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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. 
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 (29/01/1399: رشیپذ خی؛ تار17/07/1398: افتیدر خیتار) 

 چكیده

شود، امکان فهم دیان بار اسااس     شناسی و درک تعالیم دین مطرح می ترین مباحثی که امروزه در حوزۀ دین یکی از مهم

اید، دو نکته به شکل توأمان مفروض و  قرائت انسانی و تجربۀ دینی است. وقتی از قرائت انسانی دین سخن به میان می

انسان میسر است؛ دوم انکه فهم دین منحصر به انچه تاکنون تحت  شود: اول انکه امکان فهم دین برای منظور گرفته می

توان قرائتی انسانی از ان عرضه کرد. این نکتاۀ اخیار    عنوان فهم ماورایی و الهی از دین مطرح بوده، منحصر نیست و می

ی یکای از  هد شبسترمجتهای فهم دین مرهون تغییراتی است که انسان امروزی با ان موامه خواهد بود.  یعنی تغییر سازه

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   

های مختلفای   در نهایت به تجربۀ دینی رسید. وی معتقد است که در باب دین قرائت دست اورد تا یا فهم مدید از ان به

هاای   گفته با ارائۀ استدالل اکتفا کرد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین مدعای پیش شود ینمومود دارد و به قرائت واحد 

هاای تحقیاق نشاان     است. یافتاه  ها صورت گرفته و پاسخ به ان است که با روش تحلیل محتوا در تبیین داده شده عرضه

دهد که قرائت انسانی از دین در مقابل قرائت الهی قرار دارد و دیدگاه شبستری گااه باه شاکل اشاکار و گااه کمای        می

   .، هرمونتیک، تجربه دینی و اومانیسم داردتینسبمستور و پنهان ریشه در 

   واژگان کلیدی
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 بیان مسئله

هاای ان و فهام و ادراک و    توان کرد که بین دو قلمرو دین، متون دینی و اماوزه  تردید نمی

رو بین دین و فهم  همانی و ترادف برقرار کرد. از این استنباط از دین و متون دینی، نباید این

خطاپاذیری ادراکاات   دینی تفاوت معنادار و معقول و مقبولی ومود دارد و به همین مهت 

 دینی، قابلیت تسری و تعمیم به دین ندارد.

کااالی گرانبهاا و در پوششای از     هرچناد  –دهد که اوالً دیان   انچه گفته شد، نشان می

اما فهم و ادراک ان از تیررس عقل و اندیشه انساانی دور انگاشاته    -است تیقدسهیبت و 

دینی، مانند هر متن دیگری رأی داد؛ چرا  توان به توانایی انسان در فهم متون شود و می نمی

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،      

رو، انتظار فهم واحاد از   های متفاوت و گاه متعارض از ان خواهد بود و از این برتابنده فهم

 یک متن واحد دینی، انتظاری ناروا یا احساسی تحقق نایافتنی است.

هاای متفااوت از ماتن دینای      توان به سرچشمۀ فهام  برامد این دو نکته ان است که می

دسترسی یافت و ان اینکه همواره یک نوع خوانش و قرائت از دیان وماود نادارد و ایان     

سفی، تاریخی، اخالقی و ... باشد. اما دسترسی به این سرچشمه، تواند کالمی، فل خوانش می

 ناشی از سه عامل اساسی زیر است:

 متنی کتاب مقدس مسیحیان؛ های درون یک( خودنقضی یا اختالف

 های دینی؛ دو( تعارض و ناسازگاری کشفیات مدید علمی با گزاره

 الیم دینی.سه( تعارض و ناسازگاری راهبردها و ادراکات عقل بشر با تع

کاه پیشاینۀ ان باه    –هاای متفااوت از دیان     و خاوانش « پذیری قرائت» مسئلهسان  بدین

هاای   زمین شکل گرفت تاا باا ان تعاارض    در مغرب -گردد های اغازین رنسانس برمی سال

 (.10: 1381)خسروپناه،  مویی شود. پیشگفته چاره

انکه ظهور و  ژهیو بهاز کرد، ها، این اندیشۀ در میان متفکران اسالمی، مای ب پس از سده

گسترش اندیشۀ فلسفی هرمنوتیک به این گرایش دامن زد. نصر ابوحامد زیاد، عبادالکریم   
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ی از مملۀ متفکران اسالمی هستند که متأثر از چنین رویکاردی در  مجتهد شبسترسروش و 

مجتهاد  هاای مختلاا از دیان شادند و      شناختی و فلسفۀ دین، قائل باه قرائات   حوزۀ دین

که ان را در مقابل قرائت فراانساانی و  –ی به شکل مشخص، بر قرائت انسان از دین بسترش

 پای فشرد. -نهد الهی از دین می

هاای تفسایر    فهام  از نگاه وی، اوالً فهم و تفسیر انسان از ماتن، بار چهاار اصال: پایش     

: یر)مجتهد شبسات های مفسر، انتظارهای مفسر از متن و عالیق وی استوار است  فرض پیش

 ؛ ثانیاً فهم و تفسیر متون دینی نیز مشمول همین قاعده و ضاابطۀ کلای اسات؛   (247 :1379

 -که به نظار وی فراانساانی اسات   –؛ ثالثاً در فهم رایج از دین (9 :1381 ی،)مجتهد شبستر

سو فراتر از توان معرفتی انسان است و از دیگرساو، از معاارف بشاری     معارف دینی از یک

؛ رابعاً بارای  (83 :1383 ی،)مجتهد شبستر کند. قرار گیرند، اعتبارزدایی می اگر در مقابل ان

)مجتهاد  هاای او   های انسانی و ملوگیری از متالشی شادن انساان و معرفات    حفظ سرمایه

ای انساانی انگاشات و وحای را، ماحصال تجرباۀ       . باید دین را پدیده(85 :1383 ی،شبستر

)مجتهاد   هم فهم و قرائت انسانی از دین میسار و ممکان شاود    گونه نیاانسانی دانست. تا 

و هم الهیات مدیدی که با پانصد سال پیش متفاوت اسات، شاکل    (166 :1383 ی،شبستر

 (.117: 1376ی، مجتهد شبسترگیرد )

« فهام و قرائات انساانی از دیان    »ها به رویاش و پاردازش    و تالش لیدالمجموعۀ این 

ی مجتهاد شبساتر  دار تبیین گفتمان قرائت انسانی دین از منظار   منتهی شد و این مقاله عهده

نوشاتۀ  « یمجتهد شبسترواکاوی روش هرمنوتیکی »مکتوبات و اثاری مانند:  هرچنداست. 

اثر ابوالقاسم « ی دربارۀ تجربۀ دینیمجتهد شبسترادعای فربه و متناقض »زینب عسکریان و 

ن پاژوهش ان اسات کاه اوالً باه شاکل      رحیمی بالوئی در این حوزه منتشر شده، مزیت ای

ی یکجاا گارد اورده و هام باه     مجتهد شبسترمامع، مبانی قرائت انسانی از دین را از منظر 

هاای   های فلسفی ان پرداخته است؛ ثانیاً با تکیه بر اساتدالل  مایه های تاریخی و هم بن ریشه

ای از  تهای باودن پااره    میاان را وامد خودنقضی یافتاه و   انهاپرداز،  شده از ناحیۀ نظریه ارائه

 های وی را به روش نقضی برمال کرده است. استدالل
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 مسئلهیابی  ریشه

گفتیم که یک ضلع اندیشۀ قرائت انسانی از دین، در تفکرات هرمنوتیکی ریشه دارد. ضالع  

محوری پیوند داد کاه بار اسااس ان، انساان، فهام       توان به اومانیسم و انسان دیگر ان را می

تواند مبنای اصالت خواست و خوانش انسان از  یازها، مطالبات و عالیق انسان، میانسانی، ن

متن باشد؛ ضلع سوم این مثلث در نوع نگاه به دین و تجربۀ دینی ریشه دارد که اینک ان را 

 کنیم. بهتر واکاوی می

ای  گرایش به دین با تاریخ بشر پیوند خورده است و به گفتۀ رابرت هیوم، هرگاز قبیلاه  

: 1372در تاریخ بشری ومود نداشته است که به دین گارایش نداشاته باشاد )خرمشااهی،     

ی و سرشاتی انساان   مبلا ( و گریستوفر ماینر نیز بر همین اساس مدعی است که: دین 122

و  هماه  نیا ا باا ( و امر ذاتی هرگز از انسان مدا نخواهاد باود؛   108: 1390است )قراملکی، 

شناسای دیان،    رزی بشر ومود دارد، ارائۀ تعریا و چیستیو برخالف اتفاقی که بر سر دین

پژوهان و فیلسوفان دین بوده است، تا انجاا کاه میرچاا الیااده      همواره از نقاط اختالفی دین

زماین، امار    مدعی است، حتی ارائۀ فهرست ناقص از تعاریا دین، ان هم تنهاا در مغارب  

 (.85: 1372ناممکنی است )خرمشاهی، 

دانند و معتقدند  منس معرفت و اگاهی، ان هم اگاهی از امر متعالی میبرخی دین را از 

(. بعضی دیگار باا   235: 1386ترین تعریا دین است )بهشتی،  این تعریا، بهترین و مامع

هاا و   ، اخاالق و قاانون  دیا عقاای از  در دیان ان را مجموعاه  « عنصر حقانیت» عدم دخالت

یاباد و ایان    و ادارۀ مامعۀ انسانی کااربرد مای  دانند که در مهت پرورش انسان  مقرراتی می

 (.  93: 1372تواند تماماً حق، باطل یا امیخته از ان دو باشد )موادی املی،  مجموعه می

کند که  تلقی می -روشی برای زندگی دنیوی–ۀ روش مثاب بهعالمه طباطبایی گاه دین را 

هاای   انسان، دربردارندۀ قانوندر عین عطا تومه توأمان به مصال، دنیوی و کمال اخروی 

( و گاه ان را با تسلیم شادن  130: 2،   1364مهانی است. )طباطبایی،  ناظر به نیازهای این

: 3،   1364انسان برابر بیانات صادره از مقام ربوبی در زمینۀ معارف و احکام )طباطباایی،  

دیاان  یابااد. مالااب انجاساات کااه هاام تعریااا مجمااوعی از ( همسااو و متاارادف ماای120
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: 6،   1362ای از عقاید، اخاالق و ...( در داناش لغات پیشاینۀ دارد. )طریحای،       )مجموعه

( و هم تعریا اخیر عالمه از دین که در ان، دین و دینداری به نظر، یکساان انگاشاته   251

 (.215: 1392شده است )راغب اصفهانی، 

ن و متفکران اساالمی، صابغۀ   از دین در میان اندیشمندا شده ارائههای  رسد تعریا نظر می به

توان، ردپای این صبغه را فرامست. اما در  می هرچندزمین،  کالمی و فلسفی دارد، اما در مغرب

شناساانه و   شناساانه، مامعاه   هاای دیان در ساه رویکارد: روان     بندی کلای، تعریاا   یک تقسیم

 (.104 - 102: 1390مویی است )قراملکی،  پدیدارشناسانه قابل احصا و پی

هاا   ای از اموزه زمین نه عبارت از اگاهی یا مجموعه شناسانه مغرب ن در رویکرد رواندی

روش یا انقیاد و دینداری بلکه یکسره معطوف به ساحت روان است. شالیرماخر،  مثابه بهیا 

داند  می احساس، عاطفه و دینداری را نه کار اراده و عقل، بلکه کارکرد خود یخود بهدین را 

به بیکران است  اتکابنیادی  احساس( و معتقد است دین، عبارت از 28: 1377 )پراود فوت،

 احساسات( و مذهب نه به ساخت خِرد و تعقل که به ساحت 159: 7،   1388)کاپلستون، 

متعلق است و مذهب حقیقی، همان حس و شوقی است که بارای تجرباه کاردن نامتنااهی     

 (.386: 1380ومود دارد )لین، 

وقتی هستۀ مرکزی دین عبارت از احساس و عاطفه شد، موهر دینداری نیز، عبارت از 

شاود و هماۀ    ای که نه با تعقل که با احساس و شهود صید می تجربۀ دینی تلقی شد؛ تجربه

 شوتد.  باورها و اعتقادات دینی، متفرع بر ان خوانش و قرائت می

ت و راه تقدم تجربۀ دینی بر باور دینی هموار پذیرف تأخرامشد که باور دینی، مقام  گونه نیا

فاقاد هار ناوع     خاود  یخاود  بههای دینی  و تجربۀ دینی، علت باور دینی شد و الهیات و اموزه

ساامان پیاروان ایان     وگوهای اشفته و بی ( و گفت36: 1391اصالت و مرمعیتی شدند )عباسی، 

 (.259: 1375)موادی املی، نظریه که در فقدان تفکر عقلی ریشه دارد، شکل گرفت 

 ی و قرائت انسانی از دینمجتهد شبستر

باه قرائات واحاد     ی مختلفای وماود دارد و  ها قرائتاز نگاه مجتهد شبستری در باب دین 



348   ،1399، پاییز 3شمارة  ،17دورة فلسفه دین 

قرائات  »و « قرائت انساانی : »کند یمتوان اکتفا کرد. وی دو نوع قرائت از دین را مطرح  ینم

 ؟انسانی چیست اما قرائت فوق«. انسانی فوق

یی است کاه  ها دستورالعملی از معارف و ا مجموعهانسانی، دین  در دیدگاه سنتی و فوق

از مهان غیب، برای انسان ارسال و ادمی با اعتقااد و بااور باه ان معاارف و عمال باه ان       

ی هاا  معرفات . به اعتقاد وی، معارف دین چیازی غیار از   شود یم، سعادتمند ها دستورالعمل

ی بشاری اگار در مقابال    هاا  معرفات شاود و   ن معرفتی او محسوب میانسان و باالتر از توا

(. وی ایان تلقای را   83: 1383ی، مجتهاد شبساتر  معارف دین قرار گیرند، اعتباار ندارناد )  

ی انساان و  هاا  ییتواناا و  ها ییدارالقب داده است. زیرا در ان، « انسانی از دین قرائت فوق»

ی ها ساحتدین چیزی مدا از زندگی انسان و  و معیارهای او نادیده گرفته شده و ها ارزش

ی عرضاه  ا تاازه ومود او و حاکم بر انهاست. دین از سوی خدا نازل شده است و معرفات  

کاه قرائات    کناد  یما ی انسانی، باید ان را بپذیرند. وی شواهدی ذکار  ها معرفتکه  کند یم

تارین شاواهد وی، ایان     اصالی اند که یکای از   انسانی از دین را، غیرعقالنی تلقی کرده فوق

 است:

که دین اسالم از سوی خداوناد ناازل    کند ینمهیچ دلیل معتبر قرانی این مدعا را تأیید 

از  شاده  ناازل از مواردی که قران از دین ساخن گفتاه اسات، ان را     کی چیهشده است. در 

را کاار  سوی خداوند معرفی نکرده است. شواهد فراوانی از قران این مدعا را نفای و دیان   

مخلصـین لـه   »و از انسان خواسته اسات دیان را بارای خادا خاالص کناد:        داند یمانسان 

در حقیقات، دیان    ان الدین عنداهلل االسـالم  »(. وی به ایۀ 1393ی، مجتهد شبستر)1«الدین

کند و اعتقااد دارد اینهاا نشاان     ( نیز استشهاد می19، عمران ال« )نزد خدا همان اسالم است

ن امری بشری است؛ چرا که اسالم به معنای تسلیم شدن بوده و تسلیم، کاار  که دی دنده یم

 (.81: 1383شبستری، ) انسان است

انسانی از دین، غیرعقالنی و خار  از توان معرفتی انسان شد، قرائات   وقتی قرائت فوق

 شود.  گر می انسانی از دین ملودار و ملوه

                                                                                                                                        

 .29؛ اعراف: 65؛ عنکبوت: 65و  14؛ غافر: 22؛ یونس: 32؛ لقمان: 5. بینه: 1
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در نقطۀ مقابل قرائت فوق انسانی از دیان  از دیدگاه شبستری، قرائت انسانی از دین که 

ی فلسفی، علمی، هنری ومود انسان اسات. وی در تعریاا   ها ساحتقرار دارد، بر اساس 

کاه انساانیت او    گوناه  انفهم انسان از دین و دینداری خاودش،  : »سدینو یمقرائت انسانی 

 (.82: 1383)شبستری، « کند یمایجاب 

ی اخالقی ها ارزشبه باور وی، در این قرائت اوالً؛ دین به کمک دستاوردهای فلسفی و 

. بر طبق این تلقی، ومود دین در نیازهای انسان ریشاه دارد و  شود یمو حقوقی انسان فهم 

و نیازهای  ها ارزشو  ها معرفترو، با  ورزی کار انسان است و از این دین برای انسان و دین

 . پس در این نگاه، انسان و نیازهای او، اصل و محور هستند؛ردیگ ینمرار او در تضاد ق

ی ها معرفتی ومودی ادمی تومه دارد و ها ساحتثانیاً؛ قرائت انسانی از دین، به همۀ 

ی انسان مزاحمت ایجااد  ها ارزشبرای فلسفه و حقوق و  گاه چیهو  داند یمبشری را معتبر 

کاه ابعااد وماود انساان اقتضاا       شود یمی فهم ا گونه بهن ؛ بلکه بر عکس در ان، دیکند ینم

دارند. نتیجه انکه نباید به دین نگاه پیشینی داشت و با روش استدالل عقلی محض، دین را 

واساطۀ اباالآ ان    عناوان  باه شده از ساوی خادا و پیاامبر را،     مجموعۀ معارف نازل عنوان به

ی( باه ان داشات؛ یعنای ان را    شاناخت  ساان انپنداشت. بنابراین باید رویکرد انتروپولوژیک )

 ی انسانی دانست که در زمان و مکان خاصی روی داده است.ا دهیپد

 نتایج یا دستاوردهای قرائت انسانی از دین

ی ا تجرباه خداوند در  کند یمشود که ادعا  با این رویکرد، وحی کالم انسانی تلقی می یکم(

ی انسانی را دارد کاه تنهاا باا    ها دهیپدی ها یگژیودینی، با او سخن گفته است و در نتیجه، 

(؛ زیارا دیان امار    166: 1383ی، مجتهد شبسترشدنی است ) معیارهای فهم کالم انسان، فهم

و اوسات کاه    -محاور و اصال قارار گیارد     انچنانکاه  –انسانی و ناظر به نیازهای اوسات  

 دین و خدا چه چیزی به انسان اعطا بکند و چه چیزی را اعطا نکند؛  دیگو یم

ی او محاور شاد، دیان در اینجاا اماری      هاا  خواستهاگر انسان، نیازها، مطالبات و  دوم(

. ایان قرائات   کناد  یما ۀ خود انسان است و اوست که دین را معل و وضاع  وپرداخت ساخته
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خود انسان است، اگر برای معرفی دیان از   انسانی از دین را که معیار تحلیل و معرفی دین،

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.

ی از علاوم و احکاام غیبای    ا مجموعهوقتی قائل شدیم برخالف تفکر سنتی دین  سوم(

ان علاوم   ها انسانامده است تا  ها انسانی سو بهعقل انسانی نیست که از سوی خداوند  فوق

( دیگار میاان انساان و خادا     166: 1383ی، مجتهاد شبساتر  ) را بدانند و به ان عمال کنناد  

، چون وحی مانند یک مومود غیبی و قدسای از عاالم غیاب وارد    دیا یمن ومود بهگسست 

و معرفات دیگاری را از اعتباار     کناد را دگرگون و متالشی  که عالم او شود یمعالم انسان ن

 ؛ندازدبی

ای انسانی شد که باا ورود ان هار معرفتای از اعتباار اصایل       وقتی وحی، پدیده چهارم(

مجتهاد  ) .رود یما ی انساانی هماه بار بااد     هاا  هیسرماشود و نه  نیفتاد، نه انسان متالشی می

ی دینای را بایاد   ها اموزهز سوی خداوند یا شده ا ( در نتیجه وحی نازل85: 1383ی، شبستر

ی خاود و  ا گوناه  باه انسان مسلمان »متناسب با فهم و تجربۀ انسانی، درک و فهم کرد؛ یعنی 

و متناسب با این تجربه و معنادهی، به پدیدۀ وحای یاا متاون     کند یممهان را تجربه و معنا 

. از ترکیاب ایان ساه پدیاده،     کناد  یما و پدیدۀ وحی را تجربه و معنا  کند یمدینی مرامعه 

: 1381ی، مجتهاد شبساتر  « )شاود  یما که از ان به تفکر دینی تعبیر  شود یمی متولد ا شهیاند

161.) 

 انسانی دین ی بر رد قرائت فوقمجتهد شبستر لیدال

 همسویی دین با نیاز انسان. 1

عطاوف  چنانکه طرح شد، شبستری در قرائت انسانی از دیان، ان را باه نیازهاای انساانی م    

اند و نیاز  داند. وقتی دین در پی رفع نیازهای ادمی باشد، از ان مهت که نیازها نوشونده می

ها ثابت باشاد و   انسان مدرن با انسان سنتی متفاوت است، خوانشی از دین که در ان، گزاره

های دیگر، ماری و مستند تلقای   محتوای ناظر بر یک عصر و فرهنگ، در اعصار و فرهنگ
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رو، مساتدل و ساودمند نخواهاد باود.      اورندۀ نیاز نوشوندۀ انسان نیسات و از ایان  شود، بر

 شبستری به همین دلیل معتقد است که:

نصوص ماورد اساتناد در احکاام فقهای و حتای سیاساات، در صادد پاساخ باه           یکم(

و فقط به عصر نزول و  کنند ینمی عصر ما نیستند و اهداف عقالنی ما را براورده ها پرسش

ی، مجتهاد شبساتر  ی امتماعی و اخالقای ان دوره اختصااص دارناد )   ها تیواقعو  فرهنگ

 (؛170: 1379

دین مخصوص شرایط، فرهنگ و مامعۀ عصر خودش است و نبایاد ان را باه ساایر    دوم( 

موامع و اعصار تسری داد. وی قران و دستورات ان را هم ویژۀ زماان خااص و زماان نازول     

. شاوند  ینمکه موامع و افراد عصر کنونی شامل ان دستورات  داند یموحی برای افراد ان عصر 

 (؛2014ی، )مجتهد شبستر خویشند عصر فرزندان دینی، متون و رو پیامبران از همین

 کنیم: در اینجا به مواردی از اظهارات شبستری استشهاد می

 قاانون،  چاه  و بناامیم  عارف  استمرار را انها چه نواهی الهی اوامر و اعتبار دوام» سوم(

 از هاایش  ویژگای  ان باا  انساانی  مجتمع ان وقتی. است مجتمع ان استمرار و دوام مدارریدا

 توان نمی تردیدی. ندارند ومود اعتبار عالم در هم ها قانون یا ها یامرونه ان باشد، رفته میان

 قاران  سیاسای  امتمااعی  احکام ایات نواهی و اوامر مخاطب که انسانی مجتمع ان که کرد

 وماود  اساالمی  کشاورهای  در انچاه  حاضر عصر در. است رفته میان از پیش ها سده بوده،

 یاا  مصار  مامعۀ امروز. قران مخاطب مجتمع ان از متفاوت یکل به هستند هایی مامعه دارد،

 اینکاه  از گفتن سخن. نیست قران مخاطب مجتمع ان ادامۀ …و  اندونزی یا ترکیه یا ایران

 ها الزام حاضر عصر در معدوم، مجتمع یک به شده خطاب سیاسی - امتماعی نواهی و اوامر

 باداهت  باه  تقریبااً  کاه  است سخنی کند، می ها مامعه این مسلمان متومه را هایی تکلیا و

 (؛2014ی، )مجتهد شبستر« است باطل

حال که دین به نیاز انسان معطوف شد، الهیات دین باا تغییار نیازهاا متفااوت      چهارم(

 شبساتری، ) «کناد  مای  فرق پیش سال پانصد الهیات با امروز الهیات»مهت  شود. به این می

1376: 117). 
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 . تجربۀ دینی، بنیان اصلی دین  2

داند؛ زیرا از نگاه وی، دین به ساحت  دار می گذشت که شالیرماخر دین را در تجربۀ دینی ریشه

اصلی دین و دیناداری،  که تکیه و بنیان  احساس انسان معطوف است. شبستری هم اعتقاد دارد

استوار است که کسب این تجربه برای همۀ اشخاص در یک مرتبه مقدور نیست  دینی تجربۀ بر

دینی مثل تجرباۀ امیاد، عشاق، اعتمااد و      یها تجربه(. شبستری 119 :1376ی، )مجتهد شبستر

به . داند یم خداوند() تیالوه فعاالنۀ انسان و ارتباط او با مرکز را ناشی از حضور مذبه و هیبت

 بندی کرده است: تقسیمسه سط،  را دربزرگ  انیادهمین منظور، 

 ، قربانی، انفاق؛روزه و نماز: مثل شعائر وسط، اعمال  اول(

 و یشناسا  اخارت  شناسای،  نبای  خداشناسای، : ، عقاید و شناخت مثلها دهیسط، ا دوم(

 شناسی؛ دین

 .است نید یاصل ۀان هست و بوده ینید یها که سط، تجربه نید تر درونیسط،  سوم(

فارض کارده    هام  بر طیمح یها رهیدا  را سه سط، مختلا و مرتبط به هم نیا شبستری

 دودرون ماتن و   در رهیا دا نیساوم  عناوان  بهو  هستۀ محوری و اصلی عنوان بهها  تجربه که

. ساط،  خواهد بود ینید ۀتجرب دین، یاصل ۀهستمحور و پس  گرفته است. قرار دیگر ۀریدا

شعائر و اعماال هام    .شود می دوم مطرحسط،  عنوان بهاست،  تجربه نیا تفسیرشناخت که 

 (.118 :1376ی، )مجتهد شبستر شود یمکه به تجربۀ دینی اتکا دارد، سط، سوم محسوب 

ی کاه بار   ا رهیا دا ساه  عنوان به را دینی اعمال و ها عقاید، تجربه ارتباط بنابراین شبستری

هساتۀ   عناوان  باه ند، فرض کرده است که با تحول و تغییر تجربۀ دینای  همدیگر محیط هست

 طاور  نیا ا. علت ان را هم شود یماصلی، عقاید، ایمان و اعمال و مناسک دینی نیز دگرگون 

ی عصرهای مختلا، از نظر روحی و روانای باا هام تفااوت     ها انسانکه چون  کند یمذکر 

 رو نیز با همدیگر فرق خواهاد داشات. از ایان    دارند، تجارب، اعمال، عقاید و مناسک انان

( و باا تفااوت   136 :1376 شبستری،) کند یم فرق پیش سال پانصد الهیات با امروز الهیات

انساانی از دیان، معناا و مفهاوم خاویش را از دسات        الهیات، در عمل قرائت سنتی و فوق

 گوید: خواهد داد. وی در اظهار نظر خاصی می
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. شناخت ان هام  شود میخودش حاصل  یاست که برا ان نسانبرای هر ا ینید ۀتجرب»

 (.137 :1376شبستری، « )شد خواهدخودش حاصل  یان برا بامتناسب 

که به ساحت عقالنی انسان، بلکاه باه قلمارو احسااس، عواطاا و      )وقتی تجربۀ دینی 

ر، سو بنیان اصلی دین و دینداری شد و از ساوی دیگا   حوزۀ روان انسان تعلق دارد( از یک

( و هم امر مقول باه  137 :1376ی، )مجتهد شبستر هم برای هر انسان قابلیت تحقق داشت

ی، مجتهاد شبساتر  تشکیک بود؛ یعنی کسب ان برای همگان در یک ساط، مقادور نباود )   

 (. انگاه:119: 1376

ای معرفتی نخواهاد باود، بلکاه پایاه و اسااس ان، عمال        ایمان دینی دیگر مقوله یکم(

خواهد بود؛ عملی که در ان عناصر ساحت احساس انساان؛ یعنای اعتمااد، عشاق، امیاد و      

 (؛  37: 1376ی، مجتهد شبستراحساس امنیت تبلور دارد )

داناایی و  همچنین موهرۀ ایمان، نه اگاهی و معرفت یا حتی عمال معطاوف باه     دوم(

 کنناده خواهاد باود    خاطر پیدا کردن به یک مرکز خطاب ناشی از باور، بلکه عبارت از تعلق

و روشن است که احساس تعلق، امری ناظر بر حاوزۀ روان   (103: 1383 ،ی)مجتهد شبستر

 و عاطفه است؛

هاای صاادق، بلکاه عمال و ماوهرۀ ان       حال که پایۀ ایمان، نه معرفت و گازاره  سوم(

خاطر شد، این سؤال پرسیدنی است که خاود ایماان از چاه چیازی نشاأت       تعلق عبارت از

 گیرد؟ می

( از ایان حیاث،   12شبستری معتقد است که ایمان، تراوش تجربۀ دینی اسات. )کیاان:   

 ایمان دینی، مقام ماتأخّر از تجربۀ دینی خواهد یافت؛

از ثباات  چاون تجرباۀ دینای خاصایت تکرارشاوندگی دارد، محتاوای ایماان         چهارم(

 ؛(187: 1381 ،ی)مجتهد شبستر یابی خواهد داشت برخوردار نخواهد بود و ویژگی نوسان

سو و مقول به تشکیک بودن ان و   نو شدن تجربۀ دینی از یک به به دلیل همین نو پنجم(

تنها محتوای ایمان ثبات نخواهد داشت، بلکاه عمال    امکان تحقق ان برای همۀ دینداران، نه
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هاا،   و مناسک وی، ثابت نخواهد بود؛ زیرا تغییر تجرباۀ دینای باه تغییار: اماوزه     فرد دیندار 

 .(118: 1376 ،ی)مجتهد شبستر مناسک، اعمال و شعائر منتهی خواهد شد

 ارزیابی و نقد قرائت شبستری از دین

رسد اگر با دقت در مبانی و نتایج قرائت انسانی از دین که از سوی شبستری ارائه  نظر می به

مندی ان از حقیقت، دستکم تردیاد ایجااد    است، مکث و تأمل شود، در درستی و بهره شده

 1هاای شاالیر مااخر    خواهد شد، چنانکه گفته شد، گره زدن دین به تجربۀ دینی، در اندیشه

از شبستری باید پرسید، ایا طرح این دیدگاه و تسرّی ان به  نقد اولریشه دارد. اینک و در 

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      

 بود؛ ی مسیحیت با علوم مدید تعارض پدیدار شدهها اموزهمحتویات و 

 است، دینداری و دین معیار دینی، تجربۀ است که مدعی ان است که شبستری نقد دوم

 بین تفاوتی و اساساً چه مشخص کند؟ را دینی تجربۀ بودن دینی اما باید وی در ابتدا معیار

 باشاد،  نداشاته  ومود تجربه بودن دینی برای معیاری اگر دارد؟ ومود دینی و حسی تجربۀ

 .گذاشت دینی و حسی تجربۀ بین یتفاوت توان نمی

 ماالک  و معیاار  دینای  تجرباۀ  دیگار  شاود،  مشخص تجربه بودن دینی معیار که یهنگام

 ماورد  در بایاد  ان از قبل زیرا نخواهد بود، دینی های اموزه و اعتقادات زیربنای و دینداری

 و دیان  مبناای  نظاری  هاای  بحاث  صاورت  ان در کارد،  نظری بررسی و بحث معیارها این

 (؛1395، محمدرضاییدینی ) تجربۀ نه گیرند، می قرار دینداری

دربارۀ تجربۀ دینی و مبنای قرائت انسانی از دین، این است که ایا تجربۀ همۀ  نقد سوم

پیروان ادیان، صحی، و از اعتبار الزم برخوردار است یا برخی از انها. اگار قائال باه اعتباار     

صورت پیرو هر دینی تجربۀ دینی خاودش را   در این تجربه دینی برخی پیروان ادیان باشیم؛

. اگر به صحت تجربۀ دینی همۀ پیاروان معتقاد باشایم،    انگارد یمصحی، و بقیه را ناصحی، 

                                                                                                                                        
1. Schleirmacher 
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، چون توحید در اسالم با تثلیث در مسیحیت و ... با هم سازگار نیستند. دیا یمتناقض پیش 

حی، انتخاب شاود تاا بار طباق ان     بنابراین باید معیاری برای صحت و سُقم تجربۀ دینی ص

شود که در صورت انتخاب معیار، تجربه اعتبار خاود را از   ها تجربهامکان قضاوت بر روی 

گفته  هرچند. به دیگر معنا، ردیگ یمو شناخت و نظر است که مای تجربه را  دهد یمدست 

وان هار یاک از   حال، پیار  شود که تجربۀ دینی زایندۀ الهیات است و نه متأثر از ان، در عین

شاوند. در   ادیان، متناسب با فضای فکری و ذهنی دین و ایین خود، صاحب تجربۀ دینی می

های ادیان، این دیگر عقل، استدالل و معرفت نیست کاه   ازمایی گزاره صورت در راستی این

کند، بلکه تجارب معنوی پیروان، در چالش بین ادیان، معیار داوری و درستی  میدانداری می

 عناوان  باه توان حتای   های دینی خواهد بود. سؤال ان است که ایا با چنین معیاری می رهگزا

هاای یاک دیان و الهیاات ان      یک ناظر بیرونی، مبنا و معیار عقالنای بارای صاحت گازاره    

پسااتجربی تلقای    هرچناد  -های معرفتای هماۀ ادیاان،     صورت، گزاره فرامُست؟ یا در این

 شد؟صحی، و صادق تلقی خواهد  -شوند

ی دینی انسان عصار قادیم و مدیاد را    ها تجربهبا تومه به اینکه شبستری  نقد چهارم(

دلیل مقول به تشکیک باودن   انگارد، بلکه حتی تجربۀ دینی پیروان یک دین را به متفاوت می

داند و حتی افازون بار ان، تجرباۀ دینای یاک فارد        تجربۀ دینی، در یک عصر، متفاوت می

 یکا که ی گرایی شده است خواند، دچار نسبیت تفاوت، متفاوت میمشخص را در دو برهۀ م

باطل و ماردود اسات.    ،شناسانه معرفت دگاهیاز د و بوده نید یریپذ قرائت جیاز لوازم و نتا

باودن و   کالیو پارادوکسا  االمازا  ی، متنااف خواهد باود وارد  ییگرا تیکه به نسب ینقد اساس

 دیا ا یما از شامول ان نسابت باه خاودش، عادم ان الزم       یعنیان است؛  یساز رانیخودو

 (.105: 1381عباسی، )

 نیا از نظار د  ؛باطل اسات  یشناخت و معرفت یاز منظر فلسف نکهی، عالوه بر ادگاهید نیا

باشاد،   دهی، مقباول و پساند  نیاز نظر د ییگرا یکه اگر نسب ؛ چراشود محسوب میهم باطل 

 شاود  یما ممتناع   عملدر  یاله تیان لغو بودن ارسال رسل و انزال کتب است و هدا ۀالزم

ترین گازارۀ   گرایی نه با ایمان دینی )که مبتنی بر ان اصلی زیرا نسبیت (105: 1381عباسی، )
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همۀ ادیان، دعوت به گزارۀ ثابت یکتایی خداوند و قبول ان است( سازگار خواهد بود و نه 

 اعتقاد ثابت و ضروری را تبیین کرد؛توان هیچ  با ان می

وقتی به دلیل خاصیت تکرارشوندگی تجرباۀ دینای، محتاوای ایماان ثباات        نقد پنجم(

 که شبستری به ان اذعان کرده است( در ان صورت:)نداشت 

اوالً ایمان کنونی فرد، نه قداست دارد و نه ارزشمندی؛ زیارا هار ان، شااید باا تجرباۀ      

ۀ یاک امار   مثابا  بهتواند  در استانۀ فروپاشی، نه مقدس است و نه میدیگری فروبپاشد و امر 

 شدنی، مفید و مؤثر باشد؛ اتکا

پذیری انسانی تجربۀ دینی، الهیات ناشی از تجرباۀ دینای، باه انادازۀ      دلیل شمول ثانیاً به

انسان دیندار صاحب تجربۀ دینی( قابلیت تکثیر و تکثر خواهاد داشات. باه    )نفوس انسانی 

به تعداد »نا که دو فرد مسیحی، از الهیات دوگانه برخوردار خواهند بود. به دیگرمعنا این مع

 (؛327: 1390)خسروپناه، « عرضه ومود خواهد داشت متدینان، الهیات و دین قابل

مداگاناه، مبناای درساتی و     صاورت  باه یی و تجربۀ دینی هر شخص تنها بهثالثاً هر فرد 

کثر خواهد بود و حوزۀ منطق، عقالنیت، معرفت و حقیقات  راستی ادیان متنوع و الهیات مت

 در ادیان، حوزۀ همواره تعطیل تلقی خواهد شد؛

های زیار   زند که این دیدگاه اشکال شبستری ایمان را به تجربۀ دینی گره می نقد ششم(

 را دارد:

 توان گفت ایمان هیچ پیوندی با تجربۀ باطنی و درونی ندارد، انحصاار  گرچه نمی یکم(

های بشری پذیرفتنی نیست. انحصار ایماان در تجاارب روحای و حااالت      ایمان در تجربه

روانی به معنای نادیده گرفتن عنصر معرفتای ایماان اسات کاه مقاولم اصالی ان محساوب        

 ؛(35: 1381فعالی، ) شود می

های دینی است، مستلزم ان خواهد بود  این مدعا که اصل و اساس دینداری تجربه دوم(

های دینی از نتاایج ان تجرباه باشاد. حاال چگوناه اسات کاه از دل         قادات و اموزهکه اعت

شاوند؟   بردار و حقایق دینی نتیجه گرفته مای  های غیرمعرفتی، مدعیات صدق و کذب تجربه

 (؛43: 1376)پترسون و دیگران، 
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از اعتقاادات و معاارف دینای     وماه  چیه بهها، عواطا و احساسات درونی  تجربه سوم(

هاای معرفتای،    و لذا بدون ارماع به اماوزه  1هستند  تر نیستند، زیرا انها قائم به مفهوم بنیادی

 (؛43: 1376پترسون و دیگران، ) کیفیت، موضوع و معنای انها امکان توصیا و تبیین ندارد

یکی از مبانی اصلی قرائت انسانی از دین نزد شبستری، توماه باه نیازهاای     نقد هفتم(

یاباد و لاذا احکاام     انسان بوده است که از نگاه وی، با تغییر زمان، نیازهای ادمی تغییر مای 

ایاد. در   صدر اسالم، ناظر به نیازهای زمانۀ نزول بود و اینک انها به کار انسان معاصر نمای 

 یهاا  یتوانمناد  و هاا  تیا قابل ازهاا، ین هاا،  یژگیو ها انسان نکهیا درت: نقد این مبنا باید گف

 دهاد،  یما  رخ انساان  یزندگ در که یتحوالتهمچنین . کرد دیترد توان ینم د،ندار یمشترک

 طیشارا  هار  در بتواند که هایی نوقان وضع اساس، نیا بر. دکن ینم دگرگون را تیانسان مدار

کامال  طاور   باه  باشاد،  انسان یزمان - یفرامکان و لیاص یازهاین یپاسخگو یمکان و یزمان

 .است ریپذ امکان

 که یخداوند رد؛یگ یم سرچشمه خداوند کران یب علم از یاله های نوقان گر،ید یسو از

 را او ثابات  یازهاا ین هام  اسات؛  اگااه  بشار  ومود اسرار و ابعاد ۀهم به و انسان دگاریافر

 هام  که کند وضع یا گونه به را ها نوقان تواند یم جهینت در. را او ریمتغ یازهاین هم و داند یم

)رباانی گلپایگاانی،    او ریمتغ یازهاین یپاسخگو هم و باشد انسان ثابت یازهاین یپاسخگو

1392 :130 - 129.) 

 گیری نتیجه

چنانکاه شبساتری    –انساانی از دیان    در برابر قرائت سانتی یاا فاوق    قرائت انسانی از دین

هاای دیان    قرار دارد و مبتنی بر دو عنصر نیاز و تجربۀ دینی است و فاقد ویژگی -گوید می

محساوب   زماناه عصری، ناپایدار و وابسته باه  در خوانش سنتی، یعنی دین در این خوانش 

                                                                                                                                        

ساالک شاناختی از اناواع وسااوس شایطانی و       کاه  یماادام نمونه در کشا و شهود عرفانی نیز قائلند  عنوان به. 1

یطان را با کشاا و شاهود عرفاان اشاتباه بگیارد. از      های ابلیس نداشته باشد، شاید وساوس ش تزویرها و تلبیس

 رو در عرفان عملی نیز رویدادهای تجربی یا کشا و شهود عرفانی، قائم به مفاهیم پیشینی هستند. این
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. شبساتری  نباید اصول ثابت و مدون و بدون تفسیر برای دین تعیین کارد  رو نیا . ازشود می

همواره از زندگی  اتیالهد است که باید بازنگری و بازسازی در دین صورت پذیرد و معتق

هاای   پذیرد. همچنین با تومه باه محادودیت   شان تأثیر می ها، نیاز انان و تجارب دینی انسان

پذیر نیسات. پاس    زمانی و مکانی موامع، وضع احکام امتماعی فرازمانی و فرامکانی امکان

ها و اعمال دینی را ارزیابی کرد تا اوالً با علاوم و معاارف    ورها، ارزشباید در همه حال، با

هاای دینای و سالوک معناوی باشاد.       کننادۀ تجرباه   بشری منافات نداشته باشند و ثانیاً بیان

رسد خلاط باین    نظر می ترین مؤلفۀ قرائت انسانی از دین، تأکید بر تجربۀ دینی است. به مهم

تواند یک امر قلبی، احساسی و شخصی  شود. ایمان می ناشی می نجایهمایمان و دین نیز، از 

کند در مسیر الهای   هایی است که به انسان کمک می دهندۀ گزاره قلمداد شود، ولی دین ارائه

تارین پیاماد قرائات انساانی از دیان،       های خود را به احسن ومه شکوفا کند. اصلی توانایی

ی دین، انسانی خوانادن پدیادۀ وحای، عصاری     ثبات محتوا های دینی، عدم ثبات گزاره عدم

ها و الهیات دینی، متأخر بودن الهیات از تجارب دینای و تکثرپاذیری دیان باه      بودن اموزه

تعداد نفوس صاحبان تجربۀ دینی است که با پذیرش این پیامدها، چیزی به نام دیان بااقی   

 ماند تا قرائت شود. نمی
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