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درآمدی انتقادی بر هرمنوتیک روشنفکری دینی
تاريخ دريافت33/3/52 :

تاريخ تأييد39/5/81 :

هادی آجیلی

*

**

محسن سلگی

مجتهد شبستری ،بهعنوان سلسللهجنبلنن فتتالنن مرمنلوي رو نفشلنترری
دینو ،سهاو عاده دن اشنعه ف يرفیج فتتانن مرمنوي رو نفشنترری دینلو بلر
عهده فرفته است ف بن يأسو از معرفتشننسو پستمدنن ستو ،نوعو نسبوفرایو
ف سنختننشرنو دن يتس رمنی دینو اف ظنمر فردید .دن این جستنن ،ایلن فریل ه
موند آزمون قران موف رد که فتتانن مرمنوي رو نفشنترری دینو فتتاننو برفن
دینو است که متدفلوژی آن سنخ ت ف ماگونو بن کتنب مقدس ف نص نلداند ف
يوشهف ری علوالدفام ف بالانقطنعِ این نحلۀ فرری از نظریلن جدیلد ،از جالله
مرمنوي ک ،این فتتانن نا به استحنله کشننده است که نت جۀ منطقلو ف بالفصل
آن فسسللت آشللرنن از کتللنب ف سللنت ف رلت للدن دن فادی فتتاللنن سللرو ن ف
نسبوفرای مرمنوي رو است.
این مقنله نشنن مودمد که مويوان دن ع ن کثلر فرابلودن ،از نسلبوفرایلو
مصون منند ،املری کله شبسلتری يلوف قو بلدان ن نفتله اسلت .دنفاقل ،،مجتهلد
* استندینن نفابط ب نالال دانشگنه عالمه طبنطبنیو يهران.
** دانشجوی دکتری علوم س نسو دانشگنه عالمه طبنطبنیو يهران.
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شبستری نسبوفرایو نا نه مقولهای منتو ،بلرله از نمنفندملنی انزنلدۀ خلوی
موانگنند .نقد مبندی فرری شبستری ،آنهم عادينً از آبشلخون مرمنلوي رو آن ف
بن يأک د بر يأثرا فندامری يالش من دن این مقنله اسلت .ایلن ملترلم نوانلدی
دینو ،بن زمننو ف يننیخو خواندن دین ،آن نا به عصر نلوف محلدفد ملوکنلد ف
يواننیومنی فرازمننو آن نا برموچ ند .افوفن بر این ،اف فحو نا بله سلخن نبلو
ينو مودمد .امن فاقع ت این است که ناويوان ،به يأسو از ژاک دنیدا ،فاسنزی
متن نا برفرفت ف به کنن بست ف کاترین اثری از فثنقت معنلنی ملتن نا برجلنی
فذاشت.

واژگان کلیدی :مترلم نواندی  ،مجتهد شبستری ،نسبوفرایلو ،مرمنوي لک،
نص.
مقدمه

فتتانن مرمنوي ک نفشنترری دینو به پرچادانی مجتهلد شبسلتری یرلو از
فتتاننمنی مطرح نفشنترری دینو دن ایران پس از انقالب شلروماند اسلالمو
است .شبستری ،به عنوان سرسلسلۀ این فتتانن ،دن کسو
د دن فرف اله ن

یک ملترلم متجلددد

پرفيستنن ف دستنفندمنی کالمو ل فلستو جدید ف لسوفننو از

جاله شلالیر ملنخر ،بولتالنن ف فلندامر داند .اف بلن بهلرهف لری از آنای متألهلنن
پرفيستنن دن پو آن است که ،به زعم خوی  ،يتس ری نو ف منطبل بلن يحلو
جدید از دین انائه دمد.
نفیرللرد شبسللتری بلله دیللن مرمنللوي رو اسللت ف اف ،بللن انتخللنب نفیرللرد
مرمنوي رو فندامر ،مرفج ف مبشر دین بهمثنبه نوعو يجربۀ بنطنو ف ایالنن فلردی
است .بله مال ن اعتبلنن ،دیلدفنه اف يصلندم جلدی بلن يترلرا

ایلدئولوژیک ف

شریعتمدان پ دا موکند .شبستری به جنگ يانمو فرانفایلتملن ف فلرای ملنی
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دینو بن دنفنمنیۀ يئولوژیک ف ایدئولوژیک ف بن نفیررد آشرنن س نسو ل طبقلنيو
مونفد .به ب ننو دیگر ،مويوان فتت :نم نفلت فتتالنن مرمنلوي رو نفشلنترری
دینو نم نفتو فردفرایننه ف اخالقو به مذمب است که التوام ف يعهدی به شریعت
ف فقه نداند ف به نلوعو يتسل ر افمنن سلتو ف سوبیکت ویسلتو از دیلن ملونسلد.
مویوعنيو نظ ر قرائتپذیری دین ،پلونال سم دینو ،يجربۀ دینو ف حقوق بشلر ف
نابطۀ دین ف دمرراسو از دیگر فییفومنی منظوملۀ فرلری فتتالنن مرمنلوي رو
نفشنترری دینو به سردمدانی محاد مجتهد شبستری است .دن این جستنن سعو
بر آن است ين بن نگنمو انتقندی ف آس بشننسننه ،منظومۀ فرری شبستری فاکننی
شود ف این فری ه موند آزمون قران ف رد که فتتانن مرمنوي رو نفشنترری دینو
فتتاننو سلرو ن ف بلرفندینلو اسلت ف نت جلۀ ایلن فتتالنن رلت لدن دن فادی
سرو نیوم ف قداستزدایو از کتنب مقدس است .نفش يحق
این پیفم

موند استتنده دن

نفش يوص تو ل يحل لو بن نگنمو انتقندی به منظومۀ فرری فتتالنن

مرمنوي رو نفشنترری دینو اسلت .چهلننچوب نظلری ملوند اسلتتنده دن ایلن
جستنن جنمعهشننسوِ معرفت است .جنمعهشننسو معرفت موکوشلد افرلنن نا بله
زم نهمنی اجتانعو ل يننیخو که دن آن به فجود آمدهانلد پ ونلد دملد .بله ب لننو
دیگر ،دن جنمعهشننسو معرفت ،انسنن یک محصو اجتانعو است ف اندیشهمنی
افراد متأثر از مح ط ف برسنختۀ اجتانعو است که دن آن موزیند.
دن برنسو ف نقد آنای شبستری ،به این امر آفنمو پ دا خوام م کرد که فی به
دل

يحص

دن آلانن ف يلاذ دن محضر متألهنن مسل حو ،فضلنی فرلریاش دن

پ وند ننفسستنو بن مرمنوي ک فلستو ف اله ن
مندسل لۀ معرفتلللو خلللوی

پرفيستنن شر فرفته اسلت ف اف

نا دن فريلللهبلللردانی ف يقل لللد صلللر

از آنای
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مرمنوي س نمنیو چون فندامر صون

بندی ناوده است.

چیستی هرمنوتیک

اصطالح مرمنوي ک از فع یونننو ( hermeneueinيتس رکردن) مشت شده ف
از نظر نیشهشننسو بن کلاه مرمس :خدای یونننو ف پ لنمآفنخلداینن پ ونلد داند.
مرمسْ خدای یوننن بنستنن ،نسو ف پ نمآفن خداینن ،خنل سخن ف يتسل رکنندۀ
خواستهمنی خداینن برای مردمنن پنداشته شده است .به ب لننو سلندهيلر ،ملرمسْ
پ نمآفنی است که پ نممن نا به مخنطبنن مونسننده ف قنب دنک ف فهم ملونالوده
است.
امن امرفزه ،اصطالح مرمنوي ک به نشتهای عقلو اطالق موشود که به منم لت
فرضمنی يتس ر انيبنط داند( .واعظی )81 :8731 ،مرمنوي ک دن طود نشلد

فپ

ف بنلندفو ف يحول

معننو ف يتنس ر فوننفونو ینفته اسلت .املن بلن کالو چشلم

پوشو ف ،مويوان فتت :مرمنوي ک دانای دف مرحله اسنسو ف دف اصطالح فراف ر
است :اصطالح عنم که نیشه دن مرمنوي ک کهن ین سنتو داند ف مرمنوي ک خنص
ین مدنن که قدمت زیندی نداند ف به قرن مجدمم بر موفردد.
دن مرمنوي ک کهن ،دست نبو به معننی اصلو ف نهنیو متن پذیرفته اسلت ف بلن
يوجه به این نگرش ،مر متنو که نوشته موشود ،معننیو داند که مراد ذمن مؤلف
است( .احمدی .)713 :8731 ،مرمنوي ک کهن یلن سلنتو عاوملنً بله يتسل ر متلون
مقدس ،بهفییه دن مس ح ت ،محدفد بود ف نگهداشت ف فثنقت متن مد

اصللو

ف رنیو آن بود .امن دن دفنۀ جدید مرمنوي ک ،اسنس مرمنوي ک حو ن ت مؤلف
صون

بندی موشود .این دفنه دانای سه يحو مهلم اسلت کله عبلنن انلد از

مرمنوي ک شالیرمنخر ،مرمنوي ک دیلتنی ف مرمنوي ک فلستو منیدفر ف فلندامر.
(همان.)793 :
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هرمنوتیک جدید یا مدرن خود به دو شاخه تقسیم میشود .دیدگاه نخست در
بستر کهن هرمنوتیک با دیدگاههای شالیرماخر شروع گردید و با ظهورش ادامهه
یافت .این دیدگاه به مبانی و اندیشههای اصولی اکثر دانشمندان اصول فقه بسهیار
نزدیک است و سعی در حفظ وثاقت متن دارد .اما با ظههور هرمنوتیهک فسسهفی
هایدگر و گادامر ،عسم هرمنوتیک از دیدگاه کالسیکِ مبتنی بر وثاقت متن فاصهسه
گرفتههه ،راه را بههرای ساختارشههانی از مههتن و شههرایال مزب بههرای هرگونههه فهههم
بازمیکند( .پالمر )78 :8733،خالصۀ رویارد هرمنوتیک فسسفی گادامر  -که مهورد
استفادۀ رهیافت هرمنوتیای روشنفاری دینی است  -آن اسهت کهه فههم در اثهر
پیوند افقها حاصل میشود ،یعنی اتحادی میان دیدگاه خواننده و دیدگاه تاریخی
متن به وجود میآید و کار هرمنوتیک اتصال افقها و برقرارکردن نوعی دیالوگ و
همسخنی ما با جهان دیگر است .در این صهور  ،فههم درسهت از نادرسهت در
ماتب گادامر وجود ندارد .گادامر در بحثهای خود به دنبال این پرسش بود کهه
فهمْ چگونه تحقق مییابد ،نه ایناه چگونه میتوان به فهم درستی دسهت یافهت.
(واعظی.)188 :8711 ،
نقادی پایههای فکری گفتمان هرمنوتیک روشنفکری دینی

گفتمان هرمنوتیای روشنفاری دینی گفتمهان نوظههوری اسهت کهه سهابقه و
قدمت چندانی در تاریخ سنت روشنفاری دینی در ایران ندارد ،بهویژه ایناه ایهن
گفتمان به دلیل انقطاع کامل از معرفتشناسی دینی و در پهیش گهرفتن رهیهافتی
بروندینی نتوانسته است جایگاه شایسته و بایستهای در حوزۀ عمومی پیدا کند.
یای از نافذترین نظریهپردازان این گفتمهان محمهد مهتههد شبسهتری اسهت؛
شبستری تحصیساردۀ آلمهان و وامهدار فرهنهل آلمهانی و مسههم از فسسهفهههای
وجودی و هرمنهوتیای اسهت .او ،عهالوه بهر ایهن ،بهه دلیهل صهب ۀ روحهانی و
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تحصیال

حوزویاش ،به عسوب متعارف اسالمی مثل کالب نیز پرداخته و به همین

اعتبار ،در خصوص فقه و مسائل مترتب بر آن نیز آثاری را ماتوب نموده اسهت.
(هاشمی)172 :8711 ،

اگر عبدالاریم سروش جنبۀ معرفتی دین را مطمح نظر خویش قرار میدههد،
شبستری رویاردی وجودی به دین دارد و این نگاه فردگرایانهه بهه دیهن او را از
سسف خویش عسی شهریعتی جهدا مهیکنهد ،چراکهه رویاهرد شهریعتی بهه دیهن
حداکثری و ایدئولوژیک است در حهالی کهه شبسهتری یهک روشهنفار سهاومر
مسسمان است که تسقی مدرنی از سنت دارد و بر این باور است کهه اا گرایهی-
آفت تفار و فسسفیدن است( .ر.ک .شبستری .)77-78 :8717 ،به همین اعتبار ،او راه
خویش را از عسی شریعتی که متفاری ایدئولوژیک و اا گراست جدا میکنهد و
به نوعی اومانیسم و نسبیگرایی معرفتشناسهانه مهیرسهد .شبسهتری در جهایی
میگوید« :روش زندگی عبار

است از ارادۀ نیرومند انسان معاصر بهرای کشهف

افقهای جدید در زندگی بدون ایناه آن افقها از قبل به درستی معسهوب یها قابهل
پیشبینیِ کامل باشند( ».شبستری)87-87 :8739 ،

این تفار اومانیستی و سوبژکتیویستی شبستری را به حمایت و دفاع همهجانبه
از نظریۀ قرائتپذیری دین میکشاند و او بها رویاهردی خطهابی ،نهه اسهتدملی،
مخالفان این نظریه را به جمود فاری و اخباریگری متهم میکند .او در این بهاره
میگوید:
مبانی فاری و فسسفی آن آقایان به قرائت متون دینی مربوط نیست .مبنای آنان
عبار

است از توضیح و تشهریح معرفتهی کهه بهر پایهۀ متافیزیهک افالوهونی و

ارسطویی استوار است و یک معرفت آنتولوژیک (وجودشناسانه) اسهت .اینهها در
واقههم مههیگوینههد :پیههامبر اسههالب

هههم در رسههالت خههود بههر همههان معرفههت
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وجودشناسانه تأکید کرده است .این فار چنان تفاری است که در فسسفۀ اسالمی
وجود دارد؛ مفاهیم اصسی موجود در این ماتب از ایهن قبیهل اسهت کهه مهثال از
خداوند به واجبالوجود تعبیر میشود و دینْ تهسی خداوند است .در نظهر آنهها،
وحی عبار

است از اتصال نبی با عقل فعال .این تفار و این مفاهیم هیچ ربطهی

به مفهوب قرائت که در دنیای حاضر از آن سخن گفته میشود نهدارد( ».شبستتری،
)723 :8739

نقد اسنسو که به فوانۀ فوق مويوان فاند کرد آن است که صر
یک متترر اسالمو به مبننو فلستو افالطون ین انسطو مل

يعل خنطر

انيبلنط ف دخللو بله

پذیرش قرائت فاحد ین کث ر از متون دینو نداند ف به نظر مونسلد کله شبسلتری
موبنیستو دن يتبعن

خوی

بن ژن نگری ف بننیکب نو ب شتری قلمفرسنیو کند.

(نصری)133 :8711 ،

از طرفو ،دین مب ن اسالم مرفو مخنلف کثر فرایلو نبلوده ف ن سلت .منتهلن
يتنف

اسنسو ب ن اسالم ف مرمنوي ک فلستوِ موند پسند این نواندی

آن است که اسالم نگنمو فحد فرایننه به دین داند ف کثر

دینلو دن

نا دن ع ن فحد

موپذیرد ،دن حنلو کله فتتالنن مرمنلوي رو نفشلنترری دینلو بله طالیلهدانی
شبستری نفیرردی نسبوفرایننه به دین داند ،که ايخلنذ ایلن نفیرلرد منجلر بله
سنختننشرنو از متن موشود .به ظن قوی ،مويوان فتت که نم نفت مرمنوي رو
شبستری نیشه دن آنای دنیدا ف يئونی فاسنزی اف داند ،چراکه دنیدا بر این بنفن
است که سنختننشرنو متن نا دن معننی کلو آن  -اعلم از س نسلو ،اجتالنعو ف
فلستو  -بحرانو موکند ف از این طری  ،شرن منی موجود دن آن برمال موشود
ف سنحت دیگری از متن ظهون موینبد( .شریعتی.)812 :8712 ،
این متترر دینو که بهشد

متأثر از مرمنوي ک فلسلتو فلندامر اسلت جهلت
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يب ن ف يأی د آنای خود از این دان
«مسلان

دان

مرمنوي ک ف دان

متن دینو ف بنزسنزی م
انتظننا

يوشهف ری موکنلد ف دن جلنیو ملوفویلد:
يننیخ به من موفوید [که] فهم ف يتس ر مل

حندثۀ يننیخو بلدفن پل

فهلمملن ف پل

فریلهن ف

ف عالی مارن ن ست( ».شبستری)178 :8739 ،

نرتۀ يأم برانگ و دن این فوانۀ شبستری آن است که اف مسلان

ف یرفنین

اسالمو نا به بهننۀ قرائتمنی مختلف موند سؤا ف يردیلد قلران ملودملد ف بلن
استد لو برفندینو ف به بهننۀ يحا صدامنی مختلف ،مسلان

ف مقومن

دینو

نا از ب خ ف بن به محنق موبرد .مسلئلۀ اسنسلو دیگلر دن نقلد آنای شبسلتری ف
مرمنوي ک فلستو ملوند عالقلۀ اف آن اسلت کله افلر مرمنوي سل نملنیو چلون
شبستری بخوامند به مبننو مرمنوي رو خوی

ففندان باننند ،نبنید خود دست بله

دافنی بونند ف فوالاث  ،اسلالم فقلنمتو نا بله چلنل

برشلند ف آن نا ملتهم بله

جومفرایو نانینلد؛ افلر مبحلد دنسلتو اخالقلو ف دافنی دنبلننۀ سلنختننمنی
اجتانعو ف نفتننمنی س نسو متأثر ف مبتنو بر يتس ر خنصلو از فرمنلگ س نسلو
بنشد ،دیگر مجنلو برای نقد ف مالمت برخو نظنممنی س نسلو بلنقو نالومننلد.
(واعظی)12 :8713 ،

شبستری بن کننن مم قران دادن داشتهمنی مرمنوي رواش دن کنلنن داشلتهملنی
دینو ،دنصدد نشنن دادن این امر است که برای اجتهند ،صر

ايرن به ملثالً عللم

اصو کنفو ن ست ف دن این نفزفنن ،فق ه بنید به مسنئ مبننیويری يوجه کنلد ف
يحو

دن ن نا دنک کند .به عبنن

دیگر ،فق ه نبنید ماۀ احرنم فقهو نا جنفدان

يلقو کند؛ احرنم جنفدان صرفنً دن سنحتمنی جنفدان معنن دانند ف سنحتملنیو
که خود دن معرض يغ رند ،احرنمشنن مم ننفویر بنید يغ ر کند( .هاشتمی:8711 ،
)17
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شبستری سعو دن ب نن این مهم داند که مر کدام از ادینن ف سلنتملنی کهلن
معنوی بهرهای از حق قت بردهاند .ازایننف ،فی به يرثرفرایو دینلو اقبلن نشلنن
مودمد ين از این نمگذن ،بنب فتتگو م نن ادینن فشوده ف حق قلت دن م لنن آنهلن
جرینن ینفته ف جنبجن شود .این نفیررد ل برال سم اله نيو ف دیندانیِ شکفنزانله
موجب فشودفو ادینن نسبت به ملم ف برقلرانی بسلنط فتتگلو م لنن آنهنسلت.
(مظاهری یوسف)811 :8713 ،

امن برخال

نظر شبستری ف مممسلرنن اف ،شلرط فتتگلوی بل ن ادیلنن ایلن

ن ست که به م

حق قت مطل ین حق قت بريلری قنیل نبنشل م کله ایلن شلرط

محنلو است ف پ رفان مر دینو خود نا مطل ین دستکم برير مودانند .بلره فقلط
کنفو است که منصف ،متترر ف بردبنن بنش م ين بتوان م استد من ف نرن
دیگران نا بب ن م ف بريری خود نا به آنهن نشنن دمل م .دن ایلن مصلن

مثبلت
منصلتننه

است که بريرینمن معلوم موشود ف بشریت ناه دنست نا موینبد ف جهلنن آملنده
حرکت به سویو موشود که دن نقشۀ خدافند بلرای خوشلبختو ف کنم لنبو بشلر
(يقدیر) طراحو شده است( .همان)818 :

شبستری ،که رویارد بروندینی به کتاب مقدس دارد ،پا را از ایهن نیهز فراتهر
میگذارد و زبان دین را رمزی میداند و در جایی میگوید:
دینشناسی جدید عبار

است از شناختن مهموعۀ رمزهای زبهانی .اسهالب،

به عنوان یک قرائت ،در درجۀ اول از مباحهث هرمنوتیهک سهود مهیجویهد کهه
مباحث دانش فهم و تفسیر متن است .بر اساس این دانش ،متون دینی بهه عنهوان
نهادهای رمزی مانند هر متن دیگر فهم و تفسیر میشود ،خواه آن متنْ کتاب باشد
یا هنر اسالمی و یا چیزهای دیگر( » .شبستری)721 :8739 ،

مشر عادۀ فتتانن مرمنوي رو نفشلنترری دینلو نقطلۀ عویالت متترلران
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ففندان به این فتتانن موبنشد .مغنلطۀ آشرنن شبستری آنجنیو است کله اف زبلنن
قرآن نا زبنن نموی موداند .فاقع ت این است که برخو از آین

قرآن به زبنن نمو

مستند نه آنره ماۀ متن قرآن نموی بنشد ف بنید بله يتسل ر نملوی آن پرداخلت؛
ناو يوان قرآن نا یک ينبلوی نقنشو ین یک قطعه شعر ین یک داستنن مجاوعلهای
از ناندمنی نموی دانست .مارن است که یک اثر منری نموی بنشلد ،املن یلک
متن دینو مننند قرآن ،که دانای انکنن سهفننۀ اعتقندا  ،اخالق ف احرنم اسلت ف
برای مدایت انسنن من ننز شده ،ناويواند نموی بنشد .شبستری م
برای اثبن

برملننو نا

مدعنی خود اقنمه ناوکند ف يوی ح ناودمد از کجن ف براسلنس چله

برام ن ف شوامدی به این جا،بندی نس ده است که زبلنن قلرآن زبلنن نملوی ف
ناندین است .به ظن قوی ،مويوان فتت :نیشۀ يانمو خطنمن ف مغنلطلهملنی فی
نا به نفششننسو مرمنوي رو اف بر موفلردد کله سلنزهشلرن ف نسلبوفراسلت.
(قنبری)71 :8733 ،

دن مرمنوي ک فندامری که شبستری فامدان آن است ،فهمْ متوقف به فتتگلو ف
فتتگو متوقف به زبنن است .از منظر فلندامر ،دن جریلنن يتسل ر ،سلب ذملن ف
پ

فرضمنی شخص مدخل ت پ دا کلرده ،ملؤثر فاقل ،ملوشلوند .بله عبلننيو

سندهير ،يتس رْ بدفن فجود پ

فرضمنی چند مارن ن سلت ف يتسل ر مالوانه

مسبوق به دنینفتو پ ش ن است .خود این پ

فرضمن ن و از طری مشلننکت دن

امننتمنی فرمنگو ف سنتو که انسنن من بدان يعلل داننلد احصلن ملوشلود .ملر
يتس ری ماوانه يعلقو به زمنن حن داند ف بر مبننی نسبت ف افقو کله متسلر آن
به اقتضنی س ر يننیخ دن برمۀ خنص خود پ دا کرده صون

موف لرد .بنلنبراین،

نوعو دینلرت ک ف ممآم وی اف من ب ن متهلوم ف ملتن فجلود داند ف ملتن مريبلنً
مشاو يتس ر ف بنزاندیشو موشود( .ریخته گران)817 :8731 ،
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پرفایح است که ايخنذ این نفیررد مرمنوي رو به فس لۀ شبستری اف نا دچنن
يهنفت ف مغنلطه نانید ف کنن نا به جنیو نسنند کله زبلنن دیلن نا زبلننو نالندین
معرفو کند.
نفیررد مرمنوي رو به دین دن جهنن عرب ن و سخنگویننو داند ،که از جاللۀ
این متترران مويوان به نصر حنمد ابوزید اشننه کلرد کله ملتن نا یلک محصلو
فرمنگو موداند ف بن يوجه به ما ن دیدفنه ،قلرآن نا متنلو زبلننو ف فابسلته بله
فرمنگو خنص موشانند( .ابوزید )118 :8711 ،شبستری ،ماچون ابوزید ،مقدمن
فهم نا متوقف ف مؤدی به پ
به نق

فهممن ،عالی ف انتظننا

ف اف يننیخو موداند ف

متسر اما ت فییهای مودمد( .شبستری)11 :8718 ،

به نظر مونسد استتندۀ مترط ف شل تتهفان شبسلتری از مرمنوي لک فلندامری
منجر به نسبوفرایو ف سنختننشرنو از ملتن ملوشلود ف اف مرفلو نالويوانلد از
عوانض متريب بر منظومۀ فرری خوی

که ماننن بنفرنو از متن اسلت مصلون

بانند( .سبحانی)831 :8718 ،

فلذا ،مهميرین مسئلۀ ف چنل

دن بهلرهف لری از مرمنوي لک دن عللوم دینلو

نسب ت آن موبنشد که فثنقت کتنب مقلدس نا زیلر سلؤا ملوبلرد ف منجلر بله
شرنک ت ف يتنس ر متعدد ف پنیننننپذیر از دین موشود( .عمید زنجانی)871 :8717 ،

نسبوفرایو افتندن دن فادی ننآنامو ف ب قرانی مدافم متنم م ف فلوانهملن اسلت ف
نمنفندی جو سستو ،سردنفاو ف پوچو برجنی ناوفذاند .نوعو پوچفرایو یلن
ن ه ل سم کله دن کثلر فرایلو پلونال سلتو ف بلوانتهلن فجلود داند ،بله مرايلب،
خطرننکير ف افسننفس ختهير از نه ل ساو است که دن شرایط بوانتخنبو ف نبلود
ناهمنی بدی فجود داند .دن فاق ،،ن ه ل سم دف نوع است :یک نلوع زای لدۀ يهلو
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بودن ف پوکو است ف نوعو دیگلر حنصل يرثلر ف ينلوع بلوپنیلنن ف دن نت جله،
سردنفاو سوژۀ انسننو م نن فوینهمنی بوانتهن ف دن نهنیت ،عدم يصا مف لری ف
ایستندن دن یک جنی ثنبت ف بنقران.
بشری کردن ف زم نو کردن دین ناه نا برای قرائتمنی بلوپنیلنن ف ماچنل ن
بوقوام ف بدفن مبنن فرامم موکند ف به نسبوفرایلو ف سلرفردانو مخنطلب دیلن
يواید موبخشد .فقتو کالم فحو از فرازمننو بودن خننج شود ،به مقولهای نسبو،
موقتو ف ر رقنب ايرن کش ده موشود.
فومر نظریۀ شبستری دن خصوص کالم فح ننو آن است کله کلالم فح لننو
مانن کالم انسننو نبو است .البته ،شبستری بر ایلن ادعلنی دنشلت ق لدی ملم
موافواید ف اینفه موکند که شخص نبو دن این امر پشتوانۀ قدن

الهو نا ن و بلن

خود داند( .شبستری)817 :8717 ،

این نویسنده نفشن ناوکند که مقصود از این ق د دق قنً چ ست ف این ق لد دن
سنختنن اصلو مدلو که فی برای منم ت کالم فح ننو پ شنهند موکند چه نقشلو
ایتن موکند .حق قت امر آن است که این ق د مر چه بنشد يأث ر چندانو دن فلومر
نظریۀ اف نخوامد داشت؛ از منظر فی ،کالم فح ننو مآ ً کالم انسننو شخص نبو
است ف افوفدن آن ق د کالم فح ننو نا به پدیدهای ر لر از کلالم انسلننو يبلدی
نخوامد کرد( .نراقی)27 :8712 ،

فایح ف مبرمن است که این يلقو از کالم فح ننو دن يضند کنمل بلن دیلدفنه
اص

ف دنفندینو است ،چراکه از منظر عاوم متترران اسلالمو ،کلالم فح لننو

کالم خدافند است ف پ نمبر بنزفوکنندۀ کالم خدافند ف صرفنً فاسطۀ انتقن آن بله
آدم نن بهشاننموآید .امن دن مد پ شنهندی شبستری ،کالم فح ننو ،دن فاق ،،کالم
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شخص نبو است که دیدفنمو برفندینو ف متأثر از مرمنوي ک فلستو موبنشلد ف
دن يضند ف يعننض کنم بن آموزهمنی فث

دین است( .همان)27 :

مشر این متترر دینو آن است که فقتو از زمننو ل مرلننو ل يلننیخو بلودن
افامر ف نوامو دن متن شریعت سخن موفویلد ،دن فاقل ،،ناه نا بلرای ملوقتو ف
يننیخو شدن احرنم قطعو شریعت اسالمو بنز موکند( .همان)21 :

به ظن قوی ،مويوان فتت که اینچن ن ادعنمنیو مبنو بر انسننو بلودن کلالم
الهو م
اثبن

نبط ف دخلو به مبننو ف شنکلهمنی فث

دینو نداند ف شبسلتری بلرای

مشرال

عظ او داند .مندسۀ معرفتلو

دینو ل اسالمو بودن آنای خوی

شبستری متن نا امری فشوده ف قنب يتس ر موداند که پ نمد منطقو این دیدفنه به
چنل

کش دن فثنقت متن است .برخال

نظر این نویسنده ،قلارف دیلن دن بلنب

خداشننسو ،معند ،نبو  ،اخالق ف حقوق حداکثری است ف بر این اسلنس ،دیلن
اسالم به يانمو پرس منی مربوط به این حوزهمن پنسخ داده است ،کله بلن نفش
مراجعه به قرآن ف سلنت ف بهلرهف لری از عقل ملويلوان بله آن دسلت ینفلت.
(خسروپناه)72 :8713 ،

دن علم اصو  ،متن ف کالم نا حسب ک ت لت د لتشلنن بلر معنلن بلر دف قسلم
مجا ف مب َّن يقس م موکنند .ف متن مب َّن ن و بر سه قسم قنب يقس م است :نص،
ظنمر ،اظهر.

افر د لت متن به فونهای صراحت داشته بنشد که احتان مل فونله معنلنی
خالفو نا دن موند آن نتوان داد ،به آن «نص» فویند .افر متن به فونهای بنشد که
احتان معننو متعددی نا دن آن بتوان داد امن به لحنظ عرفو بتوان یک معنن نا بلر
معننو دیگر يرج ح داد ،آن نا « ظنمر» فویند .دن مقنب  ،افر متن بتواند دن دف یلن
چند معنن ظنمر بنشد امن به لحنظ عرفو بتوان یک معنن نا بر معننو دیگلر يلرج ح
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داد ،آن معننی مرجدح نا «اظهر» فویند .بن خره ،افر د لت متن به فونلهای بنشلد
که احتان معننو متعددی نا دن موند آن بتوان داد ،به فونهای که نتلوان م چ لک
نا بر دیگری يرج ح داد ،به آن «مجا » فویند.

حج ت «نص» به لحنظ شرعو ف مَدنَک بودن آن به لحنظ عرفو ف حقوقو بله
دل

فجود د لت قطعو متن بر معنن به فونهای که م فونه احتان دیگری برای

آن فجود نداند ،ثنبت ف ذايو متن است ف ن نزمند دل

خنصلو ن سلت .دن ملوند

حج ت متن مجا  ،قو مشهون دن علم اصو آن اسلت کله م چ لک از معلننو
محتا دن اینفونه متون حج ت نداند ف ينهن معننی جنم ،ب ن این معننو محتا
اقتضنی برخوندانی از حج ت نا دانا است ،مشرفط بر اینره منن ،دیگری بلرای
ينج و آن معننی جنم ،دن م نن نبنشلد .آنچنلننکله ملوب نل م ،بلرخال

نفیرلرد

مرمنوي روِ مأخوذ به فس لۀ شبستری ،دن علم اصو یکسری مبلننو ف مقوملن
یق نو فجود داند ف یلکسلری جنبلهملنی ر ریق نلو ،ف عللم اصلو بلن يالنمو
عق فرایو ف نفیررد انتقندی امن دن دام نسبوفرایو ف يذبلذب اسل ر نالوشلود.
(ر.ک .حسنی)8711 ،
بررسی رابطۀ دین با امر اجتماعی در منظومۀ فکری مجتهد شبستری

از نظر مبدعان گفتمان هرمنوتیای روشهنفاری دینهی ،روش تفسهیر صهحیح
کتاب و سنت این است که آنها را تاریخی بفهمیم .آنها بر این باورند که مهتن را
بایههد در چهههارچوب تههاریخی ،زمههانی و ماههانی آن فهمیههد .اینههان ،همچههون
جامعهشناسان معرفت ،اندیشه و تفار را امری نسبی و تاریخ منهد مهیداننهد .از
منظر شبستری نیز ،بسیاری از احااب اسالمی خصستی تاریخی دارند .این ادعای او
ارتباط وثیقی با رویارد هرمنوتیای پیهدا مهیکنهد ،چراکهه اسهاس روششناسهی
هرمنوتیک فسسفی توجه به ضوابال خاص زمانی و ماانی و مخالفت با پیوست و
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()Audi, 1995: 38

از منظر يننیخفرایو ،دان

بشری فییفو يننیخو داند ،چراکه فهم نا زمننو

ل مرننو موداند .دن این نم نفت فرری که شبستری فامدان آن اسلت ،نفش-
شننسو اثبنيو به چنل

کش ده مو شود ف این دیدفنه به جنمعهشننسو معرفلت

ن و پهلو موزند .فلذا ،ماچنننکه فرفند يصریح موکند ،انيبنط دنملمين لدهای
ب ن يننیخمندی ف جنمعهشننسو معرفت فجود داند .جنمعهشننسو معرفت ،ماۀ
محتوای معرفتو نا يننیخ مند ف حنص اقتضنئن

جنمعه به يصویر موکشد ف به

این طری  ،از متنم م ذا زدایو مو کند ،چ وی کله شبسلتری ن لو بلدان قنیل
است .ازایننف ،اندیشهمنی شبستری ن و ذا زدایو شده ف علننی از فثنقلت ف
ثبن

ف حتو معنن مو شود! این یک يننقض است که فی به آن پنسخ ناوفوید.

()See: Grondin, 1994: 79

نرته قنب يوجه دن آنای شبستری يوجه ف اعتقند عا

اف به قرائتمنی متعدد

ف مترثر از دین است که این نفیررد ين حد زیندی به نسبوفرایو جنمعلهشننسلو
معرفت پهلو موزنلد( .زیبتا الت )11 :8732 ، ،اف دن جلنیجلنی آثلنن خلوی

از

يننیخمندی کتنب مقدس دفنع موکند ف موفوید:
معننی فهم ر ريننیخو این است که زم نۀ يننیخو ل اجتالنعو نلوف ف فنفد
آین

ف نفاین

کتنب ف سنت نا دن فهم معنن ف اعتبنن شرعو آنهن دخنلت نلدم م

ف چن ن يصون کن م که آین

ف نفاین

احرنم مطلقو نا ب نن موکنند ،بدفن آنرله

به شرایط يننیخو ف اجتانعو مع ن ننظر بنشند ف بننبراین ،آنهن دن شرایط يننیخو
ف اجتانعو متتنف
فرايننیخواند .این پ

قنب عا مستند ف بنید بلدانهن عال شلود .آنهلن احرلنمو
فرض ف ین پ

فهم ،خود بر پ

دیگری دن بنب فلستۀ زبنن ،متهوم احرنم دینو ف نبو

فرضمن ف پ

فهممنی

ف فحو ،انسلننشننسلو،
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جنمعهشننسو ف يننیخ مبتنو است( .شبستری)812 :8739 ،

برخال

دیدفنه فوقالذکر ،اکثر متسران ف فقهنی شل عه بله زم نلۀ يلننیخو ل

اجتانعو نوف ِ آین

يوجه کردهاند .مبنحثو که دن علوم قرآنو دن بنب شأن نوف
قرآن کریم است .امن صرفنً بن این اسلتد

آین

مطرح است برای فهم دق

آین

قرآنو دن شرایط زمننو ف مرننو خنص ننز شده ،ناويوان نت جه فرفت که

احرنم فرايلننیخو نلدانیم .فق هلنن ف متسلران ملن بلر مبنلنی پل

کله

فلرضملنی

زبننشننسو ،کالملو ف فلسلتوِ خلود احرلنم يلننیخو ف فرايلننیخو نا اسلتنبنط
کردهاند( .نصری)718 :8717 ،

ما ن که امرفز بحد از دخنلت دف عنصر زمنن ف مرنن مطلرح اسلت ،نشلننۀ
يوجه به شرایط ف فاقع تمنی عصر ف زمنن دن استنبنط احرلنم الهلو اسلت .دن
ع ن حن  ،بنید يوجه داشت که زمۀ نگنه يننیخو بله متلون نتلو احرلنم ابلدی
ن ست ف کسننو مننند شبستری که خواستهاند احرنم ابدی اسالم نا نتو کننلد ،دن
فاق ،،نه به ننکجنآبند بردهاند ف آنای ایشنن بن مننب ،ف اصو محرم ف متقن دینلو
ماخوانو نداند( .نصری)711 :8711 ،

خدشه ف ایراد بن ندینو که به مندسۀ معرفتو شبستری فاند است آن است کله
فرد معرفت شننسو که بن قبو نسب ت شننخت ،معرفتشننسو نا سنزمنن مودمد،
فرچه برای فریو از برخو لوازم آشرنن فتتنن خود ،ثبن
علاو ف دینو نا انرنن ناوکند ،ازآنجنکه دفام ف ثبن

ف دفام يانمو فوانهمنی
م

اندیشهای نا یلرفنی

ناوداند ،به امرنن يحو يانمو اندیشهمن يصریح موکند ف ،بدین يري ب ،به جواز
يغ ر ف دفرفونو ماۀ معنن

حرم موکند .جواز يغ ر يانمو دانستهمن مسلتلوم

نتو قضنینی یرفنی علوم ف از جالله مسلتلوم انرلنن یلرفنین
(بردبار)831 :8713 ،

دینلو اسلت.
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ملدعنی خلود مبنلو بلر يلننیخو بلودن احرلنم دینلو،

ف انزش منی بنلعرض دینو نا از مم يتر ک موکند .از منظلر

فی ،انزش مللنی نهللنیو ذاي للن

نسللنلت پ للنمبر اسللالم نا يشللر

مللودمنللد ف

انزشمنی فرعو امون عریو نا .اف دن این بننه دن جنیو دیگر موفوید:
 بس ننی از احرنم دفنان پ نمبر اسالم ،چه دن قرآن مج د آمده بنشد ف چه دناحندید ،احرنمو است کله بله مقنصلد ف انزش ملنی دنجله دفم ف بلنلعرض ف
يصندفو مربوط بوده است( .شبستری)112 :8739 ،

 بدین يري ب ،این مع نن که دن مر عصری سلوک يوح لدی چگونله مارلنموفردد ،مع نن اعتبنن حرم شرعو دن مانن عصر است( .شبستری)138 :8732 ،

مدافعنن يئونیِ يننیخمندی احرنم دینو بن این اشرن نفبرف مستند که م فنه
مالک مشخصو نا برای يتر ک امون ذايو از امون عریو انائه نلدادهانلد؛ اینرله
فتته شود مقومن

يوح د انزش منی دنجۀ اف ف ذاي ن

ح ناوکند ،چون این پرس

دین است ،مشلرلو نا

ماچننن مطلرح اسلت کله مقوملن

يوح لد چله

امونی است ف بن چه مالکو مويوان آنهن نا يع ن ناود؟ (نصری)711 :8711 ،

نرتۀ مهم دیگر دن انيبنط بن يقس م دین به ذاي ن
بپذیریم دین دانای ذاي ن

ف عریل ن

ف عری ن

اسلت ،چلرا ایلن ذاي لن

آن است که افر
نا خلود دیلن

مشخص نررده ین حتو مالکو بلرای يا لو آنهلن از یرلدیگر انائله نلداده اسلت.
(نصری)711 :8711 ،

نقد دیگری که به نفیررد مرمنوي رو شبستری فاند است این است کله مگلر
ماۀ احرنم ننز شده مربوط به حوادث يننیخو خنصو بوده است؟ ف آیلن دنبلننۀ
ماۀ حوادث زمنن پ نمبر آینيو ننز شلده اسلت؟ افلر ملوپلذیریم کله حلوادث
بس ننی دن زمنن پ نمبر ايتنق افتنده که دنبننۀ آنهن آیهای ننز نشده است ،مويوان
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نت جه فرفت که افر حوادث يننیخو به فونهای دیگر ايتنق موافتندنلد ایلنفونله
نبوده که حتانً احرنم دیگری ننز موشدند .به نظر ملونسلد کله نسلبوفرایلو
متريب بر آنای شبستری اف نا به جنیو مونسنند که فرفتنن نسبوفرایو دن دین ف
معرفت دینو مو شود که این نفیررد فاسنزانه نسبت به کتلنب مقلدس نیشله دن
نفح ۀ نفرم ستو ف فرای منی سرو نیسلتو ف افمنن سلتو نفشلنترران متلأخر
دینو داند ،که بهشد

ملهم از اله ن

پرفيستنن ف مرمنوي س نمنیو چون فندامر

مستند( .خسروپناه)2 :8711 ،

از خصنیص دیگر فتتانن مرمنوي رو نفشنترری دینو ،نقدپذیر دانستن ملتن
دین ف آزمونپذیر دانستن مدع ن

دینو است .مجاوعۀ این خصنیص دنبرف رندۀ

پرفژۀ اسطونهزدایو ف قداستشلرنو اسلت .يلننیخو دیلدن فحلو ف نبلو
ثارهای جو قداستشرنو از آننن نداند .این قرائت جدید از دین دن يعلننض بلن
قرائت ایدئولوژیک علو شریعتو قران داند که دن آن ائاه ف نسو خدا به عنلوان
چهرهمنی اسطونهای ف الگومنی فوق بشری ف دسلتن لنفتنو فلرض ملوشلوند.
(الاظمی)871 :8717 ،

گفتمان هرمنوتیای روشنفاری دینی به والیهداری شبستری دین حهداقسی را
در برابر دین حداکثریِ اسالب فقهاهتی و اسهالب ایهدئولوژیک مطهر مهیکنهد و
رسالت عمدۀ خهویش را در کاسهتن از نقهش و اقتهدار فقهه و شهریعت تعریهف
می کند .فقهستیزی از ممیزه های شاخص قرائهت هرمنهوتیای روشهنفاری دینهی
است .این گفتمان بر آن است که با مطر کردن بحث «ااتی و عرضی» در دیهن،
ااتیا

دین یعنی گوهر دین را نشان دهد تا ظواهری که بهیسهبب دیهن را فربهه

کردهاند ،کنار گذاشته شوند( .ر.ک .شبستری)12 :8732 ،

از لحللنظ سللنختننی ،زبللننو نا کلله قرائللت مرمنللوي رو نفشللنترری دینللو
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برموفویند زبننو عرفننو ف اخالقو است .شبستری ف پ رفان فرری اف بله دنبلن
این موبنشند که نشنن دمند که دین نا نبنید دن پنی ایدئولوژی قربلننو کلرد ،املن
خود بدفن يوجه به این نرته که دین فربهير از اخالق است ،دیلن نا بله اخلالق
يحوی مونانیند .دل

يوجه ف يأک د فرافان بر فجه اخالقو دیلن آن اسلت کله

اخالق دن دن نی جدید ينهن بخشو از دیلن اسلت کله آسلننيلر يسلل م مدنن تله
موشود( .الاظمی)878 :8717 ،

به ظن قوی ،مويوان فتلت :آنچله منندیلنن ف شلننحنن فتتالنن مرمنلوي رو
نفشنترری دینو بر زبنن جننی مو کنند چ لوی جلو يرجالنن آثلنن ف مرتوبلن
نفشلنترران سلرو ن ف رربلودۀ مشلرفط ت ن سلت .دن آن برملۀ يلننیخو ن للو
نفشنتررانو چون م رزا یوسف خنن مستشننالدفله دن کتنب یک کلاه به شریعت
حاله موبرد ف يأک د موکرد که از قوان ن شرع دن ادانۀ مالرت بنید دفن بلود .اف
موفوید« :قوان ن مویوعۀ نفز فقط مصنلح دن وی نا شنم اسلت ،چنلنن کله بلن
حنلت مر کس از مر مذمب که بنشد موافقت داند ف املون دین له نا کتلنب فیلیۀ
دیگری است( .تقوی)881 :8727 ،

نفهمن ف نیشهمنی منظومۀ فرری شبستری ف فتتانن مرمنوي رو منتسب به اف
نا دن آنای کسننو چون جنن م ک ن و مويوان م پ دا کن م .جنن م لک ،کله یلک
پلونال ست دینو است ،پ

از آنره بر حقنی کالمو کله دن قنللب قضلنین ب لنن

موشوند يعل خنطر داشته بنشد ،به جنبهمنی فجودی ف يحو آفرین دین عننیت
ف يوجه نشنن مودمد ف بر این بنفن است که دین از آن نف فاجد اما ت است که
حن

خودمحونانۀ انسنن نا به ح نيو خدامحونانه يبدی موکند ف من نا متحلو

موسنزد( .هیك )21 :8731 ،پلونال ستمنیو چون جنن م ک به جنی شلریعت بلر
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ایانن دینو يأک د مو کنند ف ایانن نا ن و به يجربۀ دینو يتس ر موکنند( .شبستتری،
)171 :8737

پلونال ستمن موفویند :اص ایانن داشتن کنفو است ف مهم ن ست که به چله
چ و ایانن داشته بنش م؛ نلوع عقنیلد ف انزشملن ف نحلوۀ عال چنلدان دخلنلتو
ندانند ،زیرا آنهن آموزهمنی کالمو ل فقهو دفاني ک ب

ن ست ف به آملوزهملنی

کالمو ل فقهو دفاني ک نینیت دادن ف خود نا ام نجلن

ف سلعند

شلاردن

کننی کنسبکننانه است( .سروش)71-78 :8733 ،

شبستری که نمایندۀ اعالی گفتمان هرمنوتیای روشنفاری دینی است بر ایهن
باور است که دینداری را باید از اعتقاد بهه یهک سهری گهزارهههای اسهتدملی و
معرفتی و جزمی و یک سری قانونهای عمسی برای نحوۀ ادارۀ زندگی اجتمهاعی
خارج کرد و به یک تهربه و سسوك شخصی و سیّال و غیرجزمی تبدیل نمود .هر
قومی حق دارد به روش خود و با نظاب حقوقی و اجتماعی خودش زندگی کنهد.
باید دین را صرفا همان حالت معنوی بدانیم ،یعنهی شهریعت را تسطیهف کنهیم و
حسابش را از حسهاب سیسهتم حقهوقی و نظهاب زنهدگی و فقهه و تنظهیم نحهوۀ
مناسبا

که متحول است جدا کنیم( .شبستری)82 :8737 ،

نقد بن ندینو که به فوانهمنی موند فثوق شبستری ف مممشربنن فرری اف فاند
است آن است که ،برخال

نظر ایننن ،شریعت نه متصلب ف نله منلنفو بلن ایالنن

بلره جوء منم ت دین اسلت .اینلنن از ایالننِ بلدفن شلریعت ف معلنن

سلخن

موفویند .فاقع ت آن است که ایانن بدفن شریعت نقض رلرض اسلت ،چراکله
اعتقند به فوانه ملنی معرفتلو دن بلنب علنلم ف ن لو التلوام بله برخلو نفتننملن ف
نفش منی خنص زندفو نه ينهن بن ایانن مننفن
موبنشد .اسالم مثلثو از معنن  ،اخالق لن

نداند بلره مالزم ایالنن صلح ح

ف نفتلننملن ملوبنشلد ف دن يعریلف
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ایانن ،اسنسنً فهم ف یق ن قلبو ف سپس عا به انکلنن آن نهتتله اسلت( .التامران،
)8773 :8711

شریعتزدایو از دین اسنس منظومۀ فرری شبستری است که ماخوانو يلنم ف
يانمو بن آنای سرو نیستمن داند ،چراکه سرو نیسم ن لو طرفلدان بله حنشل ه
بردن دین ف شخصو کردن آن ف خل ،ید از آن دن حوزهملنی مختلتلو از جالله
س نست ،حرومت ف جنمعه موبنشد که نت جۀ طب علو آن يهلو انگنشلتن علنلم از
انزش منی معنوی ین نندیده انگنشتن انزش منی معنلوی دن علنلم ،خصوصلنً دن
شئون اجتانعو انسنن من ،موبنشد( .قراملكی)811 :8739 ،
بررسی تطبیقی دیدگاه مخالفان و موافقان گفتمان هرمنوتیکی روشنفکری دینی

یرو از مترفضمنی بن ندین فتتانن مرمنوي رو نفشنترری دینو آن است که
متن مقدس دن معرض يننزع است ف علوم قرآنو بن قرائتو يننیخو ملوند يحق ل
قران موف رد ف مر بنن که متن خوانده موشود يتس ر جدیدی از آن مسلتتند ملو-
شود( .ابوزید)117 :8711،

شبستری که وامدار سنت هرمنوتیای است ،همچون نصر حامد ابوزیهد ،مهتن
مقدس را محصولی فرهنگی میداند و معتقد است که کتاب مقدس متن تهاریخی
و زبانی است که در واقعیت شال گرفته و پس از تشایل خود به واقعیت شهال
داده است .به عبار

دیگر ،کتاب مقدس نخست در فرهنل شال گرفته و سپس

به فرهنل شال داده است و ،برخالف عقیدۀ غالب و رایج راجم به لو محفوظ
و قدیم و ازلی بودن قرآن کریم ،این کتاب مقدس پدیدهای است کهه نمهیتوانهد
وجودی خارج از تاریخ داشته باشد .لذا ،برای فهم کتاب مقدس باید به قسمهرو و
نزول ماانی و زمانی و فرهنگی آن توجه کرد( .ابوزید)113 :8711،

بدیهو است که اشنعه ف بسط چن ن پندانمنی سنختننشرنننهای فح نن ت قرآن
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نا به چنل

موکشد ف مريبۀ قرآن نا به فرمنگ شتنمو صدن اسلالم ف محصلو

فرمنگو مانن عصر يقل

مودمد ف بلرای کلالم فحلو ،سرشلت متع نلو قنیل

ناوشود ف بنلاآ م نن متن قرآن بن یک متن عندی فرقو ناوفذاند .نت جۀ ايخلنذ
چن ن نفیررد فاسنزانه به متن نتو خنيا ت دین ف نبو

نبوی ،ف نسلب ت کلالم

فحو ف فرفکنستن قدس ت ف شأن من عنداللهو بودن آن است.
خبط دیگری که بن ايخنذ نفیررد فاسنزانه به متن جلب نظر موکنلد آن اسلت
که از این منظر(نگنه فاسنزانه به متن) قرآن محصو فرمنگو زمنن نوف ف عصلر
پ نمبر است .پس ،منگنم يتس ر موبنید فرمنگ ف مقتض ن

زملنن ف مرلنن متسلر

اص قران ف رد ف مرحراو از احرنم اسالمو که بن شرایط فرمنگلو ف اجتالنعو
نفزفنن سنزفنن نبنشد ،بنید مربوط به دفنان فذشته يلقو شود ف حتو مر یلک از
آین

قرآنو که به ظنمر بن علوم يجربو سنزفنن نبنشد ،بنید بله صلون

مجلنزی

يتس ر شود ف اعتقند به آنهن یرفنی ن ست( .اخوان الاظمی)281 :8712 ،

پرفایح است که اعتقند به این انگننهمنی سنزهشلرنننه ف سوبیکت ویسلتو بله
کتنب مقدس بنفنمنی دینو نا از نیشله بله چلنل

ملوف لرد ف مبلندی ف منلنب،

استد لو ف استنبنطو اندیشهمنی س نسلو اسلالم نا از بل خ ف بلن دچلنن يردیلد،
نسب ت ف حتو نفض مونانید( .همان)287 :

قنی شدن به نسب ت دن برداشت از دین دن کل ۀ عرصهمنی شرعو ،اجتالنعو
ف س نسو نتنیج ف يبعن

فنسد زیندی داند .برای ناونله ،افلر مع لنن ف شنخصلو

منفوق يتنس ر مختلف فجود نداند ،از کجن معلوم است که يتس ر امنم علو

از

يتس ر دینلو معنفیله یلن خلوانج صلح حيلر بنشلد؟ نقلد دیگلری کله مخنلتلنن
قرائتپلذیری دیلن متوجله حنم لنن ایلن يئلونی ملوکننلد آن اسلت کله قبلو
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نسبوفرایو ،شرنک ت ف س نل دت از فهم متون دینو به معنلنی لغلو بلودن انسلن
نس ف انوا کتب است ف مدایت الهو عاالً ماتن ،موشود ،زیرا ننفو یلرفن
منی دینو ف عنم يشر ک دن اعتقندا

ف احرنم یرفنی دیننت است ف دن ایلن

صون  ،امر به يبع ت از قرآن بومعنن ف به مننند امری منفوق طنقت بشری خوامد
بود( .سبحانی)87-88 :8718 ،

یرو از مسنئ موند مننقشۀ مخنلتنن ف موافقنن فتتانن مرمنوي رو نفشنترری
دینو فاکنفی جنیگنه فقه دن منظومۀ فرلری متترلران اسلالمو اسلت .ملدافعنن
فتتانن مرمنوي رو نواندیشو دینو بر این بنفنند که کننایو فقه مربوط بله دفنان
منقب صنعتو است ف دن زنلدفو جدیلد نقشلو نلداند ف انسلنن معنصلر ن لو دن
جستجوی کشف اف منی جدید دن زندفو موبنشد .شبستری ،بن پذیرش مدنن ته
ف متنم م مدننو چون حقوق بشر ،آزادی ف ل برا دمرراسو ،دن يالش اسلت يلن
اثبن

کند که فقه اسالمو يواننیو ح مشرال

اثبن

مدعنی خود موفوید:

زندفو کنلونو نا نلداند ف بلرای

زندگي اجتماعي جديدد هدم وردآن تو عآ د ۀ همدمجانبدۀ انسداني ا دو
وسلماناو نيز از ا ايل قرو بيستم ،بم اجبان ،عابع تو شدهاند با حالل حرام فقهي
قابل ادانه نيسو .اين زندگي اجتماعي جديد نا ،چناو هدم از وخصاداو يدوه
برشمردۀ تو و لآم ويشآد ،عنها با وديريو علمي برناومنيدز هدا دنازوددو
ويعآاو ادانه هرد ،چناو هم دوكرا ي نيز از لآازم عآاقد تو ا دو .حدالل
حرامها فقهي عنها دن بصش ها ورد د از زندگي اجتماعي جديدد وديعآاندد
وطرح باشد( .شبستري)19 :9731 ،

نقدی که مويوان بر این طرز يترر فاند کرد آن است که آین آنچه دن بخ
دیگری از دن ن فجود داند ف ننم آن يوسلعهیلنفتگو ف پ شلرفت اسلت پلذیرفتنو
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موبنشد؟ آین مسلانننن ناويوانند بر اسنس انزش منی دینو خود طرحلو نلو دن
عنلم دن اندازند ف بر اسنس آن مسنئ خود نا ح کنند؟ کجن فقه اسالمو بن قننون
ف مقرنايو که نفند يوسعه ف پ شرفت ملو نا نظنممند موسنزد مخنلف است؟ بله
عبنن

دیگر ،چه دل

متقنو فجود داندکه فقه اسالمو بن قلننون ف مقرنايلو کله

نفند يوسعه ف پ شرفت ملو نا نظنممند موسلنزد مخلنلف اسلت؟ اینرله اسلالم
قوان نو نا انائه موکند که اختال

ملنی اشلخنص نا برطلر

اجتانعو نا ایجند موکند آین بن مسئلۀ يوسعه مغنیر

ملوسلنزد ف نظلم

داند یلن بهتلرین زم نلهسلنز

يوسعه ف پ شرفت است؟ (نصری)781 :8711 ،
نتیجهگیری

افر فتتانن متقدم نفشنترری دینو سعو دن مانش نو سنت ف مدنن ته داشت
ف آخرا مر مدنن ته نا به سنت يحوی موداد ف يلقو حداکثری از دین نا يبل ل ف
يرفیج موناود ،فتتانن متأخر نفشنترری دینو ،بن خص فتتانن مرمنوي رو بله
پ

قرافلو شبستری ،سعو دن رر ناودن دین ف يتس ری اخالقو ف معنلوی از

دین داند .از منظر مبلغنن این فتتالنن ،منشلأ زیبلنیو دن سلخن خدافنلد مالنن
اف فشنیو است که بلرای ملر فلرد پ لدا شلود .سنختننشلرنو از ملتن مقلدس،
قرائتپذیری متون دینو ف نفیررد ماد نه به پلونال وم ف يلقو شریعتست وانه از
دین از دیگر فییفلو ملنی بلننز فتتالنن مرمنلوي رو نفشلنترری دینلو متلأخر
بهشاننموآید .به نظر مونسد کله بلرخال

نظلر ملدافعنن ف شلننحنن نفیرلرد

مرمنوي رو به دین ،م کدام از سخننن سخنگوینن این نحللۀ فرلری دن سلنحت
فرر ف اندیشه بدی ،ن ست .مر کس که بن سنت فرری آلالنن ف ادب لن
پرفيستنن اندک آشننیو داشته بنشد بهسندفو دنموینبلد کله يقریلرا

متألهلنن
ف يتبعلن

شبستری چ وی جو مونتنژ ففريهبردانی پننهای از اندیشهمنی رربلو قلدیاويلر
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ناوبنشد .حق قت امر آن است که فتتالنن مرمنلوي رو نفشلنترری دینلو مل
نسبت ف ماخوانو بن مننب ،دنفن دینو نداند ،چراکه بن فرفکنستن فحلو يلن حلد
یک يجربۀ نفانو شخصو ،برکنننسنزی شریعت عالو از فومر دین ،يتر ک دین
از اخالق ف عقنید ،ف يأفی مندی معرفت دینو ،عالالً ف محققلنً دیلن يبلدی بله
ش ری بو ین ف دم ف اشرم موشود که کننکردی جو دن سنحت خصوصو نداند.
به ظن قوی ،مويوان فتت که نفهمنی فرری نواندیشو دینلو متلأخر بلن خص
فتتانن مرمنوي رو نیشه دن مس ح ت ف نظریۀ جدایو دین از س نست ف اجتالنع
داند ف این دنست دن يقنب بن دین اسالم است که دین ف س نست نا دنممين ده ف
یتجوی موب ند .به يعب ر نفشنترر مسلانن :علو شریعتو ،دین ف دن لن دن اسلالم
يتر ک ننشدنواند ف این استعانن بود که به دمنن من انداخت که مذمب از زندفو
جداست ف نفشنترران من مم طوطوفان بنزفو کردند ،به خ ن اینرله داننلد ادای
نفشنترران انفپنیو نا دن برابر کل سن دن موآفندند ،رنف از اینره ق نس م،التننق
است.
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