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چکیده
انگیز و مناقشهرویکردهايعنوان محصول رویارویی دین با مدرنیته، یکی از روشنفکري دینی به

پرنفوذ چند قرن اخیر دنیاي اسالم است. این رویکرد در ایران نیز به یکی از مباحث مهم و 
بعضاً متفاوتی را تجربه کرده است. این هايگیريجهتشده و ان تبدیلمیان اندیشمندبرانگیزجنجال
گردند. گذاريناممتفاوتی هايموجسبب شده است تا روشنفکري دینی ایران در قالب هاگیريجهت

و فلسفی شناسانهمعرفتگیريجهتآن با “ جریان متأخر”و “ سازي دانشاسالمی”،“احیاگري اسالمی”
دین را با تواندمی. جریان متأخر روشنفکري دینی ایران بر این ادعاست که هاستوجمجمله این از

مدرنیته و عناصر آن ازجمله شهروندي، سازگار کند. نوشتار حاضر باهدف بررسی امکان سازگاري دین 
تا به این پرسش پاسخ دهد کوشدمیجریان متأخر روشنفکري دینی، اندازچشمو شهروندي مدرن از 

امکان و ظرفیت این جریان را در سازگاري با شهروندي مدرن چیست و سپس تربیت شهروندي که 
گیردمیکیفی قرار هايپژوهشمتناسب با مفروضات این جریان را ترسیم کند. پژوهش حاضر در زمره 

این پژوهش نشان هايیافته. جویدمیتفسیري، سود - و براي رسیدن به هدف خود از روش توصیفی
بر شناسیمعرفتو اصولی که دارد و نیز با طرح اولویت هافرضپیشکه این جریان فکري با هددمی

است با مفروضات مدرنیته و شهروندي مدرن خود را سازگار توانستهدر بسیاري از موارد شناسیهستی
ت نیافته است.از مسائل به توافق دسايپارهکند و تحقق تربیت شهروندي مدرن را ممکن سازد، اما در 

ي، روشنفکري دینی، تربیت شهرونديشهروندي، روشنفکر:يکلیدهاي واژه
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مقدمه
زندگی اجتماعی انسان پیامدهاي گوناگونی داشته است. شهروندي، در زمره همین پیامدها 

تنها دچار تحول گردیده، بلکه، در است. این مفاهیم در طول تاریخ زندگی اجتماعی بشر، نه
شده است. بر همین اساس، متفکران این تحول آنمتفاوتی از يهابرداشتنت هم درون یک س
، ازجمله، رایزنبرگ، سیر تحول مفهوم شهروندي اندکردهمتفاوتی تقسیم هايدورهرا در قالب 

و یابدمیآغاز و تا آغاز دوره مدرن ادامه هایونانی؛ مرحله اول، با کندمیرا در دو مرحله ارائه 
.)35، ص 1،1994(منویلدارددوم، از دوره مدرن آغاز و تاکنون ادامه مرحله 

شهروندي در یونان باستان، نه بر اساس حقوق افراد، بلکه بر تعهدات افراد مبتنی بوده 
. آنچه )28، ص 1390(فالکس، است شدهمیتلقی فضیلتعنوان راهی براي کسب است و به

ژاد، طبقه و شهروندي بوسیلۀ نهمیت است، این است که درباره شهروندي یونان باستان حائز ا
، بنابراین، مفهوم شهروند آتنی، در ماهیت )31، ص 2008، 2(بالمیگردیدمیجنسیت مشخص 

یافتمینگر، در اندازه جغرافیایی محدود، در سطح عمیق و تعهدات گسترده، تجلی کل
.)39، ص 1997، 3(داگر

وجوي نجات ناي تعقیب افتخار جاي خود را به جستدر قرون میانه، شهروندي به مع
، که تبیین دکترین 4فردي و پیگیري امور درونی و اخروي داد. کتاب شهر خدا اثر آگوستین

، ص 1999، 5(بیلی، نمونه روشنی از شهروندي در دوره میانه است هاستانسانجهان و فرجام 
55(.

و فردگرایانه، گرایانهجمعسنت کلی در دوتوانمیمفهوم شهروندي در دوره مدرن را 
جاي فردگرایی کمونیستی، بر همبستگی گروهی بهگرایانهجماعتروایت وجو نمود. در جست

بر مسؤولیت و تعهد افراد به با تکیهگرایانهملیو مبارزات هاجنبشتأکید دارد. این روایت در 
، هویت، طبقه، قومیت و مذهب اهآزاديجامعه متبلور شده است که دولت در تالش است تا 

فردگرایانه از شهروندي هايگرایشریشه توجه به ).2005:17، 6محدود کند (اوزلر و استارکی
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قانون ”را باید در مکتب لیبرالیسم پیدا کرد، زیرا، اندیشمندان این مکتب فلسفی، آموزه 
این سنت، سه ارزشی که باید اند. درکاربردهرا براي توضیح کرامت انسانی و آزادي به“ 1طبیعی

اجتماعی و مشروطه سیاسی است تکثرگراییدر هرگونه رویداد یادآوري شود، آزادي فردي، 
رابطه میان فرد و دولت توانمیدر روایت مدرن، شهروندي را ).31، ص 2002، 2(فورست

. شوندمیسته حقوق و تکالیف متقابل به هم وابيهدانست که در آن، دو طرف این رابطه بوسیل
عیاري که از سوي دولت شهروندان به سبب برخورداري از حقوقی بنیادین و با عضویت تمام

)، بنابراین، شهروندي 172، ص 2004، 3(هیوودگردندمی، از بیگانگان متمایز کنندمیخود پیدا 
ده است فردي ش- در روایت باستانی، تبدیل به ماهیتی جمعی“ انهیگراجمع”از ماهیتی صرفاً 
. ردیگیمصورت “ فردیت”و 4“عمومیت”یابی به براي دستیزمانهموجوي که در آن، جست

بر این اساس، ماهیت شهروندي جمعی و فردي است که بر پایه کیفیت مشترك همه اعضاي 
، 1388شود (پروکاکی، ها در بیان احساس تعلق خود استوار میجامعه و اعمال هرکدام از آن

).188ص 
رش اندیشه شهروندي مدرن در مرزهاي جغرافیایی غرب محدود نشد، بلکه، تمام گست

که دنیاي اسالم در رویارویی با این مفهوم و طوريجهان ازجمله دنیاي اسالم را در برگرفت، به
، کسانی که کهاینمتعددي گردید ازجمله؛ نخست هايچالشفردش، دچار مفروضات منحصربه

، بر این باورند که ادیان از گذشته به اندپذیرفتهعنوان باور اساسی ا بهجوهره عقالنیت مدرن ر
هستند و شهروندي ناظر به نیازها و شرایط اجتماعی و سیاسی سنتو ناظر به انددهیرسظهور 

، دهدمیزمان حال است، درنتیجه، دین کارایی خود را در عرصه مناسبات اجتماعی از دست 
حدود کرد و یا کنار گذاشت.بنابراین، باید آن را م

وابسته به فرهنگ، محصول ايپدیدهعنوان به5، شهروندي و تربیت شهرونديکهایندوم، 
لیبرالیسم است که با آن پیوندي محکم دارد و چون تربیت شهروندي با لیبرالیسم همزاد و 

، 6مانند؛ آزاديبرادرند، تربیت شهروندي یا جامعه مدنی امري مطرود است، بنابراین، مفاهیمی

1- Natural law
2- Forst
3- Heywood
4- Generality
5- Citizenship Education
6- Liberty
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عنوان مفروضات اساسی شهروندي مدرن در دست بهو مسائلی ازاین2، فردگرایی1برابري
).154، ص 1380(سجادي، گیرندمیتعارض جدي با دین قرار 

عنوان جمله ایران، دین را بهجهان اسالم ازکشورهايمسالۀ اساسی این است که برخی 
، بنابراین در این کشورها، اندنمودهاخروي بشر فرض کننده نهایی سرنوشت دنیوي وتعیین

اند و از شدهقوانین مدنی، اجتماعی، حقوق اساسی و قانون اساسی بر اساس مبانی دینی تدوین
و 3مانند؛ آزادي، دمکراسیهاییگزارهسوي دیگر، در مسیر گذار به مدرنیته با مفاهیم و 

و مفروضات دینی آنان در تناقض به نظر هابنیانمفاهیمی از این قبیل، سروکار دارند که با
منجر به سردرگمی متولیان امر سیاست، تعلیم و تربیت، فرهنگ تواندمیرسند و این مسئله می

گذاري براي عرصه مناسبات اجتماعی منجر گردد، و اقتصاد، در تدوین قوانین و سیاست
باشد، امري سازچارهارضات راهگشا و بنابراین، دنبال کردن راهی که بتواند در حل این تع

است.ناپذیراجتناب
و رویکردهاي مختلف هايدارنیدکه شهروندي در دنیاي اسالم خود تابعی از ازآنجایی

فکري اخیر جهان اسالم، يهاسنتتنها در دینی است، بنابراین، طبیعی است که شهروندي، نه
متفاوت باشد، بلکه، در 6اسالمیگراییسنتو5دینیبنیادگرایی، 4مانند؛ روشنفکري دینی

انتظار توانمینتیجه، متفاوتی از آن صورت پذیرد. دريهابرداشتدرون یک رویکرد، 
متفاوتی از این رویکردها را نسبت به شهروندي مدرن داشته باشیم.هايواکنش

ن ادعاست که حاضر جهان اسالم، روشنفکري دینی متأخر ایران بر ایرویکردهايدر میان 
را برطرف کند و میان دین و شهروندي مدرن سازگاري ایجاد کند. هاچالشاین تواندمی

پرسش اساسی اینجاست که این جریان فکري از چه توانمندي برخوردار است که بتواند میان 
از تربیت شهروندي مدرن در بستر فرهنگ دینی ترسیم ايچهرهاین دو مناسبتی ایجاد کند و 

و تعارضات موجود را حل نماید؟ نوشتار حاضر در پی این است تا امکان این سازگاري کند
این جریان فکري، بررسی کند و سپس تلویحات تربیت هايفرضپیشرا با توجه به 

1- Equality
2- Individuality
3- Democracy
4- Religious Intellectualism
5- Religious Foundamentalism
6- Religious Traditionalism
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شهروندي متناسب با این رویکرد را ترسیم نماید.

روش پژوهش
براي فهم علوم انسانی در پارادایم و روش متناسباندمتفاوتعلوم انسانی با علوم طبیعی 

است که مردم به لحاظ هاییروش. هدف این پارادایم، فهم گرددمیپذیرامکانتفسیرگرایی 
. بهترین شکل تبیین واقعیت در کنندمیذهنی، چگونه جهان اجتماعی خود را خلق و تجربه 

، شودمیکه استفاده این پارادایم، محدودسازي آن به زمان و مکان خاص است و هر روشی 
، 1388اجتماعی از دیدگاه کنشگران اجتماعی داشته باشد (ایمان، هايپدیدهباید سعی در فهم 

هر فرد یا “ زیست جهان”اجتماعی و هايپدیده)، بنابراین، در این پارادایم، فهم 53و 52ص 
سه سطح تحلیل ها، ژوهش. در این پگرددمیپذیر کیفی امکانهايپژوهشجامعه از مسیر 

وجود دارد و این 3“تفسیري تجریدي”و 2“تفسیري–توصیفی ”،1“توصیفی”بانام؛ هاداده
صورت یک پیوستار است که از هم جدا نیستند، بلکه هر سطح، سطوح پیشین را در سطوح به

). پژوهش حاضر نیز متناسب باهدفی که 122، ص 1994، 4گیرد (میکوت و مورهاوسبرمی
میکوت و هايدادهو از سطح دوم تحلیل گیردمیکیفی قرار هايپژوهشزمره دارد، در 

.کندمیاستفاده “ تفسیري-توصیفی“ورهاوس، یعنی سطح م

روشنفکري
. داراي 1”کاررفته است: در فرهنگ فارسی معاصر، اصطالح روشنفکري به دو معنا به

گ در و ارزش دانش و فرهن. معتقد به نقش2بینشی آگاهانه و دور از خرافه و تعصب. 
).683، ص 1381(صدري افشار. حکمی و حکمی، “ پیشرفت جامعه و بهروزي مردم

شصت ياعدهازنظر اصطالحی، روشنفکري داراي تعاریف زیادي است تا جایی که 
. برخی در رهیافتی تاریخی به پدید روشنفکري، آن را در دانندیمحمل تعریف را بر آن قابل

و گريستیزهو فعالیت عمده روشنفکران را اندنمودهاجتماعی بررسی ايهجنبشقالب 
).85، ص 1366(آشوري، انددانستهمخالفت با نظام سیاسی حاکم 

1- Descriptive
2- Descriptive- Interpretative
3- Interpretative- Abstractive
4- Maykut & Morehouse
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: اندگفتهو در تعریف آن انددادهبرخی دیگر، روشنفکري را از منظر کارکرد موردتوجه قرار 
وجوي د موجود میان جستروشنفکر کسی است که در وجود خودش و جامعه به تضا”

يهاارزشحقیقت عملی (با همه معیارهایی که دارد) و ایدئولوژي مسلط (با سیستم 
).65- 66، ص 1380(سارتر، “ کندیم)، آگاهی پیدا اشیسنت

روشنفکر فردي است با ”: گویدمیادوارد سعید نیز به کارکرد روشنفکري توجه کرده و 
دن، مجسم کردن و تبیین پیام، نظریه، رویه، فلسفه یا شده براي فهمانیک قوه ذهنی وقف

).43، ص 1377(سعید، “ شه، هم براي همگان و هم به همگاناندی
اند از: نقد سنت، فرا رفتن از مهم روشنفکري عبارتهايویژگیشده، بنا بر تعاریف گفته

، آفرینش رایج، بررسی و نقد وضع موجود و عرضه شیوه جدید زندگیهاياندیشهسنت و 
روشنفکري تواننمیدیگر هاویژگینو و انجام کار فکري مستمر. با این هاياندیشهو هاایده

را در مقطعی خاص از تاریخ منحصر نمود.
ی خاصهايویژگیگفتمان نویی با گذاربنیانمثابه روشنفکري در معناي مدرن، به

“ گراییانسان”،“و جامعههااندیشهر سطح ایفاي نقش منتقد د”،“التزام به عقالنیت مدرن”مانند؛
اجتماعی متمایز کند، فرض شده است (علوي هايجریانکه آن را از سایر “تعهد اجتماعی”و 

).21، ص 1380تبار، 

روشنفکري دینی
فرد اجتماعی است که توجه منحصربهيهادهیپدویژه متأخر آن، یکی از روشنفکري دینی به
روشنفکري دینی از اضافه دینی و سیاسی را به خود جلب کرده است.اکثر متفکران فلسفی، 

به وجود آمده است. این جریان نیز در ایران از بدو “ روشنفکري”به کلمه “ دین”شدن پسوند 
و مراحل مختلفی را سپري کندمیمختلفی را راهبري هايبنديدستهزایش، خطوط فکري و 

، ازجمله، انددادهمختلف موردبررسی قرار هايرادایمپانموده است. برخی این مفهوم را در 
) باهدف اصالح نهضت دینی 132پارادایم احیا و اصالح فکر دینی (از انقالب مشروطه تا دهه 

) باهدف مبارزه 1368تا 1320گري (از و آشتی میان دین و معرفت غربی، پارادایم انقالبی
کنندمیتاکنون)، مشخص 1368گري (از رفیسیاسی، ایجاد مکتب دینی سیاسی و پارادایم ع

).30، ص 1379(رزاقی، 



83بررسی ظرفیت روشنفکري دینی متأخر ایران در تحقق تربیت شهروندي مدرن

ایمان، سیر تاریخی، آن را در قالب دو موج بیان کرده است، موج نخست این حرکت با 
در پاسخ “ احیاگري اسالمی”وان او با عنوان و پیراسدآباديکسانی مانند سید جمال هايتالش

اسالمی سازي ”با عنوان هاتالشد و موج دوم این شروع ش“ مسلمانانماندگیعقبراز ”به 
میالدي ادامه یافت است و رهبران این موج، به دنبال این بودند تا علم 1970يدههاز “ 1دانش

اسالمی یا علم دینی تولید کنند و تأکید بیشتري بر ارتباط میان علوم جدید و نهاد دین داشتند 
).8، ص 1392، ساداتی(ایمان و کالته 

موج سوم روشنفکري دینی پس از انقالب نگارندگان این نوشتار بر این ادعا هستند که
دارد شناسانهمعرفتاسالمی ایران آغازشده است که مسائل موردعالقه متفکران آن بیشتر جنبه 

، مسائل اجتماعی و سیاسی انسان مدرن ظاهرشده است. “کالم جدید”و در ارتباط با مسائل 
کار کسانی مانند شریعتی و مطهري آغاز و سپس، متأخرینی مانند سروش، این موج، با اف

کدیور و مجتهد شبستري، ادامه یافته است. در سنت روشنفکري دینی متأخر پس از انقالب 
شده است و با وگو میان معرفت دینی و معرفت غیردینی سخن گفتهاسالمی در ایران، از گفت

و هرمنوتیکی از دین، براي سازگاري میان دین و مدرنیته یتشناخمعرفتيهااستداللتأکید بر 
تالش شده است. منظور اندیشمندان این موج از مفهوم روشنفکري دینی، سازگاري میان 

درون يهامیپارادامدرنیته و سنت است. هدف از این جریان را تالش براي سازگاري میان 
بومی يهاپشتوانهنوسازي در اندیشیدن با يهاوهیشبه یابیدستسنت با مفاهیم مدرنیته و 

اند تا نگاه سنت را با و بر این باور است، مدعیان این جریان فکري معاصر به دنبال آنداندمی
و رابطه شدنیجهانمفاهیمی مانند آزادي و حقوق عمومی، حق اختالف و حقوق بشر، 

دست، روشن سازند (وصفی، دیگري، رابطه دولت و ملت، توسعه و حاکمیت و مسائلی ازاین
).5، ص 1387

که گاهی مفهوم روشنفکري دینی با نواندیشی رسدمییادآوري این نکته ضروري به نظر 
، این در حالی است که این دو واژه متفاوت است. در گرددمیاشتباه یکسان فرض دینی به

فاع عقالنی شود و یک دین یا مذهب دهايگزارهنواندیشی دینی، تالش بر این است که از 
یادکرد، اما، روشنفکر “ کالم”یا “فقه پویا”از آن به توانمیو گیردمیدین، پایه و اساس قرار 

چیز را با ابزار همهکندمیچیز جز حقیقت و کشف آن متعهد نیست و تالش دینی به هیچ

1- Islamization of Knowledge



)2ي ، شماره1395ستان پاییز و زم، 23، سال ي ششم(دورهتربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،علوميمجله 84

روشنفکري دینی ، تعاریف و کارکرد این مفهوم، برنامه هابرداشتعقالنیت بسنجد. از میان 
که با رویکرد فلسفی و موردمطالعه در این پژوهش، روشنفکري متأخر یا موج سوم آن

آن را هايبرنامه، موردنظر است که هدف و کنندمیبه متن دین مراجعه شناسانهمعرفت
دینی ”و “ جامعهزايدروننوسازي ”،“عصري کردن دین”در سه محور خالصه کرد: توانمی

.“کردن عصر

بحث و بررسی
پس از روشن شدن مفهوم تربیت شهروندي، روشنفکري و روشنفکري دینی، آنچه 

، این است که بدانیم روشنفکري دینی از چه مفروضات و رسدمیضروري به نظر 
برخوردار است که بتواند با شهروندي مدرن سازگار شود.هاییتوانمندي

روشنفکري دینیهايفرضپیش
و ایدئولوژیک از باورانهذاتهايتعریفپیش کشیدن ن و معرفت دینی.تفکیک میان دی

، در چنین حالتی اندیشمند دینی دچار گرددمیدین منجر به الغاي فاصله میان ذات و عین 
، درنتیجه، دین در بسیاري از شودمیدر دین “ همانیاین”نگاري دین و معرفت دینی یا یکسان

اندیشید (ابوزید، ايچارهبراي آن تواننمیکه گیردمیرضی قرار موارد با دنیاي مدرن در تعا
تبدیل “ کالم”در دایره “ فقه پویا”ترین حالت، فهم دینی به بینانه) و یا در خوش62، ص 1383

.شودمی
طور اعم و سازگاري بنابراین، به باور برخی اندیشمندان، براي تولید علم و معرفت دینی به

، 1394طور ویژه، باید از روش و تفسیر فلسفی بهره جست (شمشیري، ن بهدین و دنیاي مدر
جا).(هماناندداده). دیگرانی مانند؛ میرباقري و باقري نیز همین روش را پیشنهاد 107ص 

بر همین اساس، روشنفکران دینی با طرح نظریه جدایی دین و معرفت دینی در پی رهیافتی 
. هرکدام از اندیشمندان این مدرسه با اولویت اندیتهمدرنتازه براي سازگاري دین و 

دین را با اندنمودهدر یک پروژه مشترك و هماهنگ تالش 2شناسیهستیبر 1شناسیمعرفت

1- Epistomology
2- Ontology
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اجتماعی روشن هايگفتماندنیاي جدید سازگار نشان دهند و نسبت گفتمان دینی را با سایر 
ترین مهمتوانمیو فلسفی را شناسانهمعرفتت کنند و افق آن را گسترش دهند. بنابراین، رهیاف

وجه بنیادین روشنفکري دینی دانست.
“ شناسیهستی”را بر “ شناسیمعرفت”براي همه اندیشمندان فلسفی، روشن است که کانت 

که شناخت ما باید با اشیاء پنداشتندمیدر فلسفه مقدم کرده است. تا پیش از کانت چنین 
راه دیگري را در پیش گرفت و بر این نکته تأکید کرد که:منطبق باشد، اما کانت

ما باید چنین بپنداریم که اشیاء باید بر شناخت ما منطبق باشد. جهان، جهان تجربه ماست، 
، بلکه، ما شناسیمنمیطور مستقیم هرگز بهکندمینه چیزي بیرون از آن. جهانی را که در ما اثر 

).46، ص 1379(سولومون، گذاریممیر آن یا در آن تأثیر اساسی جهان بهايصورتبا دادن 
شناسانه ترین نماینده گفتمان روشنفکري دینی متأخر، با نگاه معرفتعنوان مهمسروش به

کانتی در تالش است تا پروژه روشنفکري دینی را موجه جلوه دهد. سروش نیز با اتخاذ 
ما ”: گویدمیباره و دراینکندمیتعریف کانت، جهان را برآیند شناخت انسان شناسیمعرفت

محیط نیستیم. ما العملعکس. ما شودمیگوهري مستقل هستیم نه برآیند تأثیراتی که بر ما وارد 
)، درنتیجه، به باور وي، 128، ص 1361(سروش، “ کنیممیعنصري هستیم که محیط را ایجاد 

اما ایمزندهاي همه. ما همه در یک دنیا گوناگون روبرو هستیم، نه یک جهان برهايجهانما با 
تر اینکه فقط با ایجاد مصنوعات مادي، بلکه مهمو نهکنیمنمیهمه در یک دنیا زندگی 

). پس از 287، ص 1388(سروش، کنندمیمصنوعات تئوریک ما هستند که جهان را دگرگون 
هد میان معرفت دینی تفکیک میان دین و معرفت دینی، گام بعدي سروش این است که نشان د

هايفرضپیشها و و سایر معارف بشري پیوندي ناگسستنی وجود دارد و نقش پیش فهم
اول: هیچ فهمی از ”و بر این باور است که: سازدمیعالمان دینی در فهم متون دینی را پررنگ 

تحول یابند، بیرونی هايفهمبیرون دینی متکی نباشد. دوم: اگر هايفهمدین وجود ندارد که به 
).157(ص “شودمیبیرونی دین هم متحول هايفهم... سوم: شودمیفهم دینی هم متحول 

)، اما بنا بر اندیشه وي، 181گرچه سروش براي دین و شریعت یک ذات ثابت قائل است (ص 
و پایانبیوگوي فهم ما از دین است، بنابراین، در فرایند فهم یک گفتکندمیآنچه تغییر 

پذیرامکان، درنتیجه، با روایت مدرن امکان خوانشی تازه از دین گرددمیتمر برقرار مس
.گرددمی
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شبستري از دیگر روشنفکران دینی متأخر، بر این باور است که در فرایند این مواجهه، باید 
(مجتهد کندمیمعرفی “ هرمنوتیک”به اجتهاد مستمر روي آورد و راه چاره آن را در بستر 

).92، ص 1384ستري، شب
در علوم تجربی مورد“ یابیعلت”و “ تبیین”جاي را به“ تفسیر”و “ فهم”هرمنوتیک، باور به 

توجه هاآنجاي تبیین رابطه میان متغیرها به فهمیدن معناي دیگر، بهبیان، بهدهدمیتوجه قرار 
ها، عالئق و انتظارات ). در فرایند هرمنوتیک نقش پیش فهم269، ص 2002، 1(صدريشودمی

، بنابراین گیردمیتوجه قرار عنوان مقدمات و مقومات فهم و تفسیر متون دینی موردمفسر به
پذیرامکانپیشین هايدانستهها و در هرمنوتیک هیچ تفسیر و فهمی بدون پشتوانه پیش فهم

). تأمالت دینی 17، ص1384(شبستري، گرددمیپیشین بنا هايفهمو فهم جدید بر گرددنمی
وگو میان مفسر و متن و یا شبستري هرمنوتیک فلسفی و دیالوگی است، زیرا شبستري بر گفت

است 2وگو گادامرکه این امر ناظر به هرمنوتیک گفتکندمیسخنی آن دو صحبت از هم
).725-728، ص 3،2002(ارجمند

بستري را در سازگاري دنیاي رویکرد هرمنوتیکی شتواندمیدیدگاه گادامر از چند جهت 
مدرن و دین یاري دهد؛ نخست، گادامر، برخالف فیلسوفان روشنگري معتقد است که مفسر 

به متن مراجعه کند و رهایی از سنت هرگز ممکن تواندنمیبدون رهایی از سنت هرگز 
در ما و ). سنت، صرفاً به معناي بقایاي گذشته نیست، بلکه، 270، ص 1975(گادامر، گرددنمی

رابطه ما و توانمی. بدین ترتیب کندمیپذیر با ما جریان دارد و نهایتاً فهم را براي ما امکان
). شبستري، 50- 51، ص 1987، 4بارتهلدسنت را از نگاه گادامر به همزیستی تعبیر کرد (

و ندکمیوگو معرفی سوي گفتعنوان یکباره به پیروي از گادامر، سنت یا متن را بهدراین
از تواندنمیمعنا ”که: کندمیو اذعان داندمیوگو را مفسر با نگرش انتقادي سوي دیگر گفت

).16، ص 1384(مجتهد شبستري، “ متن جدا و بیگانه باشد
عنوان ویژگی اصلی هرمنوتیک، به“ فهمیدن”عنوان موضوع فلسفه. کانونی شدن دوم، فهم به

، 1389(باقري، آینددرمینا که امر چگونه به فهم و تجربه نتیجه تالش گادامر است، به این مع

1- Sadri
2- Gadamer
3- Arjomand
4- Barthold
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“ ورود به یک بازي”و عمل فهم را “ بازي“یند فهم، متن یا اثر را به ). گادامر در فرا283ص 
داندمیو فهم را حاصل ترکیب و امتزاج افق معنایی مفسر و افق معنایی اثر کندمیتشبیه 

و دهدمیرا موردتوجه قرار “ فهم”شبستري نیز ).154- 158، ص 1984، 1(گرنت و تریسی
ها، عالئق و انتظارات مفسر و ترجمه متن ها یا پیش دانستهمقدمات و مقومات فهم را پیش فهم

:گویدمیداند و در افق تاریخی مفسر، می
تنها هنگام تفسیر متون، بلکه پیش از هر کوشش علمی دیگر نیز شخص محقق درباره نه
تحقیق کند، یک پیش فهم و پیش دانسته دارد... هیچ دانشمند یا مفسر یا هدخوامیآنچه 

شکل و هاآنخود را از عدم به وجود آورد و به هايشناختافکار و تواندنمیاينویسنده
).17، ص 1384(مجتهد شبستري، سامان دهد

ی از دین را مورد ، قرائت رسم“ه استتر از فقاسالم بزرگ”بنابراین، وي با این توضیح که 
و با استفاده از هرمنوتیک فلسفی گادامر، قرائت انسانی از دین را دهدمیپرسش و نقد قرار 

هايگونهبه توانمی. بر این اساس، هر متنی را کندمیبراي خروج از این بحران پیشنهاد 
ل را پذیرفت قبونقد کرد و قرائت قابلتوانمیمتفاوت فهم و تفسیر کرد و هرگونه فهم را 

)، درنتیجه، مفاهیم دنیاي جدید، مانند؛ آزادي، دمکراسی، 7، ص 1379(مجتهد شبستري، 
را نقد کرد هاآنتواننمیحقوق بشر، تساهل، جامعه مدنی که بر اساس قرائت فقهی و رسمی 

دید و بر بحران دین در عصر جافتدمیبا مدرنیته سازگار و پسوند دینی داد، در قرائت انسانی
.دهدمیخاتمه 

گذار از اسالم ”کدیور، از دیگر روشنفکران دینی متأخر ایرانی است که با طرح نظریه 
در تالش است تا امکان سازگاري دین و “)گراغایتاسالم معنوي (”به “گرا)تاریخی (صورت

یت کلی دو غایت کلی و جزئی دارد. غاگراغایتمدرنیته را ممکن گرداند. به باور وي، اسالم 
اند شدهعنوان غایت جزئی دین در نظر گرفتهکه همان تقرب خداوند است. احکام و مناسک به

). وي، غایات کلی دین را 39، ص 1387(کدیور، گیرندمیکه در خدمت غایات کلی قرار 
و غایات جزئی دین، شأنی هاگزارهکند و براي امري ثابت، فرازمانی و فرا مکانی فرض می

جا). گردند (همانکه با گذر زمان و مکان دچار تغییر میگیردمیمند در نظر و تاریخزمانمند
، به داندمی“ نهایتاً کاشف حکم شرع”عقل را وي با رویکردي انتقادي به اسالم تاریخی که

1- Grant & Tracy
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جا، ص که توانایی درك غایات احکام شرعی را دارد (همانبخشدمیعقالنیت جایگاه رفیعی 
و هاظرفیتن، گسترش اعتبار و محدوده اختیارات عقل در اندیشه نظري کدیور، ) بنابرای40

گشوده است که دین بتواند با مدرنیته و گراغایتامکاناتی را فراروي نظریه اسالم معنوي و 
هاي آن به توافق برسد و مناسبات اجتماعی و دنیوي بشر را سامان ببخشد.مؤلفه

شناسانه روشنفکران دینی این پرسش را یافت معرفتتفکیک دین و معرفت دینی و ره
متعدد و مستمر از دین وجود دارد، معیار تشخیص هايخوانشکه، اگر امکان کندمیایجاد 

فهم دینی را تا زمانی که روشمند ”درستی فهم دینی چگونه است؟ پاسخ سروش این است که: 
آیدمیحساب فهم دینی بهشناسیمعرفتباشد و از قواعد عالمان فهم استفاده کند، ازنظر فهم

).287، ص 1388(سروش، 
مند و شناسانه روشنفکري دینی، تاریخاز دیگر پیامدهاي رهیافت معرفتعرفی کردن دین.

زمانمند بودن متون دینی و سنت است. ابوزید بر این باور است که، معنا همواره از خارج بر 
شده بر متن تاریخی و انسانی دیهی است که معناي تحمیل. بنابراین، بگرددمیمتن دین تحمیل 

).263، ص 1383باشد (ابوزید، 
امکان فهم دین را در نگرة “ موضوع شناسایی”و “ فاعل شناسا”سروش با تفکیک میان 

مند با هویت جمعی معرفت دینی یک معرفت تاریخ”: گویدمیو داندمیپذیرامکانتاریخی 
همه عین معرفت دینی هااینص، ناقص و متضمن خطاهاست و است، یک معرفت غیر خال

).106، ص 1388(سروش، “ است
اعتقادي و احکام فقه یا احکام معامالت، –کدیور با تقسیم دین به دو بخش امور ایمانی

و پنداردمیفرازمانی و فرامکانی هنجارهايو هاارزشبخش اعتقادي وایمانی دین را شامل 
و حقوق اساسی) را که المللبینکام جزایی و کیفري، حقوق اساسی، امور فقه معامالت (اح

که متناسب با هر عصري عقالیی، حکیمانه داندمیاحکام غیرعبادي هستند، تابع زمان و مکان 
تغیر کنند (کدیور، توانندمی، امروزه متناسب با شرایط و مقتضیات زمان اندبودهو عادالنه 

).30، ص 1387
همان عمل عرفی کردن دین قلمداد کرد، زیرا در توانمینوتیکی شبستري را روش هرم

مند است و فهمیدن متن موقوف به تفسیر آن است که بر اساس پیش تاریخ“ فهم”نظر وي، 
و هاامکان، بنابراین، شودمیمفسر از تاریخ انجام هايپرسشها، عالئق، انتظارات و فهم
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در چارچوب معینی از اجتهادهابنابراین در عرفی شدن، .اندمتحولفهم نیز هايشرط
(مجتهد شبستري، پذیرندمیاجتماعی، تاریخی، جغرافیایی و قومی، صورت هايواقعیت

).14- 16، ص 1388
که، فرایند عرفی کردن، آیدبرمیاز مجموع نکات موردتوافق روشنفکران دینی چنین 

است تا بتوانند آن بخش از دین را که تابع را به روي روشنفکري دینی گشودهايدریچه
شرایط زمانی و مکانی است با مقتضیات دنیاي مدرن سازگار کنند و آنچه را که با دنیاي مدرن 
در تناقض است، از دایره دین اخراج کنند. زیرا به باور آنان، اندیشه بشري ازجمله اندیشه 

ترتیب اینقایق زمانه خویش است. بهو حهاواقعیتدینی، محصول طبیعی شرایط تاریخی و 
احکام و شریعت دین متناسب با شرایط و بافت تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی مردم آن عصر 

.شوندمیوضع 
روشنفکران دینی با نگاه برون دینی و تأکیدي که بر تجربه بشري نگاه حداقلی به دین.

در مقابل “ دین اقلی”و با طرح دهندمیدارند، چیستی دین و انتظارات از دین را موردنقد قرار
تا دین را با مقتضیات امروزي بشر سازگار کنند. در دیدگاه اکثري، اندتالش، در “دین اکثري”

گیرد. عنوان یک متن جمیع جهات علم است و همه شئون زندگی بشر را در برمیدین به
داشت که در مقابل تمام انتظارات روشنفکران دینی براین باورند که نباید از دین این توقع را

انسان جواب کامل هايپرسشبشر جواب کامل داشته باشد، بلکه براي برخی از انتظارات و 
داشته باشد.

دین (نه معرفت دینی) کمال دارد نه جامعیت، کمالش هم ”: گویدمیهمچنان که سروش 
بنابراین، نباید از دین انتظار )، 109، ص 1379(سروش، “ باتیاقلی و ثبوتی است نه اکثري و اث

داشت که دین تمام مسائل دنیوي و اخروي را پاسخ دهد و داشتن چنین انتظاري ازنظر شرع و 
). در نظر سروش، انتظارات بشر از حکومت 366، ص 1392عقل پذیرفتنی نیست (سروش، 
که فقط به ظواهر عنوان علمی کامالً دنیوي پنداشته شده استدینی باید حداقلی باشد و فقه به

جا).(همانگیردمیاعمال تعلق 
کهاینو جامعیت دین را به معناي شودمیداستان شبستري نیز در این مورد با سروش هم

، 1383(عباسی به نقل از مجتهد شبستري، گیردنمیهمه مسائل را طرح و حل نماید، در نظر 
).141ص 
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مدار حذف کرده است و غایته اسالم معنوي و کدیور، نیز نگاه تشدیدي به دین را در نگا
... در این رویکرد کوشش شده است تا”: گویدمیو کندمیاسالم معنوي را بر نگاه اقلی فرض 

، اما در این قلمرو بر عمق و ژرفاي شودمیتر قلمرو دین نسبت به دو رویکرد قبلی کوچک
ا مناسبات جدید از قلمرو دین اخراج ... و بسیاري از امور ناسازگار بشودمیدین افزوده 

).30، ص 1387(کدیور، “ شوندمی
اند تا بنا بر آنچه در این مبحث آمد، روشنفکران دینی متأخر ایران از سه منظر در تالش

فضایی را شناسیهستیبر شناسیمعرفتدین را عصري و عصر را دینی کنند؛ نخست، اولویت 
مختلف از دین ممکن کردد و درنتیجه، جزمیت و هايانشخوبراي آنان فراهم کرده است تا 

انحصارطلبی دینی به حاشیه رانده شود. دوم، نگاه اقلی به دین سبب شده است تا آن بخش از 
دین که با مقتضیات زمانی و مکانی سازگار نیست از دایره دین اخراج شود و جزو امور دنیوي 

مندي و زمانمند دین سبب شده است تا مقتضیات و این جهانی بشر قلمداد گردد. سوم، تاریخ
حاکم بر دین تدوین و ارائه هايارزشامروزي بشر بوسیلۀ عقل و تجربه انسانی و با توجه به 

گردند.
تواندمیو عناصر روشنفکري دینی چگونه هافرضپیشکه آیدمیپیش، این پرسش اکنون

الیسم بیشترین نزدیکی را با روایت مدرنیته از که لیبرشهروندي مدرن را محقق سازد؟ ازآنجایی
)، بنابراین، براي پاسخ به پرسش باال، 34، ص 1390شهروندي به دست آورده است (فالکس، 

هاي شهروندي لیبرال و دین از منظر روشنفکري دینی موردبررسی قرار مناسبات میان مؤلفه
ترین مفروضات عنوان مهمو برابري، به. در روایت لیبرال، فردگرایی، آزادي، دمکراسی گیردمی

.گیرندمیشده است که در این بررسی موردتوجه قرار شهروندي در نظر گرفته

مفروضات شهروندي لیبرال
، گرددبرمیپیشین بشري هايسنتاگرچه گفتگو درباره اصالت فرد و جامعه به فردگرایی.

م قرارگرفته است و تمام عناصر دیگر در این طور تام، پایه و اساس لیبرالیساما، فردگرایی به
. اعتماد به استعداد و توانایی انسان در سامان بخشیدن به امور دهدمینظریه را تحت تأثیر قرار 

زندگی خویش، برابري و اعتماد به عقل انسانی، همه از مواردي است که فرد را در این مکتب 
ماینده برجسته لیبرالیسم، بیش از هر چیز به فرد عنوان نلیبرالیسم برجسته نموده است. الك به
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که حقوقی به وسعت طبیعت داشته باشد و این حق مقدم بر پیدایش و دهدمیاین امکان را 
، دهدمیتکوین حکومت است، اگرچه فرد براي پاسداري از فردیت و آزادي تشکیل حکومت 

).41، ص 1391، 1ولی، بازهم هر انسانی مالک شخص خودش است (کارپنتر
بسیاري را برانگیخته هايبحثدر فرایند مواجهه اسالم با دنیاي مدرن، یکی مواردي که 

سو، در متون دینی اسالمی، کرامت ذاتی انسان بارها مورد تأکید است. از یک“ فردگرایی”است، 
گرایانهجماعتقرارگرفته است و از سویی دیگر، ادبیات سیاسی اسالم، همواره از رویکردهاي 

، بهره برده است و این امر سبب شده است تا “امت واحد”و “ امت اسالمی”با مفاهیمی مانند؛ 
این پرسش طرح گردد که اصالت با فرد است یا جامعه.

در “ هاانسانحقوق واقعی ”و میان دهدمیکدیور، فردیت را با اندیشه حقوق بشري پیوند 
شده از سوي خداوند که با عمل با نی و فرامکانی وضععنوان احکام فرازمااسالم تاریخی به

در روایت “ حقوق بشر”و اندیشه شودمیتکالیف الهی و احکام شریعت به بهترین نحو محقق 
با بیانیه حقوق بشر سازگار افتد، تمایز قائل شده است (کدیور، تواندمیروشنفکري دینی که 

اصر را جزئی از احکام شرعی غیرعبادي ). وي، حقوق بشر انسان مع119و 188، ص 1387
که قید زمانی و مکانی را با خود به همراه دارد و متناسب با مقتضیات زمانی داندمی(معامالت) 

).119. تشخیص این امربر عهده عقل و تجربیات بشري است (ص کندمیو مکانی تغییر 
پذیرش اندیشه حقوق بشري سو و بنابراین، اعتماد به عقل انسانی و تجربیات بشري از یک

عنوان موجودي محق در عرصه فردیت انسان را بهتواندمیعنوان احکام شرعی غیرعبادي، به
عمل ممکن سازد.

که اصالت را به فرد دهد و کوشدمیمجتهد شبستري، با استفاده از مفاهیم حق و تکلیف 
، بلکه با عبودیت شودمینبر این باور است که انسان فقط با وظیفه یا مسؤولیت شناخته 

از حالل و توجه به امور دنیوي منديبهرهو عبودیت او اعم از تکلیف است و شودمیتعریف 
). در نظام 67و 66، ص 1379بخشی از عبودیت او قرار گیرد (مجتهد شبستري، تواندمی

، چراکه رسدمیمعرفتی مجتهد شبستري، ایمان افراد در کنار فردگرایی دنیاي مدرن به فعلیت 
جا، ص (همان“ به فردیت رسیده استهايانسانایمان واقعی مخصوص ”به بنا بر عقیده وي،

177.(

1- Carpenter William S
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طور مستقیم درباره فردیت سخنی نگفته اگرچه سروش مانند سایر روشنفکران دینی به
در خورده است، زیرا، گرهاشکانتیشناسانه در اندیشه او با نگاه معرفت“ فردیت”است، اما 

دیگر، بیاناوست، بههايآگاهیو هادانستهموقوف و محدود به هاانساناندیشه وي، هویت 
نیست، بلکه، هستی لنفسه است؛ و نفسهفیآدمی یعنی آگاهی او و این آگاهی، هستی “ کیستی”

بر این باور است که:
همان است که است وآدمیو معتقدات و تجارب اندوخته هادانستهو هاایدهآدمی همان 

فرق داشته باشد و تواندمی... درنتیجه، تنها موجودي است که هویتش با واقعیتش پنداردمی
).161، ص 1380(سروش، خودبیگانگی هم همین استمعناي از

است، نه چیزي بیرون از آن، “ من شناسنده”بنابراین، در نظریه سروش، جهان تجربه 
، به گرددمیبا پذیرش مفهوم فردیت آغاز شناسیمعرفتگام درنتیجه، در اندیشه وي، نخستین 

). از 128، ص 1361(سروش، “ کنیممیما عنصري هستیم که محیط را ایجاد ”بیان سروش: 
طور بهشناسیهستیبر شناسیمعرفتاین منظر، سروش با نگاه کانتی و در نظر گرفتن اولویت 

و قرار دادن حقوق بشر در ذیل امور “ تکلیف”بر “ حق”ویژه و روشنفکران دینی با اولویت 
غیرعبادي دنیوي، دین را با فردیت موردنظر در اندیشه لیبرالیسم، به صورتی غیرمستقیم 

.انددادهسازگار نشان 
، لیبرالیسم در برابر مزایاي فئودالی، سلطنت اياندیشهتاریخی و اندازچشم: از آزادي

مخالف پدیدار شده است ايفلسفهعنوان سم و فاشیسم، به، کمونیساالريدینمطلقه، استعمار، 
). آزادي در نظام سیاسی 17، ص 2007، 1و بر آزادسازي یا آزاد کردن داللت دارد (استار

هدف سیاسی ترینعالیبراي رسیدن به یک هدف سیاسی نیست، بلکه، ايوسیلهلیبرالیسم 
ارزش و شرافت انسانی آن را توجیه ) و با احترام به83و 82، ص 1377است (آربالستر، 

شناسیانسان). خاستگاه این مفهوم در نظریه لیبرالیسم ریشه در 94جا، ص نموده است (همان
شود که درراه شناخت آن دارد آنجا که انسان موجودي کامالً آزاد و مستقل در نظر گرفته می

، میان آزادي منفی 2). برلین70، ص 1383سعادت و رسیدن به آن خودکفاست (طاهري، 
(آزادي از) به معناي عدم تحمیل مانع و محدودیت از ناحیه دیگران و آزادي مثبت (آزادي 

1- Starr
2- Isaiah Berlin
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، ص 1392(برلین، شودمیبراي) به معناي استقالل، خود آیینی و خودفرمانی تفاوت قائل 
سهمیتز فقط به معناي امکان، بلکه، توان تعقیب و رسیدن به هدف است (). آزادي مثبت نه30

انسانی هايمهارتمفهوم سومی براي آزادي قائل است و آن را 2). فالیزچاکر2011:3، 1و برونا
).4، ص 1999(فالیزچاکر، داندمی“ 3قضاوت”عنوان بهشدهشناخته

را بدون آزادي غیرممکن فرض هاانساندار بودن و ایمانی بودن مجتهد شبستري، دین
فلسفه وحی این است که ”: گویدمیو بیندمیر آزادي انسان و شأن نزول وحی را دکندمی

. اگر خداوند وي را به آزادي نشناسد که با او سخن شناسدمیخدا انسان را به آزادي 
). وي، آزادي را به دو 28، ص 1379(مجتهد شبستري، “ کندمی، بلکه مجبورش گویدنمی

ي انسان از آزاد”ادي بیرونی عبارت است از . به باور وي آزکندمیگونه برونی و درونی تقسیم 
را شامل مشارکت سیاسی، آزادي بیان، آزادي هاآزاديو این “ جبرهاي بیرون از خودش

. آزادي شودنمیو هیچ محدودیتی را براي آن قائل داندمیمطبوعات و آزادي تجمعات، 
رهاي درونی مانند درونی ازنظر وي در فلسفه اخالق مطرح است و به معناي آزادي از جب

و این تنها از مسیر کندمیغرایز و لذات، است که قواعد و هنجارهاي آن را اخالق تعیین 
).63و 62، ص 1383(مجتهد شبستري، شودمیآزادي بیرونی میسر 

به نظر کدیور، مسئله آزادي یک مسئله تعبدي و نقلی نیست، بلکه، عقلی است و فارغ از 
دیگر، با بیانماقبل دینی است و مقدم بر اختیار دین و عقیده است، بهجنبه عقلی بودن، امري

نتیجه تواننمیو شودمیپذیرش آزادي است که تحقیقی بودن دین در عرصه عمل محقق 
).176، ص 1387تحقیق دین را قبل از تحقیق درباره آن گرفت (کدیور،

وي، انسانی بودن و عادالنه بحث است.قابلاششناسیمعرفتآزادي در نظریه سروش در 
و بر مقدم بودن تشخیص انسانی بودن بر خدایی بودن دین داندمیدین هايویژگیبودن را از 
آزادي را هايپایهو با تفکیک میان معرفت دینی و دین، گذاردمیصحه هاانسانبر آزادي 

و بر این باور است که ندبیمیو تکامل معرفت دینی بشر را درگرو آزادي نهدمیبنا ترمحکم
حقوق تواندمیسیال کردن فهم دینی و داوري آن درباره چگونگی حکومت دمکراتیک دینی، 

).275، ص 1381بشر و آزادي مردم را در یک حکومت دمکراتیک دینی تأمین کند (سروش، 

1- Schmidtz & Brennan
2- Fleischacker
3- Judgment
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ائز عنوان دغدغه مشترك روشنفکران دینی ایران، دو نکته حدر رابطه با مفهوم آزادي به
عنوان امري ماقبل دینی، خطر دیکتاتوري و اهمیت است، نخست، قرار دادن آزادي به

تا تساهل و تسامح انسان مدرن شودمیو این امر موجب بردمیانحصارگرایی دینی را از بین 
در روایت روشنفکري دینی محقق شود. دوم، اینکه آزادي در مکتب لیبرالیسم از هرگونه 

... حکومت هیچ کاري با جهان آخرت ”: گویدمیست، همچنان که الك مرجعیت دینی رها
از مرجعیت تواندنمی)، اما روشنفکر دینی 134، ص 1391(شاپیرو به نقل از الك، ”ندارد

هاي شهروندي دین غافل گردد و همین سبب شده است تا روشنفکران دینی با برخی از مؤلفه
گرایی ازجمله جنسخاص، مانند همهايگروهحقوق جدي مواجه گردند،هايچالشمدرن با 

مواردي است که روشنفکري دینی در برابر آن با پرسش جدي مواجه است. اگرچه پاسخ 
گرایی این است جنسخاص مانند همهاياقلیتروشنفکران دینی مانند کدیور درباره حقوق 

)، اما این 164، ص 1387ور، که این حقوق نیز در بیانیه جهانی حقوق بشر نیامده است (کدی
پرسش وجود دارد که اگر در آینده تجربیات و عقل بشري که موردتوافق روشنفکران دینی و 

اندیشمندان مدرن هست آن را مجاز شمرد، در این صورت پاسخ دین چه خواهد بود.
. ددگربرمینخستین زادگاه دمکراسی، البته در شکل محدود آن، به یونان باستان دمکراسی:

است. بهترین ترجمه رفتهمیبه کار “ حکومت مردم”این مفهوم ریشه یونانی دارد و به معناي 
است، زیرا، عده اندکی از مردم در “ 1دولت قانون اساسی”براي دمکراسی در نظام ارسطویی، 

).98، ص 1999رأي بودند. (بیلی، آن نظام صاحب
وبیگاه اندیشمندان، این واژه ن شده که گاهامروزه، دمکراسی چنان با مکتب لیبرالیسم عجی

. سهم برندمیبه کار “ دمکراسی لیبرال”و یا “ لیبرال دمکراسی”را در قالب دو واژه ترکیبی 
هاياندیشهاندیشمندان غربی در پیدایش این مفهوم، بسیار مشهود است و در این میان، آراء و 

ز همه بیشتر است و این بدان جهت است که ، ا4و روسو3، منتسکیو2متفکرانی مانند جان الك
انسان از بدو تولد در مقابل خداوند کهاین–این متفکران، برخالف دیدگاه مرسوم مسیحیت

، در تدوین و خلق دمکراسی نقش مؤثري ایفا “5حق طبیعی”تکالیفی دارد، با طرح مفهوم 

1- Constitutional Government
2- John Locke
3- Montesquieu
4- Rousseau
5- Natural Right
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).1388:55کردند (بشیریه، 
ه جدید بر اصولی استوار است که براي تشکیل دولت دمکراسی در هرگونه، چه قدیم و چ

و گراییقانوندمکراتیک در تالش است. جوهر اصلی آن را اصولی مانند؛ اصالت فرد، 
، ص 1377پیدا کرد (علیزاده، توانمیو تأکید بر حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی ساالريمردم
240.(

. وي، گویدمیینی و فقهی سخن سروش در رابطه با دمکراسی از دو گونه حکومت د
حکومت دینی را متکی به ایمان و تجربه دینی مردم و حکومت فقهی را مبتنی بر اجراي احکام 

). وي، در رابطه با حکومت از دو پرسش اساسی 355، ص 1392. (سروش، داندمیفقهی 
ه نخست، آنکه، حق حکومت از آن کیست؟ دوم اینکه، شیو”: گویدمیو کندمیصحبت 

). وي بر این باور است که پرسش نخست مربوط به 358جا، ص (همان” حکومت چیست؟
حکومت فقهی است و در این نوع، حق حکومت و شرایط حاکم از پیش بوسیلۀ فقه مشخص 

با تواندمیو حداکثر ارتباطی که شودمیطور ذاتی از خداوند اخذ گردیده و این حق به
یدا کند، این است که از طریق انتخابات حاکم کشف شود، اما دمکراسی و حقوق بشر ارتباط پ

براي حکومت مطرح "روش ”عنوان یک در حکومت دینی مبتنی بر تجربه دینی دمکراسی به
جا).مورداستفاده حکومت دینی قرار بگیرد (همانتواندمیکه گرددمی

(امور دنیوي) مجتهد شبستري، دمکراسی، آزادي و مساوات را مربوط به حکمت عملی
تواندنمی. این حکمت گرددمیدر آن مشخص هاانسانکه تنها ارتباطات اجتماعی داندمی

دینی و فلسفی گردد، بنابراین، صاحبان همه ادیان، شناسیانسانجانشین حکمت نظري و یا 
ه کنندکننده و تضمینجهت که تأمینو مذاهب حق حیات دارند. در دمکراسی ازاینهافلسفه

).110، ص 1379زندگی دنیوي است، همه از حقوق یکسانی برخوردارند (مجتهد شبستري، 
در گیريتصمیمهاي دمکراسی را نظارت همگانی، برابري سیاسی و امکان کدیور، مؤلفه
و آن را با بعد نظارت اجتماعی نشاءت گرفته از اصل کندمی، بیان هاسیاستحوزه مقررات و 

). استدالل 306- 309، ص 1387(کدیور، سازدمیاز منکر در اسالم مرتبط معروف و نهیامربه
پذیرامکانکدیور در بعد نظارت همگانی، این است که شناخت خیر عمومی براي همگان 

معروف و نهی از منکر که در اسالم است، بنابراین، محدوده جغرافیایی نظارت همگانی و امربه
. زیرا، دو کندمیل یافته است، به غیرمسلمانان گسترش پیدا تاریخی به نظارت مسلمانان تقلی
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نیست “ 1قاعده نفی سبیل”معروف و نهی از منکر، از مصادیق بعد نظارت همگانی و امربه
حکم ”ن عنصر دمکراسی، بین عنوا). اسالم روشنفکرانه درباره قانون به313، ص جاهمان(

و این شودمیانون عرفی با رضایت مردم معتبر . قشودمیتمایز قائل “ قانون عرفی”و “ شرعی
، بنابراین، هر حکم شرعی که آوردمیقانون، اعتبارش را با رضایت افراد جامعه به دست 

بخواهد به قانون تبدیل گردد، باید از صافی رضایت مردم بگذرد و اگر قانونی در تعارض با 
و مردم را قانع کنند که وضع یا لغو این احکام ثابت قرار گیرد، متولیان امر باید افکار عمومی

).319قانون، نادرست است (همان، ص 
استوار است (نجفی، “ رضایت”که اعتبار قوانین در نظریه لیبرال جان الکی بر ازآنجایی

براي اعتبار قوانین و مشروعیت سیاسی را “ رضایت”)، توسل به مفهوم 199، ص 1386
نقطه مشترك و موردتوافق میان دمکراسی روشنفکري دینی نتریاساسیو ترینکلیديتوانمی

و دمکراسی لیبرال دانست.
ضمیمه روشنفکري بپذیریم، را به“ دینی”که وقتی ما قید آیدمیحال، این پرسش به وجود 

؟ گرددنمیدینی و غیردینی هاياقلیتهايآزاديدینی خود ناقض حقوق و ساالريمردمآیا 
و بر این باور است که حکومتی پذیردنمیی بودن دولت دمکراتیک را سروش، حذف قید دین

لیبرال را جاري کند و نسبت به دین افراد حساسیتی نشان ندهد، خود یک هايارزشکه 
به حقوق الهی، به هالیبرالحکومت غیردینی و الئیک است. سروش، ضمن انتقاد از عدم توجه 

که هم حقوق و داندمیو آن را حکومتی ردازدپمیطرح اوصاف حکومت دمکراتیک دینی 
(سروش، کندمیو هم حقوق بشر و رضایت افراد را تکریم شماردمیرضاي خدا را محترم 

، با تفکیک میان دین و “قبض و بسط تئوریک شریعت”). وي با طرح نظریه 274، ص 1381
، عقل، ایمان، دمکراسی و معرفت دینی، به دنبال نسبت دین با دیگر شئون زندگی، مانند؛ علم

عنوان آزادي، است و معتقد به حکومت دمکراتیک دینی است. در چنین حکومتی، فهم دینی به
بوسیلۀ تواندمی، در چنین حالتی است که حقوق بشر گیردمییک عمل مبناي داوري قرار 

قاعده نفی سبیل و تأکید بر عزت اسالمی: سبیل در لغت به معنی راه است. اما در معناي اصطالحی به معنی -1
گونه راه قانون و شریعت است. مفهوم قاعده نفی سبیل این است که خداوند در قوانین و شریعت اسالم هیچ

است و هرگونه راه تسلط کافران بر مسلمانان بسته است. پس نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارده 
.در هیچ شرایطی تسلط کفار بر مسلمانان جایز نیست
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).280جا، ص حکومت پاس داشته شود (همان
بشر رسوخ کرده که هرچه زمان بگذرد اهمیت و نقش ، چنان در اندیشه”برابري”برابري:

در دو اصل از اصول بنیادین “ برابري”. چنانچه امروزه، ایده شودمیآن براي بشر امروز حیاتی 
شده است، نخست:لیبرالیستی است، بیانياندیشه، که خود ملهم از 1بیانیه جهانی حقوق بشر

ازلحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند. همه داراي عقل و و آیندمیتمام افراد بشر آزاد به دنیا 
).1، بند UDHRو باید نسبت به هم باروح برادري رفتار کنند (باشندمیوجدان 

و دربند دیگري، آورده شده است که:
ویژه از حیث رنگ، جنس، زبان، مذهب، تبعیضی، بهگونههیچبدون تواندمیهر کس 

دیگري و همچنین ملیت و وضع اجتماعی، ثروت، والدت و یا يعقیدهسیاسی و یا هر عقیده
گردد مندبهرهدیگر مندرج در این بیانیه هايآزاديهر موقعیت دیگر، از کلیه حقوق و 

)UDHR 2، بند.(
جهانی حقوق بشر بیانیهکه در اندیشه لیبرالیسم و چنانبنابراین، مفهوم برابري مدرن، آن

ژادي، دینی، جنسیتی، زبانی، عقیدتی و والدتی برابر ون هیچ قید نرا بدهاانسانآمده است، 
.داندمی

صورت مستقیم به مفهوم برابري نپرداخته است، اما، در ذیل حکومت دمکراتیک سروش، به
دینی آن را موردتوجه قرار داده است. وي، روایت ایدئولوژي، عرفانی و فقهی از دین را با 

طور ضمنی در ) و راه برابري را به488، ص 1392(سروش، کندمیدمکراسی ناسازگار فرض 
جا،که در آن نهاد دین دمکراتیزه باشد (همانبیندمی“ دولت دمکراتیک دینی”امکان وقوع 

بر اساس “ دولت دمکراتیک دینی”و “ دین دمکراتیک”)، بدین ترتیب، میان نهاد 494
)، 498جا، (همانگیردمیعرفی شدن قرار و در مسیر گرددمیوگویی برقرار گفت“ مصلحت”

حکومتی را متصور باشیم که امکان برابري و رقابت سیاسی براي همه را فراهم نماید.توانمی
و بر این باور است کندمیدین بررسی “ عرفی–زمینی ”شبستري برابري را درگرو قدرت

امروزي بشر نیست. قدرت متناسب با نیازهاي“ قدرت روحانی”آن در مقام تأسیس و که قر
و ما را در قلمرو قدرت مورد خوردمیعرفی قرآن است که با مقتضیات زمانی پیوند –زمینی 

در کنار سایرین زندگی کنیم، در “ ایمان و عمل صالح”با خواهدمیو از ما دهدمیخطاب قرار 

1- Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
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نابراین، ما بشودمیاین صورت، ایمان و عمل صالح شامل قلمرو حکومت و سیاست نیز 
مؤمن هايانسانسیاسی محروم از ایمان هستیم که نیازمند ایمانیم، نه هايانسانعنوان به

). در چنین حالتی است که حکومت به 158، ص 1383نیازمند سیاست. (مجتهدشبستري، 
حال برابري برآمده از مفهوم مدرن در جامعه محقق و درعینشودنمیسکوالریسم منتهی 

.شودمی

تربیت شهروندي روشنفکري دینی
هاي شهري ارتباط شده است که به توسعه شهروندي یا توانمنديتربیت شهروندي به گفته

؛ زیرا شودیمخاص فهمیده يهاملتدارد و اهداف آن الزاماً با انتظارات اعضاي جوامع و 
ی یا مدنی انتقال همراه با مشارکت در زندگی اجتماعهامهارتو هاارزش، هانگرش، هادانش

). ازنظر ماهیت، تربیت شهروندي مستلزم آن است که 79، ص 1996، 1(چمبلیسیابدمی
در افراد فراهم آید که مایه استواري و استحکام اقتدار دولت ییهاتیقابلو هاشیگرا، هادانش

هروندي ملی، تربیت شاندازچشم). در 136، ص 1389از طریق قانون در جامعه باشد (باقري، 
با مقاصدي مانند؛ وفاداري به ملت، افزایش دانش و آگاهی ملت از تاریخ و ساختار نهادهاي 
سیاسی، ایجاد نگرش مثبت نسبت به ساختار قدرت سیاسی، تبعیت از قانون و هنجارهاي 

بنیادین جامعه مانند، برابري، عالقه به مشارکت سیاسی و هايارزشاجتماعی، اعتقاد به 
).428ص ،2002، 2خورده است (هودسونوتحلیل ارتباطات سیاسی گرهتجزیهمهارت در 

بنا بر آنچه در این نوشتار آمده است، تلویحات تربیت شهروندي ناظر به دو عنصر جمعی 
چنین تصور نمود:بر اساس روشنفکري دینی متأخر ایران اینآن راتوانمیو فردي است که 

خاستگاه اراده جمعی و برآمده از - نه دین دولتی–نی در این رویکرد، دولتی دیدولت،
آزادي، برابري، حقوق افراد است و در رأي و رضایت افراد است که پاسدار کرامت ذاتی،

هاي مورداشاره پاسخگوست.تک افراد جامعه در هر یک از مؤلفهمقابل تک
پذیرمکاناپذیري با درك کودك از هویت اجتماعی حس مسئولیت،پذیريمسئولیت

تنها در مقابل افراد یک کشور، بلکه در مقابل همه افراد جامعه به این معنا که هر فرد نهگرددمی
.شودمیپذیرمسئولیتزیست جهانی و مسائل گریبان گیر بشر ازجمله محیط

1- Chambliss
2- Hudson
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که ناظر به جایگاه اصول اخالقیترینمهمیکی از کرامت انسانی و احترام به حقوق بشر،
و گیردمیفرد است که در این رویکرد موردتوجه قرار عنوان یک شخصیت منحصربهفرد به
امروزي بشر، در عرصه نیازهايعنوان یکی از . فراگیران با درك حقوق بشر بهشودمیتکریم 

.پردازندمیبه دفاع از آن المللبینو ايمنطقهمحلی، ملی، 
عنوان یک باور پذیرفته، بلکه تنها بهرد را نهشهروندان نظام تربیتی این مدرسه فدیگرانگی،

و تعارضات خود با دیگران را با نگردمیبا دیدة تساهل هافرهنگدر عمل به سایر افراد و 
نمایدمیوگو حل و بر اساس منطق و گفتآمیزمسالمتهايروش

که در این از اصول الینفک تربیت شهروندي است مداريقانونو پذیرينظم،مداريقانون
رویکرد مورداحترام همه شهروندان است و همه افراد جامعه فارغ از نژاد، جنس، رنگ و دین 

صورت برابر در مقابل قانون جهانی بشر بهکننده روابط اینعنوان تنظیمدر مقابل قانون به
پاسخگو هستند.

زادي اندیشه در شده و ضامن آعنوان یک روش نهادینهبهگريپرسشنقد و تفکر انتقادي،
این رویکرد موردتوجه جدي است. فراگیران باید به این نوع از تفکر مجهز شوند تا در 

مشارکتی فعاالنه و معقول داشته باشند.شودمیکه در آینده به آنان واگذار هاییمسئولیت

گیرينتیجه
درن روشنفکري دینی، محصول تالش اندیشمندان براي سازگاري میان دین و جهان م

و شناسیهستیبر شناسیمعرفتبا اولویت تااندتالشاست. اندیشمندان این نحله در 
هرمنوتیک فلسفی دین را با مفاهیم جهان نو کنند. این رهیافت سبب شده است تا دین با 
بسیاري از مفروضات مدرنیته سازگار گردد. بنابراین بر مبناي خوانش جدید این متفکران از 

شناسانهمعرفتیک نظام تربیتی را به تصویر کشید که علوم انسانی و مباحث توانمیدین 
عنوان روش تعلیم و ، منطق گفتگو بهايبرنامهرأس برنامه درسی را تشکیل دهد و در چنین 

گرفتهمثابه مکانی دمکراتیک در نظر تربیت موردتوجه قرار بگیرد و در این راستا، مدرسه به
دمکراتیک اهتمام جدي دارد. معلّم در نظام تعلیم و هايارزشرورش که در خلق و پشودمی

عنوان فردي آگاه با قرار دادن فرصت برابر براي همه فراگیران، تربیت روشنفکري دینی به
و به تابعیت از چنین نظامی، کندمیتویی هدایت - فرایند تعلیم و تربیت را در یک رابطه من
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دمکراتیک، عنصر هايارزشنتظار داشت که با ایمان به اتوانمیتربیت شهروندانی را 
پذیري در مقابل خدا، خود، را در خود نهادینه کند و برابري، صلح، مسئولیت“دیگرانگی”

و جوامع هافرهنگعنوان یک حق ارج نهد و به مناسبات بین زیست را بهدیگران و نیز محیط
به بالندگی و تواندمیبلکه یک فرصت، که را نه یک تهدید، “دیگري”حساسیت نشان دهد و 

رشد خود منجر گردد، بدانند. البته نباید تصور کرد که روایت روشنفکرانه دین در نظام معرفتی 
خویش با هیچ پرسشی روبرو نیست، بلکه، همواره با نقد و پرسش مواجه بوده است، ازجمله، 

سش را براي اندیشمندان چه سنتی عصري شدن مدام و نسبیت معرفتی به دین، نخست، این پر
و چه الئیک به وجود آورده است که اگر همواره با تغییر معرفت دینی روبرو باشیم، پس دین 

داري تلقی مبناي دینتواندنمیداشته باشد، بنابراین اصرار بر فهم دینی تواندمیچه معنایی 
تواندمیمارد دین چه پاسخی گردد. دوم، اگر شرایط تاریخی و اجتماعی هر چیزي را مجاز ش

برانگیزي مانند مسائل حساسیتگویندمیداشته باشد، بنابراین، اینکه روشنفکران دینی 
دست که در متن حقوق بشري خارج از عرف و مسائلی ازاینهايازدواجگرایی، جنسهم

ي و عقل کننده نخواهد بود، زیرا، ممکن است که تجربیات بشرمدرن ترسیم نشده است، قانع
خود بنیاد مدرن در آینده آن را مجاز بداند، بنابراین، تأکید بر عصري شدن و عقالنیت مدرن 

ثابت گفتگو با دین همواره با پرسش و نقد روبرو است.سويیکعنوان به

منابع
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