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Abstract
One of the most important debates in the field of religious studies and understanding
of religion teachings today is the ability to understand religion based on human
readings and religious experience. When it comes to the human readings of religion,
two points are assumed to be concurrent: first, it is possible for human beings to
understand religion; It is not unique and can be read as human. This last point, the
change in the structures of understanding religion, is due to the changes that human
beings are facing today. Mojtahed Shabestari, a contemporary thinker, believes that,
given the dramatic changes in human life today, their thinking, religion, spirituality,
and faith must also undergo a fundamental change, and one must go beyond their
religious tradition, ideas, or beliefs. It gained a new understanding of it until it
finally came to religious experience. He believes that there are different readings on
religion and that one single reading cannot be accomplished. The main purpose of
this research is to explain the aforementioned claim by presenting the arguments
presented and responding to them by the content analysis method of explaining the
data. The findings of the study show that human readings of religion are in contrast
to divine readings, and the Shabestari perspective is sometimes explicitly and
sometimes slightly hidden and rooted in relativity, hermeneutics, religious
experience, and humanism.
Keywords: Human readings, Mojtahed shabestari, Religion, Religious experience,
Humanism.
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قرائت انسانی از دین؛ ارزیابی دیدگاه محمد مجتهد شبستری
علی احمدپور
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*

استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران
(تاریخ دریافت1398/07/17 :؛ تاریخ پذیرش)1399/01/29 :

چكیده
یکی از مهمترین مباحثی که امروزه در حوزۀ دینشناسی و درک تعالیم دین مطرح میشود ،امکان فهم دیان بار اسااس
قرائت انسانی و تجربۀ دینی است .وقتی از قرائت انسانی دین سخن به میان میاید ،دو نکته به شکل توأمان مفروض و
منظور گرفته میشود :اول انکه امکان فهم دین برای انسان میسر است؛ دوم انکه فهم دین منحصر به انچه تاکنون تحت
عنوان فهم ماورایی و الهی از دین مطرح بوده ،منحصر نیست و میتوان قرائتی انسانی از ان عرضه کرد .این نکتاۀ اخیار
یعنی تغییر سازههای فهم دین مرهون تغییراتی است که انسان امروزی با ان موامه خواهد بود .مجتهد شبستری یکای از
اندیشمندان معاصر معتقد است ،با تومه به تغییر و تحوالت چشمگیر در زنادگی بشار اماروزی ،بایاد تفکارات ،دیان،
معنویت و ایمان انان نیز دچار دگرگونی اساسی شود و باید از سنت دینی ،افکار و اندیشه و باور قبلی خود عباور کارد
یا فهم مدید از ان بهدست اورد تا در نهایت به تجربۀ دینی رسید .وی معتقد است که در باب دین قرائتهای مختلفای
ومود دارد و به قرائت واحد نمیشود اکتفا کرد .هدف اصلی این پژوهش ،تبیین مدعای پیشگفته با ارائۀ استداللهاای
عرضهشده و پاسخ به ان است که با روش تحلیل محتوا در تبیین دادهها صورت گرفته است .یافتاههاای تحقیاق نشاان
می دهد که قرائت انسانی از دین در مقابل قرائت الهی قرار دارد و دیدگاه شبستری گااه باه شاکل اشاکار و گااه کمای
مستور و پنهان ریشه در نسبیت ،هرمونتیک ،تجربه دینی و اومانیسم دارد.

واژگان کلیدی
اومانیسم ،تجربۀ دینی ،دین ،قرائت انسانی ،مجتهد شبستری.

* نویسندۀ مسئول

ali.ahmadpour@uma.ac.ir
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بیان مسئله
تردید نمی توان کرد که بین دو قلمرو دین ،متون دینی و اماوزههاای ان و فهام و ادراک و
استنباط از دین و متون دینی ،نباید اینهمانی و ترادف برقرار کرد .از اینرو بین دین و فهم
دینی تفاوت معنادار و معقول و مقبولی ومود دارد و به همین مهت خطاپاذیری ادراکاات
دینی ،قابلیت تسری و تعمیم به دین ندارد.
انچه گفته شد ،نشان میدهد که اوالً دیان – هرچناد کااالی گرانبهاا و در پوششای از
هیبت و قدسیت است -اما فهم و ادراک ان از تیررس عقل و اندیشه انساانی دور انگاشاته
نمیشود و میتوان به توانایی انسان در فهم متون دینی ،مانند هر متن دیگری رأی داد؛ چرا
که دین برای انسان و سعادت او نازل شده و اگر ادمی راهای باه فهام و داناایی ان نیاباد،
غایت دین که خوشبختی و رستگاری است ،وانهاده خواهد شاد؛ ثانیااً ماتن واحاد دینای،
برتابنده فهم های متفاوت و گاه متعارض از ان خواهد بود و از اینرو ،انتظار فهم واحاد از
یک متن واحد دینی ،انتظاری ناروا یا احساسی تحقق نایافتنی است.
برامد این دو نکته ان است که میتوان به سرچشمۀ فهامهاای متفااوت از ماتن دینای
دسترسی یافت و ان اینکه همواره یک نوع خوانش و قرائت از دیان وماود نادارد و ایان
خوانش میتواند کالمی ،فلسفی ،تاریخی ،اخالقی و  ...باشد .اما دسترسی به این سرچشمه،
ناشی از سه عامل اساسی زیر است:
یک) خودنقضی یا اختالفهای درونمتنی کتاب مقدس مسیحیان؛
دو) تعارض و ناسازگاری کشفیات مدید علمی با گزارههای دینی؛
سه) تعارض و ناسازگاری راهبردها و ادراکات عقل بشر با تعالیم دینی.
بدینسان مسئله «قرائتپذیری» و خاوانشهاای متفااوت از دیان –کاه پیشاینۀ ان باه
سالهای اغازین رنسانس برمیگردد -در مغربزمین شکل گرفت تاا باا ان تعاارضهاای
پیشگفته چارهمویی شود( .خسروپناه.)10 :1381 ،
پس از سدهها ،این اندیشۀ در میان متفکران اسالمی ،مای باز کرد ،بهویژه انکه ظهور و
گسترش اندیشۀ فلسفی هرمنوتیک به این گرایش دامن زد .نصر ابوحامد زیاد ،عبادالکریم
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سروش و مجتهد شبستری از مملۀ متفکران اسالمی هستند که متأثر از چنین رویکاردی در
حوزۀ دین شناختی و فلسفۀ دین ،قائل باه قرائات هاای مختلاا از دیان شادند و مجتهاد
شبستری به شکل مشخص ،بر قرائت انسان از دین –که ان را در مقابل قرائت فراانساانی و
الهی از دین مینهد -پای فشرد.
از نگاه وی ،اوالً فهم و تفسیر انسان از ماتن ،بار چهاار اصال :پایشفهامهاای تفسایر
پیشفرضهای مفسر ،انتظارهای مفسر از متن و عالیق وی استوار است (مجتهد شبساتری:
)247 :1379؛ ثانیاً فهم و تفسیر متون دینی نیز مشمول همین قاعده و ضاابطۀ کلای اسات؛
(مجتهد شبستری)9 :1381 ،؛ ثالثاً در فهم رایج از دین –که به نظار وی فراانساانی اسات-
معارف دینی از یک سو فراتر از توان معرفتی انسان است و از دیگرساو ،از معاارف بشاری
اگر در مقابل ان قرار گیرند ،اعتبارزدایی میکند( .مجتهد شبستری)83 :1383 ،؛ رابعاً بارای
حفظ سرمایه های انسانی و ملوگیری از متالشی شادن انساان و معرفاتهاای او (مجتهاد
شبستری .)85 :1383 ،باید دین را پدیدهای انساانی انگاشات و وحای را ،ماحصال تجرباۀ
انسانی دانست .تا اینگونه هم فهم و قرائت انسانی از دین میسار و ممکان شاود (مجتهاد
شبستری )166 :1383 ،و هم الهیات مدیدی که با پانصد سال پیش متفاوت اسات ،شاکل
گیرد (مجتهد شبستری.)117 :1376 ،
مجموعۀ این دالیل و تالشها به رویاش و پاردازش «فهام و قرائات انساانی از دیان»
منتهی شد و این مقاله عهدهدار تبیین گفتمان قرائت انسانی دین از منظار مجتهاد شبساتری
است .هرچند مکتوبات و اثاری مانند« :واکاوی روش هرمنوتیکی مجتهد شبستری» نوشاتۀ
زینب عسکریان و «ادعای فربه و متناقض مجتهد شبستری دربارۀ تجربۀ دینی» اثر ابوالقاسم
رحیمی بالوئی در این حوزه منتشر شده ،مزیت این پاژوهش ان اسات کاه اوالً باه شاکل
مامع ،مبانی قرائت انسانی از دین را از منظر مجتهد شبستری یکجاا گارد اورده و هام باه
ریشههای تاریخی و هم بنمایههای فلسفی ان پرداخته است؛ ثانیاً با تکیه بر اساتداللهاای
ارائهشده از ناحیۀ نظریهپرداز ،انها را وامد خودنقضی یافتاه و میاانتهای باودن پاارهای از
استداللهای وی را به روش نقضی برمال کرده است.
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ریشهیابی مسئله
گفتیم که یک ضلع اندیشۀ قرائت انسانی از دین ،در تفکرات هرمنوتیکی ریشه دارد .ضالع
دیگر ان را میتوان به اومانیسم و انسانمحوری پیوند داد کاه بار اسااس ان ،انساان ،فهام
انسانی ،نیازها ،مطالبات و عالیق انسان ،میتواند مبنای اصالت خواست و خوانش انسان از
متن باشد؛ ضلع سوم این مثلث در نوع نگاه به دین و تجربۀ دینی ریشه دارد که اینک ان را
بهتر واکاوی میکنیم.
گرایش به دین با تاریخ بشر پیوند خورده است و به گفتۀ رابرت هیوم ،هرگاز قبیلاهای
در تاریخ بشری ومود نداشته است که به دین گارایش نداشاته باشاد (خرمشااهی:1372 ،
 )122و گریستوفر ماینر نیز بر همین اساس مدعی است که :دین مبلای و سرشاتی انساان
است (قراملکی )108 :1390 ،و امر ذاتی هرگز از انسان مدا نخواهاد باود؛ باا ایانهماه و
برخالف اتفاقی که بر سر دینورزی بشر ومود دارد ،ارائۀ تعریا و چیستیشناسای دیان،
همواره از نقاط اختالفی دینپژوهان و فیلسوفان دین بوده است ،تا انجاا کاه میرچاا الیااده
مدعی است ،حتی ارائۀ فهرست ناقص از تعاریا دین ،ان هم تنهاا در مغاربزماین ،امار
ناممکنی است (خرمشاهی.)85 :1372 ،
برخی دین را از منس معرفت و اگاهی ،ان هم اگاهی از امر متعالی میدانند و معتقدند
این تعریا ،بهترین و مامعترین تعریا دین است (بهشتی .)235 :1386 ،بعضی دیگار باا
عدم دخالت «عنصر حقانیت» در دیان ان را مجموعاهای از عقایاد ،اخاالق و قاانونهاا و
مقرراتی میدانند که در مهت پرورش انسان و ادارۀ مامعۀ انسانی کااربرد ماییاباد و ایان
مجموعه میتواند تماماً حق ،باطل یا امیخته از ان دو باشد (موادی املی.)93 :1372 ،
عالمه طباطبایی گاه دین را بهمثابۀ روش –روشی برای زندگی دنیوی -تلقی میکند که
در عین عطا تومه توأمان به مصال ،دنیوی و کمال اخروی انسان ،دربردارندۀ قانونهاای
ناظر به نیازهای اینمهانی است( .طباطبایی،1364 ،

 )130 :2و گاه ان را با تسلیم شادن

انسان برابر بیانات صادره از مقام ربوبی در زمینۀ معارف و احکام (طباطباایی،1364 ،

:3

 )120همسااو و متاارادف مااییابااد .مالااب انجاساات کااه هاام تعریااا مجمااوعی از دیاان
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(مجموعه ای از عقاید ،اخاالق و  )...در داناش لغات پیشاینۀ دارد( .طریحای،1362 ،

:6

 )251و هم تعریا اخیر عالمه از دین که در ان ،دین و دینداری به نظر ،یکساان انگاشاته
شده است (راغب اصفهانی.)215 :1392 ،
بهنظر میرسد تعریاهای ارائهشده از دین در میان اندیشمندان و متفکران اساالمی ،صابغۀ
کالمی و فلسفی دارد ،اما در مغربزمین ،هرچند میتوان ،ردپای این صبغه را فرامست .اما در
یک تقسیمبندی کلای ،تعریااهاای دیان در ساه رویکارد :روانشناساانه ،مامعاهشناساانه و
پدیدارشناسانه قابل احصا و پیمویی است (قراملکی.)104 - 102 :1390 ،
دین در رویکرد روانشناسانه مغربزمین نه عبارت از اگاهی یا مجموعهای از اموزههاا
یا بهمثابه روش یا انقیاد و دینداری بلکه یکسره معطوف به ساحت روان است .شالیرماخر،
دین را بهخودیخود ،عاطفه و دینداری را نه کار اراده و عقل ،بلکه کارکرد احساس میداند
(پراود فوت )28 :1377 ،و معتقد است دین ،عبارت از احساس بنیادی اتکا به بیکران است
(کاپلستون،1388 ،

 )159 :7و مذهب نه به ساخت خِرد و تعقل که به ساحت احساسات

متعلق است و مذهب حقیقی ،همان حس و شوقی است که بارای تجرباه کاردن نامتنااهی
ومود دارد (لین.)386 :1380 ،
وقتی هستۀ مرکزی دین عبارت از احساس و عاطفه شد ،موهر دینداری نیز ،عبارت از
تجربۀ دینی تلقی شد؛ تجربهای که نه با تعقل که با احساس و شهود صید میشاود و هماۀ
باورها و اعتقادات دینی ،متفرع بر ان خوانش و قرائت میشوتد.
اینگونه شد که باور دینی ،مقام ماتأخر پذیرفت و راه تقدم تجربۀ دینی بر باور دینی هموار
و تجربۀ دینی ،علت باور دینی شد و الهیات و اموزههای دینی بهخاودیخاود فاقاد هار ناوع
اصالت و مرمعیتی شدند (عباسی )36 :1391 ،و گفتوگوهای اشفته و بیساامان پیاروان ایان
نظریه که در فقدان تفکر عقلی ریشه دارد ،شکل گرفت (موادی املی.)259 :1375 ،
مجتهد شبستری و قرائت انسانی از دین
از نگاه مجتهد شبستری در باب دین قرائتهای مختلفای وماود دارد و باه قرائات واحاد
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نمی توان اکتفا کرد .وی دو نوع قرائت از دین را مطرح میکند« :قرائت انساانی» و «قرائات
فوقانسانی» .اما قرائت فوقانسانی چیست؟
در دیدگاه سنتی و فوقانسانی ،دین مجموعهای از معارف و دستورالعملهایی است کاه
از مهان غیب ،برای انسان ارسال و ادمی با اعتقااد و بااور باه ان معاارف و عمال باه ان
دستورالعملها ،سعادتمند میشود .به اعتقاد وی ،معارف دین چیازی غیار از معرفاتهاای
انسان و باالتر از توان معرفتی او محسوب میشاود و معرفاتهاای بشاری اگار در مقابال
معارف دین قرار گیرند ،اعتباار ندارناد (مجتهاد شبساتری .)83 :1383 ،وی ایان تلقای را
«قرائت فوق انسانی از دین» لقب داده است .زیرا در ان ،داراییها و توانااییهاای انساان و
ارزشها و معیارهای او نادیده گرفته شده و دین چیزی مدا از زندگی انسان و ساحتهای
ومود او و حاکم بر انهاست .دین از سوی خدا نازل شده است و معرفات تاازهای عرضاه
میکند که معرفتهای انسانی ،باید ان را بپذیرند .وی شواهدی ذکار مایکناد کاه قرائات
فوقانسانی از دین را ،غیرعقالنی تلقی کردهاند که یکای از اصالیتارین شاواهد وی ،ایان
است:
هیچ دلیل معتبر قرانی این مدعا را تأیید نمیکند که دین اسالم از سوی خداوناد ناازل
شده است .در هیچیک از مواردی که قران از دین ساخن گفتاه اسات ،ان را ناازلشاده از
سوی خداوند معرفی نکرده است .شواهد فراوانی از قران این مدعا را نفای و دیان را کاار
انسان میداند و از انسان خواسته اسات دیان را بارای خادا خاالص کناد« :مخلصـین لـه

الدین»(1مجتهد شبستری .)1393 ،وی به ایۀ «ان الدین عنداهلل االسـالم در حقیقات ،دیان
نزد خدا همان اسالم است» (العمران )19 ،نیز استشهاد میکند و اعتقااد دارد اینهاا نشاان
میدهند که دین امری بشری است؛ چرا که اسالم به معنای تسلیم شدن بوده و تسلیم ،کاار
انسان است (شبستری.)81 :1383 ،
وقتی قرائت فوق انسانی از دین ،غیرعقالنی و خار از توان معرفتی انسان شد ،قرائات
انسانی از دین ملودار و ملوهگر میشود.
 .1بینه5 :؛ لقمان32 :؛ یونس22 :؛ غافر 14 :و 65؛ عنکبوت65 :؛ اعراف.29 :
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از دیدگاه شبستری ،قرائت انسانی از دین که در نقطۀ مقابل قرائت فوق انسانی از دیان
قرار دارد ،بر اساس ساحتهای فلسفی ،علمی ،هنری ومود انسان اسات .وی در تعریاا
قرائت انسانی مینویسد« :فهم انسان از دین و دینداری خاودش ،انگوناه کاه انساانیت او
ایجاب میکند» (شبستری.)82 :1383 ،
به باور وی ،در این قرائت اوالً؛ دین به کمک دستاوردهای فلسفی و ارزشهای اخالقی
و حقوقی انسان فهم میشود .بر طبق این تلقی ،ومود دین در نیازهای انسان ریشاه دارد و
دین برای انسان و دینورزی کار انسان است و از اینرو ،با معرفتها و ارزشها و نیازهای
او در تضاد قرار نمیگیرد .پس در این نگاه ،انسان و نیازهای او ،اصل و محور هستند؛
ثانیاً؛ قرائت انسانی از دین ،به همۀ ساحتهای ومودی ادمی تومه دارد و معرفتهای
بشری را معتبر میداند و هیچگاه برای فلسفه و حقوق و ارزشهای انسان مزاحمت ایجااد
نمیکند؛ بلکه بر عکس در ان ،دین بهگونهای فهم میشود کاه ابعااد وماود انساان اقتضاا
دارند .نتیجه انکه نباید به دین نگاه پیشینی داشت و با روش استدالل عقلی محض ،دین را
بهعنوان مجموعۀ معارف نازلشده از ساوی خادا و پیاامبر را ،باهعناوان واساطۀ اباالآ ان
پنداشت .بنابراین باید رویکرد انتروپولوژیک (انساانشاناختی) باه ان داشات؛ یعنای ان را
پدیدهای انسانی دانست که در زمان و مکان خاصی روی داده است.
نتایج یا دستاوردهای قرائت انسانی از دین
یکم) با این رویکرد ،وحی کالم انسانی تلقی میشود که ادعا میکند خداوند در تجرباهای
دینی ،با او سخن گفته است و در نتیجه ،ویژگیهای پدیدههای انسانی را دارد کاه تنهاا باا
معیارهای فهم کالم انسان ،فهمشدنی است (مجتهد شبستری)166 :1383 ،؛ زیارا دیان امار
انسانی و ناظر به نیازهای اوسات – انچنانکاه محاور و اصال قارار گیارد -و اوسات کاه
میگوید دین و خدا چه چیزی به انسان اعطا بکند و چه چیزی را اعطا نکند؛
دوم) اگر انسان ،نیازها ،مطالبات و خواستههاای او محاور شاد ،دیان در اینجاا اماری
ساختهوپرداختۀ خود انسان است و اوست که دین را معل و وضاع مایکناد .ایان قرائات
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انسانی از دین را که معیار تحلیل و معرفی دین ،خود انسان است ،اگر برای معرفی دیان از
خدا و وحی الهی استفاده کردیم ،قرائت متعارف و صحی ،خواهد بود ،اماا اگار از انساان،
نیازها و تجربۀ دینی اغاز کردیم ،قرائت از دین انسانی خواهد بود.
سوم) وقتی قائل شدیم برخالف تفکر سنتی دین مجموعهای از علاوم و احکاام غیبای
فوقعقل انسانی نیست که از سوی خداوند بهسوی انسانها امده است تا انسانها ان علاوم
را بدانند و به ان عمال کنناد (مجتهاد شبساتری )166 :1383 ،دیگار میاان انساان و خادا
گسست بهومود نمیاید ،چون وحی مانند یک مومود غیبی و قدسای از عاالم غیاب وارد
عالم انسان نمیشود که عالم او را دگرگون و متالشی کناد و معرفات دیگاری را از اعتباار
بیندازد؛
چهارم) وقتی وحی ،پدیدهای انسانی شد که باا ورود ان هار معرفتای از اعتباار اصایل
نیفتاد ،نه انسان متالشی میشود و نه سرمایههاای انساانی هماه بار بااد مایرود( .مجتهاد
شبستری )85 :1383 ،در نتیجه وحی نازلشده از سوی خداوند یا اموزههای دینای را بایاد
متناسب با فهم و تجربۀ انسانی ،درک و فهم کرد؛ یعنی «انسان مسلمان باهگوناهای خاود و
مهان را تجربه و معنا میکند و متناسب با این تجربه و معنادهی ،به پدیدۀ وحای یاا متاون
دینی مرامعه میکند و پدیدۀ وحی را تجربه و معنا مایکناد .از ترکیاب ایان ساه پدیاده،
اندیشهای متولد میشود که از ان به تفکر دینی تعبیر مایشاود» (مجتهاد شبساتری:1381 ،
.)161
دالیل مجتهد شبستری بر رد قرائت فوقانسانی دین
 .1همسویی دین با نیاز انسان

چنانکه طرح شد ،شبستری در قرائت انسانی از دیان ،ان را باه نیازهاای انساانی معطاوف
می داند .وقتی دین در پی رفع نیازهای ادمی باشد ،از ان مهت که نیازها نوشوندهاند و نیاز
انسان مدرن با انسان سنتی متفاوت است ،خوانشی از دین که در ان ،گزارهها ثابت باشاد و
محتوای ناظر بر یک عصر و فرهنگ ،در اعصار و فرهنگهای دیگر ،ماری و مستند تلقای
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شود ،براورندۀ نیاز نوشوندۀ انسان نیسات و از ایانرو ،مساتدل و ساودمند نخواهاد باود.
شبستری به همین دلیل معتقد است که:
یکم) نصوص ماورد اساتناد در احکاام فقهای و حتای سیاساات ،در صادد پاساخ باه
پرسشهای عصر ما نیستند و اهداف عقالنی ما را براورده نمیکنند و فقط به عصر نزول و
فرهنگ و واقعیتهای امتماعی و اخالقای ان دوره اختصااص دارناد (مجتهاد شبساتری،
)170 :1379؛
دوم) دین مخصوص شرایط ،فرهنگ و مامعۀ عصر خودش است و نبایاد ان را باه ساایر
موامع و اعصار تسری داد .وی قران و دستورات ان را هم ویژۀ زماان خااص و زماان نازول
وحی برای افراد ان عصر میداند که موامع و افراد عصر کنونی شامل ان دستورات نمیشاوند.
از همینرو پیامبران و متون دینی ،فرزندان عصر خویشند (مجتهد شبستری)2014 ،؛
در اینجا به مواردی از اظهارات شبستری استشهاد میکنیم:
سوم) «دوام اعتبار اوامر و نواهی الهی چه انها را استمرار عارف بناامیم و چاه قاانون،
دایرمدار دوام و استمرار ان مجتمع است .وقتی ان مجتمع انساانی باا ان ویژگای هاایش از
میان رفته باشد ،ان امرونهیها یا قانون ها هم در عالم اعتبار ومود ندارند .تردیدی نمی توان
کرد که ان مجتمع انسانی که مخاطب اوامر و نواهی ایات احکام امتمااعی سیاسای قاران
بوده ،سده ها پیش از میان رفته است .در عصر حاضر انچاه در کشاورهای اساالمی وماود
دارد ،مامعه هایی هستند به کلی متفاوت از ان مجتمع مخاطب قران .امروز مامعۀ مصار یاا
ایران یا ترکیه یا اندونزی و … ادامۀ ان مجتمع مخاطب قران نیست .سخن گفتن از اینکاه
اوامر و نواهی امتماعی  -سیاسی خطابشده به یک مجتمع معدوم ،در عصر حاضر الزامها
و تکلیا هایی را متومه مسلمان این مامعه ها می کند ،سخنی است کاه تقریبااً باه باداهت
باطل است» (مجتهد شبستری)2014 ،؛
چهارم) حال که دین به نیاز انسان معطوف شد ،الهیات دین باا تغییار نیازهاا متفااوت
می شود .به این مهت «الهیات امروز با الهیات پانصد سال پیش فرق مای کناد» (شبساتری،
.)117 :1376
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 .2تجربۀ دینی ،بنیان اصلی دین

گذشت که شالیرماخر دین را در تجربۀ دینی ریشهدار میداند؛ زیرا از نگاه وی ،دین به ساحت
احساس انسان معطوف است .شبستری هم اعتقاد دارد که تکیه و بنیان اصلی دین و دیناداری،
بر تجربۀ دینی استوار است که کسب این تجربه برای همۀ اشخاص در یک مرتبه مقدور نیست
(مجتهد شبستری .)119 :1376 ،شبستری تجربههای دینی مثل تجرباۀ امیاد ،عشاق ،اعتمااد و
مذبه و هیبت را ناشی از حضور فعاالنۀ انسان و ارتباط او با مرکز الوهیت (خداوند) میداند .به
همین منظور ،ادیان بزرگ را در سه سط ،تقسیمبندی کرده است:
اول) سط ،اعمال و شعائر مثل :نماز و روزه ،قربانی ،انفاق؛
دوم) سط ،ایدهها ،عقاید و شناخت مثل :خداشناسای ،نبایشناسای ،اخارتشناسای و
دینشناسی؛
سوم) سط ،درونیتر دین که سط ،تجربههای دینی بوده و ان هستۀ اصلی دین

است.

شبستری این سه سط ،مختلا و مرتبط به هم را دایرههای محیط بر هام فارض کارده
که تجربهها بهعنوان هستۀ محوری و اصلی و بهعناوان ساومین دایاره در ماتن و درون دو
دایرۀ دیگر قرار گرفته است .پس محور و هستۀ اصلی دین ،تجربۀ دینی خواهد بود .ساط،
شناخت که تفسیر این تجربه است ،بهعنوان سط ،دوم مطرح میشود .شعائر و اعماال هام
که به تجربۀ دینی اتکا دارد ،سط ،سوم محسوب میشود (مجتهد شبستری.)118 :1376 ،
بنابراین شبستری ارتباط عقاید ،تجربهها و اعمال دینی را بهعنوان ساه دایارهای کاه بار
همدیگر محیط هستند ،فرض کرده است که با تحول و تغییر تجربۀ دینای باهعناوان هساتۀ
اصلی ،عقاید ،ایمان و اعمال و مناسک دینی نیز دگرگون میشود .علت ان را هم ایانطاور
ذکر میکند که چون انسانهای عصرهای مختلا ،از نظر روحی و روانای باا هام تفااوت
دارند ،تجارب ،اعمال ،عقاید و مناسک انان نیز با همدیگر فرق خواهاد داشات .از ایانرو
الهیات امروز با الهیات پانصد سال پیش فرق میکند (شبستری )136 :1376 ،و باا تفااوت
الهیات ،در عمل قرائت سنتی و فوق انساانی از دیان ،معناا و مفهاوم خاویش را از دسات
خواهد داد .وی در اظهار نظر خاصی میگوید:
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«تجربۀ دینی برای هر انسان ان است که برای خودش حاصل میشود .شناخت ان هام
متناسب با ان برای خودش حاصل خواهد شد» (شبستری.)137 :1376 ،
وقتی تجربۀ دینی (که به ساحت عقالنی انسان ،بلکاه باه قلمارو احسااس ،عواطاا و
حوزۀ روان انسان تعلق دارد) از یک سو بنیان اصلی دین و دینداری شد و از ساوی دیگار،
هم برای هر انسان قابلیت تحقق داشت (مجتهد شبستری )137 :1376 ،و هم امر مقول باه
تشکیک بود؛ یعنی کسب ان برای همگان در یک ساط ،مقادور نباود (مجتهاد شبساتری،
 .)119 :1376انگاه:
یکم) ایمان دینی دیگر مقوله ای معرفتی نخواهاد باود ،بلکاه پایاه و اسااس ان ،عمال
خواهد بود؛ عملی که در ان عناصر ساحت احساس انساان؛ یعنای اعتمااد ،عشاق ،امیاد و
احساس امنیت تبلور دارد (مجتهد شبستری)37 :1376 ،؛
دوم) همچنین موهرۀ ایمان ،نه اگاهی و معرفت یا حتی عمال معطاوف باه داناایی و
ناشی از باور ،بلکه عبارت از تعلقخاطر پیدا کردن به یک مرکز خطابکنناده خواهاد باود
(مجتهد شبستری )103 :1383 ،و روشن است که احساس تعلق ،امری ناظر بر حاوزۀ روان
و عاطفه است؛
سوم) حال که پایۀ ایمان ،نه معرفت و گازاره هاای صاادق ،بلکاه عمال و ماوهرۀ ان
عبارت از تعلقخاطر شد ،این سؤال پرسیدنی است که خاود ایماان از چاه چیازی نشاأت
میگیرد؟
شبستری معتقد است که ایمان ،تراوش تجربۀ دینی اسات( .کیاان )12 :از ایان حیاث،
ایمان دینی ،مقام ماتأخّر از تجربۀ دینی خواهد یافت؛
چهارم) چاون تجرباۀ دینای خاصایت تکرارشاوندگی دارد ،محتاوای ایماان از ثباات
برخوردار نخواهد بود و ویژگی نوسانیابی خواهد داشت (مجتهد شبستری)187 :1381 ،؛
پنجم) به دلیل همین نوبهنو شدن تجربۀ دینی از یک سو و مقول به تشکیک بودن ان و
امکان تحقق ان برای همۀ دینداران ،نهتنها محتوای ایمان ثبات نخواهد داشت ،بلکاه عمال
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فرد دیندار و مناسک وی ،ثابت نخواهد بود؛ زیرا تغییر تجرباۀ دینای باه تغییار :اماوزههاا،
مناسک ،اعمال و شعائر منتهی خواهد شد (مجتهد شبستری.)118 :1376 ،
ارزیابی و نقد قرائت شبستری از دین
بهنظر می رسد اگر با دقت در مبانی و نتایج قرائت انسانی از دین که از سوی شبستری ارائه
شده است ،مکث و تأمل شود ،در درستی و بهرهمندی ان از حقیقت ،دستکم تردیاد ایجااد
خواهد شد ،چنانکه گفته شد ،گره زدن دین به تجربۀ دینی ،در اندیشههاای شاالیر مااخر

1

ریشه دارد .اینک و در نقد اول از شبستری باید پرسید ،ایا طرح این دیدگاه و تسرّی ان به
حوزۀ تفکر اسالمی خطاالود نیست؟ چون مسیحیت در عصر شالیرماخر تحریا شده باود
و در محتوا و اصالت کتاب مقدس تغییرات و تردیادهای وماود داشات و همچناین باین
محتویات و اموزههای مسیحیت با علوم مدید تعارض پدیدار شده بود؛
نقد دوم ان است که شبستری مدعی است که تجربۀ دینی ،معیار دین و دینداری است،
اما باید وی در ابتدا معیار دینی بودن تجربۀ دینی را مشخص کند؟ و اساساً چه تفاوتی بین
تجربۀ حسی و دینی ومود دارد؟ اگر معیاری برای دینی بودن تجربه ومود نداشاته باشاد،
نمیتوان تفاوتی بین تجربۀ حسی و دینی گذاشت.
هنگامیکه معیار دینی بودن تجربه مشخص شاود ،دیگار تجرباۀ دینای معیاار و ماالک
دینداری و زیربنای اعتقادات و اموزه های دینی نخواهد بود ،زیرا قبل از ان بایاد در ماورد
این معیارها بحث و بررسی نظری کارد ،در انصاورت بحاث هاای نظاری مبناای دیان و
دینداری قرار میگیرند ،نه تجربۀ دینی (محمدرضایی)1395 ،؛
نقد سوم دربارۀ تجربۀ دینی و مبنای قرائت انسانی از دین ،این است که ایا تجربۀ همۀ
پیروان ادیان ،صحی ،و از اعتبار الزم برخوردار است یا برخی از انها .اگار قائال باه اعتباار
تجربه دینی برخی پیروان ادیان باشیم؛ در اینصورت پیرو هر دینی تجربۀ دینی خاودش را
صحی ،و بقیه را ناصحی ،میانگارد .اگر به صحت تجربۀ دینی همۀ پیاروان معتقاد باشایم،
1. Schleirmacher
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تناقض پیش میاید ،چون توحید در اسالم با تثلیث در مسیحیت و  ...با هم سازگار نیستند.
بنابراین باید معیاری برای صحت و سُقم تجربۀ دینی صحی ،انتخاب شاود تاا بار طباق ان
امکان قضاوت بر روی تجربهها شود که در صورت انتخاب معیار ،تجربه اعتبار خاود را از
دست میدهد و شناخت و نظر است که مای تجربه را میگیرد .به دیگر معنا ،هرچند گفته
شود که تجربۀ دینی زایندۀ الهیات است و نه متأثر از ان ،در عینحال ،پیاروان هار یاک از
ادیان ،متناسب با فضای فکری و ذهنی دین و ایین خود ،صاحب تجربۀ دینی میشاوند .در
اینصورت در راستیازمایی گزاره های ادیان ،این دیگر عقل ،استدالل و معرفت نیست کاه
میدانداری می کند ،بلکه تجارب معنوی پیروان ،در چالش بین ادیان ،معیار داوری و درستی
گزاره های دینی خواهد بود .سؤال ان است که ایا با چنین معیاری میتوان حتای باهعناوان
یک ناظر بیرونی ،مبنا و معیار عقالنای بارای صاحت گازارههاای یاک دیان و الهیاات ان
فرامُست؟ یا در اینصورت ،گزارههای معرفتای هماۀ ادیاان - ،هرچناد پسااتجربی تلقای
شوند -صحی ،و صادق تلقی خواهد شد؟
نقد چهارم) با تومه به اینکه شبستری تجربههای دینی انسان عصار قادیم و مدیاد را
متفاوت میانگارد ،بلکه حتی تجربۀ دینی پیروان یک دین را بهدلیل مقول به تشکیک باودن
تجربۀ دینی ،در یک عصر ،متفاوت میداند و حتی افازون بار ان ،تجرباۀ دینای یاک فارد
مشخص را در دو برهۀ متفاوت ،متفاوت میخواند ،دچار نسبیتگرایی شده است که یکای
از لوازم و نتایج قرائتپذیری دین بوده و از دیدگاه معرفتشناسانه ،باطل و ماردود اسات.
نقد اساسی که به نسبیتگرایی وارد خواهد باود ،متناافیاالمازا و پارادوکسایکال باودن و
خودویرانسازی ان است؛ یعنی از شامول ان نسابت باه خاودش ،عادم ان الزم مایایاد
(عباسی.)105 :1381 ،
این دیدگاه ،عالوه بر اینکه از منظر فلسفی و معرفتشناختی باطل اسات؛ از نظار دیان
هم باطل محسوب میشود؛ چرا که اگر نسبیگرایی از نظر دین ،مقباول و پساندیده باشاد،
الزمۀ ان لغو بودن ارسال رسل و انزال کتب است و هدایت الهی در عمل ممتناع مایشاود
(عباسی )105 :1381 ،زیرا نسبیتگرایی نه با ایمان دینی (که مبتنی بر ان اصلیترین گازارۀ
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همۀ ادیان ،دعوت به گزارۀ ثابت یکتایی خداوند و قبول ان است) سازگار خواهد بود و نه
با ان میتوان هیچ اعتقاد ثابت و ضروری را تبیین کرد؛
نقد پنجم) وقتی به دلیل خاصیت تکرارشوندگی تجرباۀ دینای ،محتاوای ایماان ثباات
نداشت (که شبستری به ان اذعان کرده است) در ان صورت:
اوالً ایمان کنونی فرد ،نه قداست دارد و نه ارزشمندی؛ زیارا هار ان ،شااید باا تجرباۀ
دیگری فروبپاشد و امر در استانۀ فروپاشی ،نه مقدس است و نه میتواند بهمثاباۀ یاک امار
اتکاشدنی ،مفید و مؤثر باشد؛
ثانیاً بهدلیل شمول پذیری انسانی تجربۀ دینی ،الهیات ناشی از تجرباۀ دینای ،باه انادازۀ
نفوس انسانی (انسان دیندار صاحب تجربۀ دینی) قابلیت تکثیر و تکثر خواهاد داشات .باه
این معنا که دو فرد مسیحی ،از الهیات دوگانه برخوردار خواهند بود .به دیگرمعنا «به تعداد
متدینان ،الهیات و دین قابلعرضه ومود خواهد داشت» (خسروپناه)327 :1390 ،؛
ثالثاً هر فرد بهتنهایی و تجربۀ دینی هر شخص باهصاورت مداگاناه ،مبناای درساتی و
راستی ادیان متنوع و الهیات متکثر خواهد بود و حوزۀ منطق ،عقالنیت ،معرفت و حقیقات
در ادیان ،حوزۀ همواره تعطیل تلقی خواهد شد؛
نقد ششم) شبستری ایمان را به تجربۀ دینی گره میزند که این دیدگاه اشکالهای زیار
را دارد:
یکم) گرچه نمی توان گفت ایمان هیچ پیوندی با تجربۀ باطنی و درونی ندارد ،انحصاار
ایمان در تجربه های بشری پذیرفتنی نیست .انحصار ایماان در تجاارب روحای و حااالت
روانی به معنای نادیده گرفتن عنصر معرفتای ایماان اسات کاه مقاولم اصالی ان محساوب
میشود (فعالی)35 :1381 ،؛
دوم) این مدعا که اصل و اساس دینداری تجربههای دینی است ،مستلزم ان خواهد بود
که اعتقادات و اموزه های دینی از نتاایج ان تجرباه باشاد .حاال چگوناه اسات کاه از دل
تجربههای غیرمعرفتی ،مدعیات صدق و کذببردار و حقایق دینی نتیجه گرفته مایشاوند؟
(پترسون و دیگران)43 :1376 ،؛
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سوم) تجربهها ،عواطا و احساسات درونی بههیچوماه از اعتقاادات و معاارف دینای
بنیادیتر نیستند ،زیرا انها قائم به مفهوم هستند 1و لذا بدون ارماع به اماوزههاای معرفتای،
کیفیت ،موضوع و معنای انها امکان توصیا و تبیین ندارد (پترسون و دیگران)43 :1376 ،؛
نقد هفتم) یکی از مبانی اصلی قرائت انسانی از دین نزد شبستری ،توماه باه نیازهاای
انسان بوده است که از نگاه وی ،با تغییر زمان ،نیازهای ادمی تغییر ماییاباد و لاذا احکاام
صدر اسالم ،ناظر به نیازهای زمانۀ نزول بود و اینک انها به کار انسان معاصر نمایایاد .در
نقد این مبنا باید گفت :در اینکه انسانها ویژگیهاا ،نیازهاا ،قابلیات هاا و توانمنادیهاای
مشترکی دارند ،نمیتوان تردید کرد .همچنین تحوالتی که در زندگی انساان رخ مایدهاد،
مدار انسانیت را دگرگون نمیکند .بر این اساس ،وضع قانونهایی که بتواند در هار شارایط
زمانی و مکانی پاسخگوی نیازهای اصیل و فرامکانی  -زمانی انسان باشاد ،باهطاور کامال
امکانپذیر است.
از سوی دیگر ،قانون های الهی از علم بیکران خداوند سرچشمه میگیرد؛ خداوندی که
افریدگار انسان و به همۀ ابعاد و اسرار ومود بشار اگااه اسات؛ هام نیازهاای ثابات او را
میداند و هم نیازهای متغیر او را .در نتیجه میتواند قانونها را به گونهای وضع کند که هام
پاسخگوی نیازهای ثابت انسان باشد و هم پاسخگوی نیازهای متغیر او (رباانی گلپایگاانی،
.)129 - 130 :1392
نتیجهگیری
قرائت انسانی از دین در برابر قرائت سانتی یاا فاوقانساانی از دیان – چنانکاه شبساتری
میگوید -قرار دارد و مبتنی بر دو عنصر نیاز و تجربۀ دینی است و فاقد ویژگیهاای دیان
در خوانش سنتی ،یعنی دین در این خوانش عصری ،ناپایدار و وابسته باه زماناه محساوب
 .1بهعنوان نمونه در کشا و شهود عرفانی نیز قائلند ماادامیکاه ساالک شاناختی از اناواع وسااوس شایطانی و
تزویرها و تلبیسهای ابلیس نداشته باشد ،شاید وساوس شیطان را با کشاا و شاهود عرفاان اشاتباه بگیارد .از
اینرو در عرفان عملی نیز رویدادهای تجربی یا کشا و شهود عرفانی ،قائم به مفاهیم پیشینی هستند.
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میشود .از اینرو نباید اصول ثابت و مدون و بدون تفسیر برای دین تعیین کارد .شبساتری
معتقد است که باید بازنگری و بازسازی در دین صورت پذیرد و الهیات همواره از زندگی
انسانها ،نیاز انان و تجارب دینیشان تأثیر میپذیرد .همچنین با تومه باه محادودیتهاای
زمانی و مکانی موامع ،وضع احکام امتماعی فرازمانی و فرامکانی امکانپذیر نیسات .پاس
باید در همه حال ،باورها ،ارزشها و اعمال دینی را ارزیابی کرد تا اوالً با علاوم و معاارف
بشری منافات نداشته باشند و ثانیاً بیانکننادۀ تجرباه هاای دینای و سالوک معناوی باشاد.
مهمترین مؤلفۀ قرائت انسانی از دین ،تأکید بر تجربۀ دینی است .بهنظر میرسد خلاط باین
ایمان و دین نیز ،از همینجا ناشی میشود .ایمان میتواند یک امر قلبی ،احساسی و شخصی
قلمداد شود ،ولی دین ارائهدهندۀ گزارههایی است که به انسان کمک میکند در مسیر الهای
تواناییهای خود را به احسن ومه شکوفا کند .اصلیتارین پیاماد قرائات انساانی از دیان،
عدمثبات گزارههای دینی ،عدمثبات محتوای دین ،انسانی خوانادن پدیادۀ وحای ،عصاری
بودن اموزه ها و الهیات دینی ،متأخر بودن الهیات از تجارب دینای و تکثرپاذیری دیان باه
تعداد نفوس صاحبان تجربۀ دینی است که با پذیرش این پیامدها ،چیزی به نام دیان بااقی
نمیماند تا قرائت شود.

قرائت انسانی از دین؛ ارزیابی دیدگاه محمد مجتهد شبستری 359 

کتابنامه
 .1بهشتی ،احمد ( .)1386فلسفۀ دین ،قم :بوستان کتاب.
 .2پترسون ،مایکل و دیگران ( .)1376عقل و اعتقاد دینی ،ترممۀ احمد نراقای و اباراهیم
سلطانی ،چ اول ،تهران :طرح نو.
 .3موادی املی ،عبداهلل ( .)1372شریعت در آیینۀ معرفت ،تهران :مرکز فرهنگی رماء.
 .4اااااااااااااااااااا ( .)1375تبیین براهین اثبات خدا ،قم :اسراء.
 .5خاکی قراملکی ،محمدرضا ( .)1390کارکردهای دین از منظر مدل تحلی ل ایم ا دین ی،
چاپشده در کتاب :مبانی نظری مقیاسهای دینی به کوشش محمدرضا سااالریفار و
همکاران ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .6خرمشاهی ،بهاءالادین ( .)1372دی ن پژوه ی :دفت ر اول ،تهاران :مؤسساۀ مطالعاات و
تحقیقات فرهنگی.
 .7خسروپناه ،عبدالحسین ( .)1381زیرساختهای قرائتپذیرانگاری دی ن ،قبساات ،ساال
هفتم ،شمارۀ .10 - 23 :23
 .8اااااااااااااااااااا ( .)1390کالم جدی د ب ا رویک رد اس المی ،چ دوم ،قام :معاارف
اسالمی.
 .9ربانی گلپایگانی ،علی ( .)1392نقد آرای هرمنوتیکی مجته د شبس تری ،چ اول ،تهاران:
کانون اندیشۀ موان.
 .10طباطبایی ،سید محمدحسین ( .)1372المیزا فی تفسیرالقرآ  ،قم :درالکتب االسالمیه.
 .11عباسی ،بابک ( .)1391تجربۀ دینی و چرخش هرمنوتیکی ،تهران :هرمس.
 .12عباسی ،ولیاهلل ( .)1381اندیشۀ دینی و قرائتپذیری ،کتاب نقد ،سال ششم ،شامارۀ :3
.89 - 106
 .13فعالی ،محمد تقی ( .)1381ایما و چالش های معاصر ،چ اول ،قام :مرکاز مطالعاات و
پژوهشهای فرهنگی حوزه.

  360فلسفه دین ،دورة  ،17شمارة  ،3پاییز 1399

 .14کاپلستون ،فردریک چالز ( .)1388ت اریخ فلس ف  ،ترمماۀ داریاوش اشاوری ،تهاران:
سروش.
 .15لین ،تونی ( .)1380تاریخ تفکر مسیحی ،ترممۀ روبرت اسریان ،تهران :فروزان.
 .16مجتهد شبستری ،محمد ( .)1379نقدی بر قرائت رسمی از دین ،چ اول ،تهران :طرح نو.
 .17ااااااااااااااااااااااااا ( .)1376ایما و آزادی ،چ اول ،تهران :طرح نو.
 .18ااااااااااااااااااااااااا ( .)1381هرمنوتیک ،کتاب و سنت ،تهران :طرح نو.
 .19ااااااااااااااااااااااااا ( .)1393آیا خداوند دین نازل کرده است؟ تارنمای شخصای
محمد مجتهد شبستری.
 .20ااااااااااااااااااااااااا ( .)1379پرواز در ابرهای ندانستن ،کیان ،شمارۀ  ،52خارداد
و تیر.
 .21ااااااااااااااااااااااااا ( .)1383تأمالتی در قرائت انس انی از دی ن ،چ اول ،تهاران:
طرح نو.
 .22ــــــــــــــــــــــــــــــــ .)2014

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-

.59072.html

 .23محمدرضایی ،محمد ( .)1395نقد دوم محمد محمدرضایی بر پاارهای از ارای مجتهاد
شبستری.
 .24وین پراود فوت ( .)1377تجربۀ دینی ،ترممۀ عباس یزدانی ،قم :مؤسسۀ فرهنگی طه.
 .25راغب اصفهانی ،حسینبن محمد ( 1392ق) .معجم مفردات الفاظ قرآ  ،قم :اسماعلیان.
 .26طریحی ،فخرالدین ( .)1362مجمعالبحرین ،تهران :مرتضوی.

