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Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: Iranian religious intellectuals pay special attention to a 

number of issues, one of which is the issue of "human expectation of 

religion." An issue that can also be discussed in the realm of 
philosophy of religion. Mustafa Malekian is one of such religious 

intellectuals who has not only spoken under the same title, but also a 

significant part of his reflections on this issue. Accordingly, the main 
purpose of this study is to examine his approach to the discussion of 

"human expectation from religion." 

Materials and Methods: In this descriptive and documentary study, 

the aim was to assess the degree of consistency and internal coherence 
of his views. Since Malekian is influenced by a wide range of Western 

intellectual currents (especially existentialism, the Western mystical 

tradition, and the analytical tradition) and has basically formulated his 
views on the influence of the religious reform movement, he first 

discusses the history of debate among Western and Iranian thinkers. 

Then the philosophical foundations of the property are stated. 
However, since Mostafa Malekian has expressed his views on this 

subject in various works, including books, articles and lectures, 

extracting his comprehensive view on this subject was important and 

fundamental. Of course, the scattering of his views is itself a 
fundamental problem in extracting a neat and comprehensive account 

of his theory. 

Findings: In this study, referring to all the works of Mostafa 
Malekian, his views on religion in general and then on human 

expectations of religion and its relationship with the theory of 

spirituality and rationality have been extracted and described. After 

the description, the criticisms of his theory by some thinkers are 
expressed and finally, the criticisms that have been obtained during 

this research are presented.  

Conclusion: The most important criticisms that can be raised are: the 
existence of some contradictions and inconsistencies, for example in 

the field of confrontation between truth-telling and reducing boredom, 

ambiguity in how to combine the existentialist approach and analytical 
approach and conflict of opinion and practice. 
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 چکیده
 ئلهمس که دارند ویژه توجه مسائل از ایدسته به ایران دینی روشنفکران: هدف

 هفلسف قلمرو در که ای مسئله. است مسائل آن از یکی «دین از بشر انتظار»
 رانروشنفک چنان از یکی ملکیان مصطفی. کرد بحث آن از توانمی نیز دین

 ابلق بخشی بلکه است، گفته سخن عنوان همین ذیل فقط نه که است دینی
 ردرویک بررسی اساس، این بر. است مسئله این به معطوف او تأمالت از توجه

 .است پژوهش اصلی هدف «دین از بشر انتظار» بحث به او
 شده انجام اسنادی و توصیفی صورت به که پژوهش این در :ها روش و مواد

 او دیدگاه درونی انسجام و سازگاری میزان که است بوده آن هدف است،
 از وسیع طیفی از ملکیان ازآنجاکه. گیرد قرار بررسی و سنجش مورد

 و ربیغ عرفانی سنت اگزیستانسیالیسم، خصوص به) غربی فکری جریانات
 یدگاهد دینی اصالحات نهضت از تأثیر به اساساً و است متأثر( تحلیلی سنت
 یغرب اندیشمندان میان در بحث تاریخچه به ابتدا است، کرده تدوین را خود

 جاکهازآن اما. است شده بیان ملکیان فلسفی مبانی سپس و پرداخته ایرانی و
 قالهم کتاب، از اعم مختلفی، آثار در را بارهدراین خود دیدگاه ملکیان مصطفی

 یاساس و مهم بارهدراین وی جامع دیدگاه استخراج است، کرده بیان سخنرانی و
 راجاستخ در اساسی است معضلی خود او هایدیدگاه پراکندگی البته. نمودمی

 .وی نظریه از جامع و رفته شسته تقریری
 وی دیدگاه ملکیان، مصطفی آثار همه به رجوع با پژوهش، این در :ها یافته

 نسبت و ربط و دین از بشر انتظار یدرباره سپس و کلی بطور دین با رابطه در
 سپ. است شده توصیف و استخراج عقالنیت، و معنویت نظریه با موضوع این
 او هنظری به متفکران برخی توسط شده وارد انتقادات بیان به توصیف، از

 تدسبه پژوهش این طول در که اندشده مطرح انتقاداتی نهایت، در و پرداخته
 .اندآمده

 جودو: قرارند این از کرد مطرح توان می که انتقاداتی ترینمهم :گیری نتیجه
 و حقیقت تقریر میان تقابل حوزه در مثالً ها، ناسازگاری و ها تناقض برخی
 و اگزیستانسیالیستی رویکرد میان جمع چگونگی در ابهام ماللت، تقلیل

 .عمل و نظر حیطه تعارض و تحلیلی رهیافت
 

 اسالمی، فلسفه ملکیان، مصطفی دین، از بشر انتظار: کلیدی واژگان
 اسالمی اندیشمندان

 
 11/01/1399تاریخ دریافت: 
 20/03/1399 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولm2mahmoudi@yahoo.com 

 مقدمه
 هاند و زمانی کدر دوران معاصر مباحث فلسفی رنگ و بویی متفاوت یافته

رویکردهای سنتی بسیار دور  از گیرند،ی دین صورت میاین مباحث درباره
ونی گشوند. در کنار تنوع و گونهشوند و نگاهی بس متفاوت را موجب میمی

کم دو رویکردها، در جهان امروز دستانگیز مسائل و مباحث و حیرت
ی بازشناسی است. یکی از آن دو عبارت است از: غلبهی فلسفی مهم قابلمؤلفه

الش و دیگری چ تبع آن، نگاه پراگماتیسمی به امورو به گرایانهنگاه فایده
 ی مهم، بحثیو بلکه مسئله میان دین و دنیای مدرن. از تالقی این دو مؤلفه

حث اند؛ یعنی بکه بیش از همه، نواندیشان دینی بدان پرداخته درگرفته است
ها را به خود جلب کرده است که دین. این مسئله چنان توجه از بشر انتظار

کتب و مقاالت متعددی، چه از سوی متفکران سنتی و چه از سوی نواندیشان 
ی وزهترین مباحث حشده است و هنوز هم یکی از داغدینی، در این باب نوشته

آید. هرچند که این بحث به شکل ی دین و کالم به شمار میپژوهی، فلسفهدین
ی مغرب زمین روئیده؛ اما ی عصر جدید است و ابتدا از منطقهامروزی زائیده

 ینیز همانند بسیاری از مباحث مطرح در حوزه طولی نکشید که این بحث
شیده شد؛ سؤاالتی را در نواندیشی دینی، به میان اندیشمندان کشور ما هم ک

دانیم، در مغرب زمین، ویلیام داری پدید آورد. چنانچه میی دین و دینعرصه
جیمز برای نخستین بار بحث کارکرد دین برای انسان امروزی را تئوریزه 

ن ترین منبع در ایعنوان کالسیککه کتاب دین و روان وی بهطوریکرد؛ به
 زمینه درآمده است.

نظریات بسیار متفاوتی از طرف اندیشمندان « ا انتظار بشر از دینرابطه ب»در 
گوید: یم شده است که یکی از این اندیشمندان، مصطفی ملکیان است. اوگفته

و به تعبیری  های ماها از دین این است که دین به درد و رنجانتظار ما انسان»
ها ما را از آن ها،و رنج و با معنا دادن به درد دهدتر به زندگی ما، معنا میعام

ر رو بجاست اگو احوالی مطلوب برساند. ازاینو به اوضاع  به تعبیری برهاند
مدعی شویم که انتظار آدمیان از دین این است که آنان را از وضع و حال 
موجود نامطلوب به وضع و حال مطلوب مفقود برساند. از این راه که به 

بحث انتظار بشر از دین، « را بزداید. ت آنزندگی معنا ببخشد و عدم مطلوبی
ناظر به ایجاب انگیزه برای رویکرد به دین، کشف قلمرو دین، تالنم بخشیدن 

ها از طریق تفکیک به عقل و وحی یا علم و دین و نیز رفع تعارض ظاهری آن
 گرایان و روشنفکرانتوان گفت، تفاوت سنتدر این زمینه می (.1قلمرو است)
ح و عدم طرح این سؤال و یا در اعتقاد به ضرورت یا عدم ضرورت دینی در طر

 هایگرایان عموماً به حقانیت نظری آموزهطرح آن، این نکته است که سنت
تواند انگیزه آنان در رویکرد به دین دینی باور دارند، اما مجرد این باور نمی

ور دین ز حضفقط روشنفکران دینی، بلکه متفکران سنتی نیرا سامان دهد. نه
شود کالمی آنان مشاهده می هایجویند؛ با رجوع به کتابرا در غیاب عقل می

های استدالل آنان برای ضرورت پذیرش دین فرضکه یکی از مقدمات و پیش
تواند به کمک عقل و علم بشری، مصالح و مفاسد انسان نمی»این است که 

ایی خداوند از طریق لذا به راهنم«. دنیوی و اخروی خود را تشخیص دهد
علم انسان ناقص و محدود نبود و مصالح  وحی، نیازمند است؛ یعنی اینکه اگر

اند که کرد، نیازی به دین نبود. روشنفکران مدعیو مفاسد او را درک می
ها به کمک عقل و علم بشری، مصالح و مفاسد دنیوی خود را درک و انسان

ا تدبیر امور دنیوی به کمک عقل کنند؛ لذحاجات دنیوی خود را برطرف می
که متفکران سنتی به محدودیت و عجز عقل و و علم بشری است؛ درصورتی

گویند؛ بدون علم بشری از درک مصالح و مفاسد دنیوی باور دارند و می
توان معیشت دنیوی را سامان داد. به اعتقاد برخی، انتظار بشر دخالت دین نمی

شناسی دین است و در مقام لسفی، از مسائل معرفتای فعنوان مسئلهاز دین، به
 (.2شود )فهم دین و احکام شریعت مطرح می
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داری و خردورزی را جمع کنیم باید به این مسائل دین ها اگر بخواهیمما انسان
توان ادعا کرد که فهم آدمیان از هر متنی، ازجمله جواب دهیم که: آیا می

هایی داوریها و پیشفهمبه عبارتی پیش متون دینی، مسبوق به انتظارات یا
توان مدعی شد که به لحاظ تاریخی، است که از آن متون دارند و می

های دینی تحت تأثیر فهم قبلی آنان از بندی متفکران مسلمان از آموزهصورت
و مسئله دوم، این  جهان، انسان و چگونگی انتظارات آنان از دین بوده است؛

بدیلی در زندگی آدمیان نقش بی دین برای چیست؟ و چه سؤال است که اساساً
کند؟ و اصوالً نصوص و متون دینی در آموختن و فراگرفتن چه اموری ایفا می

کند که آموختن چه تواند مرجع نهایی باشند؟ پاسخ به این سؤال معلوم میمی
 کم معقول است؛چیزی را از دین و نصوص دینی باید انتظار داشت و یا دست

 گویند،و آموختن چه چیزی را نباید از آن توقع داشت و در مقابل برخی می
تعریف هدف و تعیین حدومرز دین با رجوع به متون دینی میسر است. هرگز 

 چنین نیست که نیازها و انتظارات آدمی، اعم از واقعی و غیرواقعی،این
اساسی  فرضپیش ها باشد. دین با اینکننده تکلیف دین در مقابل انسانتعیین

ها آگاه است که منشأ الهی دارد و بر تمامی نیازها و مقتضیات زندگی انسان
و اصول و احکام نظری و عملی آن، این نیازها و اقتضائات را ملحوظ داشته 
است. دین نیازمند آن نیست که بشر آن را تعریف کند و حدومرز رسالت و 

 (.3هدایتش را تعیین نماید)
خی، طرح بحث انتظار بشر از دین، در مفهوم دین کارآمد و به لحاظ تاری

روزرسانی شده ریشه دارد. نخستین بار، علی شریعتی با تقریر خاص خود از به
 سوطور خاص این فکر را مطرح ساخت. او از یکطور عام و تشیع بهدین به

ز اخورد و تأکید کرد که دینی که به درد دنیا نخورد، به درد آخرت هم نمی
طور خاص بر سوی دیگر با طرح دو مفهوم تشیع علوی و تشیع صفوی، به

دانست که کارآمدی مذهب تشیع تأکید کرد. او دین صحیح را دینی می
گری و تغییر وضع جای انفعال، به سمت کنشگری، انقالبیها را بهانسان

ی تموجود هدایت کند. بازرگان نیز از حیث تأکید بر کارآمدی دین با شریع
دید، بلکه صدا بود، اما برخالف وی کارآمدی را در سیاسی شدن اسالم نمیهم

داری و با سلوک انسان مدرن معتقد بود که بایستی در ساحت فردی دین
ترین کوشش او در این باب معطوف بود بر نشان سازگار و متالئم باشد. مهم

کیان تر از ملر پیشدادن سازگاری میان علم و دین. عبدالکریم سروش نیز بسیا
مغز دین و  ی نفی تناقض میان علم و دین و با طرح تفکیک میانو با دغدغه

پوسته دین، کوشید تا اثبات کند که پوسته دین دیگر در جهان امروز برای 
آید، مغز دینداران اصالت ندارد، بلکه آنچه امروزه بیش از همه به کار می

 دین، تجربه دینی است.
ها در موضوعات نواندیشی دینی وشتن تألیفات ترجمه و سخنرانیملکیان با ن

رح طی هموافقت یا مخالفت با نحو .زده استبخشی از تاریخ اندیشه ما را رقم
هرکس برحسب منظر خود  .مطلب دیگری است ،ها و مفاهیمآن مسئله

ممکن است با برخی از این مسائل و مفاهیم توافق نداشته باشد و نقد نظری 
تواند بازی اندیشه است؛ اما کسی نمیی هاین امر قاعد .الف طرح کندمخ
راحتی اهمیت آن مسائل و مفاهیم را انکار کند و از کنارشان ساکت و به
 ،نهایی از آثار متفکران مهم هر سرزمیگزیده یا گزیده انتشار .اعتنا بگذردبی

حوزه مخاطبان  ،عدرواق ،این کار .شده و متداول در دنیا استکاری شناخته
 .آوردکند و امکان آشنایی بیشتر با او را فراهم میتر میآثار آن متفکر را وسیع

ل به اص ،آشنایی ازاینپس ،بیشتری داشته باشندی هها که فرصت و عالقآن
کم در دست فرصت کمتری دارند،هایی که آن وکنند آثار هم مراجعه می

 عالوه،به .یابندمی دست آن اندیشمندی هاندیشی هبه جوهر ،فرصتی اندک
بر اساس رویکرد و نگرش گزینشگر  ،ای از آثارهرحال هر گزیدهچون به

ها که با همه آثار آن اندیشمند هایی حتی برای آنچنین گزیده ،آیدفراهم می
ی هکند و دریچهای جدید را فراهم مینیز امکان بازنگری و توجه ند،آشنای

ها را در قابی جدید قرار هایی از آنگشاید و قسمتآثار میخاصی بر آن 
امکان جور دیگر دیدن آن آثار و  که گفتبتوان شاید  ،ترتیباینبه .دهدمی

کاری بهتر از تأمل و آید و چهها فراهم میآنی دربارهتأمل و تفکر دوباره 
که  صی داردشناختی نقایی کار ملکیان به لحاظ روش؟ اما شیوهتفکر دوباره

ها پرداخته تا آنجا که به موضوع این رساله مربوط است، در جای خود بدان
 خواهد شد.

بر  اندازه مصطفی ملکیانیک از نواندیشان دینی بهشاید بتوان گفت که هیچ 
بحث انتظار بشر از دین و نگاه پراگماتیسمی به دین صحه نگذاشته و از آن 

از این ایده دفاع کرده و در اثبات آن  سخن نگفته است. وی بیش از همه،
استدالل کرده است که دین بایستی کارکرد و کارآمدی داشته باشد و نیازها 
و انتظارات انسان امروز را از دین برآورده سازد. تفاوت اصلی سروش با 

ه شود و بی ملکیان وارد جزئیات نمیاندازهملکیان در این است که سروش به
ی وی توجه ندارد. همچنین سروش همچنان خود اندازهبهوجوه منطقی بحث 

داند، ولی ملکیان التزامی به محدود ساختن داری میرا بازیگری در میدان دین
دهد از مفهوم معنویت جای آن ترجیح میبیند و بهداری نمیخود در قلمرو دین

 استفاده کند.
رین تشمارد، مهمبرمی ملکیان از میان چند کارکرد اصلی که برای دین کارآمد

ی داند؛ چیزی که به اذعان غالب فالسفهکارکرد را معنابخشی به زندگی می
ی اصلی انسان معاصر است. این ای، گمشدهی قارهخصوص فالسفهمعاصر، به

شود که بحث انتظار بشر از دین، به بحث معنای زندگی نیز امر باعث می
، با روشنفکران دینی، یعنی متفکران دینی سنتیی مقابل البته نقطه پیوند یابد.

بدون  دینی واند از منظر درونعطف نظر به پرسش انتظار بشر از دین، کوشیده
خصوص عدول از مفهوم دین در معنای سنتی و با توسل به سنت فلسفی خود، به

حکمت صدرایی، تفسیری کارآمد از دین ارائه بدهند و از این طریق، به 
ترین متفکران در این پاسخ دهند. جوادی آملی، یکی از مهم پرسش مذکور

آید. وی حتی کتابی مستقل به همین عنوان نگاشته است. حوزه به شمار می
ی اصلی جوادی آملی این است که اوالً، بایستی مفهوم انتظار را با مفهوم ایده

و ثانیاً  داحتیاج جایگزین کرد تا مبادا جای دین الهی را دین ساخته بشر بگیر
، بنابراین ترین نیاز انسان به دین از حیث کمال و سعادت اخروی است.اصلی

 اما این رویکرد ملکیان با رویکرد جوادی آملی از بن و بنیاد تفاوت دارد؛
های بنیادی مانع از این نشده است که میان هر دو اردوگاه دیالکتیک تفاوت

اح شود، جنجانب ابراز میی از یکنباشد، به این صورت که معموالً وقتی سخن
این رویکرد، موافقان و مخالفانی  کند.مقابل، دیدگاه و پاسخ خود را ارائه می

ای را موجب شده است؛ اما ازآنجاکه مصطفی ملکیان دارد و مباحث پردامنه
باره را در آثار مختلفی اعم از کتاب، مقاله و سخنرانی، بیان دیدگاه خود دراین

نماید؛ باره مهم و اساسی میاستخراج دیدگاه جامع وی دراین کرده است،
های او در فضای فلسفی و فکری ایران معاصر بسیار خصوص که دیدگاهبه

بنابراین در این تحقیق، ابتدا با رجوع به همه آثار  تأثیرگذار بوده است.
دیدگاه وی  -و سخنرانی اعم از کتاب، مقاله، مصاحبه –مصطفی ملکیان 

شود و اگر احیاناً ی انتظار بشر از دین، استخراج و توصیف میارهدرب
هایی در تقریر وی وجود داشته باشد و یا در طول زمان، دیدگاه او تفاوت

شود. سازی میها برجستهتغییراتی به خود دیده باشد، آن تغییرات و تفاوت
 خواهد رقرا جستجو و موردبررسی تحقیق این در نیز مهم نکته این همچنین

 رنده،نگا ازنظر و است شده مواجه انتقاداتی چه با ملکیان دیدگاه که گرفت
 میزان سنجش مسیر، این در. کرد مطرح توانمی جدیدی انتقادات چه

 است.  مهم بسیار ملکیان دیدگاه درونی انسجام و سازگاری
یش پ گرفته در این موضوع، منابع محدودیی تحقیقات انجامدر رابطه با سابقه
منابع زیر در دسترس  های ملکیان، دوصورت خاص از گفتهرو داشتیم که به
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 1399، بهار 1، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

صورت کلی در رابطه با انتظار بشر از دین را ازآن، منابعی بهاست و پس
 ایم.آورده

های دانشگاه امام صادق در رابطه با انتظار خود در یکی از کالس ملکیان 
وجودی انسان حب ذاتش است،  یکی از مقدمات چون» :گویدمی بشر از دین

توان گفت که بشر انتظاری از دین ندارد؛ یعنی اینکه اگر بشر با حب نمی
ی نزدیک شود و از آن انتظار نداشته زیچبه  تواندینمباشد،  شدهساختهذات 
منتظریم، یعنی انتظار داریم که یک نفعی  زیچهمهبنابراین، نسبت به  باشد.

توان گفت بشر از دین هیچ به ما برساند یا یک ضرری را از ما دفع کند. نمی
و هیچ انتظاری هم از او ندارد. این  کندیمانتظاری ندارد و فقط به دین عمل 

یک نفعی است. آن نفع به معنای  ، برایکندیمامکان ندارد. اگر به دین رجوع 
 «.شودیماست که شامل نفع مادی و معنوی عام 

گوید: در رابطه با انتظار بشر از دین می ملکیان ی در نقد نظرامقالهحائری، در 
انتظار بشر از دین یا انتظار دین از بشر هر دو صحیح است و انتظار بشر از »

بشر دین را در زندگی خود  کهیدرصورتدین، سعادت دنیا و آخرت است. 
انتظار بشر از دین این است که بشر دین را در زندگی خود  اساساًد و تطبیق کن

از  دین است مشروعبه معنای انتظار  از بشرتطبیق دهد و البته انتظار دین 
  «.بشر

گوید وند، در تحقیقی از قلمرو تأثیر انتظارات ما بر فهم دینی سخن میستاری
قلمرو دین نقش داشته باشد؟  تواند در تحدیدکه انتظارات ما تا چه حدودی می

ه شناختی و فلسفی بر معرفت دینی صحهمچنین به تأثیر مبادی کالمی، معرفت
ه پردازد کو همچنین به بررسی نیازهای اساسی ما به دین می شودگذاشته می

کند؛ که دین در پاسخگویی به این از این میان، از هفت نیاز عمده بحث می
 (.4است )بدیل های بشری بیخواسته
از  «انتظار دین از بشر»و « انتظار بشر از دین»در تحقیقی به مسئله  شفیعی

نگاه غزالی پرداخته است. غزالی از کسانی است که نگاه حداکثری به دین 
داند. شفیعی با مطالعه در های مختلف زندگی میدارد و دین را ناظر به جنبه

با تبیین جامعیت و کمال دین و آثار غزالی به این نتیجه رسیده است که وی 
خوبی انسانی دانستن دین، پیوند دین و سیاست، دین و اخالق، دین و اقتصاد را به

ها رویکرد حداکثری او نسبت به دین استنباط شده ی اینبیان کرده و از همه
 (.5است )

ای به اهمیت موضوع انتظار بشر از دین پرداخته است در مقاله رکنی لموکی
ها در مواجهه ستگاه بحث را موردبررسی قرار داده و سپس به واکنشو خوا

 (.6با این مسئله پرداخته است )
ای به انتظار بشر از دین از دیدگاه متکلمان اسالمی پناه در مقاله خسرو

پرداخته است که به اشکال دیگری در کالم سنتی و فلسفه اسالمی؛ همچون 
است. فارابی با تلفیق حقیقت دینی، ضرورت بعثت پیامبران مطرح گردیده 

 ی فاضله وی مدینهحقیقت فلسفی، وفاق میان دین و فلسفه و طرح مسئله
ی اجتماع و نیاز اجتماعی انسان، به تبیین ضرورت سینا نیز با مبانی فلسفهابن

بعثت پیامبران پرداختند و دیگر فیلسوفان و متکلمان اسالمی نیز از آنان 
رویکرد، قابلیت استنباط دیدگاه متفکران اسالمی در باب  تبعیت کردند. این

 (.7انتظار بشر از دین را دارد )
ای به ضرورت در دست داشتن معیاری برای تفکیک دین از فنایی، در مقاله

نهد کند و انتظار بشر از دین، این معیار را در اختیار ما میغیردین را الزام می
ورت مشخص نشدن قلمرو و انتظار از دین رسد که در صو به این نتیجه می

یابد و این باعث نیاز و که قلمرو دین به بیش ازآنچه که هست، توسعه می
گردد که اگر برآورده نشود، باعث رویگردانی انسان انتظار کاذب از دین می

 (8از دین خواهد شد )
ها، بر فهم فهمکند که انتظارات و پیشای اشاره میای به نکتهجویا، در رساله

 (.9متون دینی بسیار تأثیرگذار هست )

نهایی تپردازد که دین بهای به بررسی موضوعی میسبحانی تبریزی، در مقاله
ساز تمام نیازهای بشر نیست. طبیعتاً باید نیازها را به دو نوع تقسیم کرد؛ چاره

آن ی اوست و نیازی که عالج نیازهایی که عقل فردی یا جمعی انسان چاره
از دست فرد یا جامعه بیرون است. انتظار بشر مربوط به نیاز گروه دوم 

ای برای بازشناسی این دو نوع نیاز در که باید ضابطهخواهد بود؛ درصورتی
 (.10اختیار باشد )

ه به دارند کنگاه حداکثری به دین جوادی آملی، در کتاب انتظار بشر از دین،
 و سیاسی اجتماعی، فردی، نیازهای از ریطبع عقیده دارند که دین به بسیا

  .(11دهد)می پاسخ اقتصادی
استاد شهید مطهری، یکی از متفکران و »است:  ای گفتهخسروپناه، در مقاله

های علمی، فکری و فرهنگی جهان اسالم است که همه توان خویش شخصیت
و لمرویژه نسل جوان نمود. بحث قرا صرف حل مشکالت اعتقادی و دینی و به

های اساسی استاد در طول حیات فکری دین و نیاز انسان به دین از دغدغه
. «صورت پراکنده، در آثار علمی خویش بدان پرداخته استایشان بود که به

هایی از این مباحث را مورد تحلیل قرار داده خسروپناه در آن مقاله، بخش
(12.) 

انتظار بشر از دین پرداخته به بررسی منابع نقلی  ایدر رساله جوادی آملی،
  (.10دینی است )است و بحث ایشان در آن مقاله، درون

بندی آراء اندیشمندان در باب انتظارشان از دین ای به تقسیممیرداماد، در مقاله
 پرداخته است.

بر اساس مطالب مطرح شده می توان سواالت پژوهش را بر اساس موارد زیر 
 مطرح نمود:

ی انتظار بشر از دین، از کدام منابع فکری و نظری طرح نظریهملکیان در  -1
 چیست؟« التقاط»ی او با استفاده کرده است و نسبت نظریه

ی هایتوان تناقضی ملکیان از تناقض مبراست و یا میرویکرد و نظریه -2
 اساسی در آن تشخیص داد؟

سایر  یی ملکیان با رویکرد و نظریهنسبت میان رویکرد و نظریه -3
 روشنفکران دینی، نظیر شریعتی، بازرگان و سروش، چیست؟

 ؟است ممکن چگونه دین از بشر انتظار پرسش طرح ،دینیدرون منظر از -4
 

 مواد و روش ها
روش پژوهش در حوزه ی پژوهش های کیفی، و از نوع تحلیلی است که به 

میزان  صورت بررسی اسنادی انجام شده است، هدف اصلی پژوهش آن بود که
سازگاری و انسجام درونی دیدگاه مصطفی ملکیان مورد سنجش و بررسی 
قرار گیرد. ازآنجاکه ملکیان از طیفی وسیع از جریانات فکری غربی )به 
خصوص اگزیستانسیالیسم، سنت عرفانی غربی و سنت تحلیلی( متأثر است و 

 ده است،اساساً به تأثیر از نهضت اصالحات دینی دیدگاه خود را تدوین کر

ابتدا به تاریخچه بحث در میان اندیشمندان غربی و ایرانی پرداخته و سپس 
اما ازآنجاکه مصطفی ملکیان دیدگاه مبانی فلسفی ملکیان بیان شده است. 

باره را در آثار مختلفی، اعم از کتاب، مقاله و سخنرانی بیان کرده خود دراین
نمود. البته م و اساسی میباره مهاست، استخراج دیدگاه جامع وی دراین

های او خود معضلی است اساسی در استخراج تقریری شسته پراکندگی دیدگاه
رفته و جامع از نظریه وی. بنابراین، در این پژوهش، با رجوع به همه آثار 

ی انتظار مصطفی ملکیان، دیدگاه وی در رابطه با دین بطور کلی و سپس درباره
ین موضوع با نظریه معنویت و عقالنیت، استخراج بشر از دین و ربط و نسبت ا

و توصیف شده است. پس از توصیف، به بیان انتقادات وارد شده توسط برخی 
 اند که درمتفکران به نظریه او پرداخته و در نهایت، انتقاداتی مطرح شده

 اند.دست آمدهطول این پژوهش به
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 یافته ها
توان ادعا کرد، در رابطه با دیدگاه ملکیان که موضوع این رساله است، می

های ایشان به دست به سخنرانی فرادادناز مطالعات آثار و گوش  آنچهحاصل 
در رابطه با انتظار بشر معاصر  توانمی کهاین است  نگارنده به برداشت ،آمد

وزگار ما امکان تحقق امور دینی در ر که بندی کلی رسیداین جمعبه  از دین
ت نسب تواننمین انتظار داشت و آ از وشود از امر دینی دفاع کرد ندارد و نمی
 البته باید این نکته را متذکر شد. پیدا کرد واقعی عملی و نظریبه آن التزام 

 و حقیقت آن گاه ادعا نکرده است که به حقیقت دست پیداکردهکه او هیچ
وشش ک بلکه ادعای ملکیان این است که با تالش،گوید. چیزی است که او می

و استفاده از تمام دستاوردهای و مکاتب بشری  ی مسائلتفکر عمیق در همه و
گاه به فراچنگ احدی در حقیقت هیچ و توان به حقیقت نزدیک شدمی

کوشش خود را بنماید.  است که حداکثر تالش و نماید. وظیفه هر انسانی آن
مشاهده وضوح قابلیک معنی به های او، فلسفه التقاطی بهگفتهبنابراین، در 

 البته باید گفت که فلسفه التقاطی بنا بر آنچه کاپلسون در کتاب تاریخ است.
های مختلف، ها یا نظامکسانی که از مکتب :اند گوید، بر دودستهمی فلسفه 

آمیزند؛، هم میها را به سپس آن کنند وآرایی را که قبول دارند، انتخاب می
صورت سازواری به اند بهحال اگر آنچه از افکار دیگران انتخاب کرده

یکدیگر آمیخته شود و نظام قابل قبولی ایجاد کرده که فراتر از مجموع آراء 
و اگر آنچه کنار هم چیده شده سازوار  کنار هم چیده شده است، دسته اول،

ز مجموع آراء نباشد، دسته دوم نظامی که ایجاد کرده چیزی بیشتر ا نباشد و
البته منظور در رابطه با ملکیان دسته اول فیلسوفان التقاطی  شود.گفته می
مانند  او در موضوع توان گفتطورکلی در رابطه با فلسفه ملکیان میاست. به

 کند.ای است، ولی درروش از فلسفه تحلیلی استفاده میفیلسوفان قاره
 است« انسان کنونی»یا  «معاصریت»مفهوم  او، هایاز نکات مهم در صحبت

 کرد. فهم درستیبهتوان را نمی ودرست فهم شود وگرنه منظور سخن ا که باید
کسانی همه ،در بحث انسان معاصر امروزی ،معاصریت از منظور ملکیان

ر کنند. بلکه منظوکه ازنظر تاریخی و زمانی در این قرن زندگی می ندنیست
از  ،دناشنب خبربیاز علوم تجربی  ،دنکه از تاریخ آگاه باش ندهست انیکس وی،

ی انسک طورکلیبهد یا نباش باخبرروانشناسی  از ،دناطالع داشته باشفلسفه 
 و ازلحاظفرهنگی  و ازلحاظفرهیخته و آگاه به مسائل بشری امروز  ،دنباش

بشر  منظور از معاصریت .دننفسی و ذهنی در این دوران زندگی کن، ادرونی
تاریخی باشد که  زمانهم ناانس ،وگرنه اگر منظور .این معناست ،امروز

 ؛تندمتدین هس ،کنندتوان گفت قالب کسانی که در این روزگار زندگی میمی
بگوییم، ازنظر وی، انسان معاصر مدرن دیگر انتظاری از  توانیممی ،بنابراین

که  طورهمان .قوع نداردروزگار ما امکان و و امر دینی در دین سنتی ندارد
رونی د فرهنگی و ازلحاظملکیان معتقد است کسی که  ،آورده شدسه ل فصدر 

همدلی داشته  داراندیناصلی  مؤلفهتواند به چهار نمی ،و ذهنی مدرن باشد
 :اند ازعبارت مؤلفهاین چهار  .باشد
و در  ی را پذیرفته استکسان سخن یعنی .د استبانسان متدین متعتعبد.  (یک

در سخن و کردار  ،گوید مسلمانمیعنی کسی که می ؛کندوچرا نمیآن چون
کسی که پیرو موسی و عیسی  است. نداشته ایشبههشک و  گونههیچپیامبر 

سخن آنان  .دهدشک و دودلی در خود راه نمی گونههیچها نسبت به آن ،است
نسبت به ین باشد و متد کسی ندارد امکان داند.میرا فصل الخطاب 

ز در فرهنگ انسان امرو ،این ویژگی .نداشته باشد عبددین خود ت گذارانبنیان
به  .تواند این سخن را بپذیردنمی ،انسان فرهیخته امروزی .است شدهتضعیف
 یتحج که است این است، شناختیمعرفت دلیل یک که اولین دلیل :سه دلیل
ور . همان طوی مسلم نیستنب تجربه یا دینی تجربه یا وحی شناختیمعرفت

 یانبه اعتقاد ملک منابع شناخت ما که ءجز وحی که در فصل پیشین ذکر شد،
 مدرن انسان دید از شناخت ازنظر او، منابع شود.نمی محسوب است چیزهفت 

 حافظه تجربه، نگری،درون عقلی، استدالل حس، عقلی، شهود از است عبارت
 حجیت شناختی،معرفت ازلحاظ مدرن انسان پس دیگران. شهادت و

دین  انگذاربنیاننیز به  تعبدی بنابراین، پذیرد؛نمی را وحی شناختیمعرفت
ان که از زمیک دلیل تاریخی است  از نظر ملکیان دومین دلیل کند.نمیپیدا 

 شبهه و شک تاریخ وثاقت در تاریخی تحقیقاتگوید می هیوم آغاز شد. او
 پینوزااس تاریخی شناختیروش ی مبانیوسیلهبه شبهه و شک این و کرده ایجاد
 ولی داشت را عتیق عهد تاریخی نقد اسپینوزا که هرچند شده است. ایجاد

 وجههیچبه اجراست.قابلروشی که به کار گرفت برای همه متون مقدس 
 أثیرگذارتاین در تعبد ما بسیار  ورسالت تاریخی متون مقدس قابل دفاع نیست 

 ذارانگبنیان زبان از عیناً دینی متون که کنندمی فکر داراندین ییعن .است
ورد ماین مطلب  ،متن تاریخی رسالت رفتن سؤال زیر با امروزه ولی شدهبیان

 .و شبهه قرارگرفته است شک
ر عقاید کند اگفکر می ،اگر شما یک متدین را ببینید که دلیل سوم این است

آن  ذارگبنیاناش بر طبق دقیقاً عقاید دینی ،روحانیون یک دین را داشته باشد
 دهایدادوست اساس بر بیشتر دینی عقاید که داندمی مدرنولی انسان  .دین است

 ادیانلمان و الهیدانان عاکنش و واکنشی که  .تاریخی به وجود آمده است
 ام عقاید که نیست چنین یعنی اند؛آمده پدید ذرهذره او عقاید و این اندداشته
 جودو به آهستهآهسته الهیات داشتند. ما از قبل نیاکان که است عقایدی همان
این  .ها شده عقاید مااین پیداکرده، رسوخ هاواکنش و درکنش هرگاه و آمده

 ،این سه دلیلی که ذکر شد وعقاید در یک محیط بسته به وجود نیامده است 
تقد ین خاطر ملکیان مع. به همد هستندبتع کنندهتضعیفعوامل ملکیان  ازنظر

 است که عقاید دینی عقالنی به معنای استداللی نیستند.
ها گذشته یک انسانیک مؤلفه کارکردی است؛ به این معنا که دوم  مؤلفه

 هایپدیده ،تاریخ ،ماوراء طبیعت ،سلسله باورهای خاص در رابطه با طبیعت
 مقدس متون از را باورها ایناجتماعی داشتند که معموالً  هایپدیده و طبیعی

 تجربی علوم و پیشرفت سویی ازفلسفه  پیشرفت گرفتند.می خودشان دینی
 نشان یاستس و اقتصاد روانشناسی، مانند انسانی تجربی علوم پیشرفت و طبیعی

 قابل همانطور که در فصل سه آورده شد دیگر باورها این از خیلی که داده
هستند  ی علوم شاخصدرزمینه که زرگب اندیشمند چند نیستند. از التزام

نام برد که دید ما را نسبت به افالک که  گالیله و نیوتن ،توان کوپرنیکمی
در متون مقدس دینی بازتاب داشت و همچنین در رابطه با فیزیک عوض 

 در روانشناسی با اثبات اینکه انسان از و یونگ کردن و کسانی مانند فروید
من خبر ندارم که چرا این  یعنی ؛خبر نداردهم خودش  هایخواسته دالیل
یا چرا این عمل از من سر  ،و چرا به باور دیگری اعتقاد ندارم رادارمباور 
کردند ما در درون خودمان قبلی که اثبات می هاییافتهبسیاری از  .میزند

تسلط کامل داریم و به گفته قدما علم حضوری داریم نسبت به علمی که در 
 .داریم خواستهعاطفه و  ،که ما یک احساس فهمیممیامروزه  .اردما حضور د

 از ما خود گاهی میراند. هاخواسته سویبه را ما که است، هاییرانه هااین
 یادیز هایاستفاده آن از که فطری نیازهای شودمی مثالً نیستیم؛ آگاه آن دالیل

 طبیعت یا ذات به نه داد نسبت اندیشی آرزو به شود،می دینی هایبرداشت در
پس ملکیان معتقد است، انسان معاصر بر اساس پیشرفت علوم تجربی . انسان

تجربی انسانی؛ مانند آنچه بزرگانی مانند فروید، یونگ، مارکس  طبیعی و
گونه مسائل دیگر کارکردی ندارد؛ وجیمز به این نتیجه رسیده، که دین در این

حقوق بشر دینی،  آمد سیاست دینی، طور که در فصل سههمان طور مثالبه
گونه مسائل را باید بر اساس علم انسان این و حکومت دینی معنادار نیست؛

 وفصل نماید.حل
 هاتمناسبانسان متدین یکسری  که است گوید: اینی سومی که وی میمؤلفه

رو  ،مثالً نماز بگذارد .ها غیراز اخالق دینی استو شعائر دینی دارد که این
 پدید ینا برای نظر ملکیان به دینی شعائر و مناسک .دیوار ندبه توبه کند به
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 1399، بهار 1، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 وضو مردم اگر. شویم قائل دیگران با تمایز یک خودمان ما اند، کهآورده
گوید اد. خاصیت مناسک دینی چیست؟ دینی که مید خواهد رخ چه بگیرند

د سوی قبله بایستیگوید بهچرا می بینید،میبه هر طرف که رو کنید خدا را 
 شیمبا ما فقط اند کهآمده وجود به گذاشتن مانع برای شعائربخوانید.  نماز و
 که است جمعی هویت یک ایجاد شود، این جدا هاغیرخودی از هاخودی و

 .دهداین ذهن انسان امروزی را آزار می و ؛تمایز واقع شود منغیر و من بین
یت بشر و ،خودشان را برابر بدانند ،ها زمینانسان باید ،گویدانسان امروزی می

و آن این است که اگر از او سؤال شود که  ،امروز یک آرمان بزرگ دارد
 جوحقیقتبگوید یک انسان جهانی  کنید،میهویت خود را چگونه تصور 

دهند این ذهن نمیکه بودا گفت. ولی ادیان اجازه این کار را  طورهمانهستم. 
 .کندانسان امروز را اغنا نمی

 یکاحساس عضویت و تعلق گروهی است.  در سخنان ملکیان چهارم مؤلفه 
ه ک نافرهیخته یهودی یک مانند خاص؛ گروه یک به دارد تعلق دینی انسان

 رسدپنمی .است یهودی طرفدار دارند ستیزه یهودیانغیر با یهودیان بداند اگر
باید طرفدار  همه اند. یهودینگویکدام گروه بر حقیقت هستند و عدالت را می

رفدار من شیعه ط ،جویی کندد و اگر جایی اهل تسنن با شیعه ستیزهنیهودی باش
ن نیز داستان حضرت آدر قر .است طورهمین ادیاندر همه  مگروه شیعیان هست

د سی بدون آنکه بدانشده است موقبطی با سبطی که بیان درگیریموسی و 
دش گوید از رفتار خوالبته قرآن می ؛کندحق با کیست طرفداری سبطی را می

مسلمانان  ،مسلمانان با یهودیان جنگ داشته باشند جا هر مثالً ؛پشیمان شد
داری احساس عضویت و تعلق گروهی چون دین ،کنندطرفدار مسلمان را می

 ،گویدخالق جهانی میا .جهانی هستندها پیرو اخالق است. ولی امروزه انسان
و چه کسی باطل است یک  ،چه کسی عادل است ،اول ببین حق با کیست

سخن ملکیان این  ماحصل .کندعدالت رفتار می با و باشرفانسان امروزی 
 هاآن از یکیما یک عنصر تعبد داریم که سه مشکل دارد  ،است که

ک آنکه تعبد ی دیگر نکته و تاریخی دیگر دوتای و است شناختیمعرفت
بشر  حقوق علوم تجربی، و ،آورد که اخالق جهانیسلسله باورها به وجود می

 ها را بپذیرد.تواند آننمی ،انسان امروزی
اما معنای سخن ملکیان این نیست که چون امر دینی در جهان امروز امکان 

ان انتظار خودمشود از دین انتظار داشت. بلکه ما باید دیگر نمیتحقق ندارد. 
امروز اگر بخواهد انسان  پس چیز را از دین نخواهیم.را تعدیل کنیم و همه

ع باید توق های امحاء ناپذیر رادیندار بماند فقط از دین معنا دهی به درد و رنج
داشته باشد. البته لفظ اگر بخواهد را به این دلیل آوردم که از سخنان ملکیان 

ی تواند به زندگنیز می ن از طرق دیگر غیراز دینتوان برداشت کرد، انسامی
رد. تریالیسم باشد یا فیزیکالیسم را بپذیام پس حتماً نباید خویش معنا ببخشد.

 را یند بنیانگزارانمعنویت  ما باید ،گویداو می اصالً و ابداً بدین معنا نیست.
 یپ در دین بنیانگذاران. دهیم قرار خود زندگی مبنای را آن و کنیم دریافت
 شویم نابود باید یا امروز ما و شد آن مانع آفت چهار این که بودند، معنویت

ویت عنم را آنجا باشد نداشته را آفت چهار این که دینی. شویم معنوی اینکه یا
ها از دین این است او معتقد است انتظار ما انسانداند و به عبارتی میعقالنی 

ین اما او د ؛به زندگی ما معنا بخشدتر عام تعبیرهای ما یا به که به درد و رنج
 عتقدم و داندنمی کارآمد مدرن انسان برایسنتی را بنا بر عواملی که ذکر شد 

این مسائل و مشکالت بشر  تواندنمی مدرن دنیای در دین از سنتی فهم است
 نداریم که آنیاز به فهم جدیدی از دین، بنابراین ؛کنونی را حل و رفع نماید

ین که تنها راه رهایی انسان از درد دفهمی عقالنی از  یعنی ؛نامدرا معنویت می
های تنها راه تحمل رنجوی  ،و به عبارتی بهتر است های زندگیو رنج

 وژهپر .داندناپذیر زندگی بشری را جمع بین عقالنیت و معنویت میاجتناب
ه کاهش دغدغ ،عقالنیت و معنویت با داشتن امتیازاتی مانند تأکید بر عقالنیت

ایجاد زندگی راهی جهت طراحی  را دارد. او بدنبال درد و رنج انسان مدرن

 همان معنای زندگی است و همچنینیا  ،همراه با خوشی و شادی و امیدواری
رورت تأکید بر ض گرایی،جزمطلبی و پرهیز از  یبرابر بدنبال راهی جهت

ایی قداست زدو  بودن یتأکید بر اخالق انسانی و اینجایی و اکنون خودشناسی،
 .اشدنتی بی همان دین سیگزین دین یا به عبارتجاتواند میاست که  از اشخاص

 .بر همه افراد بشر نیست تعمیمقابلبه نظر ملکیان معنویت  ،در آخر اینکه 
نده است اطمینان داشته ب مدنظر که دباش همان معنویت اگر» :گویدمی او

پس  «.های روی کره زمین معنوی نخواهند شدهمه انسان گاههیچباشید 
اینکه ملکیان  و ،ها نیستبه همه انسان تعمیمقابلملکیان  مدنظرمعنویت 

بلکه من دغدغه انسان  ،نه دغدغه حکومت دارم،دینمن نه دغدغه » :گویدمی
به همین دلیل  «.رودو می کشدمیآید و رنج هستم که می داریخونگوشت و 

د توان فهمیزیرا می است که ملکیان به روانشناسی اخالق کشیده شده است؛
کند نوعی سلوک اخالقی است که منظور ملکیان از معنویتی که مطرح می

شاید پروژه بعدی ملکیان بجای  و آید؛به کمک روانشناسی اخالق پدید می
 نوعی زیست یا زندگی فلسفی اخالق مدار باشد.معنویت 
 ی منتقدان آراء ملکیان درباره انتظار بشر از دینهادگاهیدبررسی 

 از بسیاری طرف از طورجدیبه ملکیان هایدیدگاه دانیم،می که گونههمان
 قرارگرفته نقادی مورد متضاد، گاه و مختلف هایدیدگاه دارای و متفکران

ترین مهم از تعدادی انتقادی دیدگاه بررسی به ابتدابحث  این ابتدای در. است
 رارق نقادی مورد را او دین از بشر انتظار ایده که پردازیممی ملکیان منتقدان

رت است به صوسپس نقدهایی را که به نظر نگارنده بر این نظریه وارد .اندداده
 گردد.اجمال بیان می

 
 جعفر سبحانی تبریزینقد 

ه همچون آثار سازند تعبیرهاییاو معتقد است که مسئله نیاز بشر به دین با 
ی از برخکه  ،شده استبیان از طرف متکلمان اسالمی دین و هدف بعثت انبیا

گویند: انتظار بشر از جای آن میکنند و بهافراد عنوان این مسئله را عوض می
 بررسی یدبا ابتدا بنابراین ؛اند کرده تألیف عنوان این تحت هم هاییکتاب ،دین

به اعتقاد  .درست و کدام نادرست است ،یک از این دو عنوانکه کدام کنیم
نیاز بشر به »آن  وبوده صحیح است؛  موردبحثوی همان عنوانی که از قدیم 

 این دارند سکوالری رویکرد که جدیدی نویسندگان» :گوید. می«دین است
ز ا یکی کهطوریبه. کنندمی مطرح دین از بشر انتظار عنوانبه را مسئله

انتظار ما  :گویدمی -که منظورشان مصطفی ملکیان است - نانویسندگ
به  تر،عامهای ما و به تعبیر ها از دین این است که دین به درد و رنجانسان

 تعبیری به هاآن از راها ما زندگی ما معنا بدهد و بامعنا دادن به درد و رنج
که اگر مدعی  جاستبه روازاین برساند. مطلوب واحوالاوضاع به و برهاند
که انتظار آدمیان از دین این است که آنان را از وضع و حال نامطلوب  ؛شویم

و به وضع و حال مطلوب برساند از این راه که به زندگی معنا ببخشد و عدم 
همان  گویندمی عنوان انتظار بشر از دینمطلوبیت آن را بزداید. آنچه ایشان به

عنوان آثار سازنده دین بیان کردند و این به ان دیناست که گروه روان شناس
حاکی از آن است که روح مسئله یکی بوده فقط اخیراً عنوان آن روی 

 یا شرب از دین انتظار, تبریزی سبحانی) «مالحظاتی دگرگونی گردیده است
توان نتیجه گرفت که سبحانی معتقد می پس. (5. ص, 1380, دین از بشر انتظار
نوان بلکه ع ،این عنوان به کار نرفته است ،که در میان فیلسوفان غرب ،است

آثار سازنده دین است که اندیشمندان معاصر ایرانی این عنوان را استحاله  آن
ند کنایشان ذکر میدالیلی که  ند.اکردند و آن را انتظار بشر از دین نامیده 

 ایدب و است، خام و نارساجهت اینکه اثبات کنند عنوان انتظار بشر از دین 
گردد و هرگز نباید انتظار بشر از دین موضوع بحث قرار  دگرگون عنوان این

 هیگرو هر و نیست ایضابطه هیچ دین از بشر انتظار ت که دراین اس ،گیرد
سئله مطرح گردد باید م این بناست اگر و خود است نیاز رفع خواهان
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 گیرد.و بررسی قرار  موردبحث که ذکر شد،صورت یکی از دو عنوان به
به  باید دین را بشناسیم بعد نسبت ابتدا تتوان از دین انتظار داشنمی ناشناخته

ه تواند توقعی از دین داشتکسی که دین را نشناسد نمی .آن توقع داشته باشیم
د توانن ضرورت سنخیت بین علت و معلول هر چیزی نمیباشد بر اساس قانو

 دردچشمیا  ،غیراز داروی گلو درد،گوشمثالً داروی  .علت هر چیزی شود
م تا دین را نشناسی ،بنابراین کرد. توان با آن گلو و چشم را درماناست و نمی

وارد  که سبحانی ه باشیم. یکی دیگر از نقدهایتوانیم از آن انتظاری داشتنمی
عنوان بحث حاکی است که این »گوید: او می است. ابزاری بودن دین داند،می

جای اینکه به دین از منظر عبودیت و الوهیت بنگرند و رابطه آن را گروه به
گاه از دیده ابزاری به آن ن ،با بشر و رابطه آفریدگار و آفریده خود تلقی کنند

گی که هر یک مشکلی از انسان را کنند و آن را در کنار دیگر ابزار زندمی
ازآنجاکه پایه انتظار انسان از دیگر ابزارهای  .دهندسازد قرار میبرطرف می

زندگی مشخص است حاال به این فکر افتاده است که پایه انتظار خود را از 
مقام و منزلت دین باالتر و برتر از آن است که  کهدرحالیدین مشخص سازد. 

ابزاری  امدیدهابزار زندگی قرار گیرد و به آن به  وا در ردیف دیگر کااله
 وجودم به جهان و انسان وابستگی به اعتقاد اجمالی نگاه یک در دین .بنگرند

 دنبال هب عمل و عقیده ازنظر را تکالیفی رشتهیک وابستگی این و است برتر
 در نه و باشیم او هایفرمان و دستور انتظار در باید صورتی چنین در آوردمی

نقد دیگر سبحانی عبارت است  «.ندگیز و اندیشه قلمرو در خدمات انتظار
معاصر که دست آنان از معنویت  گراهایمادیاومانیسم یا اصالت انسان.  از:

و درنتیجه منکر  پندارندمیکوتاه شده و وجود را با ماده و طبیعت یکسان 
یت در زندگی بشر به برای جبران فقدان معنو و ،باشندهر نوع معنویت می

افتاده تا سفره رنگین مادی خود را از نعمت معنویت نیز تهی  سازیمشابهفکر 
نبینند. به خاطر جبران این نقیصه این مسئله اومانیسم و یا اصالت انسان را 

صیانت او از  ،تکامل او در زندگی، ترقی ،مطرح کرده که عشق به انسان
ظار انت که آنانه ماورای طبیعت گردد. آسیب، جایگزین معنویت و اعتقاد ب

تحت تأثیر اومانیسم قرارگرفته و  ،ناخودآگاه ،کنندبشر از دین را مطرح می
را در خدمت او قرار  ماسوانگرند و می محوریانسانبه دین از دیدگاه 

انتظار ما از دین این است که چنین و چنان کند  ،گویندو لذا می دهند،می
بوده  خدامحورای دیگر است. ازنظر یک دیندار گونهواقعیت به کهدرحالی

اصالتی هست از آن خدا و دین است،  اگرو ماسوا در خدمت و بنده او هستند. 
تر انسان در خدمت دین است نه دین در به تعبیر صحیح و ،نه از آن انسان

که ن.خدمت انسان. خالصه در این عنوان نیاز انسان مطرح است نه کرامت دی
دقیقا همانطور که در فصل سه آمد این گفته عکس سخن ملکیان است؛ زیرا 

گفت دین برای انسان آمده نه انسان برای دین و برای این گفته خود ملکیان می
 های حضرت مسیح استفاده نمود. از فرموده

لث از یک مث انتظار بشر از دین،. عنوان است مبهم نقد دیگر سبحانی مثلث
همی ترکیب یافته است که شایسته است که طراحان مسئله به بسیار مب

پرداخته و مفهوم روشن و شفافی از آن ارائه دهند این مثلث عبارت  زداییابهام
 دربارهکه مساوی با رفع نیاز است.  انتظاری( ج دین( بشر باست از الف( 

 ضلع نخست که بشر باشد باید پرسید که مقصود از آن چیست؟ بشر تقریباً
اعصار  بشرهایارد آیا مقصود از بشر اهل حجر است تا د هزارسالهدهتاریخ 

شده است. ضلع دوم های مختلف بیانصورتبعدی که شرایط زندگی آنان به
منظور از این شرایع آسمانی که تحت پوشش ادیان ابراهیمی  آیادین است. 

ندویزم را نیز بودا و ه ،عرفانی مانند برهمن هایمسلکقرار دارند است یا 
 است یا نشدهتحریفدر صورت نخست مقصود از دین، دین  و گیرد،برمیدر 

ر که این نقد بنظ.گیردبرمیحرفه را نیز در ندامنه آن گسترده است و ادیان م
نگارنده بر ملکیان اصال وارد نیست زیرا که ملکیان دقیقا مباحث گفته شده 

 کند.را تحلیل می

 ربارهد دینفلسفه  در هرگاه. است ا عشق به کمال مطلقنیاز، ی نقد بعدی رفع
 در ،گردد محسوب فلسفی مسائل جزء و شود گفته سخن دین از بشر انتظار

به خود  دادوستدرود و مسئله حالت دین از بین می قداست صورت این
 شود تا نیازهای او را برطرفزیرا در این هنگام بشر به دین معتقد می ؛گیردمی

داری عشق به کمال مطلق است که محرک انسان برای دین کهدرحالیکند 
 در اینطور دیگر کند و بهانسان را به خود جذب می ،او نهایتبیزیبایی 

و از عشق به  درآمدهصورت یک امر مادی کامالً به باخدابحث رابطه انسان 
 .اثری نیست ترینکوچککمال مطلق 

ست. باطل مطرح نی و حق انتظار بشر از دیننقد دیگر سبحانی این است که در 
کعبه آمال اصالت بخشیدن به زندگی انسان است.  ومحور رفع نیاز  ازآنجاکه

باطل از بشر رفع نیاز  اندیشهدر این مورد حق و باطل مطرح نیست حتی اگر 
 هک بودا و هندو آیین مثالً پرداخت؛ او کند، باید او را دین نامید و به قداست

 حلیلت این در. وحی است بر عقالنیت تقدم است. نقد بعدی، معتقد تناسخ به
 به اصالت و است شدهشمرده مقدم دین بودن وحیانی بر بشر عقالنیت
بشر جریان  از دین انتظار در کهدرحالی. است شدهداده انسان هایخواسته

در نگاه سبحانی معتقدان به انتظار  ،کالم اینکه خالصه (.13) برخالف است
بدون اینکه خدا و رابطه انسان رودرو هستند. بشر از دین با یک سردرگمی 

صف کشان در انتظار رفع  گردندبشناسند و با اهداف دین آشنا  باخدارا 
نوان ع و نیست؛ صحیح «دین از بشر انتظار» عنوان. پس باشندمینیازهای خود 

 .است «ننیاز بشر به دی»درست 
حس مذهبی. او  الف(شود ازنظر سبحانی دو عامل باعث نیاز بشر به دین می

 یصدای علمی تعبیر به و است انسان روح غذای عوام تعبیرگوید دین به می
گوید می روانشناسان قول از او. شنودمی خود درون از را آن بشر که است
 و غریزی خواسته چهار بهتر تعبیر به و دارد بعد چهار روحی ازنظر بشر

( یک. است نهاده هاانسان درون در را خواسته چهار این خداوند و دارد فطری
حس اخالقی و حس نیکی. سه( حس زیبایی. دو( . آگاهیحس و علمی بعد

بشر به  نیازیعنی توجه به ماورای طبیعت. ب(  ؛حس مذهبیچهار( 
. عامل دیگر نیاز بشر به دین آن است که اگر بشر بخواهد زندگی گذاریقانون

ها رعایت متعادلی داشته باشد نیاز به قانونی دارد که در آن حقوق همه انسان
 ینا کند زندگی متعادل طوربه قانون بدون تواندنمیای شده باشد. هیچ جامعه

 سود به و بردمی سود نقانو این از بشر زیرا کند تعیین تواندنمی بشر را قانون
 واهدبخ واقعاً بشر اگر. دارد بیشتری گرایش...و طبقه ای،قبیله اقوام، و خود
 ،یک باشد: برخوردارز دو شرط ا قانون این باید کند، وضع جهانی قانون یک

 دو ینا... باشد نداشته شخصی سود گذارقانون دو، باشد. شناسانسان گذارقانون
 تندنیس شناسانسان زیرا نیست. بشری قوانین در اما است موجود دین در شرط،

 و بشریت نفع به نه و کار کنند خود دوست نفع به خواهندمی هرکدام و
 انسانیت.

 تصوربه به توانیممی دین در داریم نیاز آنچه هر ماسبحانی معتقد است که 
 ولی دارد وجود قرآن خصوصبه دین در علوم همه کلیات یعنی بیابیم کلی
 رایسبحانی ب کرد. تکیه بشری عقل به توانمی جزئیات آوردن دست به برای
 ب( مذهب. سایه در علوم تکامل الف کند:می بیان سازنده اثر چهار دین

 .پرورش فضای د( .تعدیل غرایز ج( قوانین. اجرای ضمانت
 از نوع طورکلیبه توان فهمید که نقد سبحانی به ملکیانازآنچه گفته شد می

گیرد. در نظر سبحانی انسان برای دین نگاه ایشان به انسان و دین نشاءت می
که نگاه ملکیان دین برای انسان است. سبحانی خدامحور است درصورتی

ن این گونه تعاملی بیمحور، بنابراین نباید انتظار هیچاست، ولی ملکیان انسان
دو نظریه داشت.
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  و همکاران  محمودی  محمد  296

 1399، بهار 1، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 یآمل ینقد عبداهلل جواد
ت اینکه با نظریه جوادی آملی در رابطه با انتظار بشر از دین آشنا در ابتدا جه

 :گویدباره میوی دراین .شویم الزم است که به تعریف او از دین بپردازیم
وحدت  ،اخالقی و فقهی و حقوقی است ،دین که مجموعه قواعد اعتقادی»

و  ،وجود حقیقی ندارد ،و هر آنچه فاقد وحدت حقیقی است ،حقیقی ندارد
ماهیت ندارد و فاقد ماهیت فصل ندارد  ،چیزی که فاقد وجود حقیقی است

 رسمبه ( تعریف14«)نیست پذیرامکانرو تعریف دین به حد تام یا ناقص ازاین
و مقرراتی گفته  ،قوانین ،اخالق ،از دین به مجموعه عقاید» :دین عبارت است

پس دین  .ها باشدانسانو پرورش  ،شود که برای اداره امور جامعه انسانیمی
ها موجب که فقدان یکی از آن ،و احکام است ،اخالق ،دارای سه عنصر عقاید

جوادی آملی در رابطه با علم دینی یک  (.15)نقصان در معنا و مفهوم آن است
ر معتقد است علم اگ ،که از موافقان علم دینی است . ویرویکرد ابتکاری دارد

و اساساً علم غیردینی نیست بود ماً دینی خواهد علم باشد )نه وهم و خیال( حت
صحیح بودن  ،برای اطالق علم دینی به همه علوم البته .و هر علمی دینی است

 قتخل تفسیر صائب، علم است.شرط علمیت یک گزاره  ،و روش مندانه بودن
 این فردی اگرچه. است اسالمی حتماً خدا کار تبیین و است الهی فعل و

. در این جهان، معلومی (16)و خلقت خدا را طبیعت بپندارد درنیابد را حقیقت
مالک دینی  درلذا علم نیز غیرالهی نخواه بود.  ،غیراز اثر خداوند وجود ندارد

نیاز نیست عین آن گزاره از متن دین آمده باشد بلکه  حتماًدانستن هر مطلبی 
ه از ای کد همه فروعشده باشصورت التزامی و قاعده کلی بیاناگر مطالبی به

و این ( 17) است شود، علم دینیقاعده کلی استنباط می صورتبه لبآن مط
و این سخن خالف نظر ملکیان است که معتقد است علم دینی وجود ندارد.

 گفته گالیله را که در فصل سه آمد یاداوری میکند. 
 کار به «یازن» و «انگیزه» معنای به انتظار گاهیدر بحث انتظار بشر از دین 

نوعی نیاز  ،انتظار .هرچند میان انگیزه و نیاز تفاوت وجود دارد رود.می
نیاز اعم از این است  ولی ؛کندمی حقذی را است که شخص منتظر عانهمتوق

 ،اگر بتواند انسان را در برابر حق ،حال .که نیازمند صاحب حق باشد یا نباشد
اما اگر  کار برد.توان واژه انتظار را هم در این مسئله به می ،محق دانست

 ،نو فقط نیازمند است؛ بنابرایپس ا ،تنها مکلف بدانیم ،انسان را در برابر دین
جوادی آملی انتظار را هم به معنای احتیاج و  .هیچ حقی در برابر دین ندارد

از  معنای احتیاج را پیشبا این تفاوت که انتظار به  .داندهم به معنای توقع می
پس از پذیرش دین  ،داند ولی انتظار به معنای توقع رادین و اعتقاد به آن می

انسان پس از پذیرش دین چه توقعی از این  ،دیگرعبارتبه ؛کندتعریف می
ر کند؟ تفسیتواند داشته باشد؟ و دین کدام امید و آرزوی او را برآورده میمی

ه این معناست که انسان در زندگی خود چه نیازهایی انتظار به احتیاج هم ب
را  انتظار وسپس ا نیازهاست.و پاسخگویی به آن  تأمیندارد که دین درصدد 

 ای«هامنی»ن آو انتظار کاذب را به تعبیر قر ،به صادق و کاذب تقسیم کرده
 انتظاری را صادق انتظار و است کرده القا انسان به را آن شیطان که داندمی

 انتظار ماننداست؛  سازگار و هماهنگ انسان وجودی واقعیت با که داندیم
خوانیم. لقای الهی که در برخی دعاها خداوند را غایت آمال العارفین می

که تشخیص انتظار صادق از کاذب کاری بس دشوار است و نیاز به  ناهمچن
که تنها دین الهی است  ،جوادی آملی معتقد است .دارد تبحریم شناسیانسان

جدا کرده و به انتظارات صادق پاسخ  کاذبتواند انتظارات صادق را از که می
همچنین وی  آموزد.میدهد و راه تحصیل انتظارات صادق را به انسان 

انتظارات صادق را به اصلی و فرعی تقسیم کرده و انتظارات اصلی انسان را در 
 تأمینانسان را در محور اموری از قبیل و انتظارات فرعی  ،محور اعتقادات

 اینکه دلیل او داند.میمسائل اخالقی و...  ،اقتصاد جامعه انسانی و بهداشت آن
 انتظارات از اقتصاد و بهداشت و اخالق و است بشر اصلی انتظار اعتقاد،
 دایخ پیشگاه در همواره کند، باور که انسانی کند:می بیان چنین را اندفرعی

 ترآگاهبیرون او آگاه است و از خود انسان به حال او  و درون از که است
ول و محصاست  ناپذیرزوالکند که را جایی ضبط می ایآگاهیاست و نیز این 

 ندک پیدا معاد به اعتقاد که انسانی هرگز ندارد، تسلیم جز ایچاره آگاهی این
 به خود اعمال در است دین حقیقت عین ظهور ظرف قیامت که بداند، و

مراد از انتظار در بحث  . ویزندیی مانند ظلم احتکار و... دست نمیکارها
سپس انتظار را به هر دو معنای احتیاج و  .داندانتظار صادق می ،خود را اوالً

 ظارانت هم و است اصلی انتظار هم مراد که کندو اضافه میکند اراده می ع،توق
در اینجا باید ذکر کرد  .خواهد بود اتانتظار آن تأمین درصدد دین که فرعی،

 نیاز و توقع از اعمبندی برای انتظار این مفهوم را در که ملکیان بدون تقسیم
 تغیرم اطرافش دنیای و خودش از انسان شناخت تغییر با را آن البته و دانسته

ر از آن را در این منظو انتظار، بندیتقسیم از پس جوادی کهدرحالی داند.می
 داند و معتقد استبحث انتظار صادق که اعم از انتظار اصلی و فرعی است می

  .این انتظارات پاسخ هد تمامیبهدین قادر است 
دین حقیقی  داند.ازآنجاکه جوادی آملی سر رجوع به دین را حق بودن دین می

با سرشت  ،حقهماهنگی قوانین و مقررات دین » ؛کندچنین تعریف میرا این
حق قوانین و مقرراتی است  دین .پیوند انسان و جهان ،و سیر جوهری انسان
د باش شدهتنظیمباشد آنچه از ناحیه غیرخدا  شدهتنظیمکه از ناحیه خداوند 

در اینجا الزم است که نظر ملکیان در رابطه با حقانیت «. دین باطل است
 د،گویمی کند وتعریف می یک دین را بدانیم وی حقانیت یک دین را چنین

مراد از حقانیت یک دین گاه این است که آن دین منشأ الهی دارد و حاصل 
تواند بود که آن دین می اینکشف یا جعل فرد یا نوع انسانی نیست و گاه 

د. یعنی دین حق، دینی انتظار یا انتظاراتی را که بشر از دین دارد برمی آور
  را رفع کند.است که بتواند انتظارات بشر 

 آملی جوادی که رسید نتیجه این به توانگفته شد، میتاکنون  ازآنچه 
داند و به همین دلیل دستاوردهای عقل در علوم نیت را داخل در دین میعقال

 را آنایشان با گسترده دانستن دامنه دین  .داندمختلف بشری را جزو دین می
 زبان از یا و وحی طریق از آنکه هم نقل که کند،می معرفی نقل و عقل از اعم

ا مدد عقل از ب که است علومی و معارف همه عقل و رسیده ما به معصومین
وی با رد نظر  .گذشته تا امروز و یا در آینده برای بشر مکشوف خواهد شد

عنوان مجموعه د دین را بهانکسانی که عقل و دین را در مقابل هم دانسته
انسان و جهان و پیوند  مابینکند که فی میقوانین و مقررات ثابتی معر

داند و دین او نقش دین را نسبت به همه معارف و علوم آشکار می هاستآن
مدلول اصول و قوانین مبرهن  را آن بلکه بیند،نمی باعقلتنها مخالف را نه

 . (18)عقلی دانسته است
اگر دین قابلیت نداشته باشد  کهجوادی آملی درباره فواید دین معتقد است  

 ،تا کارکردها و فوایدی که در ذیل خواهد آمد را به همراه داشته باشد
دینی چون اسالم که  خصوصاً توانست آثار آن فواید از آن بروز کند،نمی

ن خود شد و آن را در مسیر علم و عقل و ماباعث تحول جامعه جاهلی ز
نقطه مقابل ملکیان است که در فصل سه  دقیقاًنظر این  .تفکر و رشد قرارداد

کارکردهای دین را در وی آمد.  در جهان اسالم ماندگیعقبعنوان علت به
 -2مستقالت عقلی  تأیید -1 شماردبرمیگونه کتاب انتظار بشر از دین این

امور هستند که عقل اصالً  بعضی. غیرمستقلاز مدرکات عقل  حکم استفاده
و دلیل نقلی از جانب  فهمد،می الجملهفیکند و برخی را ها را درک نمیآن

دین نسبت به آن مقداری که اصالً مورد ادراک برهانی عقل نیست، به شکل 
 مدفهمی الجملهفیولی نسبت به آن مقداری که عقل  .و نوآوری است تأسیس

رفع نیاز انسان در شناخت حسن و قبح  -4 .ساز بین بردن تر -3 .است تأیید
 .حفظ نوع انسانی -6به انسان. آورزیانشناساندن اشیاء سودمند و  -5افعال.

معرض تنازعی  دائماً دراجتماعی  وزندگیانسان به دلیل دارا بودن طبع مدنی 
جامعه  ومرجهرجو نتیجه آن است آدمیان  هایخودخواهیلت آن است که ع
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در جامعه و  ،منظور ایجاد نظم و امنیتبه .ادن نوع انسانی استو به خطر افت
باید قانونی بر جامعه حاکم باشد و این قانون باید از طرف  ،حفظ نوع انسانی

 رشموردپذیباشد که ای هآن نیز باید شخصیت برجست و آورنده باشد،خداوند 
ز ا ،نوع انسانی ،رو در پرتو اجرای قوانین الهیازاین .جامعه بشری قرار گیرد

 -8ها.استعدادهای آن ، فراخورهاتربیت و تکمیل انسان-7شود.زوال حفظ می
در زندگی خود نیازمند آالت و ابزاری  انسانتعلیم صنایع و فنون سودمند. 

ها نیازمند علم و فن مخصوص است که از راه تمرین و است که ساخت آن
ر تعلیم صنایع و فنونی است که بآید و یکی از فواید انبیا تجارب به دست می

انسان در زندگی نیازمند تهذیب  .تعلیم اخالق و سیاست -9بشر پوشیده است. 
این هر  .و منزل خود است و اصالح نفس خود و همچنین تدبیر و اداره شهر

ای که جامعه و همچنین ایجاد شهر ،یعنی نیازمندی بشر به اخالق فاضله ؛دو
بیان ثواب -10آید.می دست بهدین  زا ،در آن با آرامش زندگی کنند و هر دو

 -12 .عنوان قلب عالم هستیمعرفی انسان کامل به -11 .و عقاب اعمال
راهنمایی به زندگی با  -14 .معنابخشی به زندگی -13. همبستگی اجتماع

. , ع آملی جوادی) .نتمدبرپایی  -16 .پاسخ به احساس تنهایی -15 .آرامش
استاد جوادی آملی پس از بیان فوایدی از  .(40. ص, 1384, دین از بشر انتظار

 یگریددین و بعثت انبیا در ادامه بحث با شاهد آوردن بعضی آیات قرآن فواید 
تزکیه  -2 نایافتنی. دست حقایق تعلیم -1.است کرده ذکر انبیا در بعثت نیز را

 -6 ف.رفع اختال -5 .اقامه قسط و عدل -4 .هاآزادی انسان -3 .و تربیت
  .دعوت به حیات -7 .یادآوری فطریات و مستقالت عقلیه

 نروش است، کرده بیان دین برای آملی جوادیبا نگاهی به کارکردهایی که 
 انایش اما نگاه است، قائل را آثاری و فواید دین برای ایشان هرچند که شودمی
بودن  همین محق .ین صرفاً نگاه کارکردگرایانه نیست. بلکه دین حق استد به

ها به آن اقبال کنند و البته دین کامل هم دینی آن باعث شده است که انسان
اخروی  نیازهایاست که پیروانش در سایه آن بتوانند نیازهای دنیوی و هم 

ه به این نتیجه رسید ک توانمی شد گفتهنچه خود را برآورده کنند. بر اساس آ
 اختالف قدرآنهای جوادی آملی درست در مقابل دیدگاه ملکیان است و گفته

با  زیرا از بن و بنیاد .نیستزیاد است که نیاز به گفتن جزئیات در این مورد 
 یکدیگر متفاوت است. پس امکان هیچگونه دیالوگی مابین آنها وجود ندارد.

 

 سروش ظر عبدالکریمنقد و ن
ا کند خود ردکتر عبدالکریم سروش با نظریه اقلی و اکثری که مطرح می

 ه،فق بخش سه به را دین او دارد. اقلی انتظار دین ازداند که ازجمله افرادی می
 قهف علم و داند،می حداقلی را دین فقه بخش و کرده تقسیم اعتقادات و اخالق

 ایدب دنیا امور حداکثر برای و کرد دنیای برا باید که داندمی کاری حداقل را
 یاربس که اخالق یعنی دین، دوم بخش. کنیم عمل عقالنی ریزیبرنامه طریق از

 اخالقیات گرچه ایشان. است اخروی صد در صد است اول بخش از ترمهم
 تحصیل ترمهم آن از اما داند،می جهانی این آرامش و آسودگی برای مؤثر را

 بخش و داندمیدانه را از نتایج مطلوب اخالق در دین سعادتمن اخروی حیات
 قاخال برای ایپشتوانه است، معاد خدا به عقیده مثل دینی اعتقادات که سوم

بندی پس از تقسیم او (.19هاست)آن نقشترین مهم که هستند مؤمنین عمل و
که دین در اصل برای سعادت اخروی  گیردمیدهد نتیجه که برای دین ارائه می

-نه اینکه بگوییم پیامبران برای پیشرفت تکنولوژی آمده ،ها آمده استانسان

 ندی از نباید لکن آوریم، دست به توانمی هم آبادی دنیای هرچند با دین .دان
 خرتآ سعادت برای را دین اینکه نتیجه» :گویدمی او بسازیم دنیایی ایدئولوژی

معطوف به تأمین  جه دینو .ل برای آن آمده استاص در که خواست باید
در پی اثبات این  .امور دنیا را باید تدبیر عقالیی کرد .سعادت اخروی است
چون مثالً دینداران  ؛دنیای آبادی به دست خواهد آمد ینهم نباید بود که با د

 حکومتو یا  ،خواهد بود ترمنظمیا کار کردنشان  ،بهتر مبارزه خواهند کرد
  .«خواهد بود ترن عادالنهاش

های نادرست از بعضی آیات برداشت ،سروش با محدود دانستن قلمرو دین
در قرآن آمده است  ،مثالً در جواب کسانی که معتقدند ؛قرآن را نفی کرده

ه چهر دین است  ترینکاملکه خداوند دین را کامل گردانیده پس دین اسالم 
کسانی از این » :گویدمی ،توانیم از قرآن به دست آوریمرا می مکه بخواهی

 اند که کامل بودن دین به اینقبیل آیات برداشت نادرستی کردند گمان کرده
... دین در فروشندمی چیزهمه آنمعناست که دین سوپرمارکتی است که در 

 ز.نسبت به هر چینه خود کامل است  باهدفنسبت 
 

 روشکارکرد دین ازنظر س
داند و معتقد است سروش کلمه کارکرد در رابطه با دین را زیاد مطلوب نمی 

سروش  .واژه خدمات دین را باید به کار ببریم کارکردجای کلمه باید به
نگاه اقلی خود به دین معتقد است دین فردی چند خدمت به انسان  تبعبه
بشر در مجموعه کردن زندگی  مطبوع و ممکناند از: یک( کند که عبارتمی

 فسیرت آموزش( سه انگیزدبرمی دینی تجربه کسب بهانسان را  دیندو(  .هستی
بخشیدن به حیات آدمی که  معنا( چهار آدمیان به دینی هایتجربه صحیح

( جی پناساسی زندگ هایسؤالازنظر ایشان معنا بخشیدن یعنی پاسخ دادن به 
گوید اخالق مستقل از دین است و از یک او می .کردن از اخالق پشتیبانی

های اخالقی نباشد یعنی منافی ارزش دینیاگر  چنانکه آن ن.دی گاهتکیهحیث 
تواند ضد هیچ دینی نمی .تواند دوام بیاوردقطعاً نمی ،جاودانه اخالقی باشد

بنابراین اخالق مستقل از دین است؛  ؛عدالت آزادگی و یا حقوق انسانی باشد
ی و نیرومند بر آبادی تأییدکند و با این می تأییداخالقی را  هایا دین ارزشام

 گویداو می .هادرس بندگی آموختن به انسان(شش( 20.)گذاردخود صحه می
 و نفی گیردمیپشتیبانی کردن دین از اخالق به نحوی دیگری هم صورت 

 این به است.الرذایل  ام خودخواهی اوبه اعتقاد  .عالج خودخواهی در انسان
 دیگران بر را خود منافع که است این در ما مشکالت همه ریشه که معنا

 درسمی هاآن به دشواریبه عقل که عقلی هایدانسته هفت(دین دهیمی ترجیح
 خدا وجود به تواندمثال عقل میعنوانبه گذارد.می بشر اختیار در رایگانبه را

 ندی(هشت دهندمیدر اختیار بشر قرار  رایگانبه را نعمت این ادیان اما برسد
به این معنا که  آموزد.میاساسی را به انسان  هایپرسشبعضی  موقعبهپاسخ 
در زندگی انسان هست که ممکن است بشر خود نیز بتواند  هاپرسشبعضی 
طور مثال به .که دیر شده باشد رسدمیها به آن بساچهاما  ،ها برسدبه آن
 آشکار وه مرگ و حیات اخروی که پس از مرگ برای ما روشن مسئل

گفته شد  ازآنچه خواهد شد اما پس از مرگ دیگر کار از کار گذشته است.
توان این مطلب را فهمید که عبدالکریم سروش هنوز برای دین می

داند که کارکردهایی قائل است و او اصل و اساس دین را تجربه نبوی می
 ،هاین نکت داشت.رهای مختلف و درست هنوز از دین انتظار توان با تفسیمی

 ست. اتمایز سروش و ملکیان 

یان داند این است که ملکنقدی که دکتر عبدالکریم سروش بر ملکیان وارد می
نظر من حرف غریبی است؛ حرف  به گوید:او میگوید دین تعبدی است می

همه شود راحت پذیرفت چرا دین تعبدی است؟ پس ایننمی است، گرانی
کردند؟ دوست عزیزم جناب مصطفی ملکیان در کار میمتکلمین چه

اری دد گفته بودند که گوهر دین یا گوهر دینانداشته اخیراًکه  ایمصاحبه
با ایشان صحبت کرده و یک گفتگوی هم بر  حضوراًتعبد است. اتفاقاً بنده 

خواهند خطی بکشند بین عرصه تم درواقع ایشان از این طریق میسر همین داش
دین و عرصه عقالنیت که عرصه عدم تعبد است و حرف من به ایشان این 

است یعنی  ناممکن هاکشیخطهمین است که چنین  سخنمهمبود و اینجا 
هم در علم و در فلسفه مخلوطی از تعبد  ،دیگر هایعرصهدر تمام  تقریباًشما 
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 1399، بهار 1، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

جا د است و یکبکه یک چنین چیزی که یکجا خالص تع بینیدمیعقل را و ت
توان نشان داد که اصالً این می وضوحبهو  مخالص تعقل است بنده سراغ ندار
راحت پذیرفت که دین صرفاً تعبدی  به شودهیچ جا اتفاق نیفتاده این را نمی

خودشان  باالخره به خیال .کردندکار میهمه متکلمین چهاست پس این
عقالی قوم بودند مگر اینکه ما بگوییم عقل از بنده  .کردنداستدالل می

گفتند سفاهت بوده که این هم خیلی ادعا و گذشتگان هرچه می شدهشروع
لذا همان عقل متکلمان  وسیال است؛  عقالنیتغریب و سنگینی خواهد بود. 

ای ها خطگر آنبگذارید جور دیگری بگویم حتی ا واقعاًگذشته عقل بوده. 
یک کسی استدالل  وقتیککردند کردند ولی استدالل میدر استدالل می

یک کسی  وقتیک .کندکند اصالً تعبدی کورکورانه چیزی را قبول مینمی
را که خاطی در  ماکسیکند و لو که در استداللش خطا بکند استدالل می

 کارانداختهبهست عقلش را توانیم متعبد بنامیم. متعبد نبوده ااستدالل است نمی
عقل است؛ یعنی در همین تعقل است که  شأن همالبته خطا  .استدالل هم کرده

کار بشری است حیوانات خطا  ،آید خطا کردن کار عقالنی استخطا پیش می
ها درواقع شئون تعقل آدمی است در خود همه این .کنندشک هم نمی کنندنمی

راورده عقل جدید است، آبجکتیو ترینشان علم که ظاهراً آبجکتیو ترین ف
جدید حتی از فلسفه تحلیل تحلیلی تراست در آنجا شما  هایفلسفهاست، از 

ید بینهم می تعقلبینید، بینید، خرافه را هم میدوشادوش هم این تعبد را می
و اگر یک خدمت خوبی این فلسفه علم و  بینیدمیها را با همدیگر همه این

ها را بر آفتاب افکنده و آشکار کرده. ما کرده همین است که این تاریخ علم به
آید سرش را بینید عالم است ولی از همان اول که مییک عده عالم می

گوید همان را تکرار دهند همان را میپایین هرچه که یادش می اندازدمی
، برجسته و پررنگکند. تا آخر عمرش. خط مرز همان را عمل می .کندمی

شتن ها، گذایک فرق فارق ستبری میان عرصه دین و علم و فلسفه و عقل و این
ها بسازیم که واقعاً مشکل است. اگر یک مقوالت خشکی از این العادهفوق

 باهماین مقوالت خشک بله همیشه  .ها نیستدر عالم خارج نشانی از آن
آید. درست ن سراغ این میرود و نه آدعوا دارند قهرند نه این سراغ آن می

 هاکنند. اینتعریف می جورییک منطقیانماند که مثل موضوعات علوم می
همه ندارند. ولی امروزه این باهمارتباطی  اینکهمثلها گویید اینرا که شما می

که به نظر  چیزهایی .نداند توی هم رفتهامزج شده باهمعلمی که  هایرشته
آشتی کردند و  طورایننگاه نخواهند کرد  همرویبه  وقتهیچآمد می

 (21ند. )اهمدیگر را در آغوش گرفته 
 

 سروش دباغ و نظر نقد
ملکیان قائل به تباین دین و مدرنیته است. او با برشمردن جوهر »گوید: او می

د گویمدرنیته و جوهر دین از ناسازگاری این دو مقوله با یکدیگر سخن می
را عقالنیت به معنای استداللی و جوهر دین را تعبد ملکیان جوهر مدرنیته 

عنوان تعبد و مدرن بودن به این استدالل به ایمقاله. سروش دباغ در «داندمی
کند. او معتقد است استدالل ملکیان در باب تباین دین ملکیان نقدی وارد می

 گونهاین توانمی را دینی روشنفکری مفهوم بودن االجزاو مدرنیته و متنافی 
 :کرد بندیصورت

 .است دبتع داریدین یتخلف ال مؤلفه و رکینمقدمه اول: رکن  
 مدرنیته استدالل گرایی و نفی تعبد است. جوهرهمقدمه دوم:  

 داری با یکدیگر متباین هستند.نتیجه: مدرنیته و دین
یعنی در باب استواری استدالل و صدق هر یک از  آن)مقدمات(  مادهاما در 

 ازتعبد عبارت است  ،ملکیان رأیدمات آن باید تأمل کرد. بر اساس مق
گوید. متعبد کسی است که مجموعه می x)الف ب است( چون  پذیرفتن

. است کرده تنظیم کسانی یا کسی ابهت و اقتدارمعتقدات خویش را حول 
 عقل ترازوی در مستقل نحو به را خویش معتقدات از یک هر اینکه بدون

 هر ملکیان رأی و طبق باشد؛ سنجیده را آن معرفتی ارزش و کرده توزین
 و اندشدهقبول به تلقی متعبدانه معتقداتش چراکهاست؛  متعبد داریدین انسان
گوید: ها اقامه نشده است. دباغ میهایی موجهی له آنالل یا استداللاستد

توان از دو راه یا دو منظر متفاوت نقد کرد یکی منظر پسینی مقدمه اول را می
تاریخی و ، غیرغیرتجربیتجربی، تاریخی و توصیفی و دیگری منظر پیشینی، 

ظر ی. نقدی که از منهنجاری یا به تعبیر دباغ با استفاده از روش تحلیل مفهوم
 تمدن تاریخ بهچنین است با رجوع  اختصاربهاول به مقدمه اول وارد است 

 حالعیندر و نیستند متعبد یادشده معنای به که یافت را افرادی توانمی اسالمی
 در. ستنی داریدین الیتخلف مؤلفه رکین رکن تعبد بنابراین هستند؛ دیندار

توان می ناسیابنکلمان و فالسفه از قبیل فخر رازی و مت طایفه دو به رابطه این
)الف ب است( این نبوده  نظیر ایگزارهاشاره کرد. مشی این افراد در پذیرش 

بندی کرد. گونه صورتتوان ایناست می صادرشده xاست که آن گزارش از 
 داری به تعبد است. شرط الزم این ادعا اینمدعای ما عبارت است از قوام دین

ا چون ام ؛توان سراغ گرفت که متعبد نباشدرا نمی داردیناست که حتی یک 
وجود  یادشدهغیرمتعبد در معنای  داردینتوان نشان داد که حداقل یک می

 .است خدشه قابل مدعا کلیتدارد، 
 اینکه برای مفهومی؛ تحلیل روش از استفاده با ،از منظر دوم ،اما مقدمه اول 

داری را نقض کنیم کافی است نشان دهیم به ز مفهوم دینا ملکیان تعریف
 انسانی انتومی و نیست تعبد بر متوقف دیانت مفهومنحوه تحلیلی و پیشینی 

 هوممف آمدن وجود به دیگر،عبارتبه کرد؛ قلمداد دیندار را نیست متعبد که
ر ا ددی رفر شما. نیست تعبد بر مبتنی ضرورتاً ممکن جهان یک در داریدین

 وا کنید فرض حال این در کنید، فرض نگرویدهجهان ممکن که هنوز به دین 
 که بگیرید نظر در را دینی دیگر سوی از است برخوردار ذهن ابر یک از

 ذهن ابر از گرفتن بهره با فرد این اگر حال است موجهی هایگزاره واجد
ها را ت دهد و آندس به را دین این هایگزاره تمام از موجه تقریری خود

توان گفت که این فرد آورد، آیا می حساببهجزو مجموعه اعتقادات خود 
 در که( است)الف ب  مثلهایی متعبدانه به دین گرویده است. این فرد گزاره

ها را مستقالً گفته است بلکه آن x کهاست؛  نپذیرفته سبب بدین را است دین
شناختی آن فتوا داده حجیت معرفتدر ترازوی عقل خویش توزین کرده و بر 

دهد که تعبد به لحاظ مفهومی شرط دیگر این مطلب نشان میعبارتاست؛ به
توان در جهان ممکنی از تدینی سراغ داری نیست. میالزم به وجود آمدن دین

طه ضروری توان از رابتحلیلی نمی ازلحاظگرفت که مبتنی بر تعبد نباشد پس 
سخن گفت و این دو را الزم و ملزوم یکدیگر دانست.  داری و تعبدمیان دین
همین روش تحلیل مفهومی است که  برتکیهشاید به خاطر  ،نویسددباغ می

متعدد و متفاوت و احیاناً  هایمؤلفهفیلسوفان و اندیشمندان در مقام تحقق 
ند. شخصی مثل ملکیان تعبد را جوهره و امتباینی برای مفهوم دین برشمرده

داند، فردی دیگر نظیر سروش به اقتضای عرفایی نظیر اصلی دیانت می مؤلفه
 مثل مدرنی فیلسوف و انگارد؛می حیرت را دیانت رکین رکن ،مولوی

 ماًلزو که کند؛می تحویل مؤمنانه زیست نحوی به را دیانت ویتگنشتاین
 ادیان انهشناسانسان و شناسانه جهان سنگین مدعیات پذیرش بر متوقف
ی است. ازنظر ویتگنشتاین دین ورزی اصیل ربط و نسبتی با بحث و تاریخ

 فحص و استدالل ورزی ندارد. آن کار فیلسوفان و متکلمان است.
 به تاریخ به عنایت باکند، تعریف یک مفهوم اغ تأکید میبکه د طورهمان
 رجحان مفهومی تحلیل روش از استفاده و پیشینی روش بر آن آمدن وجود
 یدلبخواهزیرا در غیراین صورت تعریف به امری سابجکتیو، من عندی،  دارد؛
 برقی هایتعریف بر تعریف یک ترجیح برای معیاری هیچ و شد؛ خواهد بدل
 برشمردن برای که باورم این بر شخصاً که نویسدمی او. داشت نخواهیم آن

سینی، پ نگاه اتخاذ شناختیروش لحاظ به داریدین هایمؤلفه و مقدمات
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 299   ..با دین از بشر انتظار مسئله به ملکیان مصطفی رویکرد تحلیل و بررسی  
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 رجحان دارد چراکه در غیراین غیرتجربیتاریخی بر نگاه غیرتاریخی ، تجربی
 کنیم.صورت آشکار نیست که ما در باب چه دینی اتخاذ موضع می

پردازد. دباغ پس از بررسی مقدمه اول، به مقدمه دوم از استدالل ملکیان می
ملکیان قوام مدرنیته به استدالل گرایی و نفی تعبد است. مراد وی  رأی طبق

)الف ب است( باور دارد  بهاز استدالل گرایی این است که انسان مدرن اگر 
)الف ب است( بلکه به این دلیل است  گفته x شخص که نیست سبب این به

 یکه آن را مستقالً با ترازوی عقل خویش توزین کرده و بر صحت آن گواه
)الف ج  چون)الف ب است( گزاره صادقی است.  دیگرداده است به تعبیر 

 که متضمن یادشدهج ب است( و به این معنا استدالل گرایی در معنای  واست 
 هایانسانبا آوردن چند نمونه از  او گوهر مدرنیته است. استنفی تعبد 

 داد برخالفتوان نشان مدرن که در عین مدرن بودن استدالل گرا نیستند می
باره ادعای ملکیان قوام مدرنیته به استدالل گرایی و نفی تعبد نیست. دباغ دراین

نویسد شرط الزم مدعای ملکیان این است که حتی یک انسان مدرن را می
 رفتمع یادشدهتوان یافت که باور داشته باشد استدالل گرایی در معنای نمی

 و نقض مورد اولین. بخشدنمی سامان را ما معتقدات مجموعه و نیست بخش
بنا گرایانی نظیر الستون و پلنتینگا هستند. به نظر دباغ، رویکرد مبنا گرایانه م

زیرا در مبنا گرایی  ؛استدالل گرا نیست یادشدهشناسی به معنای در معرفت
شود. در مورد یعنی در مورد باورهای پایه قطع می درجاییاستدالل ورزی 

 در گرایان مبنان اخالقی هستند که موضعی مشابه نقض دوم شهود گرایا
 اطرخ به است، ویتگنشتاین سوم نقض مورد سرانجام و دارند؛ شناسیمعرفت
 وی، نظر به. کندمی مطرح قواعد از تبعیت نحوه از بحث در که نظریاتی

 محسوب مدرنی هایانسان افراد این مدرنیته مفهوم از ما عرفی فهم موافق
باورند که استدالل گرایی به معنای  این بر اشخاص این کهدرحالی. شوندمی

بنابراین با نظر کردن به تاریخ ادیان نهادینه  ؛معرفت بخش نیست یادشده
در تدین و دین  مؤلفهتوان بیش از یک جوهر یا رسد میتاریخی به نظر می

 سروش در مباحث خویش به سه سنخ دین مثالعنوانبهورزی سراغ گرفت. 
 معیشت داریدینکند. ورزی که در طول تاریخ بروز و ظهور یافته اشاره می

 هس این رأی با مطابق. اندیش تجربت دیداری اندیش، معرفت داریدین اندیش،
در رابطه با این نقد دباغ . (22برشمرد) توانمی تدین برای مؤلفه یا و جوهر

 ردازپهای ملکیان میز گفتهای به دفاع اجناب آقای ابوالقاسم فنایی در مقاله
گوید خطای ملکیان معلول داند او میو.و تقریر دباغ از ملکیان را صحیح نمی

نخست اینکه وی د رجوع و استناد به آثار ملکیان به دو منبع  دو علت است
خاص یعنی کتاب سنت و سکوالریسم و دیگری مصاحبه ملکیان با روزنامه 
شرق اکتفا کرده و دوم اینکه در فهم و تفسیر همین دو منبع نیز تأمل و دقت 

 و قرائن و تصریحات مکرر موجود در کالم قیود وکافی به خرج نداده است. 
و  گوید که نسبت دینملکیان را نادیده گرفته است. به نظر وی ملکیان نمی

مدرنیته تباین است. بدین معنا که هیچ ربط و نسبت و تعامل میان دین و 
 واحددرآنتوان سراغ گرفت. مدعای ملکیان این است که مدرنیته نمی

، و مدرن امالًبود و هم ک داردینهم به )معنای سنتی( کلمه کامالً  ناتونمی
این ادعا هیچ ربطی و نسبتی باوجود ربط و نسبت و امکان و فعلیت تعامل 

بندی مقدمه اول میان دین و مدرنیته ندارد. به نظر فنایی دباغ هم در صورت
د لذا نق وبندی مقدمه دوم استدالل ملکیان اشتباه کرده است؛ و هم در صورت

استدالل ملکیان است که با واقع یعنی بندی نادرست از متوجه صورت تماماًاو 
 .با مقصود ملکیان و آنچه گفته است مطابقت ندارد

 
 نقد و نظر ابوالقاسم فنایی

است  ملکیان بر این عقیده ،که قبالً بیان شد طورهمانگوید: ابوالقاسم فنایی می
وهر گ کهایند است و نیز بسنتی از دین به تع فهمکه قوام دین تاریخی و 

توان یت یعنی تبعیت از استدالل تا به اینجا مینالعقته عقالنیت است و مدرنی

 وی از استدالل و تبعیت بندیصورتگفت حق با ملکیان است؛ اما تعریف و 
نادرست به نظر  ،دباز استدالل و ناسازگاری آن با همه انواع و اقسام تع

 .دمندانهد خربعد کورکورانه و تبد دو نوع است تعبدیگر تععبارتبه رسد؛می
ود د نوع دوم خباما تع ؛سازدد نوع اول با استدالل و استدالل گرا بودن نمیبتع

همچون انواع  ناتونوعی استدالل است که اگر با شرایط خاصی جمع شود می
 نینچ تعبد از ملکیان بندیصورت .دیگر استدالل معتبر و موجه قلمداد شود

 هر و است عام بندیصورت این اما گوید؛می xچون  (ب است الف) است
 نحو به را x مدعای تواندمی شخص زیرا شود؛می شامل را تعبد از مذکور نوع

های خاصی که مدعای او را به خاطر ویژگی تواندمی و بپذیرد کورکورانه
پذیرش یک ادعا گاهی به خاطر وجود  .در او و سخن و گفتار او بپذیرد

خاطر وجود  کند گاهی بهمیآن داللت  صدقدالیلی است که مستقیماً بر 
و  اوالًیعنی  ؛کندآن داللت می صدقدلیلی است که به نحو غیرمستقیم بر 

 ؛کندداللت می ر صدق مدعابر صداقت مدعی و از این رهگذر ب الذاتب
 در نه و است استدالل نوع در مرسوم استدالل با تعبد از نوع این فرق بنابراین
 روازاین و کرده تبعیت دلیل از شخصی مورد دو هر در و آن؛ عدم و وجود

 تهالب کرد. قلمداد مدرن آن تبعبه و گرا استدالل را شخصی چنین تواننمی
اگر به نحوی از انحا مبتنی بر  xکه پذیرش مدعای  کند ادعا تواندمی ملکیان

 .د نیستبدلیل باشد دیگر تع
جود و تعبدداری نوعی باوجودآنکه در دین رسد،میاینکه به نظر  عدمطلب ب

 ردبمی کار به ملکیان که ؛داری را تعبدی دانستتوان قوام دیناما نمی ،دارد
 دیتعب هر است الزم تسلیم داریدین برای بود. دیندار توانمی هم تعبد بدون
 یا اورب یک پذیرش علت ندانستن نیست. تعبد تسلیمی هر امااست؛  تسلیم
 .نیست تسلیم شرط امااست؛  تعبد شرط خاص گذاریارزش یا عمل یک انجام
 تواند همراه ندانستن علتاه دانستن علت باشد چنانکه میهمر تواند،می تسلیم
ر باب د .است پذیرامکاندیگر تسلیم تعبدی و تعقلی هر دو عبارتبه ؛باشد

 ،خن گفتس نظری نیست و باید کمی درباره تسلیم تعقلیدی اختالفبتسلیم تع
 آن قلع کهاین دلیل به شویمنمی تسلیم باور این به ما که گفت تواننمی آیا

پاسخ مثبت است چنانکه در حوزه عمل  رسدمیبه نظر  .را اثبات کرده است
ل کنیم به خاطر اینکه عقتوان گفت که ما به دستورات فالنی عمل مینیز می

 از برخی ،ندادسته شرعی دو در حوزه دین احکام .آن را اثبات کرده است
 ،ها هستیمم آنتسلی و کنیممی عمل و شودمی پذیرفته تعبد اساس بر صرفاً هاآن

ن ابرخی دیگر با درک علت ش .ستندنیبه دلیل آنکه این دستورات عقالنی
 ،یعتدر شر کهتسلیم عقالنی است؛  ،تسلیم دسته دوم شدن .شودپذیرفته می

که شراب ننوشید زیرا  شدهگفته مثالًیعنی  ،ندابرخی احکام منصوص العله 
 مد.فهمیو مستی نیز چیز بدی است که عقل آدمی آن را  سکر ،سکرآور است

توان تسلیم شد و آن حال در برابر این حکم شرعی و باوجود فهم علت آن می
د بلیم اعم از تعستپس  .توان مقاومت کرد و آن را نپذیرفتمی و را پذیرفت

ممکن است کسی مصالح و علل وضع یک حکم شرعی را بداند  ،است
اما اگر همین شخص  ؛حال تسلیم آن نباشد این شخص دیندار نیستدرعین

را  داریآن است که قوام دین تردرستاست؛ بنابراین  داردینها شد تسلیم آن
 جمعابلقداری با تعقل توان پذیرفت که دیند درنتیجه میبتسلیم بدانیم نه تع

ی براثر تصور دیگربرقرار کرده است ها است و منافاتی که ملکیان میان آن
 گرفته است که درست نبوده است.شکل

 
 نقد علی اکبر رشاد

داری رشاد معتقد است اگر دقیق باشیم و حتی بپذیریم که قوام دین اکبرعلی 
ه هر آنچ .میان تعبد و تعقل تعارض و منافاتی نیست بازهم .د استببه تع

ه این ب ایاشارهملکیان اصالً  .تواند عقالنی نیز باشدپذیرفته شود می یدبتع
ت داری را اثباهای اصلی دینفرض نداشته که اگر بتوان با ادله عقالنی پایه
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  و همکاران  محمودی  محمد  300

 1399، بهار 1، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 .د نیستبآنگاه منافاتی میان عقالنیت و تع ،د را استدالل نمودبکرد و لزوم تع
ن و سخ حجیت وحی ،تالش علمای اسالم این بوده که وجود خدا بعثت پیامبر

 هاتعبد آن .ورزندد ببسپس نسبت به کتاب و سنت تع .پیامبر را مستدل کنند
 و علم و امامت وحی، حجیت و نبوت اثبات از پس دارد. عقالنی پشتوانه
 دستورهای و احکام رهدربا وچراچون برای جایی دیگر امامان و انبیا عصمت

 راگ پس است. اثبات از پیشبه مربوط وچراچون و استدالل ماند.نمی اسالم
اساس صحیح و محکمی داشته باشد کامالً  و پایه و شود تبیین درستیبه تعبد

 از لکیانم که تعریفی پس. مدرنحتی برای انسان  ؛قابل دفاع و پذیرفتنی است
 دونب تسلیم نه و است عارفانه تسلیم عبودیت دارد، اشکال دهد،می ارائه تعبد

توان گفت که ملکیان اعتقاد دارد که (. در جواب ایشان می23)و دلیل منطق
البته همین گفته را در نقد سروش  اثبات عقالنی نیستقابل یدارهای دینپایه

 توان مشاهده کرد.نیز می
 در نگاه ملکیان «انتظار بشر از دین»نگاهی انتقادی به ایده 

که به واسطه مطالعات  رگذاریاست تأث یروشنفکر انیملک نکهیا نیع در
 یهاتیشخص از ،یکار اخالقبه  یجد یبندیپاهوش سرشار و  ق،یعم
کرده  انیب نیاما آنچه که در باب انتظار بشر از د د،یآیم شمار به رگذاریتأث

ام نظ تیبه کل راداتیا نیاز ا یاست. برخ راداتیو ا صینقا یاست واجد برخ
سخن  وادر مورد افکار نسبتآً پراکنده  ریتعب نیاو )البته اگر بتوان از ا یفکر

. «نیانتظار بشر از د» دهیبه طور مشخص به ا گرید یگفت( وارد است و برخ
 .دکننیم دایپ یتسر زیدوم ن قسم به یعیطب طور به راداتیا نخستقسم 

 او. دگردیو روشنفکرانه کار او باز م یاسیبه جنبه س قاًیدق نقد نیاولیک( 
از  یبه نحو ،یطبق فهم خود و یحت روشنفکر،. داندیرا روشنفکر م خود

روشنکفران  ،یرانیکم در جامعه ا دستگره خورده است.  استیانحاء با س
 دهیا رحط رو نیا از. کنندیآن نقد م یاسیس جینتا لیرا به دل نیاز د یفهم فقاهت

 چون. است نید از یفقاهت فهم حذف یهاراه از یکی خود «نید از بشر انتظار»
 .است نید شدن یشخص و یفرد همانا نید از بشر انتظار یضمنهای داللت از

ود خ اتیاز نظر یشسته رفته و رسم ریاز تقر انیدوم اجتناب ملک نقددوم( 
 رمنتفک کیبه طور خاص، است. از  نیانتظار بشر از د هیبه طور عام و نظر

بکند.  انیکه آراء خود را حداالمکان روشن و واضح ب رودیم انتظار مسئول
رت بر ضرو گرید یاخالق گفتگو و درسگفتارها یدرسگفتارها در یو خود

سخن خود را  دیبا یمدع نکهیا یعنیاست،  دهیورز دیامر تأک نیا یاخالق
 ارآث قالب در انیملک آراء یپراکندگبکند.  انیحدالمکان ساده و روشن ب

ی بطور .سازدیدشوارم مخاطب یبرا را کار نیا ،یسخنران خصوص به مختلف،
ه توان بشود و دقیقا نمیکه حتی تعریف معنویت هم برای مخاطب دشوار می

 یک شاکله ذهنی در رابطه با معنویت دست یافت.
 نیانتظار بشر از د هیبر نظر هوارد نقدترین مهم نگارنده نظر از کهسوم( نقدی 
 یبه اصطالح البال یناظر است. وقت انیملک شهیپنهان اند یهاهیالاو است، بر 

 مواجهاست  یاو مدع آنچهمتفاوت با  اریبس یزیچبا  مینگرسطور او را می
 یبر اساس مبان انیملک یقرار است که مصطف نی. ظاهر ماجرا از امیشویم

به کار  دیبا نیخود معتقد است که د یستیمدرن و اومان ،یتیسیالیستانسیاگز
 نه و دارد را انسان دغدغه اصل در او ظاهراً نیبنابرا ؛دیایب یانسان امروز

 اگر رسدیم نظر به امااست؛  داشته انیب را نیا صراحتاً یحت. را نید دغدغه
. تسیاز دغدغه انسان مدارانه او نباشد، کمتر از آن ن شتریاو ب ینداریدغدغه د

 روشنفکر یمش ینحو بهاو  یمش ،ینید یدر واقع او با وجود نقد روشنفکر
ن آ یبه نحو ن،ید اتیضوررو  اتیبا کاستن از مدعا کوشدیم او. است ینید

انسان  یو خوش یخوب یرا برا نیخاص از د یریرا حفظ بکند چون تقر
و  خینشود از ب یامروز نیواقع او معتقد است که اگر د درداند. می یضرور
 میبکن ریتفس ینحو به را نید است بهترنخواهد ماند. پس  یاز آن باق یبن اثر

ت به صور نیکه با انتظارات بشر امروز سازگار بشود. در ا میبده لیتقل ایو

 به یکردیرو نیچن داشتن البتهکه دارد حفظ خواهد شد.  یکارکرد لیدل
 .کندمی انکار راای زهیانگ نیچن یو که آنجاست نقد. ستین نقد خود یخود

چهارم( نقدی است که بر رویکرد ملکیان به انتظار بشر از دین بطور خاص 
د گویوارد است این مطلب است که ملکیان در بحث انتظار بشر از دین می

مدرن معنا ببخشد ولی در انتظار ما از دین اینست که به زندگی انسانهای 
د گویای در رابطه با معنای زندگی که در فصل سه رساله آورده شده میمقاله

یعنی اینکه هر انسانی باید به  معنای زندگی از نظر من جعل است نه کشف
 و این یک تناقض آشکار در آثار او است. زندگی خودش معنا ببخشد؛

 اراتانتظ میناظر است. فرض کن یو هینظر یعمل جهیبه نت پنجم رادیاپنجم( 
 یدر معنا نید گرید نیاست که آن د یمطلوب به نحو نیای از افراد از ددسته

 دارد وجود مناسک و آداب از یعیوس فیط امروزه نکهیا. کما ستین جیرا
 را آنها گرید یاریبس هستند، بودنشان ینید یمدع آنها مروجان هرچند که

 یروز به روز به آداب و مناسک ریمس نیروشنتر، ا انیدانند. به بنمی ینید
 تصور نیا درندارند.  نییو آ نیبه د یشباهت چیشود که از اساس همی کینزد

 ؟بود نخواهد خطا ییرفتارها و باورها و مناسک چنان به نید لفظ اتالق ایآ
 گراییاتذملکیان در چندین مقاله و سخنرانی گفته است که به  بااینکه ششم(

نظر ایشان را در رابطه با مدرنیته و شرایط  کهوقتیاعتقادی ندارد. ولی 
 را همدرنیت معنا یک فقط ایشان که آیدمی نظر به کنیممی بررسیمدرنیته 

در آن دین  کهوی است؛ فرانس مدرنیته معنای به مدرنیته آن و دارند نظر در
مانند  هاییکتاببا یکدیگر در تخاصم و تباین هستند ولی در  گراییعقلو 

 توانیم چند نوع مدرنیته را متصور شویم.تاریخ فلسفه کاپلستون ما می
 ایکلمه یکه کلمه روشنفکری دین است در بحث روشنفکری معتقد وی هفتم(

ردن سعی در بیرون ک غربیانبه معنای  روشنفکری زیرااست؛  پارادوکسیکال
 ستا پارادوکسیکالاز ساحت زندگی دارد پس کلمه روشنفکری دینی  دین
 ریروشنفک کلمه جایبه است بهتر که دهندمی پیشنهاد ایشان خاطر همین به
 عناییم دینی روشنفکری کلمه برای توانمی. شود استفاده دینی نواندیشی از

یکال نباشد. به این معنا که اگر مراد از روشنفکری پارادوکس که شد متصور
بسیار کلی آن نحوه نگرشی است که عزیمت گاه تفکرش را  دربیانیدینی 

های بنیادین آن را از عوالم گیرد و عالم جدید و تفاوتزیست جهان مدرن می
. آنگاه بر امکان برخورداری از تفسیر دینی شناسدمیماقبل مدرن به رسمیت 

و در عین توجه به جهان معاصر به  اندیشدمیی در این زیست جهان و معنو
ترین دارد و دستیابی به زیست دینی را عالی خاطرتعلقسنت تفکر دینی نیز 

اما در همان حال معتقد است که  ؛کندامکان تحقق نحوه هستی آدمی تلقی می
ن در توامیسنت دینی را به همان شکل احیا نشده و بازسازی نشده پیشین او ن

جهان کنونی دنبال کرد و سنت احیا نشده سنت نیست بلکه جسد مرده و 
بر ضرورت احیا و بازسازی سنت تفکر دینی تأکید  وسنت است؛  روحبی
ا ی وآید که روشنفکری دینی مقبول و قابل دفاع است؛ به نظر می ورزدمی
د ولی ن پایبند باشکند در جهان مدرن به دیانسانی که سعی می دیگرعبارتیبه

ی نو کند از آن تفسیرببرد بنابراین سعی می ایبهرهتواند از دین سنتی و نمی
 توان گفت که روشنفکری دینی معنادار است.ارائه دهد به این معنا می

رسد که ملکیان در معنای معنویت دچار دور شده است به نظر می هشتم(
گویند انسان معنوی کسی است که رضایت باطن دارد بدین معنا که ایشان می

 و کسی از زندگی خویش رضایت دارد که معنوی باشد.
 ردیگ طرف از ولی است دینی فرا بحث یکمعتقد است که معنویت  نهم( او

 هایرنج و درد به که است این دین از معاصر بشر انتظارگوید می او
ر است دیگ دینی فرا معنویت اگر که معنا این به. دهد معنا او ناپذیراجتناب

 هبلکهای ما معنا دهد. ما نباید از دین انتظار داشته باشیم که به درد و رنج
 انتظارات از کدامهیچ دین بگوییم وباید به دنبال چیز دیگری غیراز دین باشیم 

 .کندنمی رفع را معاصر انسان
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 ندپیو او دین از بشر انتظار نظریه با که او معنویت و عقالنیت پروژه( دهم
 مکرر هایوعده رغمعلی وی که است ناواضح نسبتاً نظریه یک دارد وثیق
 بکتا قالب در را آن از رسمی و رفتهشسته و مفصل تقریری تاکنون خود
 که بدهد آشتی چیزی دو میان خواهدمی نظریه این همچنین. است نداده ارائه

 کدامهیچ ولی ابد کوشیده آن برای بسیاری افراد بشر تفکر تاریخ طول در
 کنند ارائه موفقی نظریه اندنتوانسته

 و سیاسی اغراض دلیل همین به و است دینی روشنفکر یک ملکیان( یازدهم 
 او هک شودمی ایجاد احساس این مواقع از بسیاری. دارد پررنگی بسیار اجتماع
 طلوبم سیاسی و اجتماعی نتایج نفع به را خود نظریه فلسفی ابعاد از بسیاری

 اهدیدگ محض فلسفی تحلیل که شودمی باعث موضوع این. دهدمی تغییر خود
 .بشود مواجه مشکالتی با دین از بشر انتظار درباره او

 میان که است این او کار نقص ترینمهمنگارنده یکی از  ازنظر اما (دوازدهم
 وی باوجودآنکه. ندارد وجود کامل سازگاری او ادعای و او حرف لوازم

 دداننمی دینی روشنفکر را خود و داندمی تناقض حاوی را دینی روشنفکری
 هآمیخت دینی روشنفکری با بشدت او هایدیدگاه بر حاکم روح و او مشی اما

 سوی از. کرد جدا دینی روشنفکران سایر از را او تواننمی راحتیبه و است
 از تواننمی عمالً که رودمی فراتر داریدین از چنان او نظریه لوازم دیگر،
 رانتظا» ایده طرفازیک تر،روشن بیان به. کرد دفاع دین بنام چیزی وجود

 او فکری چارچوب اساس بر دیگر طرف از و کندمی مطرح را «دین از بشر
 باقی دین بنام چیزی عمالً خاص، طوربه دین درباره او دیدگاه و عام طوربه

 .داشت هم انتظاری آن از بتوان که ماندنمی
شده در این رساله توان سؤاالت مطرحشده میهمچنین بر اساس پژوهش انجام

 آمده مشخص گردد.دسترا مورد بررسی قرار داد تا نتایج به
 نسان،ا هایرنج از کاستن عنصر پراگماتیسم، از کارآمدی عنصر اخذ با ملکیان

 ریروشنفک جریان و شریعتی از دینی اصالح رویکرد اگزیستانسیالیسم، از
 تمعنوی و عقالنیت پروژه راستای در نیز و روانشناسی به جدی توجه و دینی

 دانب درستیبه توانمی که است برساخته اینظریه دین کارآمدی درباره خود،
 مبرا آشکار هایتناقض از زیادی حد تا نظریه این اما داد؛ «التقاطی» صفت
 .است کوشیده بسیار آن ظاهری تالنم حفظ در نظریه مؤلف و است

 الهه خودش اقرار به است گرفتهپیش در که راهی به توجه با متقدم ملکیان
 دبرسان حقیقت به را او که چیزی هر از و نیست مسلکی و مرام هیچ شیدای و

 که اندنکرده ادعا گاههیچ او که شد متذکر را نکته این باید .کندمی استفاده
 هبلکگوید. می او که است چیزی آن حقیقت و پیداکرده دست حقیقت به

 مسائل همه ی در عمیق تفکر و کوشش و تالش با که است این ایشان ادعای
 نزدیک حقیقت به توانمی بشری مکاتب و دستاوردهای تمام از استفاده و

 آن انسان هر وظیفه ولی. نماید در احدی چنگ فرا به گاههیچ حقیقت و شد؛
 او هایگفته در این به بنا. بنماید را خود کوشش و تالش حداکثر که است

 که فتگ باید البته. است مشاهدهقابل وضوح به معنی یک به التقاطیفلسفه 
 دودسته بروید گفلسفه  می تاریخ کتاب در کاپلسون آنچه بر بنا التقاطیفلسفه 

 دارند قبول که را آرایی مختلف هاینظام یا هامکتب از که کسانی. است
 افکار از آنچه اگر حال آمیزند،می هم به را هاآن سپس و کنندمی انتخاب
 نظام و شود آمیخته یکدیگر به سازواری صورتبه بند کرده انتخاب دیگران

 است شده چیده هم کنار آراء مجموع از فراتر که کرده ایجاد قبولی قابل
 ایجاد که نظامی و نباشد سازوار شده چیده هم کنار آنچه اگر و اول؛ دسته
 بتهال که شود؛می گفته دوم دسته نباشد آراء مجموع از بیشتر چیزی کرده

 در رکلیطوبه. است التقاطی فیلسوفان اول دسته ملکیان با رابطه در ما منظور
 ایارهق فیلسوفان مانند موضوع در او گفت توانمی ملکیانفلسفه  با رابطه
 کند.تحلیلی استفاده میفلسفه  از درروش ولی است

 اول فرعی فرضیه بررسی
 را خود ملکیان نظریه درونی هایتناقض رویم،می فراتر ظاهر از وقتی اما

 و مبانی از برآمده لوازم مقایسه به که زمانی خصوصبه سازد،می آشکار
لسفه ف پراگماتیسیم، اگزیستانسیالیسم، نظیر او، متنوع فکری آبشخورهای

 .گیرندمی قرار هم کنار در... و روانشناسی تحلیلی،
 که دارد وجود تناقض چند ملکیان کالم در شدهانجام پژوهش اساس بر

. ندارد وجود کامل سازگاری او ادعای و او حرف لوازم: از اندعبارت
 رروشنفک را خود و داندمی تناقض حاوی را دینی روشنفکری وی باوجودآنکه

 روشنفکری با بشدت او هایدیدگاه بر حاکم روح و او مشی اما داندنمی دینی
 داج دینی روشنفکران سایر از را او تواننمی راحتیبه و است آمیخته دینی
 عمالً که رودمی فراتر داریدین از چنان او نظریه لوازم دیگر، سوی از. کرد
 یدها طرفازیک تر،روشن بیان به. کرد دفاع دین بنام چیزی وجود از تواننمی

 چارچوب اساس بر دیگر طرف از و کندمی مطرح را «دین از بشر انتظار»
 بنام چیزی عمالً خاص، طوربه دین درباره او دیدگاه و عام طوربه او فکری

 که رسدمی نظر به .داشت هم انتظاری آن از بتوان که ماندنمی باقی دین
 دگوینمی ایشان که معنا بدین است شده دور دچار معنویت معنای در ملکیان

 خویش زندگی از کسی و دارد باطن رضایت که است کسی معنوی انسان
 ینید فرا بحث یک معنویت که است معتقد او. باشد معنوی که دارد رضایت

 هک است این دین از معاصر بشر انتظارگوید می او دیگر طرف از ولی است
 راف معنویت اگر که معنا این به. دهد معنا او ناپذیراجتناب هایرنج و درد به

 ما ایهرنج و درد به که باشیم داشته انتظار دین از نباید ما دیگر است دینی
 یند بگوییم وغیراز دین باشیم  دیگری چیز دنبال به باید بلکه. دهد معنا
 کند.نمی رفع را معاصر انسان انتظارات از کدامهیچ

 بررسی فرضیه فرعی دوم
نظریه ملکیان در این باب در امتداد نگاه شریعتی، بازگان و سروش قرار دارد 

ها در پی این است که دین را به بازیگری توانا در عرصه حیات و همچون آن
د، اما رویکرد و نظریه ملکیان بیشترین فاصله را با اجتماعی تبدیل بکن

 داری سنتی دارد.دین
هایی که رویکرد حداکثری به با بررسی آثار اندیشمندان معاصر چه آن

د دارند مانندارند مانند شریعتی و مطهری و چه آنانی که نگاه اقلی به دیندین
دین سنتی بر اساس  توان دغدغه نگهداریسروش و بازرگان بعد از انقالب می

تالش  ها مشاهده کرد و تمام سعی وتفسیر و قرائت جدید از دین را در آن
اجتماعی انسان معاصر وارد کنند ولی ملکیان  آنان این بود که دین را به عرصه

های مدرن امروزی حرفی برای گفتن معتقد است که دین سنتی برای انسان
ارتی به عب توان مشاهده کرد.بنیانگزاران ادیان میندارد غیراز معنویتی که در 

های ما یا ها از دین این است که به درد و رنجاو معتقد است انتظار ما انسان
 اما او دین سنتی را بنا بر عواملی که ؛به زندگی ما معنا بخشدتر عام تعبیربه 

 رد دین از سنتی فهم است معتقد و داندنمی کارآمد مدرن انسان برایذکر شد 
 ؛این مسائل و مشکالت بشر کنونی را حل و رفع نماید تواندنمی مدرن دنیای

همی ف یعنی ؛نامدداریم که آن را معنویت مینیاز به فهم جدیدی از دین بنابراین
های زندگی و به ین که وی تنها راه رهایی انسان از درد و رنجدعقالنی از 

ناپذیر زندگی بشری را به جمع اجتناب هایعبارتی بهتر تنها راه تحمل رنج
 داندبین عقالنیت و معنویت می

پروژه عقالنیت و معنویت با داشتن امتیازاتی مانند تأکید بر عقالنیت دغدغه 
کاهش درد و رنج انسان مدرن طراحی ایجاد زندگی همراه با خوشی و شادی 
و امیدواری که به عبارتی همان معنای زندگی است و همچنین برابر طلبی و 

انی اخالق انس تأکید بر و خودشناسیضرورت تأکید بر  گراییجزمپرهیز از 
 یگزین دین یاجا تواندمی قداست زدایی از اشخاص ای بودنو اینجایی و اکنون

 .جای دین سنتی باشدی به عبارت
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  و همکاران  محمودی  محمد  302

 1399، بهار 1، شماره 4دوره پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 بررسی فرضیه سوم
 از الریجانی صادق و آملی جوادی نظیر سنتی، داریدین به قائل متفکران
 از پرسش این به ورود اما کنندمی مطرح را پرسش همین ،دینیدرون منظری

 «انتظار» مفهوم کهاین مگر انجامد،می تناقض به آغاز ازدینی درون منظر
 .بشود دیگر مفاهیم به تأویل

 معاصر اندیشمندان از برخی آمد متفکران نقد بحث در که طورهمان 
نیست. بلکه درست آن است که  صحیح دین از بشر انتظار عنوان که معتقدند

 چیست؟ یا اینکه بگوییم نیاز بشر به دین چیست؟بگوییم انتظار دین از بشر 
دینی نظر نگارنده این رساله بحث انتظار بشر از دین یک بحث درون ولی به

 طریق زا توانندنمیمعتقدان به حقانیت متون مقدس دینی یعنی  تواند باشد؛نمی
 این جواب مختلف جواب آن را پیدا کنند؛ زیرا ادیان مقدس متون به رجوع
 از را توانند جواب آنمتون نیامده است. پس نمی آن از یکهیچ در سؤال
در هیچ متن مقدسی نیامده است که  زیرا کنند؛ طلب خود دینی مقدس متون

 رمذکو سؤال جواب اگر تواند داشته باشد. حتیبشر چه انتظاری از دین می
ن آ وسقمصحتبایست نین و آدمیان میمتدی بود آمده هم دینی مقدس متن در

در این صورت  و داشتند؛میمعلوم  بینیدرونو  نگریخویشتنجواب را با 
باید پاسخ را از غیرطریق  ظاهراً پس کردند؛میدرواقع جواب را از خود طلب 

 بینیدرون و نگریخویشتنغیر آن و یافت؛ و جسترجوع به متون مقدس 
که از دین خود  دریابندیکایک متدینان باید به خود رجوع کنند و  ،تاس

 ارند.رادبه دین خود انتظار و توقع حصول چه مطلوبی  جانبههمهیعنی از التزام 
 بینیدرونو  نگریخویشتنالبته از اینکه جواب سؤال مذکور را باید با 

 .تاس خصوصی شود که انتظار بشر از دین امریاستنتاج نمی لزوماً دریافت،
 .ت و دلیل و نیز رد و تکذیب نیستبرای حجآنجا جایی بدین معنا که در 

بلکه امکان دارد که مشاهدات و گردآوری آمارها نشان دهد که همه یا 
ین امر از د داشتشانچشمها یا بیشتر متدینان یا انسان اتفاقبهقریباکثریت
 شده باشدکه برفرض که در برخی متون مقدس بیاناست. دیگر اینواحدی 

دهد و به عبارتی که اندکی مسامحه میرا  هاییوعدهوعده یا که دین برخی 
ما ا است؛ کرد یا کارکردهایی برای خود قائل کاربیان شود که دین چهآمیز 
د که کندر صورتی بشر به دین اقبال می ،باشد باز باید دانست چنینهماگر 
دهد در جای دیگری به نحو بهتر یا الاقل به همان نحو ای که دین میوعده

دلیل دیگر که یک پاسخ  و نگری دارد؛که این نیز نیاز به درون د؛نشوایجاد 
روانشناسانه است این است که انسان حب ذات دارد و این به این معناست تا 

اید پس اول او ب رود.انسان نسبت به جیزی احساس نیاز نکند به دنبال آن نمی
 کند.بداند که دین چه نیازی را از او برطرف می

 
 گیرینتیجه 
 ربیغ اندیشمندانمقاله یا کتابی در بین انتظار بشر از دین، عنوان، به اگرچه

ند هرچ .ترین مسائل در فلسفه دین استولی این مسئله از مهم ننمودم برخورد
ولی این سؤال که انتظار ما از دین چیست؟  نیاید،این عنوان به چشم  به که شاید

 هانداخت سایه آن علم تاریخ ودین غرب  در تمام فلسفه؟ تواند باشدیا چه می
ل این مسائ و شود؛می مشاهده علمفلسفه  و دینفلسفه  مسائل تمام ضمیر در و

و نیوتون حرکت علمی خود را آغاز کردند و ه شد که گالیل آغاز از زمانی
 اباین دو اندیشه  وقتیشناسی خود را مطرح نمودن. کانت و دکارت معرفت

 انسان برای چیزی چه که اند؛برانگیخته را سؤال این و کردند تالقی یکدیگر
فت عقالنی تا چه حد معر به رسیدن برای انسان توان و است بخش معرفت

ای از عده شد.کم تعارض علم و دین در بستر مسیحیت مطرح است. کم
 به بتنس توانمی حد چه تاند که افیلسوفان و متفکران به این سؤال پرداخته

 چگونه. خیر یا است بخش معرفت دین اصوالً آیا و داشت؛ معرفت دین و علم
ات این دو منبع شناخت را که تا قبل از آن در کنار یکدیگر تعارض توانمی

حل  صورتی درای قائل شدند که این تعارضات حل کرد. عده شدندمیفرض 
ه این اکثراً قائل ب و ؛ها به نفع دیگری کنار گذاشته شودشود که یکی از آنمی

کند و بهتر است که از دین انتظاری شدند که دین دیگر مشکلی از ما حل نمی
ارض هایی بودند که این تعحلنیز با قبول تعارض دنبال راه ایعدهنداشته باشیم. 

 و ؛در فلسفه دین به مبحث تجربه دینی رسیدند کهاینکنند. تا  وفصلحلرا 
های دینی طریق تجربه دینی مشکل معرفت بخشی گزارهتوانیم از گفتند ما می

 ،توانیمو حجیت بخشی وحی را از این طریق حل کنیم. پس به عبارتی می
حال وارد این بحث  .توان داشتدین برخی انتظارات را می که ازبگوییم 

شویم که آیا تجربه دینی توانسته است مشکل معرفت بخشی مباحث دینی نمی
 و آشنایی متفکران شدنجهانیخیر. به طبع با توجه به مبحث کند یا  حلراه

دینی افرادی مانند سروش  روشنفکران و متفکرانایرانی با این مباحث، 
 دامهرکسروش دباغ و...  و ملکیان، کدیور ،نقالباز ا بعدشبستری، بازرگان 

 ارکن را سنتی دین برخی هم فرهنگی بستر این در. کردند مطرح را نظریه
 قالنیتع مدرنیسم و بر تاختن با بلکه ظاهر در نه البته را، علم برخی گذاشتند.

 تاختن به غرب. با موارد برخی ودر گرایی

گردد. پس ریشه تمام مسائل فلسفه دین به انتظار داشتن یا نداشتن از دین برمی 
 انبجینا نظر بهتفاوت اندیشمندان غربی و اندیشمندان ایرانی در رابطه با دین 

 ضتعار به شناسیمعرفت از طبیعی سیر یک هاآن برای مسائل که است این
طبیعی  روندیکن دین به تجربه دینی رسیده و زبا معناداری و دین و علم

کسی در صحت تعارض علم و دین شک ندارد.  وعقالنی را سیر کرده است؛ 
 به همه وایرانی این سیر طبیعی عقالنی طی نشده است؛  اندیشمندان درولی 

 و گوییپراکنده و سردرگمی باعث این که اند؛رسیده زمانهم طوربهمسائل 
واهد خاست؛ یعنی اگر کسی می شدهپراکندهو مقاالت  هاکتاب چاپ و انتشار

ن در غیرای .به بحث انتظار برسد. باید مباحث قبلی برای او مفروض باشد
ورت اصالً جای بحث این مسئله نیست پس تا این مقدمات برای شخصی ص

اصالً جای طرح این مسائل مانند عقالنیت و معنویت عرفان  ،دغدغه نشده باشد
مدرن، ایمان گرایی، معنای زندگی، گوهر و صدف دین قشر و پوسته دین 

 جایی برای طرح شدن ندارند.
 هکتوان گفت این است مورد دیگری که در رابطه با انتظار بشر از دین می

 اندهنرسید هنوز دین و عقل تعارض بهدارند کسانی که تلقی حداکثری از دین
ها بول آن نیستند و بقول ملکیان آنق به حاضر دالیلی به بنا اندرسیده اگر یا

کسانی  جانباینراین به نظر بناب اعتقاددارند؛کسانی هستند که به عقیده خود 
اصالً انتظار بشر از دین و دیگر مباحث  اندیشندمیحداکثری در بحث دین که 

های دینی و حجیت وحی، تعارض علم و دین معنای مانند معناداری گزاره
شود که بخواهند آن ها مطرح نمیزندگی و دیگر مباحث فلسفه دین برای آن

ها زیرا آن رساند؛میاعتقاد آنان آسیب چون به  .را بسط و گسترش دهند
ها باشد و نه خالف عقالنیت را تا زمان قبول دارند که در راستای اعتقادات آن

توان گفت تمام مسائل فلسفه دین از اثبات وجود طورکلی میپس به .انآن رأی
ربه تج ،عرفان مدرن ،گراییایمان گرایی و معنویت ،خدا گرفته تا زبان دین

 .گرددتوانیم از دین داشته باشیم بازمیمه به انتظاراتی که میدینی ه
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