از بیرون اسالمِ خوبِ دانش: اي ساخته شدعمال هم یک ذات روایی تازه. شود

  .اندمانع بروز استعدادهاي آن شده
هاي علت تري نسبت به جهان معاصر واینان درك پیچیده. روشنفکران دینی، نسل متأخر نواندیشان دینی هستند

 اند که مبانی علوم جدید در آموزه اصیلزدگی مسلمانان دارند و از این باور فاصله گرفتهماندگی و بحرانعقب
ند، علوم جدید را بیاموزند، با دید علمی سنت را بازخواناسالمی مستتر است، مسلمانان کافی است به خود بیایند، 

ذات پیشروي آن را بازشناسند، عوارضی را که دین در طول تاریخ بدانها دچار شده چاره کنند، و دست به 
آنان دیگر  .روشنفکران دینی نسبت به پیشینیان خود با علوم انسانی آشنایی بیشتري دارند. سازندگی تمدنی بزنند

رمزگشایی علمی قرآن نیستند، و اینک بیشتر از آنکه به علوم به اصطالح سخت توجه داشته باشند، توجهشان در پی 
، یعنی تالش براي اثبات اینکه دین خوب و روزآمدي داریم، چون ”علمی“تئودیسه . معطوف به علوم نرم است

 ا را تقریر کرده است، جاي خود را بههاي علمی مدرن سازگار است و حتا پیشاپیش آنهکتاب دینی ما با گزاره
م شناختی و کال بگوییهاي تاریخی و جامعهاي از استداللکوشد با مجموعهدهد که میتئودیسه دیگري می

شناختی از یک سو و نوعی رویکرد تفسیري، شرّ درآمیخته با دین را توجیه کند و اصل آیین را از آن مبرا دین
  .»است که شاخص روشنفکران دینی است درست این تالش. کند
  

ناخته می شوند، ش و یداهللا سحابی به روایت نیکفر، نسل متقدم نواندیشان دینی که با کسانی چون مهدي بازرگان
بودند؛ تئودیسه اي که در پی استخراج کشفیات و یافته هاي علمی جدید از میان متن » تئودیسه علمی« در اندیشۀ 

ی، نسل ران دینکفآئین اسالم. عالوه بر این، روشن و از این طریق، توانا معرفی کردنِ  بودمقدس و سنت دینی 
نواندیشانی که با علوم انسانی جدید آشنایی بیشتري دارند و در آثار خویش از  نواندیشان دینی هستند، متاخرِ

ئودیسۀ نیکفر، هر چند ایشان، تاستدالل هاي تاریخی، معرفت شناختی و جامعه شناختی بهره گرفته اند. به نزد 
آمیخته با دین و برکشیدنِ نوع دیگري از  و توجیه شرِّ»  دین مبرا دانی«   ی را فرونهاده اند، اما در اندیشۀعلم

  تئودیسه اند. 
  

وال، نواندیشان ابه خطا رفته است.  کارِ روشنفکران دینیچنانکه در می یابم، نیکفر در صورتبنديِ نگرش و روشِ 
دینی متاخر، در آثار خود به ایراد و گیر و گرفت روش شناختی نواندیشان دینیِ متقدم پرداخته و آنرا صورتبندي 
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داشته  دم اذعانکرده اند.  مدلول سخن فوق این است که ایشان به خطاي روشیِ جدي در کار نواندیشان دینی متق
   1اند. و آنرا توضیح داده

در کار جایگزینیِ یک تئودیسه به جاي تئودیسۀ دیگر نبوده اند. نواندیشان دینی واهی آثارشان، ثانیا، به گ
ها ر» دین خود«        و » اصل آیین« ، »اصل دین« مشکل جناب نیکفر این است که همچنان از چنبرة  اسطورة 

ا عموم نواندیشان دینی متاخر، ب  آوردم،» نواندیشی دینی، روایت و تاریخمندي "جستار نشده است. چنانکه در 
و نشر آن در بستر  سنت دینی و لف 2قرار دادن متنِ دین و سنت دینی در زمینه و زمانۀ پیداییِ آن،  به تاریخمندي

نت دینی ریزش سور دارند و به اقتفاي اسپینوزا، در پی برشمردنِ مؤلفه هایی اند که در پیدایی متن مقدس و زمان با
نیکفر  تعبیري که به نزد آنچه در تاریخ دین محقق شده،  » توجیه« زمۀ این سخن این است که در پی کرده اند. ال

انی انتقادي و بازخو بار معنایی منفی دارد، برنیامده، بلکه در مقام فهمِ پدیدة تاریخی اي به نام دین و سنت دینی
یک  ست ازترد؛ دین عباراست، جدا ک» شرّ« موسوم به لی ندارد که اساسا بتوان آنرا از آنچه ، اص»یند« اند.  آن

 . دین، نظیر دیگر پدیده هاي برساختۀ اجتماعی، در مشتزمان ير درازناد بسط تاریخی پدیده ايرشته تفسیرها و 
که پدیده بل یک قوطی فلزي، گفتگو کرد؛ م و وزنِرنگ و حج نظیرِ  دست جمع نمی شود تا بتوان درباره اش

  بازشناخت. متعددش در بستر مکاناز روي ظهورات ی توان آنرا ماي است که 
 ست. ادر تاریخ اسالم سربرآورده یکفر به زعم ناست که » خشونتی«، »ه شرّدین آمیخته ب«  یکی از مصادیقِ 

 انواع« ل،م بهتر مسئله و فی المثنمی دانم چرا به نزد نیکفر،  برخی گره گشایی هاي مفهومی در این باب جهت فه
 «تفکیک کردن و از وابسته به سیاق بودن مقوالت و مفاهیمی چون  4»مفاهیم برساخته اجتماعی« را از  3»طبیعی

سراغ گرفتن و در این راستا از آثار فیلسوفان و اسالم شناسان معاصر مدد گرفتن، » خشونت« و » عفت« ، »عدالت
و  الل ورزي استتبیین و استد» فرایند« یت دارد، ورقلمداد شده است؟؟  آنچه در اینجا مح» توجیه«مصداقی از 

ین مبحث ا. روشن است که نواندیشان دینی متاخر با امثال جناب نیکفر، در فراورده و نتیجۀ »فراورده«نه لزوما 
   5.اختالف راي دارند، آنچه در این میان اهمیت روش شناختی دارد، نه فراورده، که فرایند مجادله و مباحثه است

  
                                                        

بودنِ استخراج مفاهیم مدرن از دل سنت دینی درآثار خویش تاکید کرده اند. من نیز در  و ناموجه واتري بر نارسروش و محمد مجتهد شبسعبدالکریم  .1
در برخی از آثار علی شریعتی و )، (anachronism، »زمان پریشی«خطاي روش شناختیِ و گفتاري خویش، استدالل کرده ام،  برخی از آثار نوشتاري

 مهدي بازرگان راه یافته است. 
2.historicity 
3.Natural kinds 
4. Socially-constructed concepts 

شمسی منتشر شد، از  77که در سال » دیانت، مدارا و مدنیت« دربارة خشونت، تحت عنوان » کیان«عبدالکریم سروش، در گفتگو با ویژه نامۀ  . 5
ر اسالم، عدالت و پیامب« و » اسالم و خشونت« مقاالت در  استفاده کرد. عالوه بر این،» خشونت«تفکیک هاي فلسفی براي فهم بهتر مقولۀ برخی 

  کرده ام:فلسفی تقریر و صورتبندي  ،، مسئله را از منظر خویش»خشونت
ht t p:/ wwwbegi nsoroushdabaghcompdf pdf/ . . . / /430.  
ht t p wwwbegi nsoroushdabaghcompdf pdf:// . . . / /413.  
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«  مدد گرفتن از روشتفکیک هاي مفهومی و فلسفی، از آن دست که ذکرش رفت ، نانکه در می یابم، چ
متاخر دیده می شود،  راهکارهایی که  در آثار نواندیشان دینیِو دیگر  7تتبعات تاریخی 6،»پدیدار شناسی تاریخی

ر آنصورت، دصبغۀ متکلفانه، یا به تعبیر نیکفر از سر توجیه نیست. اگر اختالف فراورده ها و نتایج مد نظر باشد، 
نس توجیه سخنان نیکفر از ج، می انگاردو موجه را  مقنع  د کسی که تبیین ها و استدالل هاي نواندیشان دینیبه نز

و به  تبه دیدة عنایت نگریس ، شده دالل هاي اقامهاستتبیین ها و تمام  درفرو نهاد و  نوع مواجهه رااین است. باید 
ودیسه رساختن تئارزیابی آنها پرداخت و بس. الزمۀ این مدعا این است که نواندیشان دینی متاخر، در اندیشۀ ب

  همت ایشان در دهه هاي اخیر بوده است.  خوانی انتقادي و روشمند سنت دینی، وجهۀ اصلیِنیستند، بلکه باز
  
  . وي در ادامه آورده است: 2
  
ن را همچون اند این است که دیشناسی برگرفتهشناسی و اسالماي که روشنفکران دینی از دینمهمترین نکته«

  معیار دیگر خی دینی را بااي اجتماعی در نظر گیرند و بر همین مبنا روایات تاریبرساخته
 .این کار پیگیرانه صورت نمی گیرد و در جایی متوفق می شود که خود قران است.روایات تاریخی بررسی کنند

  . انگیزة اصلی در این رویکردي که سکوالر مینماید، همچنان پی گرفتن خط تئودیسه است
از آن عالَم  گیرند کهمیچیزي را در نظر . شوداشکاالت به جامعه برگردانده می: منطق این تئودیسه چنین است 

به این عالَم راه یافته است، و با این راه یابی وارد جامعه و تاریخ شده؛ این یک هبوط است و چیزي را که آلوده 
اولین عارضه کجا و چگونه پدید آمده؟ در این باره روشنفکران دینی . نبوده در معرض آلوده شدن قرار داده

  .…اي راه برده استهاي فرقهدر حدي است که به کدورت اختالف نظر دارند و این اختالف
هبوط، ورود به تاریخ است؛ و تاریخ به عنوان روایت هبوط، باطل السحر است، باطل السحري که ممکن است 

 شود،زنی تاریخی چونان برهان قاطع تاریخ سحرآمیز میواپس: آن تأثیري را نداشته باشد که نیچه امید داشته است
پس مهم این است که ما تا کجا پرسنده باشیم، کجا متوقف . شود 		آنگاه که آغاز چیزي سحرآمیز جلوه داده

وان الي حضورغیرطبیعی در طبیعی استخ. شویم، مرز الهوت و ناسوت را کجا ببینیم، مرز غیر طبیعی و طبیعی را
  .»کندتصور آن فقط درد ما را بیشتر می. زخم است، الي زخم جهان

                                                        
ر روزگار د» صاقص« و» خشونت«محمد مجتهد شبستري، در برخی از آثار خویش، با وام کردن این روش، به فهم و صورتیندي مقوالتی چون  .6

  .1379، تهران، طرح نو، نقدي بر قرائت رسمی از دینکنونی همت گمارده است. نگاه کنید به: 
ر متکلفانه و با ، به نحو متتبعانه و غی»جستارهایی درباره تاریخ هفتاد ساله صدر اسالم« تحت عنوان   مقاالتیدر سلسله  حسن یوسفی اشکوري، .7

عنایت به منابع تاریخی معتبر، در مقام روایت کردنِ سدة نخستین اسالم  برآمده، روزگاري که سپري شده و هیچیک بدان دسترسی نداریم و 
در  این سلسه جستارها که یدنبازسازي آنها پرداخت. براي دکردنِ روشهاي موجه می توان به فهم و  تنها به مدد منابع تاریخی موثق و لحاظ

  منتشر شده، نگاه کنید به:» زیتون« سایت 
ht t p zei t oonscom:// . / 

 



5 

 

  
  
  

آن می رسند وقتی به قر االهیاتی خویش -ر کند و کاو معرفتییشان دینی ددنیکفر بر این باور است که نوان
متوقف می شوند و اشکاالت را به جامعه برمی گردانند. سپس می افزاید که تاریخ، به عنوان روایت هبوط، باطل 

  طبیعی را در هم می نوردد.  مرز الهوت و ناهوت  و طبیعی و غیر با ورود خود،السحر است و 
نمی دانم دقیقا مراد نیکفر از این مدعا که  نواندیشان دینی وقتی به قرآن می رسند، متوقف می شوند، چیست؟  

از قضا، بیشتر آثار نواندیشان دینیِ متاخر در دو دهه اخیر معطوف به واکاويِ زمینه  و زمانۀ پیدایی متن مقدس ( 
بوده است. به تعبیر دیگر، لحاظ کردن و اندراج تاریخیت، از مؤلفه هاي  8در زیر متنقرآن) و قرار دادن متن 

ال این جماعت، خود به استقب هده است. مدلول این سخن این است ککارنامۀ نواندیشی دینی در سالیان اخیر بو
خ مند طبیعی شدن و تاریو  » آزمون شدن و لف و نشر  عقاید در بستر تاریخ« تاریخ و نگرش تاریخی رفته، از 

، با لحاظ کردن سویۀ قدسی آن سخن گفته اند. در واقع، در هم تنیدگیِ امر در طبیعت امر ماوراء طبیعی گشتنِ
 می کند، را تخته بند زمان و مکان برکشیدنِ مؤلفه هایی که امر قدسیبرجسته کردن و و طبیعی و ماوراء طبیعی 

ه است. افزون بر این، این جماعت میان مباحث االهیاتی و جامعه شناختی از مقومات نواندیشی دینی متاخر بود
ري و ساري در جامعۀ دینی ، نظیر رواج خرافات در مقام آسیب شناسیِ امور ناموجه جا؛ هر گاه ط نکرده خل

تی خبه گواهی آثارشان از آمیختنِ مباحث کالمی  و جامعه شنابحث را مشخص کرده؛  ثغور، حدود و برآمده اند
دیسه و برگرداندن خط تئو پی گرفتنِ ف نظر نیکفر، ایشان در اندیشۀ ازاینرو، بر خال .به یکدیگر پرهیز کرده اند

   .اري در جوامع مسلمان نیز پرداخته اندج به نقد مناسبات و روابط رنیامده و در جاي خوداشکاالت به جامعه ب
  
  گوید:. نیکفر دربارة کار و بار روشنفکران دینی می 3
  
شناختی شناختی و دینهاي اسالمها و استداللگرا با گزارهباور سنتروشنفکران دینی ایرانی در برابر دین«

انی هایی که از علوم انسها یا گزارهگیرند، اما در برابر منتقد سکوالر از پذیرش پیامدهاي مفهومعمومی قرار می
سه برند که بتوانند یک تئودیاي به کار میها را به گونهها و گزارهآن مفهوم زنند، یااند سر باز میوام گرفته

. ان را ادامه دهندشگرانهمدرن عرضه کنند، و با آن هم از مشکالت تئودیسه سنتی بگریزند و هم تالش توجیهپست
  ماین اسال “. این اسالم نیست: توانیم این گونه بیان کنیمموضع آنان را می

   گریت، نقاش فرانسوي که میشل فوکورنه مار "این چپق نیست "گزاره اي است شبیه  "نیست
                                                        

1. context 
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 پنداریم اشاره کنیم،اش میما به هر چیز که اسالمی. است اي با همین عنوان نوشتهدر توضیح آن رساله  ”
   ..."این اسالم نیست“ :گویدروشنفکر دینی ما می

 اکنون دوره بحران اسالم است. اند در قبض و بسط. مرز معینی ندارند” این اسالم است“و  "این اسالم نیست  "
به یک گوشه رانده شده، تبدیل به چیزي ذهنی و شخصی شده، و در سخنی ” این اسالم است“و در نتیجه گزاره 

شده در فالن شاعر را، یا اسالم تبیینمن تنها اسالم خودم را، یا اسالم فالن عارف و بهمان : یابداین چنین تقریر می
تنِ و در مقابل آب رف” این اسالم نیست“ صدقِ ٴاما پهناور شدن حوزه. دانمآیه یا بهمان حدیث را اسالم راستین می

نگر در و منحصر شدن آن به یک ظن شخصی به معناي پایان پروژه تئودیسه دین” این اسالم است“ صدقِ ٴحوزه
ناي شود اگر عنصر خیر را بخواهد در یک فرودستی و تنگمعنا میدینی است، زیرا تئودیسه بیروایت روشنفکري 

توانیم غلبه یافته و تبدیل به یک شگرد جدلی محوري شده، می” این اسالم نیست“هر جا ببینیم گزاره . ذهنی ببیند
  ».ئن باشیمبست نظري و در عین حال اذعان نکردن به آن مطماز برخوردن به یک بن

  
یاد شده، نیکفر کوشیده تا مراد خود از تئودیسۀ نواندیشانی دینی متاخر را ، تئودیسه اي که به زعم  ةدر فقر

در این گزاره  وبه نزد نیکفر، مؤلفۀ اصلی این تئودیسه، سویۀ سلبی دارد . ایشان پست مدرن است، تبیین کند
   .بدل به یک شگرد جدلی شده است؛ امري که »این اسالم نیست« : تبندي می شودصور

ر آثار روح حاکم باز   ، گریبان نیکفر را رها نکرده،  صورتبندي ایشان »اصل اسالم« از آنجائی که اسطورة 
تا  .تداوريِ غلطی نیز صورت گرفته اس نادرست، نواندیشان دینی متاخر ناموجه است؛ مبتنی بر این صورتبنديِ

ی دینی متاخر، در مکتوبات خود، چه در مقام نواندیش خانوادة هیچیک از اعضاي، خوانده و دیده امجایی که 
این  "عبیر ت تقریر مدعیات و تلقی خویش، چه در مقام نقد مواضع دینداران سنتی، سنت گرایان و بنیاد گرایان، از

یح، کثرت در مقام تبیین و توض ایشان . در مقابل،دانسته و بکار نبرده اندن آنرا روا ،استفاده نکرده "اسالم نیست
ی درست و تئهر قرا این سخن این نیست که الزمۀ. 9شناخته اندل از اسالم را به رسمیت قرائت هاي مختلف بالفع

رت و ؛ بلکه تاکید بر وجود این کثو نمی توان میان قرائت هاي مختلف از دین، ارزیابی معرفتی کرد موجه است
وهلۀ بعدي، البته هرکسی می تواند با ادله و شواهدي که عرضه می کند، یک  در. به رسمیت شناختنِ آن است

سنت گرایانه و  اساس، نواندیشان دینی، روایت هاي بر همین. روایت را برکشد و دیگر قرائات را فرو نهد
  . اند دهنقد کربنیادگرایانه از دین را 

وایت خلط کرد؛ تاکید نواندیشان دینی بر وجود ر» تجویز« و » توصیف«به تعبیر دیگر، اوال نباید میان دو مقام 
 .نه تجویزي و توصیه اي ،مختلف از دین، سویۀ توصیفی داردهاي 

                                                        
  در لینک زیر:» تاکنون کردي دگر اکنون مکن «جهت بسط این مطلب، به عنوان نمونه، نگاه کنید به مقالۀ  .9

ht t p wwwbegi nsoroushdabaghcompdf pdf:// . . . / /197.  
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ه ادله ب ثانیا، برگرفتن یک روایت و فرو نهادن روایت هاي دیگر، امري ذوقی و استحسانی نیست، بلکه مستظهرِ 
است، نه  کذب برداردارد و صدق و  10بین االذهانی سویۀو شواهد متنی و تاریخی است و بر خالف نظر نیکفر، 

 ، باید ادلۀاز اسالم جهت نقد روایت نواندیشان دینی از جنس شگرد جدلی محور؛ از اینرو شخصی و و ذهنی
که طنین  »شگرد«سک جستن به مفاهیمی چون نه تمسویۀ معرفت شناختی دارد، که ایشان را نقد کرد؛ کاري 
  .روانشناختیِ پررنگی دارد

  
خنانشان در تا به گفتۀ نیکفر بگوییم س» این اسالم نیست«ثالثا، همانطور که آمد، نواندیشان دینی نمی گویند 

، می …در مقابل، ایشان با ارائۀ ادلۀ هرمنوتیکی، االهیاتی، شواهد متنی و . قبض و بسط است و مرز مشخصی ندارد
نند، می کاقامه  مرز سخنان ایشان، ادله اي است که. کوشند روایت خود از متن مقدس و سنت دینی را موجه کنند

  .   ن و بسد ادلۀ ایشا؛ راه نقد مواضع و خوانش ایشان از دیانت و سنت دینی، عبارتست از نق»نحن ابناء الدلیل« که 
  
  :رون خانوادة نواندیشی دینی می گویدنحله هاي گوناگونِ دوضعیت  کنونیِ  دربارةنیکفر . 4
  
 ، غیر مذهبی هاجويِ دموکرات به شدت خالی استخواه عدالتدر ایران جاي یک جریانِ مذهبیِ ترقی«
. گیردنیرو پوپولیسم و فاشیسم مذهبی قدرت میدر غیاب این . توانند جاي خالی چنین نیرویی را پر کنندنمی

روشنفکري دینی، به خاطر پشت کردن به سنت چپ مذهبی و همدستی درکوبیدن آن، تا حدي مسئول این 
اوج درخشندگی فکري روشنفکري دینی، اتفاقا در زمانی بود که با سنت چپ مذهبی و کلیت …وضعیت است

رد، در این درگیري مفهوم آزادي را برجسته ک. د سپاسگزار حریف باشدفکر چپ درافتاده بود و به این خاطر بای
 .اي ساخت براي عوض کردن ریلاما آن را بنیادي و برّا نکرد تا چپ مذهبی را ارتقا دهد، بلکه از آن تنها وسیله

ها گیزهنهاي فکري جریان چپ، و وقتی دیگر آن اولی همین درگیري با سنت چپ زایا بود به خاطر اهمیت سایق
س ریل که عوض شد، از آن پ. دیدزائل شدند، رابطه با آن شیوه نگاهی گسسته شد که فاجعه و محرومیت را می

ت، گردش به راس …هم ناشی از اکراه در دیدن فاجعه است” این اسالم نیست“تئودیسه . هدف ندیدن و انکار شد
القی، هاي اخزدگی و موعظهدلبخواه، عرفان تفسیرهاي. به بهاي فقر نظري روشنفکري دینی تمام شده است

خاش آمیز اسالم به صورت پرناتوانی نظري خود را در توضیح بحران فاجعه. شاخص کارهاي اخیر این جریان است
با  هایی در باره حق و اخالق و برخی تفسیرهاي گزینشییافیگویی، کلیفانتزي، قصه. آورندعلیه منتقدان درمی
اوري اند، نقدي که سنجه دبخش را گرفتهگري، جاي تالش براي یک نقد رهاییشده توجیهشگردهاي شناخته

شکند، بلکه این است که تا چه حد صمیمیت و جدیت در باره آن نه این است که آیا محدوده دین را در هم می
  »در آن متبلور است” آه ستمدیدگان“در دفاع از آزادي و ادراك همدالنه 
                                                        

1. inter-subjective 
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نونی ک نیکفر که معتقد است جاي یک جریان مذهبیِ دموکرات عدالت خواه در ایران جناب م ازتعجب می کن
اعی عدالت اجتم یست ها، هم دموکرات اند، هم دغدغۀنواندیشی دینی، نحلۀ نوشریعت خالی است. در میان خانوادة

اشتغال  خود سیاسیِ -اجتماعی -کار وبار روشنفکريجسارت،  به و  هه است، با قوتپررنگی دارند و چندین د
از  ،در جامعۀ دینی »آزادي«و ربط و نسبت آن با » عدالت«مفهوم  ، نظریه پردازي دربارةاین نحله. افزون بر دارند

  دلمشغولی هاي نواندیشان دینی اي نظیر مجتهد شبستري و عبدالکریم سروش در دو دهۀ اخیر بوده است. 
 ، کارنامۀ نواندیشان دینی متاخر، به قدر طاقتکه از آن بوي کم لطفی به مشام می رسد نیکفربر خالف نظر 

» وییقصه گ«و » حق و اخالق کلی بافی هایی دربارة« ، »ان زدگیعرف« ، »تفسیر هاي دلبخواه«از بشري، عاري 
 اخالقی ،موجه انسانی ن دینی معطوف به بدست دادن قرائتجد و جهد اصلی نواندیشاوردم، است. چنانکه پیشتر آ

  از سنت دینی است؛ کاري که فرسنگ ها با تفسیر دلبخواهی و کلی بافی و قصه گویی فاصله دارد.  و رهگشا
آه «  راكو اد دینی در دفاع از آزادي  نواندیشان ناب نیکفر در میزان صمیمیت و جدیتتردید جافزون براین، 

گذشته، هم  مهدي بازرگان و یاران و همفکرانش مجدانه و . طی چهار دهۀ شگفت انگیز است» ستمدیدگان
انِ رو در این راه، متحملِ هزینه هاي بسیار شده اند؛ هم میراث داکوشیده وستمدیدگان  صادقانه در دفاع از آزادي

نی هم نواندیشان دیچون تقی رحمانی، رضا علیجانی و احمد زید آبادي،  علی شریعتی و نوشریعتیست هایی
لل باشد، معلل بجاي اینکه مدز نوشتۀ نیکفر ا . به نظرم، این بخشنظیر سعید حجاریان و یوسفی اشکوري يمتاخر

   .تضمنِ خروج از جادة انصافاست و م
از مفهوم ، و در این راستاقلم زده  »ذات گرایی«که در نقد  نظیر نگارنده  نواندیشان دینی اياز  نیکفر تلقی.  5

  :ازاین قرار است، ویتگنشتاین بهره برده اند» شباهت خانوادگیِ«
  
به مجرد . نداباوري شدهشود و روشنفکران دینی ظاهرا همه منتقد ذاتباوري نابهنجار پنداشته میاما اکنون ذات«

باور هستید، شما اسالمی خاص با ذاتی خاص را در نظر دارید، و توجه شود که شما ذاتانتقاد از اسالم گفته می
ها به اصطالح لودویگ ویتگنشتاین تنها یک شباهت ها وجود دارد نه اسالم، و میان این اسالمندارید که اسالم

. پاسخ این است که بسیار خوب، اما شما روایتی در ذهن دارید، یا به هر حال وقتی که 11خانوادگی وجود دارد
خاصی  طوف است، یا به زبانی غیر فنی، وقتی از نوعکنید ذهنتان به یک هسته نئوماتیک معدرباره اسالم بحث می

د دانید، منظور خاصی دارینهید، یا کال آنجایی که خود را مسلمان میاز اسالم که در برابر اسالم مورد انتقاد می
گذارید؛ همین منظور خاص چیزي است که به آن ذات روایی دهید و روایتی پیش میکه درباره آن شرحی می

 دتأکی هاگزاره این بر است الزم مشخص بحث این در مشخص ٴم. درباره ذات روایی در همین نمونهگوییمی
 نشتاینویتگ که همانسانی به ندارد وجود ”خصوصی زبان“ که دلیل همان به( ندارد وجود خصوصی اسالم: کنیم
ه کشد و بهاي خویشاوندي، از مفهوم ذات دست نمیویتگنشتاین با طرح موضوع شباهت.. ).است داده شرح

                                                        
 .)ذات دین؟: بنگرید به این مقاله او. (آنان سروش دباغ است نمونه اي از . 11
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” هاي فلسفیپژوهش“ 92کند. بنگریم به عنوان نمونه به بار خاصی که ویتگنشتاین در بند فراوانی از آن استفاده می
 ...دهد.می” ذات“به مفهوم 

«»است. » د چیزهابه خو«فراخوان ادموند هوسرل براي نگاه کردن ویتگنشتاین، یادآور » فکر نکنید، نگاه کنید
گردند که خود را به ما بنمایاند، ما بتوانیم آن را نگاه کنیم. این ذات چیزي پنهان نیست، هر دو دنبال ذاتی می

گزاره د نیست، آن سان که ویتگنشتاین در مور» غریب«اي نیست که در ژرفایی تاریک نهفته باشد، چیزي شالوده
گوید. براي دیدن ذات چه باید کرد؟ رهنمود ویتگنشتاین این است که بنگریم، پدیده چه کارکرد ویژه و چه می

 .ساختاري دارد

تن، پاسدار پرداز، تولیدکننده مساز، مفهومنگریم که جریان سنتما به پیروي از این رهنمود ویتگنشتاین درمی
هاي ها و شعبهاسالم را حفظ کرده و اگر نبود چه بسا شاخه” برَند“قدرت که  اصلی حریم کیش و چسبیده به کانون

 یابیم یک ذات رواییگوید. آنچه ما در این بررسی میدیگر وجود نداشتند، چیست، چه کرده است و چه می
توانیم استان میز داست، یک کاراکتر متغیر، اما به نسبت ثابت است چنانکه با همه تغییرات، آن را در هر فصلی ا

کند که گویا ما در یک فضاي مملو از ابهام قرار داریم و وقتی از بازشناسیم. سروش دباغ اما چنین وانمود می
م گوید نگاه کنید، اسالم ما با اسالزنیم. کسی چون او حتما میزنیم، معلوم نیست از چه حرف میاسالم حرف می

و میان ما ذات مشترکی وجود ندارد. چرا، اشتراك وجود دارد، چنانکه در  داعشی یا اسالم حوزوي فرق دارد
ود هم ششود که چگونه در عصر جدید از یک نطفه ایدئولوژیک هم اسالمیسم زاده میهمین مقاله بازنموده می

   .خورندنواندیشی دینی. در یک روایت، این دو نوع اسالم ظاهرا متنافر به هم پیوند می
هایی يباره بازتوانیم نشان دهیم. درنه نیز میاده سروش دباغ از بحث شباهت خانوادگی را این گونوع استف
بازي و شمشیربازي. آنها ذات مشترکی ندارند و از طریق شباهت کنیم که خطرناك هستند، مثال آتشصحبت می

ناي ورند. این امر از نظر سروش دباغ به معخخطر، مثال شطرنج، پیوند میهاي بیخانوادگی به یکدیگر و به بازي
نین ایم. چگرا شدهبازي خطرناك است، از نظر او گویا ذاتلزوم خودداري از قضاوت است. اگر بگوییم آتش

طرناك نیست شدگی خشده هم وجود دارد که به لحاظ کنترلبازي کنترلکنیم نوعی آتشنیست؛ ما حتا اضافه می
ها معمول شده است. همچنین نوعی شمشیربازي کنترل شده هم وجود دارد که یک ورزش و در برخی جشن

آورانه و شمشیربازي ورزشی را در یک سطحِ فاقد بعد زمانیِ شود. ما شمشیربازي جنگخطر محسوب میبی
ی است و ادثه تاریخکردن، یک ح بینیم. کنترلدهیم و میان آنها تنها یک شباهت صوري نمیتاریخی قرار نمی

ورد. اما خبرآمد ادراك تاریخی خطرناکی آن شکل جنگاوري است. در یک روایت تاریخی این به آن پیوند می
ن نوع ای“دهد میان دو گزاره کند: طبق منطقی که او به غلط به ویتگنشتاین نسبت میسروش دباغ چه می

رسد و گیرد، به یک صفر میمعدل می” اك نیستآن نوع شمشیربازي خطرن“با ” شمشیربازي خطرناك است
، مدرن، که در ادامه به آن بازخواهیم گشتتوانیم درباره شمشیربازي نظر دهیم. با این منطق پستگوید نمیمی
توان کل داربست زبان را فروخواباند و ساکت شد. اما جالب اینجاست که سروش دباغ خودش ساکت می

  ».اي که نامش اسالم است، حرف نزند”بازي“خواهد که سکوت پیشه کند و درباره آن میشود، از حریف نمی
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  مدعیات چندگانۀ نیکفر در فقرة فوق را می توان اینچنین صورتبندي کرد:

ام کردن با و را» ذات گرایی«به رغم اینکه دربارة اسالم صحبت می کنند،  متاخر نواندیشان دینی.وقتی الف
» هسته نئوماتیک «دانسته یا ندانسته، به یک نقد می کنند،  از فلسفۀ ویتگنشتاین متاخر» شباهت خانودگی« مفهوم 

  باور دارند.» روایی ذات«  و یا
  .اسالم خصوصی وجود ندارد. ب
م صحبت اسالتی از ما در فضایی مملو از ابهام صحبت می کنیم و مشخص نیست وق یدوسروش دباغ می گ ج. 

  چه چیزي داریم سخن می گوییم. می کنیم، دربارة
است،  بازي» جنگ آورانه شمشیربازي«د. به رغم اینکه ذات مشترکی میان بازیهاي مختلفی وجود ندارد، هم 

شیر بازي معدل میگیرد و به صفر می رسد و می نوع شم؛ اما سروش دباغ میان این دو »شمشیر بازي ورزشی« هم 
   نیم دربارة شمشیر بازي نظر بدهیم و از حریف می خواهد که سکوت پیشه کند.توا گوید نمی

ه روایت ب» ذات گرایی« و » شباهت خانوادگی« چنانکه در می یابم، مدعاي الف، مبتنی بر تلقیِ نادرستی از 
خود، براي تببین این  یو در نظام فلسف تقدم ، قائل به ذاتی براي زبان استویتگنشتاین مویتگنشتاین بنا شده است. 

 وژةس«  ،»وضعیت امور موجود«  ،»وضعیت امور ممکن« ، »تصویر منطقی«، »فضاي منطقی« امر از مفاهیمی چون 
او، در دوران دوم فلسفی خویش، با فرو نهادنِ نگاه ذات  12ه است.مدد گرفت ...»گفتنی/ نشان دادنی«  ،»متافیزیکی

د. ا برکشیرسراغ گرفت و آن» ستنحوه هاي زی« و » بازي هاي زبانی«گرایانه و جهانشمول به زبان، از کثرت و تنوع 
ی ذات گرای«  جديِاست و ناظربه نقد  ویتگنشتاین متاخرشبکۀ معناییِ   مفاهیمِ یکی ازاین» شباهت خانوادگی« 

شتغال به ا«  به پدیده ها، ناظر به جدي گرفتنِ» نگاه کردنِ« به ویتگنشتاین  دعوت 14.ارسطویی 13»داللت شناختیِ
جنس و  کردن مفاهیم بر اساس  و  فرو نهادنِ تعریف  16» صورتبندي نظري« است و عدول از  15»عمل ورزیدن

ندي صورتب« و فرو نهادنِ » ورزیدن«  عملِ از لوازم برکشیدندارد.  ۀ جديکه طنین ذات گرایان ، نگرشیفصل
، دست رد زدن به سینۀ ذات گرایی است، ذات گرایی اي که سویۀ پیشینی و غیر تجربی دارد و با روح »نظري

که نیکفر  لسفیکاوشهاي فحاکم بر فلسفۀ ویتگنشتاین متاخر منافات دارد. استفاده از تعبیر ذات در فقره اي از 
قرار است   طبیعتا وقتی». ود پدیده هاخ« است و  ناظر به توجه دادنِ به » مشترك لفظی« ح، متذکر شده، به اصطال

                                                        
  براي آشنایی بیشتر با امهات فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم، نگاه کنید به : .12

 .1393، تهران، هرمس، فلسفی ویتگنشتاین -ترجمه و شرح رساله منطقیسروش دباغ، 
2.Semantic essentialism 

  ، همچنین موضع مختار خود دراین باب را در مقالۀ زیر به بحث گذاشته ام:»شباهت خانوادگی« مختلف  از مفهوم قرائت هاي  14
  ، تهران، صراط، ویراست دوم، چاپ سوم. سکوت و معنا: جستارهایی در فلسفۀ ویتگنشتاین، »بازیها و معناها« 

  ، در لینک زیر:"فلسفۀ ویتگنشتاین متاخر"ی ِدرسگفتار به فایل هاي صوتهت بسط بیشتر این امر، نگاه کنید جهمچنین، 
ht t p wwwbegi nsoroushdabaghcoml ect ure_f ht m:// . . . / .  
4. Being engaged in practice 
5. theoretical articulation 
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تیم، نه هس» بازي« ، دلمشغول پدیدة و شباهتها و تفاوت هاي میان آنها را رصد کنیم بینیمبازي هاي مختلف را 
یک   رو تماشا کردن  و نگریستن د در لسان ویتگنشتاین متاخر،  تفطن داشتن مراد از ذات،». رعد و برق« پدیدة 

ن در عالم انسانی و نه امري دیگر.اگر مراد نیکفر است و  چگونگیِ  بروز و ظهورات آ اجتماعی  پدیدة برساختۀ
تنِ تنوع شناخ برکشیدن و به رسمیت  بدان با  کردن ، همین امر است، اذعان»ذات روایی« و » هسته نئوماتیک« از 

؛ تلقی اي از »یطویذات گرایی ارس« ست از نقد و نفی و تکثر پدیده هاي اجتماعی منافاتی ندارد و تعبیر دیگري ا
  .ه پیشتر آنرا نقد کرده امذات گرایی ک

ل استدال« خود، با وام کردن آموزة  ي ب،  با نیکفر همداستانم؛ همانطور که در یکی از مقاالتمدعا دربارة
ویتگنشتاین آورده ام؛ پیامبر اسالم، در تقریر سخنانِ وحیانی خویش، از زبان خصوصی استفاده » خصوصیِ زبان

  نداریم.» اسالم خصوصی« . الزمۀ این سخن این است که امري تحت عنوان 17نکرده است
ملو م ردن در فضاییبر خالف نظرنیکفر که در مدعاي ج می گوید از لوازم مدعیات و سخنان من،  صحبت ک

از ابهام است؛ الزمۀ به رسمت شناختنِ کثرت قرائات از دین و لحاظ کردنِ تاریخمندي و زمینه و زمانۀ پیدایی 
ررسی ثانیا، چنانکه پیشتر آوردم، ب ی، اوال تفکیک میان روایت هاي مختلف از دین است؛متن مقدس و سنت دین

 نۀ معرفتی خود، یکی را برگرفتن و دیگر قرائات را فروشواهد و ادلۀ هر یک از این قرائت ها و متناسب با پیشی
رایانه در نقد اسالم بنیاد گ عیات خویش را بدون ابهام ابراز کرده،نواندیشان دینی، سخنان و مدبر این مبنا، نهادن. 

  صریح طرح کرده اند. شفاف و و اسالم سنتی، ادلۀ خویش را روشن و
به خطا رفته و میان دو مقام خلط کرده » شباهت خانوادگی«  ریر آموزةنیکفر، در تقجناب  در باب مدعاي دال، 

را نشان می  »بازي«و مصادیق مفهومی مثل  ت و تفاوت و تشابه میان مؤلفه هاشباهت خانوادگی، ربط و نسباست. 
، به تعبیر ازیهابارزش محورانه. اینکه برخی از آتش  توصیفی و تبیینی دارد و نه  دهد؛  تفاوتها و تشابهاتی که صبغۀ

ا و اثباتا نفی ؛ کرد» قضاوت« و می توان دربارة آنها  و برخی آتش بازیها، روا و خوب، بد است خطرناك و نیکفر
است  19داوري هاي ارزشیو  18بنیاد-سنخ  گزاره هاي هنجار ندارد، بلکه از» شباهت خانوادگی« نسبتی با آموزة 
و ثغور  که صبغۀ داللت شناختی دارد و حدود کاوشهاي فلسفینه کند وکاوهاي ویتگنشتاین در   ؛و از لونی دیگر
مباحث و  ،به ذهن، به تعبیر قدما بیشتر تقریبِ را می کاود. براي و شروط سخن گفتنِ معنادار معنايِ واژگان

مفاهیم  عانی احراز مچگونگیِ و » تصور« ، ناظر به مقام به نزد ویتگنشتاین  »شباهت خانوادگی« مقوالتی از سنخ 
 « مصادیق مفهوم دربارة و مشتمل بر گزاره هایی که متضمنِ ارزش داوري» تصدیق« و واژگان است، نه مقام 

 و نه او ی خواهد که قضاوت نکنداز نیکفر منه نگارنده از اینرو،  .اند ، نظیر انواع شمشیر بازي و آتش بازي»بازي
                                                        

  در لینک زیر:» نبوي تا رؤیاي رسوالنهاز تجربه « نگاه کنید به مقالۀ  17
ht t p wwwbegi nsoroushdabaghcompdf pdf:// . . . / /233.  
2. normative-based 
3.Evaluative judgments 
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دود و و ح» شباهت خانوادگی« با درنگ بیشتري درمفهوم  ؛ بلکه از او می خواهد ندرا به سکوت دعوت می ک
   تصحیح کند. ،از آن را  خود انتظارثغور آن در فلسفۀ ویتگنشتاین متاخر بنگرد و 

 رهگشاست؛ امیدوارم طرح چنین میان نواندیشی دینی و منتقدانش، امري مبارك، معرفت بخش و. دیالوگ 6ِ
دنبال می جدي  به نحوبیفزاید و بکار کسانی بیاید که این مباحث را  تر شدنِ ادبیات این حوزه ی، به غنیمباحث
  کنند.
  
 
 


