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  :سانه اصالح طلبي ديني شنا  معرفتمباني

  هاي نظريه هاي نظري و بسط پاسخ تحرير چالش

  

  ∗∗∗∗ فردين قريشي

  دانشگاه تبريز سياسي علوم  استاديار
  )2/9/86 :تاريخ تصويب  – 28/6/86: تاريخ دريافت(

  

   :چكيده
در  ناظر بر ضرورت تعامل عقـل وديـن           اصالح طلبي ديني   مكتبتئوري معرفت شناختي    

دو چـالش عمـده   بـا    تئـوري   اين. ا و ايده هاي مختلف استسنجش صحت و سقم گزاره ه    
يكي از اين دو چالش ناظر بر ادعاي متجددين مبني بر تعارض نظريـه   .  است مواجه بوده نظري  

 است و چالش دوم ديدگاه اصل گرايان مبني بـر           "آزادانديشي"دين با ضرورت     تعامل عقل و  
اين مقاله با پرسش از ميزان حقيقي       .   است "عبوديت الهي   " با ضرورت    مغايرت نظريه مزبور  

گرايان در خصوص تئوري تعامل عقل و دين، اين فرضيه را به            بودن مدعيات متجددين و اصل    
طلبان سازگاري  آزمون نهاده است كه مدعيات مزبور، با واقعيت تئوري معرفت شناختي اصالح           

وري تعامل عقل و دين، هم با آزادانديشي و هم بـا عبوديـت              ندارد و به يك عبارت اثباتي، تئ      
اين فرضيه با رجوع به متون دست اول برخي از اصالح طلبان مذهبي و              . الهي قابل جمع است   

ويد اعتبار فرضـيه    با استفاده از روش تفسير به آزمون نهاده شده است و نتايج به دست آمده، م               
  .مورد بررسي است

  
  
  

  : ي واژگان كليد     
   متفكران مسلمان - دين  عقل و- تئوري معرفت شناختي -اصالح طلبي ديني                  

                                                           
                                                           0411Email: ghoreishi3583@yahoo.com-3356013: اكسف* 

  :از اين نويسنده تاكنون مقاله زير در همين مجله منتشر شده است
  .86 سال، 1، شماره 37، سال »بحران عقالنيت : ي پيرامون انديشه ورزي معاصر مسلمين تامالت«
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  :اشاره

. هايي در خصوص ماهيت معرفت معتبر هـستند عموم انديشه هاي بشري واجد پيش فهم      
. دهنـد هـاي مزبـور را تـشكيل مـي        اين پيش فهم ها در حقيقت مباني معرفت شناسانه انديـشه          

ت كه ميزان استحكام نظري اين پيش فهم ها در ميزان اعتبار انديشه هاي مزبور تأثير                روشن اس 
تالش متفكران براي رسيدن به پيش فهم هاي منقح در عرصه معرفت شناسي،             . كننده دارد تعيين

تفاوت ايـن   . )1371 و افتخاري،    1378چالمرز ،   (به پيدايش طيفي از نظريات مختلف انجاميده است         
ها و تعيين صـحت      در معرفي نوع مالكي است كه بايد به عنوان ابزار سنجش انديشه            نظريات ، 

 در بالد اسالمـي و از جمله در ايـران برجـستـه تــرين ايـن نظريـات،               . و سقم آنها بكار رود      
  . قابل بررسي هستند "تعامل عقل و دين"و"اصالت دين"، "اصالت عقل"تحت سه عنوان 

متجددين بـر   . شود ياد مي  "تجددخواهي"ت عقل، با عنوان جريان       از طرفداران نظريه اصال   
داننـد و روش معتبـر      اساس اين نظريه مالك صحت و سـقم انديـشه هـا را عقـل بـشري مـي                  

طرفداران نظريـه اصـالت ديـن نيـز بـه جريـان             . كنندگرايي معرفي مي  ورزي را تجربه  عقالنيت
ن مالك قابل اتكا بـراي تعيـين صـحت و           گرايان برخالف متجددا  اصل.  معروفند "گرايياصل"

. هاي آنان بر مبناي كتاب و سـنت اسـت         دانند و بر همين اساس داوري     سقم ايده ها را دين مي     
 "اصالح طلبي ديني  "آن جرياني است كه      اما نظريه سوم كه ناظر بر تعامل عقل و دين است از           

رند كه اساساً تعارضي ميان عقل و دين طلبان ديني بر اين باو  پايه اين نظريه، اصالح    بر. نام دارد 
. به همين لحاظ نيز نيازي به اصالت دادن به يكي از آنهـا وجـود نـدارد                . )39:1374 مطهري،(نيست  

عقل براي فهم دين يك ضـرورت        و )1377سروش،( دين براي مساعدت به عقل نازل شده است       
هايي است هاي معتبر ناظر بر گزاره  هبنابراين ايده ها و انديش    . )169:1377 فراستخواه،( اساسي است 

  . كه هم مورد تأئيد عقل و هم مورد تأئيد دين است
بـه همـين    . طلبان با محتواي دو نظريه اول در تعارض است          روشن است كه نظريه اصالح    

متجـددان مـدعيات    . دليل نيزاز سوي اصحاب دو نظريه مزبور مـورد انتقـاد واقـع شـده اسـت                
و اصـل گرايـان نيـز        داننـد  مـي  "آزادانديـشي "لبان را در تعارض با      معرفت شناختي اصالح ط   

آشكار است كه اين    . كنندمعرفي مي  "عبوديت الهي "ضرورت   مدعيات نظريه مزبور را مغاير با     
طلبان دينـي   دو انتقاد، در حقيقت دو جالش نظري عمده در برابر مباني معرفت شناسانه اصالح             

 شناختي آنان در گرو موفقيت در مقام پاسخگويي به ايـن          است و اعتبار نظري مدعيات معرفت     
  .دو چالش نظري است

الـذكر و  بررسـي      هـاي نظـري فـوق     با اين مقدمات بايد گفت هدف اين مقاله طرح چالش         
رو بحث را به دو     از همين . هاستطلبي ديني در پاسخگويي به اين چالش      ظرفيت نظريه اصالح  
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چالش ناظر بر ضـرورت آزادانديـشي را عنـوان نمـوده و             در بخش اول    . ايمبخش تقسيم كرده  
طلبان را بررسي خواهيم كرد و در بخش دوم چالش متناظر با ضرورت             هاي نظريه اصالح  پاسخ

  .طلبان به اين چالش مورد بررسي قرار خواهد گرفتعبوديت الهي طرح و پاسخ هاي اصالح
   

   ضرورت آزادانديشي به عنوان چالش اول -1
دينـي در برابـر آن، پيكـره بحـث          طلبي  اصالح اين چالش نظري و بسط پاسخ نظريه         توضيح   

  .دهد حاضر را تشكيل مي

  

  طرح چالش ) الف
 بـر ايـن     متجـددين  ديني   اصالح طلبي شناسانه نظريه پردازان تئوري       در نقد ديدگاه معرفت   

آدمي را از مـسير     هاي مختلف،     هاي انسان در مورد پديده      باورند كه ورود دين به عرصه داوري      
هـاي مـذهبي      هـا و جانبـداري      او را در بند تعـصبات، ارزش داوري       . كند  آزادانديشي خارج مي  

چرا كه او به واقعيـات از       . دارد  سازد و واقعيات را از چشم چنين شخصي مستور مي           گرفتار مي 
يـدگاه  ها را نه آن چنان كه هست، بلكه آن چنان كـه مؤيـد د                نگرد و پديده    پس پرده مذهب مي   
  .بيند مذهبي اوست، مي

. ورزي بايد ذهن را از هر قيد و محدوديتي رها سـاخت              در عرصه انديشه   نگاه متجددين  از
ورزي  تا ذهن، آزاد از هر محدوديتي به شناخت واقعيات نائل آيد و اگـر مـرزي بـراي انديـشه               

در همـين  البتـه  . كننـد  قابل تصور باشد، در واقع همان مرزي است كه خود واقعيات تعيين مـي       
 نيز ضرورتي به رعايت اين مرز وجود ندارد، امـا اخـذ اعتبـار و كـسب عنـوان انديـشه             عرصه

  .معتبر، در گرو انطباق با واقعيات است

بـراي مثـال در دوره قـرون        . هاي دوران ماقبل مـدرن اسـت      گيري  اين تفكر، متأثر از سخت        

و متفكران كالسيك قرار داشت و اين دو،        وسطي عقل و علم انسان، در سيطره كليسا، سالطين          

ايـن  . تا جايي صالحيت اظهارنظر داشتند كه با نقطه نظـرات رسـمي آنهـا در تعـارض نباشـند             

هاي   عقل و علم بشر از سلطه شرع، سلطنت و انديشه         . وضعيت در دوره رنسانس دگرگون شد     

 درهـم شكـست و       ورزي انـسان    هاي مختلف حاكم بـر انديـشه      قيمومت. متقدمين رهايي يافت  

براي آگاهي بيشتر در اين زمينه مراجعـه        ( .هاي متمادي تجديد حيات پيدا كرد     آزادانديشي پس از قرن   

؛ 1375نــژاد،  ؛ غنــي1375؛ داوري، 1375؛ بــشيريه، 20-24: 1376، كانــت، 131-157: 1370ســروش، : كنيــد بــه

  )114-116: 1384؛ قريشي، 1379؛ نوذري، 1375آشوري، 



  

   1386 بهار ، 1شمارة ، 38 دوره ،          فصلنامه سياست                                                     164  

د، اداره امـور دنيـوي يكـسره در اختيـار عقـل و علـم بـشر قـرار گرفـت و                       در دوره جدي  
گيري هرچه بيشتر از نيروي ذهني بـشر بـه دنبـال روش               انديشمندان دوره جديد، كه براي بهره     

گرايـي رشـد شـگرفي را در          تجربـه . گرايي روي آوردند    كارگيري صحيح آن بودند، به تجربه     به
ورد و در حقيقت، دستاوردهاي تكنولوژيك بشر در عـصر          عرصه علم و دانش بشر به ارمغان آ       

ترين وجه تفاوت دنياي قديم و جديد اسـت، تـا حـد                توجه  حاضر، كه چشمگيرترين و جالب    
اين دستاورد سبب شد علم     . )1374افتخاري،   (شناسانه است   زيادي مديون همين دستاورد معرفت    

كه بـه معنـاي عقـل آزاد از قيموميـت          جديد كه در واقع همان دانش تجربي بود و عقل مدرن،            
عوامل ديگر بود، اعتباري عظيم به چنگ آورد و شهرت فراواني كسب نمايد و آوازه آن مرزها                 

  .)1379 و قريشي، 1379بامن، (انداز شود  را در نورديده و در سراسر جهان طنين
قلي بودن بـه    در اثر اين تحول، در دوره جديد بسياري از مسائل به خاطر غيرعلمي و غيرع              

كنار نهاده شدند و بسياري از موضوعات براي اينكه خود را معتبر جلوه دهند به علـم و عقـل                    
هاي سياسي نيز تسري يافت و در حقيقـت           جديد متوسل گشتند و اين امر به عرصه ايدئولوژي        

ع از همـين موضـ  مبني بر تعامل عقل و دين     ديني  طلبان  اصالح نظريه   ختيشنا  نقد مباني معرفت  
ورزي   گيرد و چنانكه اشاره كرديم، استدالل اين اسـت كـه عقـل تنهـا داور انديـشه                   صورت مي 

معيار داوري آن تجربه است و ورود دين به اين عرصه آدمي را از آزاد انديـشي محـروم             . است
ورزي، دين را از موضـع داوري خـارج       رو الزم است در فرايند انديشه     از همين . خواهد ساخت 
  .ا در مرتبه يك اعتقاد و باور شخصي قرار دادساخت و آن ر

   

 بسط پاسخ نظري) ب

، بحـث را بـه نحـو        بررسي پاسخ نظريه تعامل عقل و دين به چالش نظـري فـوق             در مسير 
  .ايم اجمال در سه محور مجزا و در عين حال به هم مرتبط نظم و ترتيب داده

  

   معطوف بودن داوري دين به حوزه معنا )1
، مبني بر مخدوش شدن     تجددخواهورزان  رت از اين است كه نقد انديشه      مطلب نخست عبا  

 دينـي، ظـاهراً از عـدم دقـت كـافي و عـدم               طلبـي اصالحشناسانه    آزادانديشي در مباني معرفت   
 طلبياصالحپردازان تئوري     چرا كه نظريه  . شناخت كامل از ساختار اين نظريه ريشه گرفته است        

ـ         انديـشي و رهـايي از    بـه ضـرورت آزاد  تجـددخواه  پـردازان     هديني نيز حداقل بـه انـدازه نظري
ورزي باور دارند و در سپهر دانش، معيار صـدق و كـذب               هاي مختلف در مقام انديشه    قيمومت

 در ايـن نكتـه نهفتـه        متجـدد ورزان    اما تفاوت آنان با انديشه    . دانند  ها را، تجربه بشري مي      گزاره
هـا و تـشخيص        عرصه تعيـين صـدق و كـذب گـزاره          است كه به نظر آنها كار دانش صرفاً در        
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بلكه الزم است بعد از انجام اين كار، به تشخيص حيطـه            . شود  صحت و سقم آنها خالصه نمي     
ها نيز اهتمام شود و اينجاست كه دين به عنـوان مهمتـرين معيـار                 دار از اين گزاره     استفاده معني 

 در عرصه تعيين صـدق  و كـذب          در حقيقت داوري دين   . شود  داوري در اين عرصه مطرح مي     
گزاره هاي مزبـور    دار از     در عرصه تشخيص نوع استفاده معني     بلكه اين داوري    ها نيست،     گزاره
  .است

 ديني نـه    طلباناصالح به نظريه    تجددخواهانهتوان دريافت كه نقد       با تأمل در اين مطلب مي     
ورزي     ي از انديـشه   توانـد دسـتمايه يـك نقـد جـد           تنها داراي مصداق نيست، بلكـه خـود مـي         

 با سـركوب نظـري      متجددتوضيحاً بايد گفت حداقل برخي از انديشمندان        .  باشد تجددخواهان
استدالل . اند  دين تحت نام آزادانديشي، كار علمي و عقالني آدميان را از عنصر معنا تهي ساخته              

ئـل كانـت ارزش مطالعـه    در ايـن زمينـه آراي ايمانو     (. اند كه علم تجربي تنها معلومات معتبر است         كرده

   ديـن يـك امـر ايمـاني اسـت و بـه دليـل               ) 1376 و كانـت،     1372وارنـاك،   : مراجعه كنيد به  . بسيار دارد 
توانـد در حـوزه زنـدگي         از اين رو ديـن مـي      . ناپذيري علمي، قابل بررسي علمي نيست     آزمون

ت خـويش از    اما يك دانشمند مجاز نيـست در فرآينـد تحقيقـا          . خصوصي آدميان كارساز باشد   
هاي علمي، دين نيز در كنـار         درست است كه در استفاده از گزاره      . هاي ديني استفاده كند   داوري

ها و تعلقات آدميان، منشاء اثر خواهد بود، اما ايـن مرحلـه، ديگـر در فرآينـد يـك                    ساير ارزش 
 هاي مـشخص    تحقيق علمي با تعيين صدق و كذب يك سلسله گزاره         . تحقيق علمي قرار ندارد   

  .ها ارتباطي با پژوهش علمي نخواهد داشت پذيرد و سرنوشت آتي اين گزاره پايان مي
از نگاه آنان هر چند كه بـه        . پذيرند   ديني چنين باوري را نمي     اصالح طلبي پردازان    اما نظريه 

ها از هرگونه     اقتضاي آزادانديشي بايد در مرحله شناخت واقعيات و تعيين صدق و كذب گزاره            
هـاي متعـالي    بداري پرهيز نمود، اما بعد از اتمام اين مرحله، بايد براسـاس ارزش            تعصب و جان  

هـاي علمـي بدسـت آمـده          هاي وحياني اصيل درخصوص نحوه استفاده از يافته         بشري و آموزه  
كنند در صورت عدم اهتمام كافي به اين امر محصوالت علمـي در           آنها استدالل مي  . داوري كرد 

علي شـريعتي بـه عنـوان يكـي از          . الل بشريت به كار خواهد افتاد      دنيا و اضمح    جهت تخريب 
  : پيشگامان اين نظريه به نكات جالب توجهي در اين خصوص انگشت نهاده است

هـاي    هـاي علمـي و نبـوغ        انديـشه ... قرن بيستم، قرن انحطاط بزرگي است، قرني است كه        «
همانقدر كـه   ... طرف باشد تمكين كنند     اند كه به تفكر عالم و علم بايد بي          وادار كرده ... علمي را 

، ايـن را علـم      »چگونه بايـد باشـد    «و اگر پرسيدي،    . واقعاً فهميد چه هست، كار علم تمام شده       
ايدئولوژي «دهد؟    ايدئولوژي چه جوابي مي   . نبايد جواب بدهد بلكه مربوط به ايدئولوژي است       

هاي بشري و هدايت بـشر مـرخص          آل با اين ترفند علم را از استخدام در راه ايده         ... »پوچ است 
هـا، محبـوس      داري  ها و مؤسسات و كارخانجـات و سـرمايه        ها، دانشگاه كردند و در آزمايشگاه   
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و مسلماً عالم، نويسنده، شاعر، هنرمند، فيلـسوف، اگـر تعهـد مردمـي نداشـته باشـد و                   . كردند
گيـرد كـه      قـرار مـي   هـايي     تواند، بلكـه در خـدمت گـروه         طرف بماند، عمالً نمي   بخواهد كه بي  

  .سرنوشت جامعه و زمان در دست آنهاست

خوار، برده و مزدور كساني شده كـه زر و زور             بينيم كه االن بيش از هميشه علم جيره         و مي 
علـم و پـول   . گيـرد  داري قرار مي در جهان در دست آنهاست، و علم درست در خدمت سرمايه      

ت كه چه كسي صاحبخانه است و چـه كـسي           كنند و در اين ازدواج معلوم اس        با هم ازدواج مي   
  .)89-90: 1377شريعتي، (» نفقه خور و عيال است

اما براي او نيز ضرورت حفـظ  . جويد شريعتي نيز براي گريز از اين وضعيت راه ديگري مي  
اين فرآيند نزد   . ناپذير است   ها يك اصل خدشه     طرفي در مقام تشخيص صحت و سقم گزاره         بي

اين نتيجـه   .  ديني است   اصالح طلبان  شود كه در واقع رويه قاطبه       منتهي مي اي    شريعتي به نتيجه  
  :در تعبيرات شريعتي عبارت است از اينكه

: 1375شـريعتي،   (»بند يش از تحقيق از عقيده آزاد باشد و پس از تحقيق به آن پاي     پعالم بايد   «

24(.  
 طلـب اصـالح پـردازان       هشود علي شريعتي به عنوان يك نماينده از نظري          چنانكه مالحظه مي  

طرفـي    اما بي . ديني با دخالت عقايد مذهبي و ايدئولوژيك در داوريهاي تحقيقاتي موافق نيست           
او از اسارت علم در چنگـال كليـسا در          . داند  بعد از دستيابي به نتايج علمي را نيز نامطلوب مي         

رهـايي علـم از قيـد    كند و بعد از اينكه بـه بحـث           ياد مي » اسكوالستيك قديم «قرون وسطي به    
پردازد، به پديده سقوط علم در دامـان دام ديگـري             كليسا كه به پيدايي تمدن جديد انجاميد مي       

. داري اسـت    گونه كه اشاره شد به خـدمت درآمـدن علـم بـراي سـرمايه              كند كه همان    اشاره مي 
لـم از   در اين وضعيت در واقع ع     . نام نهاده است  » اسكوالستيك جديد «شريعتي اين وضعيت را     

داري اسـت     داري گرفتار آمده است و اين سـرمايه         اسارت كليسا درآمده، ولي به اسارت سرمايه      
او در يكـي از     . )379-302: 1376شـريعتي،    (كنـد   كه اهداف علـم را در دوران جديـد ترسـيم مـي            

صـنعتي شـريف    (در دانشگاه آريامهر سابق       » اسكوالستيك جديد «هاي خود با عنوان     سخنراني
  :گويد چنين مي) فعلي
 دانش بشري موظـف بـود كـه مـسائلي را كـه كليـسا در                 ]اينكه[اسكوالستيك قديم يعني    «

گذاشـت بـرود امـا        گذاشـت حـل كنـد و راهـي را كـه كليـسا در اختيـارش مـي                    اختيارش مي 
اسارت علـم   «كنيم علم آزاد است، عبارتست از          كه ما خيال مي    ]در حالي [اسكوالستيك جديد،   

. »هاي مصنوعي بر زندگي آدمـي     ، در مصرف بيشتر و در ايجاد و تحميل مصرف         در توليد بيشتر  
 امـروز تعيـين     ] علـم  [آيا سرنوشت علم و مسائل خاص علم را، برخالف قرون وسطي، خـود              

  )279-302: 1376شريعتي (» كند؟ مي
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 بر مبناي مطالبي از اين دسـت، بـر ايـن     تعامل عقل و دين   پردازان تئوري   در هر حال نظريه   
ها ضروري است، اما در مقام        باورند كه هر چند آزادانديشي در مقام تعيين صدق و كذب گزاره           

هاي علمي تعهد بـه مـوازين ارزشـي و ايـدئولوژيك ضـرورت دارد و چنانكـه         استفاده از يافته  
بلكه به يك معنا در جهت      . استدالل شد، چنين باوري به هيچ روي برخالف آزادانديشي نيست         

  . آزادانديشي استتكميل پروژه
  

  ضرورت غلبه بر بحران عقالنيت معاصر) 2
شناختي وارد سـاختن ديـن بـه عرصـه            اين محور در واقع تأكيد دوباره بر وجاهت معرفت        

واقعيـت ايـن اسـت كـه پـروژه      . هـاي علمـي اسـت       داوري درخصوص نحوه استفاده از گزاره     
يد است، اما به دليل ناتمـام       ترين بخش زيرساخت نظري تمدن جد       آزادانديشي هر چند اساسي   

. ورزي به تمام و كمال رفع نشده اسـت          بودن آن، هنوز مشكالت اساسي بشر در عرصه انديشه        
يكـي از   . حتي وضعيت فعلي اين پروژه، خود موجب پيدايش مشكالت جديـدي شـده اسـت              

ورزي اسـت و بـه نظـر          در سـاحت انديـشه    » بحران عقالنيت «مهمترين اين مشكالت، پيدايش     
 دين، دستمايه مهمـي بـراي       تعامل عقلو پردازان تئوري     هاي معرفت شناختي نظريه     رسد ايده   مي

  .برون رفت از اين وضعيت بحراني است
مقصود از بحران عقالنيت، عبارت از وضعيتي است كه در آن، عقل بشري از انجـام بهينـه                  

ـ         . وظايف و كاركردهـاي خـويش بازمانـده اسـت          ا الهـام از    وظـايف و كاركردهـاي عقـل را ب
بخـش اول   . تـوان در دو بخـش متفـاوت مـورد شناسـايي قـرار داد                نظرات ماكس وبر مي     نقطه

در اين عرصه عقل بشر، تـصويري از هـستي بـه بـشر              . وظايف و كاركردهاي كالن عقل است     
سازد، از سيماي زيبايي و زشـتي پـرده           هاي مختلف را مكشوف مي      كند، روابط پديده    عرضه مي 

حاصل عملكرد عقـل بـشر در ايـن         . نمايد  سن و قبح افعال مختلف را آشكار مي       دارد و ح    برمي
عرصه، سيطره تئوريك بشر بر جهان است و بشر بـه اقتـضاي تـصويري كـه از حقـايق عـالم                      

كند و به اين ترتيب عمل عقالني، عمل  دريافته است، حركت خويش را در اين جهان تنظيم مي  
  )66 :1380صفي، ( .به اقتضاي حقيقت است

در ايـن   . اما بخش دوم از وظايف و كاركردهاي عقل، وظايف و كاركردهاي خُرد آن است             
ترين وسايل و ابزارها براي رسيدن بـه اهـداف مـشخص              زمينه نقش عقل بشر، انتخاب مناسب     

. آيـد   هاي بخش كاركردهاي كالن عقل نيز استفاده به عمـل مـي             البته براي اينكار از يافته    . است
بـراي مقـصدي    . شـود   در اين بخش در واقع به اقتضاي مقصد آدمـي تعيـين مـي             عمل عقالني   

خاص، استفاده از ابزار خاصي عقالني است، اما بكارگيري همين ابـزار بـراي مقـصدي ديگـر،              
  )66 : 1380صفي، ( .ممكن است يك عمل غيرعقالني به حساب آيد
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تي در انجام يكي از آنهـا بـا         هنگامي كه عقل بشري قادر به انجام اين كاركردها نباشد يا ح           
مشكل مواجه شود، چنانكه گفتيم، در يك وضعيت بحراني گرفتار خواهد آمد و اين وضـعيت                

نظران مختلـف بـه انجـام رسـيده اسـت، در       هاي معتبري كه توسط صاحب    بنا به نتايج پژوهش   
هاي  ان، ريشه هاي اين بحر    اشاراتي اجمالي به نشانه   . دوران معاصر گريبانگير جوامع مدرن است     

 ديني براي كمك به مهار شرايط پيش آمده، به نظر           اصالح طلبي آن و بررسي توان بالقوه نظريه       
  .شناسانه اين نظريه پاسخ مناسبي است رسد، براي منتقدان مباني معرفت مي

بـراي  » عـدم حـصول رضـايت بـاطن       «هاي بحران بايد گفت در دنياي مدرن          در باب نشانه  
بـه بـاور   . ترين شاخص ناكاركردي عقل بشر در دوره معاصر است       ن و جامع  تري  انسان، برجسته 

بـه ايـن معنـا كـه        . روانشناسان غايت قصواي زندگي آدميان بدست آوردن رضايت باطن است         
خواهد و رسيدن به آن هدف نيـز بـراي حـصول              انسان هر چيزي را براي رسيدن به هدفي مي        

، تا جـايي كـه بـه غايـت نهـايي زنـدگي بـشر                يك هدف ديگر است و اين سلسله تداوم دارد        
رضايت باطن در واقع، آخرين حلقـه ايـن         . رسيم و آن عبارت از كسب رضايت باطن است          مي

  )307-308 : 1380ملكيان، ( .زنجير است و حصول آن براي رسيدن به هدف ديگري نيست
و بـسياري از    مدعا اين است كه در دوران مدرن، هر چند بشر به اهداف زيادي نايل آمـده                 

ها را رام خويش ساخته است، اما عقل او قادر نبوده است وي را به مقصد غايي خـويش                     پديده
برساند و حتي برخي بر اين باورند كه بشر در دنياي مـدرن از مقـصد نهـايي خـويش فاصـله                      

صرفنظر از اين باور اغراق آميز، مدعاي فوق، خود مـستلزم اقامـه برهـان               . بيشتري گرفته است  
  . ستا

 اميـد اسـت    )3 شـادي و   )2 آرامـش    )1در اين زمينه بايد گفت شـاخص رضـايت بـاطن،            
درست است كـه بـشر      . شود   و اين سه در زندگي بشر امروز كمتر يافت مي          )307 : 1380ملكيان،  (

سـوز،  هاي خانمـان    توانايي زيادي به چنگ آورده است، اما توانايي او بسياري اوقات، به جنگ            
هاي متعدد و     هاي روحي، روابط سرد و ابزاري، از خودبيگانگي         دار، ناراحتي    دامنه هاي  اضطراب
تـر زنـدگي      در واقع اگر چه در دوران مدرن بشر راحـت         . هاي فراگير منتهي شده است    نابرابري

كند، اما آرامش، شادي و اميد وي نسبت به دنياي ماقبل مدرن بهبود چنداني حاصل نكـرده                   مي
ه آمار خودكشي در دنياي جديد بسيار باالست و تعلـق خـاطر بـه زنـدگي                 است و اين است ك    
  .چندان زياد نيست

چرا كه ظاهراً عقل    . اين وضعيت چنانكه اشاره كرديم، نشانه حدوث بحران عقالنيت است         
بشر در انجام كاركردهاي خود، در هر دو بخش كالن و خرد، گام در يك مـسير بيراهـه نهـاده                     

  .شود عبارت از چيستي عامل اين بحران است مطرح ميحال سؤالي كه . است
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ترين عامل پيدايش بحران عقالنيت، عبارت        رسد اساسي    در اين زمينه بايد گفت به نظر مي       
از نوع تعريفي است كه در دوره مدرن و به ويـژه در دوره روشـنگري از جانـب انديـشمندان                     

ر اين دوره عقالنيت بشر از سيطره       د. غربي درخصوص عقالنيت و دانش معتبر ارائه شده است        
هاي مختلف رها گرديد، آزادانديشي الزمه رسيدن به دانش معتبر تلقي شد و تنها ابزار                 قيمومت

  .معتبر داوري عقالني نيز، آزمون تجربي معرفي گشت
ايم اين تعريف پيامدهاي مهمـي داشـت و بـه لحـاظ نظـري يكـي از                    چنانكه قبالً نيز گفته   

حسن بـزرگ ايـن تعريـف در آزاد         . دهد  هاي تمدن امروز بشريت را شكل مي        هترين پاي   اساسي
هاي مختلف بود، اما عيب بزرگ آن اهميت بيش از حدي بود كـه بـه                  ساختن عقل از قيمومت   

آمـد،   تجربه داده شد، حتي اين اهميت تا جايي پيش رفت كه هر آنچه به آزمون تجربي در نمي  
هـاي متفكـران بزرگـي همچـون ايمانوئـل كانـت،            بته با انديشه  ال. شد  معنا تلقي مي    خرافي و بي  

هـايي را كـه قابـل آزمـون تجربـي             چرا كه كانت گزاره   . گرايشات افراطي مزبور، تعديل گشت    
به اين معنا كه    . هايي معرفي نمود كه علم درخصوص آنها بايد سكوت اختيار كند            نبودند، گزاره 

ن، به آزمـون تجربـي اقـدام كـرد، هـيچ مبنـاي       توا اي نمي  اگر درخصوص صحت و سقم گزاره  
بر همين اساس نيز بـسياري از       . منطقي براي غيرعقالني و خرافي معرفي كردن آن وجود ندارد         

شد برله يا عليه آن سخني ايراد كـرد           هايي شدند كه به لحاظ علمي، نمي        هاي ديني، گزاره    گزاره
  .يمان آدميان قرار خواهند داشتها در حوزه ا و كانت بر اين باور بود كه اين گزاره

حل كانت هر چند در ظاهر به  دين آبرو بخشيد و آن را از خطر علـم گرايـان افراطـي                        راه
آفرينـي ديـن در زنـدگي         تري به نقش    رسد با اين راه حل ضربه مهلك        نجات داد، اما به نظر مي     

أثيرگـذاري در حـوزه   اي از ت حـل، ديـن بـه نحـو آبرومندانـه        چرا كه بـا ايـن راه      . آدميان خورد 
اي از زندگي بشر كه به علم وانهاده شده بود، كنار گذاشته شد و اين حذف آبرومندانه،                   گسترده
در . گرايان افراطي ممكن بود به همراه داشته باشد، خنثي نمـود          هايي را كه برخورد علم      واكنش

ديدند و  عي در پيش نمي مذهبيون نيز در همراهي با جريان جديد، مان    ،هاي كانت   واقع با انديشه  
بـه ايـن ترتيـب علـم فعـال مايـشاء            . شد  اي مورد احترام واقع مي      اعتقادات آنها با تعريف ويژه    

هاي متعالي بشري، نسبي و شخصي تلقي شدند و         زندگي آدميان شد و مذهب، اخالق و ارزش       
  .وجود نداشتهايي گشتند كه در دايره معلومات معتبر بشري جايي براي آنها  تبديل به پديده

هـايي كـه بـه زنـدگي بـشر معنـا        پيامد اين وضعيت عبارت از آن بود كه بسياري از مؤلفـه        
هـا در بـشر ايجـاد         هايي كه اين مؤلفه     دادند، عظمت و ابهت خود را از دست دادند و انگيزه            مي
  .كردند، آرام آرام رو به افول نهادند مي

انيدن بخش عظيمي از كاركردهاي عقـل       اما روي ديگر اين سكه، در حقيقت به تعطيلي كش         
چرا كه مذهب، اخالق و ارزشهاي بشري هر چند در غالب موارد به آزمون تجربي               . بشري بود 
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هـايي عقالنـي بودنـد و عقـل بـشري در              آمدند، اما به لحاظ استداللي و برهاني پديـده          در نمي 
توانست در    داد، مي   ست مي غاز و انجام اين جهان به د       كاركرد كالن خويش، با تصويري كه از آ       

هاي تئوريك داوري كند و در مواردي كه آنها را صحيح و يا مطلـوب                 هاي اين نظام    باب گزاره 
حاصـل ايـن كـاركرد در       . يافت، متابعت از آنها را براي سعادت انسان ضروري تلقي نمايـد             مي

محور نبود، جـواز ورود     اما از آنجائي كه اين كاركرد، تجربه        . دانشي به نام فلسفه گرد آمده بود      
شـناختي جـزو      رو فلسفه نيز به لحاظ معرفت     به جرگه معلومات معتبر بشري را نيافت و از اين         

  .معارفي شد كه درخصوص صحت و سقم آن بايد سكوت اختيار كرد
در هر حال با اين حركت تـا حـدي افراطـي، كاركردهـاي عقـل غربـال  شـدند و صـرفاً                        

اما اين اقدام ناسـنجيده پيامـدهاي       . شناسانه يافتند  قرب معرفت  كاركردهاي تجربه محور ارج و    
 تجربه محور شـده بـود،   ،از آن جايي كه كاركرد عقل. منفي خويش را به تدريج به نمايش نهاد     

هاي اين علوم اصول راهنمايي وجود  اما در استفاده از يافته. اي گرفت   علوم تجربي رشد فزاينده   
ه توليد اصول راهنماي اخالقـي و دينـي و ارزشـي نبـود و حتـي           چرا كه تجربه قادر ب    . نداشت

 ايـن   .هايي را از دايره مباحث علمي و معتبر به كنار نهاده بـود              چنانكه گفتيم اساساً چنين مؤلفه    
. ها امري خارج از شمول مباحث علمي تلقي گـشت           جاست كه تعيين نوع استفاده از اين گزاره       

هاي علمي ارتباطي به ساحت علم و دانش نـدارد و در   اين يافته به اين معنا كه نحوه استفاده از        
  .ستانسان ها هاي نسبي و شخصي  گذاري حيطه ارزش

، عمـالً راه را     انسان هـا    هاي علمي به اختيار       وانهادن تعيين اهداف و اصول استفاده از يافته       
اي علمـي عمومـاً بـه    ه  ها در خدمت منافع شخصي هموار كرد و يافته          براي استفاده از اين يافته    

از اينجا به بعد ديگر اثري از عقالنيـت فرهنگـي كـه             . خدمت افزايش قدرت توانگران درآمدند    
آنچـه هـست، عقالنيـت ابـزاري اسـت و           . واجد كاركردهاي كالن و خرد بود، در ميان نيـست         

ق ترين وسـايل و ابزارهـا بـراي تحقـ           عقالنيت ابزاري به مفهوم استخدام كارآمدترين و مناسب       
گونـه الزامـي      در اين عقالنيت جديد هيچ    . اهدافي است كه توسط خود انسان تعيين شده است        

هـا و     به كنترل انطباق و يا عدم تعارض ابزارها و يا اهداف مشخص شده، با يك سلسله ارزش                
اصول اخالقي و يا مذهبي وجود ندارد و بشر آزاد است به هر صورتي كه اراده كند، در زندگي 

 : 1380صـفي،   (. افي تعيين نموده و براي تحقق آنها از مناسبترين ابزارها استفاده كنـد            خويش اهد 

71 – 66.(  

هـاي    ها و تعهدات اخالقي و مذهبي، هر چند ميـدان را بـراي سـودجويي                فراغت از ارزش  
عمالً دنيـا را    .  ..هاي شخصي، گروهي، دولتي و      ها در عرصه    شخصي باز كرد، اما اين سودجويي     

پيامـد ايـن   . ها، تعارضات، نابرابريها و مشكالتي از اين دست گرفتار كـرد           زياده طلبي  به عرصه 
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ها در واقع     وضعيت از بين رفتن آرامش، كاهش شادي و غلبه يأس بر اميد است و اين شاخص               
  .توان به عدم حصول رضايت باطن ياد كرد همان چيزي است كه از آن مي

وبر از اين وضعيت به عنـوان         از جمله ماكس  .  دارد تعابير ديگري نيز از اين وضعيت وجود      
سـازي در     گذارد كه روند عقالنـي      كند و به اين نكته جالب انگشت مي         ياد مي » پارادوكس«يك  

رسـد    بـه نظـر مـي     . سـازد   كند، جامعه را خردگريزتر مي      دوران مدرن هر چه بيشتر پيشرفت مي      
كنـد، امـا بـه        النيت ابزاري رشـد مـي     مقصود او اين است كه جامعه مدرن هر چند به لحاظ عق           

رسد براساس    در هر حال به نظر مي     . لحاظ عقالنيت فرهنگي رو به قهقرا در حال حركت است         
گرايـي در     آنچه به اجمال گفتيم تا حدي روشن شده اسـت كـه پـروژه آزاد انديـشي و تجربـه                   

قالنيت اسـت و    وضعيت فعلي عليرغم محاسن بسيار زيادي كه دارد، خود زاينده يك بحران ع            
  1.انديشي كرد براي غلبه براين بحران بايد چاره

 نظريه اصالح طلبان مبني بر تعامل عقل        رسد مباني معرفت شناسانه     اينجاست كه به نظر مي    
بـر همـين اسـاس      . الذكر اسـت     ، قادر به ايفاي نقش بسيار مهمي در غلبه بر بحران فوق            و دين 

  : ام بسيار مهم ضرورت داردبراي غلبه بر اين بحران انجام سه اقد
اولين اقدام تأكيد مجدد بر اعتبار انحصاري آزمون تجربي، به عنوان معيار معلومـات معتبـر                

گرايـي وارد آمـده       در واقع، نقدهايي كه بر فرايند تجربـه       . پذير است   هاي آزمون   در حوزه گزاره  
به نظر  . وش تبديل شود  پوشي از نقاط قوت اين ر       است، هيچگاه نبايد به دستاويزي براي چشم      

گرايي كماكان بهتر از هر روش ديگري، قـادر بـه داوري درخـصوص صـدق و                   رسد تجربه   مي
ايـن روش همچنـين راهكـار مناسـبي بـراي رهـايي از              . پـذير اسـت     هـاي آزمـون     كذب گزاره 

در حقيقـت   . كند  ورزي را تهديد مي     هاي عيني و ذهني مختلفي است كه جريان انديشه          قيمومت
هـاي عقالنـي      گرايان در ممانعت از ورود مؤلفـه      ه به عمل آمد، معطوف به افراط تجربه       نقدي ك 

نظر افراطي است كه منتهي به پيـدايش          آزمون ناپذير، به حوزه معلومات معتبر است و اين نقطه         
هـا، در سـاحت مطالعـه         گرايـي بـر سـاير روش        بحران عقالنيت شده است وگرنه تفوق تجربه      

  .ير، غيرقابل انكار استپذ هاي آزمون پديده
هـاي عقالنـي غيرتجربـي، در حـوزه مطالعـه             اما اقدام دوم عبارت از احيـاي اعتبـار روش         

در واقع بـا ايـن كـار عقالنيـت فرهنگـي احيـا              . اپذير است نموضوعات به لحاظ تجربي آزمون    

                                                           
اقبال الهوري شاعر بلند آوازه پاكستان ابياتي دارد كه در توضيح اين وضعيت بحرانـي تعبيـر لطيفـي اسـت و                       -1

  : خواندن آن تأمل برانگيز است
  تا بال گشودسـت گــرفتارترســت  عقل     از مـن اي باد صبا گوي به داناي فرنگ    

   بيمارتر است تو بيمار عجب اين است كه ا داري    ــعجب اين نيست كه اعجاز مسيح 
  )1381سروش،: به نقل از(
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توانه هايي كه هر چند به نحو تجربـي آزمـون ناپذيرنـد، ولـي داراي پـش                  شود و اعتبار گزاره     مي
هـا ديگـر همـسنگ        در واقـع ايـن گـزاره      . يابـد   باشند، تجديد حيات مي     استداللي و برهاني مي   

هاي غيرتجربي ديگري كه فاقد پشتوانه استداللي و برهـاني هـستند، نخواهنـد بـود و از                    گزاره
  .اي بودن، بيرون خواهند آمد حالت شخصي و سليقه

مكـان رسـيدن بـه يـك طـرز تلقـي واحـد              هـا، بـدليل عـدم ا         البته نسبي بودن اين گـزاره     
هـاي عقالنـي رقيـب        درخصوص آنها محفوظ خواهد بود، اما دايره اين نـسبيت شـامل گـزاره             

اي   هايي كه هيچگونـه پـشتوانه نظـري نداشـته و امـوري ذوقـي و سـليقه                   خواهد بود، نه گزاره   
اشـت، امـا ايـن      هاي مختلف اخالقي تداوم خواهـد د        براي مثال نسبيت در ميان نظام     . باشند  مي

كما . ها و انحرافات اخالقي نخواهد كرد    نسبيت هيچگاه، اخالق را همسنگ و هم وزن كجروي        
به اين معنا كه بين دانشمندان      . اينكه در ساحت علوم تجربي نيز اين امر تا حدودي وجود دارد           

اي هـ   علوم طبيعي نيز اختالفات زيادي وجود دارد و نظريات مختلفي درخصوص روابط پديده            
شود، اما هيچگاه اين اختالف نظر، اين نظريات را همسنگ نظريات عاميانه              پذير ارائه مي    آزمون

در واقع آنچه مهم است پشتوانه نظري و روش شناختي يك گزاره اسـت، نـه وجـود                  . كند  نمي
در عرصه دانش عقالني غيرتجربي نيز، ايـن دانـش بـدليل پـشتوانه نظـري و              . هاي رقيب   گزاره

  : اي افراد يكي نخواهد بود ترديد، با باورها و اعتقادات ذوقي و سليقه تي، بيروش شناخ

و نهايتاً اقدام سوم ايجاد ارتباط معرفت شناختي و تعامـل نزديـك مـابين علـوم تجربـي و                    
دو در سـاحت توليـد و        اين ارتباط به صـورت همكـاري ايـن        . دانش عقالني غيرتجربي است   
چـرا كـه تعيـين      . توليد دانش تجربي برعهده علم تجربي اسـت       . استفاده از دانش تجربي است    

هاي تجربي تنها در حوزه اين دانش به نيكوترين وجه قابل انجام اسـت و                 صدق و كذب گزاره   
 خواهـد   عهده علـوم غيرتجربـي     بعد از توليد اين دانش، تعيين نحوه استفاده از دانش مزبور بر           
هاي دانش تجربـي كمـك خواهـد     بود و به اين ترتيب علوم غيرتجربي به استفاده بهينه از يافته         

هاي علمـي را معنـادار خواهـد نمـود و بـا هـدايت                 اين امر در واقع نحوه استفاده از يافته       . كرد
برداري از دانش تجربي، بشر را به سمت حصول رضايت باطن پيش خواهد               عقالني نحوه بهره  

منـدي    هاي متعالي بشري نيز با بهره       روشن است كه از اين طريق اخالق و مذهب و ارزش          . ردب
آفريني نموده و اين فرايند را تكميل       از پشتوانه عقالني و روش شناختي الزم در اين مسير نقش          

   1.خواهند كرد

                                                           
تواند بنام مذهب، اخالق و يا نظام ارزشي خـاص، وارد             اي نمي    الزم به توضيح است كه در اين مسير، هرگزاره         -1

هاسـت و   چرا كه عقل استداللي ناظر بر ايـن مؤلفـه  .  از دانش تجربي منشاء اثر باشد      عمل شده و در نحوه استفاده     
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حال بايد گفت هرگاه ايـن اقـدامات در جهـت غلبـه بـر بحـران عقالنيـت معاصـر نقـش                       
      شناسـانه    معرفـت  تـوان ادعـا كـرد كـه بـرخالف نظـر منتقـدان مبـاني                   ندي ايفا كند، مـي    سودم

، نـه   )البته با لحاظ نكاتي كه اشاره شد      (هاي بشر      ديني، ورود دين به عرصه داوري      طلبياصالح
اما پاسخ اين نظريه بـه      . كند  تنها زيانبار نيست، بلكه در مسير ارتقاء پروژه آزادانديشي عمل مي          

 بـا ضـرورت     تعامل عقل و ديـن    شناسانه تئوري     ناظر بر مغايرت مباني معرفت    (يدگاه منتقدان   د
پـردازان ايـن    چـرا كـه نظريـه     . شود  ايم نيز محدود نمي     به آنچه تاكنون بحث كرده    ) آزادانديشي

شناسانه مورد نظر آنها، حتـي بـه يـك معنـا، بـه توسـعه                  اند كه مباني معرفت     تئوري ادعا نموده  
  .  خواهد انجاميد، توضيح اين نكته موضوع بحث بعدي است نيزيشيآزاداند

  

  سترش آزادانديشي در پرتو شريعت گ) 3
دين بر اين باورند كه هرگاه هـدف پـروژه آزادانديـشي،    تعامل عقل ونظريه پردازان تئوري  

 ورزي بوده است، اين پروژه      هاي مختلف در عرصه انديشه      رها نمودن انسان از سيطره قيمومت     
گرايـي انـسان در بررسـي صـدق و كـذب              چرا كه هر چند به كمك تجربـه       . ناتمام مانده است  

 از  هايي رهايي يافتـه، امـا در سـاحت نحـوه اسـتفاده              هاي آزمون پذير، از چنين قيمومت       گزاره
 كليـسا در هـم       در واقع قيمومـت   . هاست  هاي علمي، كماكان تحت سيطره برخي قيمومت        يافته

ورزي بـه قـوت خـود بـاقي           مومت اميال دروني انسان، برفراينـد انديـشه       شكسته است، ولي قي   
  )157 – 165 و 115: 1384 و قريشي، 1355؛ مانهايم، 1370 الف؛ افتخاري، 1378بشيريه، : ك به.ر( 1.است

كننـد كـه پـذيرش داوري ديـن در سـاحت             پردازان فوق استدالل مـي    به همين لحاظ نظريه   
هاي مزبور و از اين طريق توسعه آزادي          براي رهايي از قيد قيمومت    هاي علمي،     استفاده از يافته  

البته ممكن است سوال شود كه آيـا پـذيرش   . ورزي، گام بسيار مهمي است   بشر در مقام انديشه   
داوري دين، خود به مثابه ايجاد يك قيمومت جديـد عمـل نخواهـد كـرد؟ پاسـخ ايـن سـوال                      

است و آن اينكه ديني كه مراد اين بحث است، ديني           ايم روشن     براساس مباحثي كه تاكنون گفته    
هـايي كـه      ها از يك سلسله دگم      است كه داراي پشتوانه عقلي و روش شناختي است و فرسنگ          

  . اند، فاصله دارد به نام مذهب در خدمت فرو كوفتن عقل بشري بوده
 دين بـه     ديني ناظر بر مساعدت    اصالح طلبي در هر حال بحث اصلي نظريه پردازان تئوري         

بنابراين بايد مبناي اصلي استدالل آنان در اين خصوص مـورد توجـه         . توسعه آزادانديشي است  

                                                                                                                                        
ها به شرطي قادر به ايفاي نقش در اين فرايند خواهند بود كه تعارضي با اصول و موازين عقالني نداشته  اين مؤلفه

  .باشند
 كننده تعلقات طبقاتي بـر سـمت و         ها درخصوص تأثير تعيين     توان به نقطه نظرات ماركسيست       در اين زمينه مي    -1

  .ورزي افراد نيز استناد كرد سوي انديشه
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مهمترين مبناي استدالل آنها در اين زمينه استناد به نقـش ديـن در آزادسـازي عقـل                  . قرار گيرد 
 نظريه پردازان مزبور حتي مهمترين پيـام انبيـاي الهـي را    . آدمي، از چنگ شهوات مختلف است     

  : عبدالكريم سروش در اين خصوص گفته است. اند نيز در همين ارتباط معنا كرده
ترين پيامشان اين بود كه عقلتـان     ترين پيام پيامبران اين نبود كه عقل بورزيد؛ بلكه مهم           مهم«

مشكل تمدن مغرب زمين اين نيست كه تمدني عقالنـي نيـست؛ اتفاقـاً عقالنيـت                . را آزاد كنيد  
آوري وجـود دارد و      در سـطح وحـشت     ]ل انتقادي، تجربه محور و ابـزاري آن       در شك [دراينجا  

مشكل اين تمدن اين است كه اين عقل آزاد نيست؛ ايـن            . رود  همه چيز به زير تيغ عقالنيت مي      
.  است؛ در گرو خودخواهي و غضب و طمع و شـهوت اسـت   (egoism)عقل در گرو اگوئيسم

  )83: 1381سروش، ( .»ه آزاد هم باشدعقل به تنهايي نيكوست، اما به شرط آنك

توان چنين نتيجه گرفت كه هرگـاه تمـدن امـروز غـرب،               روشن است كه بر اين اساس مي      
هـاي خـويش مـشاركت دهـد، نـه تنهـا بـه             يـن را در داوري    ددعوت انبياي الهي را بپـذيرد و        

البتـه  . يافـت اي وارد نخواهد شد، بلكه آزادانديشي مزبور توسعه خواهد            آزادانديشي آن خدشه  
 اصالح طلبـي  تحقق اين امر شرايطي دارد و مهمترين اين شرايط، چنانكه نظريه پردازان تئوري              

 نسبت بـه    1اند، عبارت از اتخاذ رويكردي عقالني       هاي مختلف خاطرنشان ساخته     ديني در محل  
شناختي   در ادامه بحث با چالش معرفت     . دين و عدم پذيرش هر سخني، تحت نام مذهب است         

 دين قرار گرفته است آشنا خواهيم شد و مواضع          تعامل عقل و  گري كه در برابر مباني نظريه       دي
  .اين نظريه را در قبال چالش مزبور بررسي خواهيم كرد

  

   ضرورت عبوديت الهي به مثابه چالش دوم  -2
 هم از حيث محتوا و هم از حيث طـرح كننـدگان آن، درسـت در نقطـه مقابـل                     چالشاين  

چرا كه هرگاه محتواي چـالش اول معرفـي ديـن بـه عنـوان يـك مؤلفـه             . رار دارد چالش اول ق  
 بودند، چـالش  متجددورزان  گر در فرايند آزادانديشي بود و طراحان آن نيز عموماً انديشه        اخالل

 گـرا اصـل ورزان    اخير در نقد ورود عقل به حوزه دين بوده و طراحـان آن نيـز عمومـاً انديـشه                  
پردازان اين تئـوري مـورد بررسـي        هاي نظريه حتواي اين چالش و پاسخ     م بخشدر اين   . هستند

  . قرار خواهد گرفت

  

                                                           
هـاي     در اينجا عقالنيت به مفهوم كالن آن مورد نظر است كه در بخش معيارهـاي داوري شـامل تمـامي روش                     -1

  . است ...تجربي، قياسي و
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  طرح چالش ) الف

تـرين منبـع       بر اين باورند كه وحي معتبرتـرين و قابـل اعتمـاد            گرااصلوزران  عموم انديشه 
چرا كه وحي سخن آفريدگار هستي است و خداوند مسلماً بيش از هر موجـود               . شناخت است 

اقت و اصالت سخن او در ثبنابراين در و. ها و رازهاي آفرينش واقف است ي به كنه پديدهديگر
بر همين اساس آنان در نـسبت بـين عقـل و وحـي، بيـنش                . اين خصوص هيچ ترديدي نيست    

اعتقاد آنها اين است كه اصل بر وحي است و عقالنيت بـشري تـا جـايي اعتبـار          . خاصي دارند 
  .قرار نگيرددارد كه در تعارض با وحي 

گذارنـد و بـر       آنها بر نقص عقل بـشري انگـشت مـي         . دليل آنها بر اين اعتقاد روشن است      
معتقدند كه عقل بشر در يـك سـير         . كنند  احتمال ورود خطا و اشتباه در محاسبات آن تأكيد مي         

هـاي احتمـالي فـردا بـه      كند و با يافته هاي ديروز خود را نقض مي    يافته. كند  تكاملي حركت مي  
گونـه  هـيچ . تغيير است   در حالي كه علم خداوند كامل و بي       . هاي امروز نيز اعتمادي نيست      يافته

.  لذا ارجحيت علم خداوندي بر علم بشري قابل انكار نيست         . اشتباهي در آن قابل تصور نيست     
 الـذكر،   هاي عقلي بشر باشد، اقتضاي باور فوق        هاي وحياني، برخالف يافته     از اينرو هرگاه گزاره   

  .هاي وحياني است ترجيح گزاره
. انـد   ديني را به چالش گرفته    طلبي  اصالحشناسانه تئوري   همين اساس آنان مباني معرفت     بر
پايه بودن ورود عقـل      اند ناظر بر بي     ورزان مزبور ايرادي كه در اين خصوص وارد ساخته          انديشه

وب و  به داوري درخصوص موضوعاتي است كـه ديـن درخـصوص صـدق و كـذب يـا مطلـ                   
 آنان بر اين باورند كـه سـخن ديـن در ايـن خـصوص                1.نامطلوب بودن آنها سخني گفته است     

مگر آنكه كـسي اعتقـاد      . حقيقت مطلق است و چون و چراي عقالني در اين زمينه جايز نيست            
خويش را به وجود خداوند و يا به كامـل بـودن علـم او از دسـت داده باشـد وگرنـه تـرجيح                         

  .ط عبوديت استهاي وحياني شر گزاره
شناسـي، اعتقـاد      تجلي ايمان در عرصه معرفت    گرا  اصلورزان    در واقع براساس باور انديشه    

عبوديـت در سـاحت     «تـوان بـه       از اين اعتقاد مـي    . به تفوق وحي بر تمامي منابع شناخت است       
 كننـد كـه   ورزان مزبـور اسـتدالل مـي   تعبير كرد و با تكيه بر همين بنياد فكري انديـشه     » معرفت

آنچه از اين مراجعه بدست آيد،      .  اول بايد به وحي مراجعه كرد      موضوعات مختلف درخصوص  
ورزي و  االتباع است و بعد از اين مرحله در جاهايي كه وحي دست بشر را بـراي انديـشه                   الزم

                                                           
هستند كه معلومات معتبـر در حـوزه         ديني بر اين باور      اصالح طلبي كنيم كه نظريه پردازان تئوري         يادآوري مي  -1

هاي آزمون ناپذير نيز اين معلومات        آيد و در حوزه     پذير در پرتو عقالنيت تجربه محور بدست مي         هاي آزمون   گزاره
  . حاصل تعامل عقل و دين خواهد بود
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 از ايـن رو اعتقـاد نظريـه پـردازان          1.توان به عقالنيـت بـشري روي آورد         ابتكار باز گذاشته، مي   
هاي مختلـف و       ديني مبني بر داوري توأمان عقل و دين درخصوص گزاره          ح طلبي اصالتئوري  

  . رسد از جمله حكومت مطلوب، خالف عبوديت الهي در ساحت معرفت به نظر مي
  

  بسط پاسخ نظريه ) ب

تـوان يافـت، بـسيار         ديني براي ايـن نقـد مـي        اصالح طلبي هايي كه در ادبيات نظري        پاسخ
، به طرح سه مورد بـسيار پـر اهميـت در ايـن خـصوص اهتمـام                  در اين مختصر  . مفصل است 
  .خواهد رفت

  

   عدم جواز ترجيح بالمرجح  )1
 ديني بر اين باورند كه هرگاه بـه اصـالت وحيـاني يـك               مكتب اصالح طلبي  نظريه پردازان   

م اند، عبوديت الهي، مستلز      گفته اصل گرا ورزان    اي يقين داشته باشيم، همانگونه كه انديشه        گزاره
چـرا كـه بـه بـاور        . هاي عقالني ماست    پذيرش اين گزاره، حتي در صورت تعارض آن با يافته         

اما مسئله  . مؤمنين، عقل بشر، در برابر عقالنيت متعالي خداوند، چيزي براي عرضه كردن ندارد            
اين است كه در دنياي كنوني بدليل ختم نبـوت، بـشر از نعمـت ارتبـاط مـستقيم بـا حـضرت                       

هـاي وحيـاني      وم است، روشن است كه در اين شرايط تنها راه دسترسي به پيـام             باريتعالي محر 
دانيم، كتاب و سنت محل تفاسير مختلف اسـت        ولي چنانكه مي  . مراجعه به كتاب و سنت است     

هاي وحياني و ماهيت سيره پيامبر اكـرم بـه            هاي فراواني درخصوص مراد گزاره      و اختالف نظر  
  .خورد چشم مي

اي، بخواهد از ميان تفاسير و اقوال          شخصي فارغ از هرگونه تعلقات فرقه      در حقيقت هرگاه  
چـرا كـه در     . اي مواجه خواهد شد     مختلف، تفسير و قول اصيل را برگزيند، با مشكالت عديده         

بـه ايـن معنـا كـه همـه آنهـا داراي             . اند  هاي نزاع به تكافوي ادّله رسيده       ها، طرف   بسياري زمينه 
تـوان بـه راحتـي يكـي را بـر         سنگ هستند و نمي      هم  هد و قرائن نسبتاً   مستندات و داليل و شوا    

انـد كـه همـه تفاسـير          رسـيده   نظران به اين نتيجـه      از اينرو برخي از صاحب    . ديگري ترجيح داد  
اما اين امر يعني پذيرش چنـدگونگي و        . روشمند و متعهد به كتاب و سنت داراي اعتبار هستند         

                                                           
حتي .  ندارد هيچ منعيگرااصلورزان حياني از نگاه انديشه   هاي و    الزم به ذكر است كه تفكر درخصوص گزاره        -1

هاسـت، نـه    تر و كشف حقايق اين گـزاره      اما اين تفكر در جهت درك عميق      . به انجام آن توصيه زيادي شده است      
  .ترديد در صحت و مطلوبيت آنها
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اما بنـا بـه     . دين يكي بيشتر نيست   . چندگونه و متنوع دين نيست    تنوع تفاسير، به معناي ماهيت      
  . رسند كنند، به نتايج مختلفي مي  براي فهم آن مراجعه ميانسان ها داليل مختلف، هنگامي كه 

داليل مزبور ناظر بر تأثير معلومات غيرديني افراد و نحوه زندگي عيني آنهاست كـه بحـث                 
نچه مهم است اين است كه هيچگاه نبايد فهم يك فـرد از              نيست، اما آ   گفتارآن در فرصت اين     

فهـم بـشر از ديـن نـاقص اسـت، متـضمن اشـتباه و           چراكـه   .دين، به مثابه عين دين تلقي شود      
در حالي كه ديـن كامـل، عـاري از خطـا، ثابـت و          . باشد  خطاست، متغير است و غيرمقدس مي     

  )1375سروش، ( .مقدس است
هايي از دين سـروكار داريـم و      زندگي امروز عموماً با فهم    توان گفت ما در       براين اساس مي  

بنابراين سوال ايـن    . ها، براي ما مقدور نيست      دسترسي به اصل و حقيقت دين در بسياري زمينه        
توان يك فهم بشري از دين را به راحتي بـه يـك فهـم بـشري ديگـر در سـاير                        است كه آيا مي   

ها بشري و انساني هـستند و          كه هر دو اين فهم     ها تفوق و برتري دارد؟ مگر نه اين است          حوزه
در هر دو آنها امكان اشتباه و خطا وجود دارد؟ مگر فهم ما از دين با حقيقت دين يكـي اسـت                      
كه بخواهيم در همه موارد به برتري و اصالت آن در برابـر معلومـات غيردينـي خـويش قائـل                     

ت يـك فهـم اشـتباه از ديـن بـه            باشيم؟ و آيا نبايد تأييد كرد كه در ايـن صـورت ممكـن اسـ               
  هاي علمي شود؟  رويگرداني ما از بسياري يافته

داراي مقدمه درستي است و   گرا  اصلورزان    توان گفت هر چند نقد انديشه       به اين ترتيب مي   
اي كـه از      هر انسان مؤمني بايد گفتار خداوند را بر انديشه بشري خويش ترجيح دهد، اما نتيجه              

اند،    ديني را به عدم اعتناي الزم به اين امر متهم كرده           اصالح طلبي  و تئوري    اند  اين مقدمه گرفته  
پردازان اين تئوري در برابر حقيقت دين، خضوع تمـام            چرا كه نظريه  . رسد  ناسنجيده به نظر مي   
 مقصود آنها از تعامـل عقـل و ديـن در عرصـه داوري     ازيك منظر نيزدانند و و كمال را الزم مي    
بـديهي  . هـاي دينـي اسـت        تعامل عقل بشر با فهم او از آموزه        ،ي مختلف   ها  درخصوص پديده 

هاي ديني، هر دو صبغه بشري دارند و تـرجيح      هاي عقالني انسان و فهم از آموزه        است كه يافته  
  .هميشگي يكي از آنها بر ديگري، ترجيحي بالمرجح است

ورزان   اي خود انديشه    به تبع اين بحث روشن است كه نقدي اساسي بر عليه ساختار انديشه            
شود و آن نقد در اين سوال مستتر است كه آيا آنـان فهـم خـود از ديـن را                        مطرح مي  اصل گرا 

هـاي عقالنـي، يـك        اند و آيا ترجيح هميشگي اين فهـم بـر يافتـه             جايگزين حقيقت دين نكرده   
  ترجيح بالمرجح نيست؟ 
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  انديشي  ضرورت غلبه بر عارضه جزم )2
امـا بايـد    . ت الهي مستلزم ترجيح سخن خداوند بر انديشه بـشري اسـت           دانستيم كه عبودي  

هـاي بـشر      هاي بشري معطوف به دين به سـاير انديـشه             احتياط كرد كه به نام اين اصل، انديشه       
حال بايد گفت احتياط پيرامون روش درست استناد به اين اصـل بـه نكتـه                . دليل نيابد   تفوق بي 

اي با استناد نادرست به اين اصل، بـه نـوعي عارضـه               كه عده چرا  . الذكر نيز محدود نيست     فوق
توضيح اين مفهوم و تشريح     . تعبير شده است  » انديشي  جزم«شوند كه از آن به        فكري گرفتار مي  

  .  خواهد بوداصل گراضرورت پرهيز از آن پاسخ ديگري به نقد متفكران 
هاي نظـري، بـا    ي از گزاره ا  عبارت از نوعي نگرش به يك گزاره يا مجموعه        » جزم انديشي «

. ، فارغ از يك سلسله مبادي انگيزشي و مباني شناختي اسـت  اين پيش فرض است كه آن پديده 
در اين تعريف، منظور از مباني انگيزشي، مسائل و مشكالتي است كه انگيزه مورد نياز را بـراي         

ح معلومـات و    كند و مقـصود از مبـاني شـناختي، سـط            خلق يك يا چند گزاره نظري فراهم مي       
شـود،   در حقيقت زماني كه يك گزاره نظري خلق مـي . دانش موجود در زمان خلق گزاره است   

اي فـارغ از      هيچ گزاره . گيري آن هم مباني انگيزشي دخالت دارند و هم مباني شناختي            در شكل 
آيد و پيدايش آنها بستگي تمـام و كمـال بـه ايـن                مبادي انگيزشي و مباني شناختي بوجود نمي      

  .مبادي و مباني دارد

ها نيز به نحو وثيقـي بـا اعتبـار مبـادي انگيزشـي و مبـاني                   همچنين بايد گفت اعتبار گزاره    
شناختي آنها مرتبط است و حتي در موارد متعددي زماني كه تغييري در اين مبادي و مباني رخ                  

حـدوث ايـن    يابد و در صورت عـدم         هاي مزبور نيز ضرورت مي      دهد، ايجاد تغيير در گزاره      مي
انديـشي    ها، باور به آنها، وجاهت عقلي نخواهـد داشـت و شـخص را بـه جـزم                   تغيير در گزاره  

  .)1383،و ديگران گلوور: ك.ر( گرفتار خواهد نمود
. كنيم از اينرو براي روشن شدن آن از مثالي استفاده مي       . توضيحات فوق بسيار انتزاعي است    

ر يكي از كشورهاي جهان براي اولين بـار شـيوع   كنيم كه بيماري الف در زمان الف د    فرض مي 
اين بيماري براي پزشكان انديشمند آن كشور انگيزه انجام پژوهشي فراهم خواهـد             . كند  پيدا مي 

در عـين   ). تأثير مبادي انگيزشي  (ساخت و آنها را براي شناخت و درمان آن برخواهد انگيخت            
هايي اسـتفاده   ا، ابزارها، منابع و نظريه    ه  حال پزشكان مزبور در پژوهش خويش، عموماً از روش        

هـاي    خواهند كرد كه در زمان آنها يعني زمان الف در دسترس قراردارد و بديهي است كه يافته                
توان فـرض نمـود       حال بايد گفت مي   ). نقش مباني شناختي  (آنها از اين موارد متأثر خواهد بود        

در . برده و به درمان آن توفيق يابند ر پيكه پزشكان اين كشور قادر شوند به عوامل بيماري مزبو
هاي جديدي درخصوص علـل ايـن بيمـاري و نحـوه درمـان آن بـه دانـش                     اين صورت گزاره  
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ترديد پيدايش آنها تحت تأثير مبادي انگيزشي و مباني شناختي          پزشكي اضافه خواهد شد كه بي     
  .اي بوده است ويژه

حـدوث تغييـر در     (ري ب پديـد آيـد       اما در همين مثال ممكن است با گذشت زمـان بيمـا           
، در اين وضعيت بديهي است كه پزشكان براي مهـار بيمـاري جديـد بـدنبال                 )مبادي انگيزشي 

همچنين ممكن است بـا گذشـت زمـان علـوم،           . هاي جديدي خواهد بود     كشف و ايجاد گزاره   
ت ها و ابزارها بهبود حاصل كند و نظريات جديـدي ارائـه شـود و در پرتـو ايـن تحـوال        روش

عمق بيشتري  ) بيماري اول (شناخت پزشكان كشور مورد بررسي درخصوص علل بيماري الف          
، در ايـن صـورت نيـز بـه نحـو منطقـي الزم اسـت پزشـكان                   )تحول مباني شـناختي   (پيدا كند   

عـدم تبعيـت از     . هاي درمان خويش را به روز كننـد         هاي خود را تحول بخشند و روش        نگرش
انديـشي    شود كه نام آن جزم      اي منتهي مي    الذكر به خلق پديده     قتحوالت انگيزشي و شناختي فو    

  .است و جزم انديشي روشن است كه منشاء آثار زيانباري است
اين مثال در حقيقت ارتباط بين مبادي انگيزشي و مباني شـناختي يـك گـزاره بـا محتـواي                  

 مبـادي و مبـاني      ها واجـد ايـن      دهد و چنانكه گفتيم همه گزاره       نظري آن را به وضوح نشان مي      
هـاي    توان گفت كه گزاره     حتي به جرأت مي   . كنند  بوده و از منطق حاكم در اين زمينه تبعيت مي         

هـا واجـد يـك سلـسله مبـادي       به اين معنا كه اين گـزاره . ديني نيز مشمول همين منطق هستند    
. اهللا است   يمهمترين مبادي انگيزشي آنها نياز بشر به تقرب ال        . انگيرشي و مباني شناختي هستند    

شدند و    هاي وحياني خلق نمي     رسد گزاره   اهللا نبود، به نظر مي      در واقع هرگاه نيازي به تقرب الي      
درخصوص مباني شناختي آنها بايد گفت ترديدي نيست كه خداوند عالم مطلق است و علم او                

هـاي    اما بشر با توجه به نقص معلومات، ظرفيـت دريافـت گـزاره            . فراتر از زمان و مكان است     
ها متناسب با سطح معلومات و        از اينرو اين گزاره   . وحياني را در قالب حقيقي آنها نداشته است       

هاي وحيـاني،     درك اين نكته براي تحليل درست و فهم عميق گزاره         . اند  شناخت بشر ارائه شده   
نگيزشي هاي ديني فارغ از مبادي ا       چرا كه هرگاه بخواهيم به گزاره     . رسد  بسيار حياتي به نظر مي    

  .انديشي گرفتار شويم و مباني شناختي آنها نگاه كنيم ممكن است در دام جزم
هاي مهم احتراز از جزم انديشي، نقد و كنتـرل عقالنـي مـستمر                حال بايد گفت يكي از راه     

هـاي    درخصوص گـزاره  . هاي مختلف با مبادي انگيزشي و مباني شناختي آنهاست          نسبت گزاره 
 فرايند، براي دينداراني كه در جستجوي حقيقت دين هستند، يك وظيفه            ديني نيز اهتمام به اين    

چرا كه با نقد و كنترل عقالني نـسبت مبـادي انگيزشـي و مبـاني شـناختي                  . بسيار حياتي است  
. توان به دو پرسش مهم، پاسخ سنجيده و روشـمند پيـدا كـرد     هاي ديني با ماهيت آنها مي       گزاره

هاي دينـي، كماكـان       ين است كه آيا در حال حاضر، اين گزاره        ها عبارت از ا     يكي از اين پرسش   
 فرضي اسـت    سوالسازد يا خير؟ و پرسش دوم عبارت از اين            بشر را به غايت دين نزديك مي      
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هاي ديني موجود، قرار بود براي بشر امروز، با در نظر گـرفتن رشـد فكـري و                    كه هرگاه گزاره  
كرد؟ روشن است كه پاسـخ        ن هيچ تفاوتي نمي   عقالني وي، نازل شود، آيا صورت و محتواي آ        

بـرد و ايـن مهـم جـز بـه            اين سواالت در هر حال ما را از سطح دين به سمت كنه آن پيش مي               
  . بركت تفكر عقالني حاصل نخواهد آمد

 نـاظر بـر عـدم       اصـل گـرا   توان گفت نقد مطرح شده از سوي متفكـران            برهمين اساس مي  
هاي دين، نه تنها بـه داليلـي كـه در بحـث قبلـي گفتـيم                 مطلوبيت ورود عقل به عرصه داوري     

هاي عقالنـي درخـصوص ديـن     صورت موجهي ندارد، بلكه از آن جهت كه راه را براي داوري     
 قابـل پـذيرش بـه نظـر      كنـد،  مسدود نموده و زمينه را براي پيدايش جزم انديـشي همـوار مـي           

  .رسد نمي
  

   نقش آفريني عقل در تشخيص عبوديت اصيل )3
توان به اين نكته انگـشت    ديني مياصالح طلبيپردازان تئوري چارچوب مدعيات نظريه در  

هـاي دينـي      ، ورود عقل به داوري درخصوص گزاره      اصل گرا نهاد كه برخالف ديدگاه متفكران      
نه تنها خالف عبوديت نيست، بلكه بـه  ) هاي حاصل از فرايند فهم دين     تر گزاره   و به بيان دقيق   (

  . يص عبوديت اصيل از عبوديت غيراصيل بسيار سودمند استيك معنا در تشخ
توان وضعيتي را مثال زد كه در آن دو يا چند گروه مـذهبي كـه                  در توضيح اين موضوع مي    

كننـد، بـا    هر كدام داعيه عبوديت اصيل داشته و عملكرد خويش را مستند به كتاب و سنت مـي              
توان دريافت كـه حـق بـه          كدام طريق مي   در اين وضعيت از      1.همديگر سر جنگ و ستيز دارند     

امـا  . تري دارد   ترين پاسخ اين است كه بايد ديد كداميك از آنها ادله محكم             جانب كيست؟ ساده  
شـود   شود چرا كه بالفاصله اين سوال به ذهن متبادر مـي  با اين پاسخ مشكل به راحتي حل نمي   

برخي بر ايـن باورنـد كـه بـا     كه مالك تشخيص ادله محكم كدام است؟ در پاسخ به اين سوال     
هـا،    توان مشكل را حل كرد، اما چنانكـه گفتـيم، همـه ايـن گـروه                 مراجعه به كتاب و سنت مي     

توان از اين طريق درخصوص مـدعيات آنهـا     مستندات ظاهراً معتبري در اين زمينه دارند و نمي        
  .به راحتي قضاوت كرد

براي ما در تشخيص ادلـه محكـم و از   توانند    در اينجاست كه معيارهاي عقالني فراديني مي      
. اين طريق مشخص نمودن گروهي كه قرابت بيشتري به عبوديت الهـي دارد، مـساعدت كننـد                

شيوه اول، عبارت از بكارگيري همان معيارهايي است        . شود  اين مساعدت به دو شيوه عملي مي      
در ايـن شـيوه،     . ه شد هاي ديني به آنها اشار      كه در بحث مبادي انگيزشي و مباني شناختي گزاره        

                                                           
  . پرورده ذهن نيست بلكه مصاديق عيني بسيار زيادي دارد  آشكار است كه متأسفانه اين مثال صرفاً-1
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مدعيات هر گروه از حيث ميزان تناسب آن بـا غايـات ديـن و همچنـين ميـزان تناسـب آن بـا             
گيرد و نتيجه ايـن سـنجش، ميـزان اصـالت و               مورد سنجش قرار مي    1دستاوردهاي فكري بشر،  

بديهي است كـه در ايـن شـيوه هـر چقـدر ايـن       . سازد درجه محق بودن هر گروه را آشكار مي      
تـر باشـند، واجـد اعتبـار       با غايات دين همسوتر و با سطح شـناخت آدميـان متناسـب            مدعيات

  .بيشتري خواهند بود

هـاي درگيـر در       و اما شيوه دوم عبارت از داوري اخالقي درخصوص مدعيات ديني گـروه            
بلكه اخالق عقلي چيـزي  . اصل بر اين است كه دين برخالف اخالق عقالني نيست        . نزاع است 

هـاي نـزاع را       توان مـدعيات طـرف      رو مي از اين . ر تكميل آن گام برداشته است     است كه دين د   
اي بر حقانيـت      تواند دليل و يا حداقل قرينه       مورد آزمون اخالقي قرارداد و نتيجه اين آزمون مي        

  . مدعيات گروهي باشد كه رتبه بهتري كسب نموده است
ـ   به اين ترتيب به نظر مي   ه تـشخيص اصـالت عبوديـت    رسد مساعدت معيارهاي عقالنـي ب

توانند با كمك اين معيارهـا        الهي، وجاهت منطقي در خور اعتنايي دارد و مؤمنين به خداوند مي           
برهمين اسـاس   . مدعيات مذهبي خويش را آزمون نموده و از صحت آنها اطمينان حاصل كنند            

ديني بـا   ، ناظر بر مغايرت داوري عقلي درخصوص موازين         اصل گرا نيز صحت عقيده متفكران     
  .عبوديت الهي، قابل مناقشه بوده و از مباني استواري برخوردار نيست

  

  نتيجه گيري 
طلبـي   اصالحمكتبهدف اين مقاله بررسي ميزان استحكام نظري مدعيات معرفت شناختي   

هاي فاقد اعتبار مذهبي مبني بر تعامل عقل و دين در عرصه تشخيص گزاره هاي معتبر از گزاره      
يكي از اين چالـشها ،      . ين كار دو چالش اساسي اين نظريه مورد بررسي قرار گرفت          براي ا . بود

 و  " آزاد انديـشي   "طلبـان بـا     ادعاي متجددين مبني بر تعارض نظريه معرفت شـناختي اصـالح          
گرايان مبني بر تعارض تئوري معرفت شناختي اصالح طلبان مـذهبي           چالش بعدي ادعاي اصل   

دهد كه  هايي كه در اين گفتار صورت گرفت نشان مي        ل بررسي حاص.  است " عبوديت الهي  "با  
لبي ديني نيستند طهيچ كدام از اين چالش ها قادر به سست نمودن بنياد معرفت شناختي اصالح 

چـرا كـه   . طلبان از استحكام در خور توجهي برخـوردار اسـت        شناختي اصالح و تئوري معرفت  
ي دين و حـوزه معنـا، ضـرورت غلبـه بـر بحـران               طلبان با استناد به معطوف بودن داور      اصالح

                                                           
 است كه با توجه به اينكه حضرت باريتعالي در خطاب به بنـدگان خـويش سـطح      مقصود از تناسب مزبور اين     -1

دهد، از اينرو تفاسيري كه از رعايت اين اصل تخطـي كـرده باشـند، در                  معرفت و شناخت آنان را مد نظر قرار مي        

  .اند، اعتبار كمتري خواهند داشت مقايسه با تفاسيري كه توجه الزمه را به اين اصل نموده
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عدم تعارض ديدگاه خـود را بـا         در پرتو شريعت،   عقالنيت معاصر و ايده گسترش آزادانديشي     
آزاد انديشي نشان مي دهند و با استناد به اصل عدم جواز ترجيح بالمرجح، ضرورت غلبـه بـر                   

   عبوديـت اصـيل، روشـن    انديشي و همچنين ايده نقش آفريني عقـل در تـشخيص            عارضه جزم 
  .كنند كه نظريه تعامل عقل و دين در تعارض با عبوديت الهي نيستمي
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