ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ در ﺳﻪ ﭘﺮده
ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺤﻮﻻت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻇﻬﻮر
ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻔﺎوت در دل اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ﻣﺎدر اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در دل ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ
دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﻣﻬﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺮاﯾﺶ »اﺻﻼح ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ« ،ﮔﺮاﯾﺶ
»ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ« ،و ﮔﺮاﯾﺶ »ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮا-دﯾﻨﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﺎﯾﻠﻢ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﮐﻼن اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﮑﺮی را ﺑﻪ
اﺧﺘﺼﺎر ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻢ.
)(١
ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼح ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ را ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ دروﻧﯽ ﺧﻮد آن دﯾﻦ )در اﯾﻨﺠﺎ
ﺗﺤﻮل »اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﺎ ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ« اﺳﺖ .ﮔﻮﻫﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺨﺖ آن اﺳﺖ .ﻫﺴﺘﻪ
ﺗﺤﻮل ﺑﺨﺸﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﺿﻮع ّ
اﺳﻼم( ّ
ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺨﺖ دﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ داﻧﺴﺖ :ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﻌﺎرف ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ،و ﻣﻨﺎﻫﺞ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ.
»ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﺣﺠﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر دﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ »ﻗﺎﻋﺪه رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺶ«)
 (The Rule of Recognitionدر ﻗﻠﻤﺮو دﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد و اﻋﺘﺒﺎر
آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﺮی را در درون ﯾﺎ ﺑﯿﺮون آن دﯾﻦ ﺧﺎص ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎورﻫﺎ ﯾﺎ آداب را ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮد ،و ﺑﺸﺮط ﻋﺪم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﺑﺎورﻫﺎ ﯾﺎ آداب را در ﻗﻠﻤﺮو آن دﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ داﻧﺴﺖ.
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« دﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،
»ﻣﻌﺎرف و ﻣﻨﺎﻫﺞ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« دﯾﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭘﯿﺎم و ﻫﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ آن دﯾﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﻗﯿﻘﺘﺮ ،راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن »ﻣﻌﺎرف و ﻣﻨﺎﻫﺞ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﺎ »ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از
ﻣﺤﺾ ﻋﺪم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری اﺳﺖ» .ﻋﺪم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری« ﺷﺮط ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺟﻮاز ﯾﮏ ﺑﺎور ﯾﺎ ادب در ﻗﻠﻤﺮو دﯾﻦ اﺳﺖ» .ﻣﻌﺎرف و ﻣﻨﺎﻫﺞ
ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮی ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ دﯾﻨﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ دﯾﻨﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم آن
ﺑﺎورﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻌﺎرف و آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﻪ »اﺳﺘﻠﺰام« اﺳﺖ ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ »ﻋﺪم ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری« ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
ﻗﻮی ﺗﺮ اﺳﺖ» .ﻣﻌﺎرف و ﻣﻨﺎﻫﺞ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« ﯾﮏ دﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« آن دﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در آﯾﯿﻦ
اﺳﻼم ،از ﻣﻨﻈﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻗﺮآن و ﺳّﻨﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم دو ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺣﺠﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮاﺋﻦ
ﻣﻮﺟﻪ ﺳﺎز و ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﯾﻦ »ﻗﺮاﺋﻦ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب و ﺳّﻨﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ دﻻﯾﻞ ّ
ً
درون دﯾﻨﯽ« ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و آداب ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ :ﭘﺎره ای ﺑﺎورﻫﺎ و آداب ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺎره ای ﺑﺎورﻫﺎ و آداب
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﮔﺎرﻧﺪ ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و ﭘﺎره ای ﺑﺎورﻫﺎ و آداب در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ آن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺪ.
دوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از »ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﯾﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای« آن
ﺑﺎورﻫﺎی ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ اﻧﺪ ،ﺑﺎورﻫﺎی ﮔﺮوه ّ
ﺳﻮم ﺑﯿﺮون از ﻗﻠﻤﺮو آن دﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ درون آن دﯾﻦ راه ﻧﺪارﻧﺪ.
دﯾﻦ در آﯾﻨﺪ ،و ﺑﺎورﻫﺎی ﮔﺮوه ّ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎور ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺪای واﺣﺪ ﻣﺘﺸﺨﺺ )ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای واﺟﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ وارد راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻨﺎﺷﺨﺼﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﻼم )ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮآن و
ﻣﺤﻤﺪ ،ﯾﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ ﻣﻌﺎد،
ﺷﻮد( ﯾﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ ﮐﻼم اﷲ ﺑﻮدن ﻗﺮآن ،ﯾﺎ ﺑﺎور ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ّ
ﺳّﻨﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ( ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎ را ﺑﺨﺸﯽ از »ﻣﻌﺎرف ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« و ﻟﺬا ﺟﺰﺋﯽ از »ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ« دﯾﻦ اﺳﻼم
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از دل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ دﯾﻨﯽ اﺳﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ
ﯾﺎ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« آن داﻧﺴﺖ .ﯾﺎ ﻧﻤﺎزﮔﺰاردن و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺟﻤﻠﻪ آداﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻮد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﺸﯽ از »ﻣﻨﺎﻫﺞ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ« و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ »ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ« دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد.
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺮاﯾﺶ »اﺻﻼح ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ« ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ در ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن دﯾﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ّ
اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﺧﺎص و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ» ،اﺻﻼح ﮔﺮی
ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ« ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،روﯾﮑﺮدی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ دارد» .اﺻﻼح ﮔﺮی ﻓﮑﺮ
دﯾﻨﯽ« ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ اﺻﻼح اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ را از ﺗﻐﯿﯿﺮ در »ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی« دﯾﻦ آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،و ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺗﯿﻎ اﺻﻼح را
ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و آن را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﻓﺮو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی« ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
آﻧﻬﺎ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ،ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ را از ﺗﯿﺮرس ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻬﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺮاﯾﺶ »اﺻﻼح ﮔﺮی ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ« اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺗﺤﺖ ﮐﺪام ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮان و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ ّ
ﺗﯿﻎ اﺻﻼح را ﺑﺮ ﺗﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﻓﺮو ﮐﺮد؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﺪام ﺷﺮاﯾﻂ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« دﯾﻦ ﻣﺤﺘﺎج ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ -ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ از ﻣﻨﻄﻖ زﯾﺮ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﺻﻼح ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ-
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ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ،ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ،از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﯿﺮوان آن دﯾﻦ ،ﺻﺎدق ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد .ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺮوان آن دﯾﻦ ،اﺻﻞ ﺻﺪق آن ﺑﺎورﻫﺎ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی و وﻓﺎداری ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ اﺳﺖ؛ دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻦ از آن ﺑﺎورﻫﺎ ﯾﺎ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﺎج دﻟﯿﻞ اﺳﺖ.
دوم آﻧﮑﻪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ در ﻣﻌﺮض ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ
ّ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ -ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺮاﺋﻦ و ﺷﻮاﻫﺪی در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﻦ ﺑﺎوران ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺪق ﯾﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺳﻮم آﻧﮑﻪ ،اﮔﺮ ﭘﯿﺮوان دﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ را ﺑﺎ دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﺑﺎورﻫﺎی
ّ
ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﻟﺘﺰام اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آن ﺑﺎورﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرم آﻧﮑﻪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﯿﺮوان دﯾﻦ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آن ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ را ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ
ﻧﻘﺾ ﻧﺎﺷﺪه روﯾﺮو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﭘﻨﺠﻢ آﻧﮑﻪ ،ﭘﯿﺮوان دﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ ﻧﻘﺾ ﻧﺎﺷﺪه ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻻزم در ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ دﯾﻦ آن
ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ را دﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﻘﺎم اﺻﻼح ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺘﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ را ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی دﯾﻦ دﻓﻊ ﮐﺮد،
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ رﺟﺤﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺷﺸﻢ آﻧﮑﻪ ،اﻣﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﮔﺮاﯾﺶ اﺻﻼح ﮔﺮی ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ اﺻﻼح و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﮐﻪ دﻓﻊ ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﯿﺮوان ﺧﺮدﮔﺮای دﯾﻦ ﻻﺟﺮم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ
را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﯿﻎ اﺻﻼح ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ ﻫﻢ ﭘﯿﺮوان ﺧﺮدﮔﺮای دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ روﯾﮑﺮدی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ در
ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ اﻧﺪک در ﯾﮏ ﺑﺎور ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آن ﺑﺎور را از ﺗﯿﺮرس ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ ﻧﻘﺾ ﻧﺎﺷﺪه اﯾﻤﻦ
ً
ﺷﺮ ﻣﻮرد ﻧﺎﻗﺾ
داﺷﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﺪک ﺑﺮ
)ﻣﺜﻼ( ﻓﺮوﻧﻬﺎدن آن ﺑﺎور ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ّ
ﻧﻘﺾ ﻧﺎﺷﺪه ای ﺑﺮ ﻓﺮض وﺟﻮد ﯾﮏ ﺧﺪای ﻣﺘﺸﺨﺺ در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ دﯾﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﯿﺰ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﻊ
ﺷﺮ را دﻓﻊ
اول( ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺟﺰﺋﯽ در ﭘﺎره ای ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ّ
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺎﻗﺾ دو راه ﭘﯿﺶ روی ﭘﯿﺮوان آن دﯾﻦ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ) :ﮔﺰﯾﻨﻪ ّ
ً
دوم( ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﺸﺨﺺ ادﯾﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ را ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺎﻣﺘﺸﺨﺺ ﻣﺜﻼ در ادﯾﺎن ﺷﺮﻗﯽ و وﺣﺪت
ﮐﻨﻨﺪ؛ ﯾﺎ )ﮔﺰﯾﻨﻪ ّ
وﺟﻮدی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ دو ﺷﯿﻮه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻘﺎم دﻓﻊ آن ﻣﻮرد ﻧﺎﻗﺾ ﻧﻘﺾ ﻧﺎﺷﺪه داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب
دوم ،ﻣﺴﺘﻠﺰم
اول ،در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ّ
دوم رﺟﺤﺎن ﻗﻄﻌﯽ دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ّ
اول ﺑﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ّ
ﮔﺮاﯾﺶ اﺻﻼح ﮔﺮی ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ّ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﺘﺮی در ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ اﺳﺖ.
ﻫﻔﺘﻢ آﻧﮑﻪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺠﺪد ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
در ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﻨﺪ :ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روح »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« دﯾﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮی از
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻧﺎﻓﯽ آن اﺻﻮل و ﻣﺒﺎدی ﺑﺎﺷﺪ.
اﺻﻮل و ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﻧﺸﻮد ﮐﻪ
ﻫﺸﺘﻢ آﻧﮑﻪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان دﯾﻦ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ ﻧﻘﺾ
ﻧﺎﺷﺪه ﭼﺎره ای ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت رادﯾﮑﺎل در ﭘﺎره ای از ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﺗﻦ دﻫﻨﺪ ،و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی رادﯾﮑﺎل و
ﺷﺎذ از آن ﺑﺎورﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺣّﺘﯽ در ﭘﺎره ای ﻣﻮارد از آن ﺑﺎورﻫﺎ ﯾﮑﺴﺮه دﺳﺖ ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﺻﻼح ﮔﺮی ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن
اﺟﺘﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﯾﮑﺴﺮه ﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ -ﻣﺎدام ﮐﻪ اﯾﻦ اﺟﺘﻬﺎدﻫﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻬﻢ آﻧﮑﻪ ،ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﻨﯽ در ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم و ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص
را ﯾﮑﺴﺮه ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺘﻬﺎد در ﻋﯿﻦ اﻧﮑﻪ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺻﻮری اﺳﺘﻨﺒﺎط و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻻﺟﺮم ﺑﺎﯾﺪ ارزﺷﻬﺎ و
ً
ﺑﺎورﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻫﻢ ّ
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،اﺻﻼح ﮔﺮی ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ
ً
ﺻﺪق و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ ،ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ را ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ دور ﻧﻤﯽ دارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺮف ﮔﺮاﯾﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺮوی از ﻋﺮف
ﻧﯿﺴﺖ .اﺟﺘﻬﺎد ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻢ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات )ﮔﺎه ﻋﻤﯿﻖ( ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻋﺮف و ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﻋﻤﻠﯽ و واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
)(٢
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ از اﯾﻦ ﺑﺎور آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺟﺘﻬﺎد ﻋﻤﯿﻖ اﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻠﯽ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﺑﺎورﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ )در
اﯾﻨﺠﺎ اﺳﻼم( ﺑﺮای ﻧﺠﺎت دﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .و ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻼح ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺧﻮد دﯾﻦ ﺑﺴﭙﺎرد .ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﻬﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ّ
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ،ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﻣﺎدر )در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﻼم( ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ ﻧﻘﺾ ﻧﺎﺷﺪه ﻓﺮاواﻧﯽ روﺑﺮوﺳﺖ.
2

دوم آﻧﮑﻪ ،از ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﻣﺎدر ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی آن دﯾﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ
ّ
ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ ﻧﻘﺾ ﻧﺎﺷﺪه دﻓﺎع ﮐﺮد.
ﺳﻮم آﻧﮑﻪ ،ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﻣﺎدر ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ّ
ﭼﻬﺎرم آﻧﮑﻪ ،اﯾﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻋﻤﯿﻖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
اوﻻ -رادﯾﮑﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮔﺎه ﯾﮑﺴﺮه ﺗﺎزه و ﺷﺎذ از ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ ،و ً
ﺛﺎﻧﯿﺎ -ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از آن ﺑﺎورﻫﺎ را
ّ
درﺑﺮﮔﯿﺮد.
ﭘﻨﺠﻢ آﻧﮑﻪ ،در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺣّﺘﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻤﯿﻖ در ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎره ای ﺑﺎورﻫﺎی ﺗﺎزه را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ اﻓﺰود .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،در ﮔﺮاﯾﺶ
ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ« دﯾﻦ ﻣﺎدر را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺠﺎت داد ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ آن را از ﻧﻮ ﻧﻮﺷﺖ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻤﯿﻖ در ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ و ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺎره ای ﺑﺎورﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﻪ درون آن ﻫﺴﺘﻪ را
»اﺟﺘﻬﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮی« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ.
ﺷﺸﻢ آﻧﮑﻪ» ،اﺟﺘﻬﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮی« ﺑﺎ اﺗﮑﺎی ﺻﺮف ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯽ دﯾﻦ ﻣﺎدر اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎورﻫﺎی ﺗﺎزه و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ رادﯾﮑﺎل و ﺷﺎذ از ﺑﺎورﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان
دﯾﻦ ﻣﺎدر رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻫﻔﺘﻢ آﻧﮑﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ دﯾﻦ ﻣﺎدر ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎزه دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎر آﻧﻬﺎ
اﻓﺰود ،و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺎزه ﺑﺎورﻫﺎی ﺗﺎزه و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ رادﯾﮑﺎل از ﺑﺎورﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را در درون ﻫﺴﺘﻪ
ﺳﺨﺖ دﯾﻦ راه داد و ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﺪﯾﺪه »ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ« را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮآﯾﻨﺪ دو ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ داﻧﺴﺖ) :اﻟﻒ( اﺟﺘﻬﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮی در ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﻣﺎدر ،و )ب( ﺗﻨﻘﯿﺢ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ در دﯾﻦ ﻣﺎدر.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در درون ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ اﺳﻼم دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺮآﻧﯽ از ﯾﮏ ﺧﺪای ﻣﺘﺸﺨﺺ ﺻﺎﺣﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ وارد راﺑﻄﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ
ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﺎﻣﺘﺸﺨﺺ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺮای آن ﻣﻨﺘﻔﯽ
اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﭘﺪﯾﺪه وﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ارﺗﺒﺎط زﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رؤﯾﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮه رﯾﺸﻪ در درون و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ دارد ،و ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺣﺎﮐﯽ از راﺑﻄﻪ ای ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﺗﺎب
ﺷﺨﺼﯿﺖ و دروﻧﯿﺎت ذﻫﻨﯽ ﺷﺨﺺ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﯾﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻌﺎد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺪاوم ﺣﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
اوﺳﺖ ،ﯾﮑﺴﺮه ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻧﺎواﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،و ﻣﺤﺘﻮای اﺧﺒﺎری آن ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺮه اﺳﺘﻌﺎری ﻓﺮوﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در رؤﯾﺎﻫﺎی
ً
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺗﺎزه و ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﻼم را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ
ﻏﺎﻟﺒﺎ رادﯾﮑﺎل و ﺷﺎذ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺎص در درون ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ ،ﺗﻠﻘﯽ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺮه ﺿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ دﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .و اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ
دﯾﻦ اﺳﻼم ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮی
ً
ﻟﺰوﻣﺎ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ اﺻﻠﯽ دﯾﻦ ﻣﺎدر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرزی از »اﺟﺘﻬﺎد
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮی« داﻧﺴﺖ.
ﺗﺤﻮل ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺎدر از ﻃﺮﯾﻖ »ﺑﺎزﺳﺎزی« آن
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ را ﺗﻼﺷﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﺮای ّ
دﯾﻦ.
اﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪه »ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دو ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد:
اﮔﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺎزه ای ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻨﺘﯽ دﯾﻦ ﻣﺎدر اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﯾﺎ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ
ﻫﻤﺴﻨﮓ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ دﯾﻦ ﻣﺎدر ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ »ﺑﺎزﺳﺎزی« را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻇﻬﻮر »ﻓﺮﻗﻪ« ای
ﺗﺎزه در دل دﯾﻦ ﻣﺎدر داﻧﺴﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﺠﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺎزه ای ﮐﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻨﺘﯽ دﯾﻦ ﻣﺎدر اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺠﯿﺖ و
اﻗﺘﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ دﯾﻦ ﻣﺎدر را ﺗﺎﺑﻊ و ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ »ﺑﺎزﺳﺎزی« را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ
»دﯾﻦ« ﺗﺎزه داﻧﺴﺖ.
ﻣﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺪﻋﺎی
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ
ﺣﯿﺚ
از
را
ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻓﺮآﯾﻨﺪ
آﻧﮑﻪ
ﺑﺮای
دﯾﻦ
ﺑﺎزﺳﺎزی
ﮔﺮاﯾﺶ
ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ّ
زﯾﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪ:
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اول( ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ ﻧﻘﺾ ﻧﺎﺷﺪه ای روﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ رﻫﺎ ﮐﺮدن آن
)ﻣﺪﻋﺎی ّ
ﺑﺎورﻫﺎ ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺷﺎذ و رادﯾﮑﺎل از آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻧﯿﺴﺖ.
دوم( ﺑﺎورﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﻣﺎدر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮد از ﺗﯿﺮرس
)ﻣﺪﻋﺎی ّ
ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ ﻧﻘﺾ ﻧﺎﺷﺪه ای ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﻣﺎدر را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻤﻦ اﺳﺖ.
ﺳﻮم( ﺑﺎورﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ ﻣﺎدر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض
)ﻣﺪﻋﺎی ّ
ﻫﯿﭻ ﻣﻮرد ﻧﺎﻗﺾ ﻧﻘﺾ ﻧﺎﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻗﺮار ﻧﺪارد.
در ﻏﯿﺎب اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎی ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﺳﻪ ﻣﺪﻋﺎی ﻓﻮق ﻋﺒﻮر از ﭘﺮوژه اﺻﻼح ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ از ﺣﯿﺚ
ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ،ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ دﻟﯿﻠﯽ اﻟﺰام آور ﺑﺮای ﺗﺮﺟﯿﺢ ﭘﺮوژه ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺮوژه اﺻﻼح ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ وﺟﻮد
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ّ
ﻧﺪارد.
)(٣
ﮔﺮاﯾﺶ »ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮا-دﯾﻨﯽ« از اﯾﻦ ﺑﺎور آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﺻﻼح ﮔﺮی ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎم و ﻋﻘﯿﻢ اﻧﺪ ﯾﺎ زﯾﺎده ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﻢ ﺑﺎر .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ً
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺘﮑﻠﻔﺎﻧﻪ و ﺗﺼﻨﻌﯽ از ﮐﺎر درﻣﯽ آﯾﺪ-
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﯽ رﻣﻖ را ﺑﺰک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدی را در ﭘﺲ ﻧﻘﺎب ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻮﺟﻮدی دﯾﮕﺮ ﺟﺎ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ داوری را ﻣﯽ
ﺗﻮان در ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﻬﺎی زﯾﺮ ﺟﺴﺖ:
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺑﻮدن دﯾﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ،ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ واﺟﺪ ﭘﺎره ای وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻋﺎم و ّ
ً
ﻣﻬﻢ دﯾﻦ )از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ( ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .و »ﺗﻌﺒّﺪ« اﺳﺎﺳﺎ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ورای
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻋﻨﺼﺮ »ﺗﻌﺒّﺪ« از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎی ّ
اﺳﺘﺪﻻل دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ.
دوم آﻧﮑﻪ ،ﮔﻮﻫﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺖ اﻗﺘﻀﺎی اﺳﺘﺪﻻل ﮔﺮاﯾﯽ دارد .ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺪرن ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻫﯿﭻ ﺑﺎوری را ﺑﻪ
ّ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ دﯾﻨﯽ و ﻓﺎرغ از اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎی ﻋﻘﻠﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺳﻮم آﻧﮑﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﺘﺪﻻل ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺖ ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻧﺎﻗﺾ ﻧﻘﺾ ﻧﺎﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺒّﺪﮔﺮاﯾﯽ ورای
ّ
اﺳﺘﺪﻻل اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرم آﻧﮑﻪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺠﺎت دﯾﻦ )از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﺖ( در ﭼﺎرﭼﻮب ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺪرن ﻧﺎﮐﺎم ﯾﺎ
ﻣﺘﮑﻠﻔﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ »زﻧﺪﮔﯽ آرﻣﺎﻧﯽ« اﺳﺖ -ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮش ،ﺧﻮب ،و ارزﺷﻤﻨﺪ .و
ﭘﻨﺠﻢ آﻧﮑﻪ ،ﻏﺎﯾﺖ ّ
ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ
ﺳﻪ
اﯾﻦ
واﺟﺪ
ﻣﺪرن
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ
ﭼﺎرﭼﻮب
در
ﮐﻪ
اﺳﺖ
ای
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﻫﻤﺎﻧﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ّ
ً
ﺷﺸﻢ آﻧﮑﻪ ،اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ »زﻧﺪﮔﯽ آرﻣﺎﻧﯽ« ﻣﻄﻠﻘﺎ در ﮔﺮو اﻟﺘﺰام ﺑﻪ دﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻨﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎره ای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻨﻮی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻦ »زﻧﺪﮔﯽ آرﻣﺎﻧﯽ« داﻧﺴﺖ.
ﻫﻔﺘﻢ آﻧﮑﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ را ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و داﯾﺮه آن را ﺑﺴﯽ ﻓﺮاﺧﺘﺮ از »دﯾﻦ« ﺑﺸﻤﺎرد.
ﻫﺸﺘﻢ آﻧﮑﻪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎره ای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻨﻮی را ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ً
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد را ﻣﺼﺮوف ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎم ﯾﺎ ﻣﺘﮑﻠﻔﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪ ،از آن ﮔﺮدﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﮕﺬرد ،و ﺧﻮد را
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ »زﻧﺪﮔﯽ آرﻣﺎﻧﯽ« ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮآﯾﻨﺪ دو ﺑﺎور ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ داﻧﺴﺖ) :اﻟﻒ( ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﺮوژه »ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮا-دﯾﻨﯽ« را
ﺳﺨﺖ دﯾﻦ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﺎن اﺻﻼح ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺾ ﻧﻘﺾ ﻧﺎﺷﺪه ﺑﺮآﻣﺪه از ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺪرن ﺳﺎزﮔﺎر اﻓﺘﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن
دﯾﮕﺮ ،ﺣّﺘﯽ ﺑﺎ »اﺟﺘﻬﺎد ﺣﺪاﮐﺜﺮی« در ﺑﺎورﻫﺎی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﺳﺨﺖ دﯾﻦ و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻘﯿﺢ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ دﯾﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮐﺸﺘﯽ دﯾﻦ
را از ﺗﻮﻓﺎن ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺪرن ﺑﺴﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ رﺳﺎﻧﺪ  ،و )ب( ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺠﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﺟﺰ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺪرن وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ ﯾﮏ دﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﻨﻘﯿﺢ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺠﯿﺖ آن دﯾﻦ ،ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﯿﺖ را ﯾﮑﺴﺮه ﺑﻪ
ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ﻣﺪرن ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ.
ً
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﺮاﯾﺶ »ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮا-دﯾﻨﯽ« ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﺎﻓﯽ دﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،از دﯾﻦ درﻣﯽ ﮔﺬرد ﺗﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻨﻮی زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺮدی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ.
)(۴
ﺗﺤﻮل ﺧﻮد دﺳﺖ ﮐﻢ ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت را
ﺳﯿﺮ
در
و
اﺧﯿﺮ
دﻫﻪ
ﭼﻨﺪ
ﺣﺎﺻﻞ آﻧﮑﻪ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ دﯾﻨﯽ در اﯾﺮان در ﻃﻮل
ّ
در درون ﺧﻮد ﭘﺮوراﻧﺪه اﺳﺖ :اﺻﻼح ﮔﺮی ﻓﮑﺮ دﯾﻨﯽ ،ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾﻦ ،و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮا-دﯾﻨﯽ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی
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ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺳﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ را از ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻮاﻧﺪﯾﺸﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎی ّ
ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ روﺷﻦ ،ﻗﺎﻃﻊ ،و ﺑﯽ اﺑﻬﺎم ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ّ
دﯾﻨﯽ و ﺗﺤﻮﻻت آن در اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ ّ
ﺣﺪی ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ و دﻗﯿﻘﺘﺮ ﮐﻨﺪ.

آرش ﻧﺮاﻗﯽ
داﻧﺸﯿﺎر ﻓﻠﺴﻔﻪ و دﯾﻦ
ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻮراوﯾﻦ ،ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ
 ١٠ﻧﻮاﻣﺒﺮ ٢٠١۶
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