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  دین ورزی گونه های تعلیل اندیشوران مسلمان و              

                                          

 

 چکیده
ه آن در نزد عالمان ديني، يانكارناپذير است؛ اما تعليل وتوجورزي واقعيتي  گوناگوني وتنوع آدميان در دين

معركه آراء بوده است. برخي آن پديده را يكسره  ،دينشناسان   شناسان و جامعه فيلسوفان، روانعارفان، 

 ،كالمي اولي  اند. الزمه وامل معرفتي دانستهمدلل به عرا معلل به عوامل غيرمعرفتي و برخي نيز آن 

ي قرآني و روايي ها شناسي گونه انحصارگرايي است. اين نوشتار با عرضه  ،كالمي دومي  پلوراليسم و الزمه

  ها به نظريه ليل آنفقهي عالمان مسلمان از دين ورزي وتع وو تعليل هاي فلسفي، كالمي، عرفاني 

كالمي آن، نه پلوراليسم و نه   رسد كه الزمه مي« شاكله  اختيار در محدوده»ار خويش يعني پيشنهادي و مخت

دهد كه نگاه  هاي ارائه شده نشان مي شناسي گونه گرايي خواهد بود. تامل در  انحصارگرايي، بلكه شمول

وجهي مبتني بر  يك الگوي سهو در دار  جهتها خنثي نيست، بلكه ارزشي،  انسانبندي  مذهبي در دسته

 ادراك، ايمان و اخالق قابل تبيين است. 

 گرايي، شاكله ، پلوراليسم، انحصارگرايي، شمولتنوع دين ورزي :واژه ها کلید 
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 مقدمه .1

ان و مذاهب جهان ياد ،ملل خي(در تارfact) "تيواقع"ك ي، ين ورزيددر  انيآدمتنوع و  يگوناگون      

 يرون است به فراموشيرا كه از شمار ب يمير ابراهيو غ يميان متعدد ابراهيتواند اد يخ بشر نميتار است.

 « ينيد دينوپد يجنبش ها»  موسوم به -ديبه اصطالح جد –ان، فرقه ها و مذاهب يبسپارد. ظهور اد

 يكي، تفكا سكوالريك يو الئ يبه مذهبك آدم ها يتفكغرب است.  يايژه دنيا، به ويت امروز دنيواقع

مناقشه  يجامذاهب ان و ياددر  يوعرفان ي، كالميمتعدد فقه يظهور فرقه ها .قلمداد مي شودمشهور 

مقرر  يقه ايعت و طريشر يو ما برهر قوم (،48)مائده/ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًالِكُل ٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ » كريمهه يآ. ندارد

مسأله ، ين تنوع و گوناگونيپس از توجه به ااما  .باشدمدعا  اينبر  يقرآن يشاهدمي تواند نيز « م...يداشت

؟ يساختگا ياست  يعيطبن تنوع، يا اياست كه آن يا شود، يمتبادر مكه معموال بالفاصله به ذهن  يا

 ر؟يا اجتناب ناپذير است ياجتناب پذ

در صدد  يو... هركدام به نوع دين ، جامعه شناساندين ، روانشناسانعارفان لسوفان،ي، ف ينيعالمان د    

و  -يكي كند. يرا دنبال م يز هر كدام اهدافيها ن ن تالشيت برآمده اند. اين واقعيه ايل و توجيتعل

بوده  يجوامع بشر يانه برايتعامل مداراجو يالزم برا ينظر يفراهم آوردن مبان از آن اهداف، -يكيتنها

بر  يو مبتن از سرشت متنوع او يكه به زعم آنها ناش يبودن تنوع فهم آدم يعيد بر طبيبا تأك ياست. برخ

 يراست، آن هدف را دنبال ميكنند كه اجتناب ناپذ يل حكم مين دلياست، و به هم ير معرفتيعوامل غ

اگر آن  -1كرد:  ير صورت بنديتوان به صورت ز يخود م ين گروه را در اثبات مدعايكنند. استدالل ا

ر است، يت اجتناب ناپذياگر آن واقع  -2ر است، و يباشد، آنگاه اجتناب ناپذ يعي، طب يتنوع و گوناگون

برخوردار  يمنطق ياعتبار صورن استدالل كامال ازيت شناخت. ايد با آن مدارا كرد و آن را به رسميآنگاه با

. rآنگاه  p، پس:  rآنگاه  qو   qآنگاه  p: يبات شرطيترك ياز نوع تعد يياس استثنايق، است

 ييو محتوا يد در اعتبار ماديوجود دارد، با يديجه تردين، اگر در اعتبارنتيبنابرا (34ص ،1373)موحد،

 اس، تأمل كرد.يل دهنده آن قيتشك يگزاره ها

( يعوامل معرفت)ل  يبر دل ين تنوع مبتنينكه ايهم ندارد، اما ا يمخالف تي است كهيواقع ي،تنوع معرفت      

نكه همه فرقه ها و مذاهب همواره تالش كرده اند كه يرغم ا يعل –( ير معرفتيعوامل غا علت )ياست 
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مناقشات بوده است. دامنه اما همواره محل بحث و  -نديش ارائه نمايدفاع از مواضع خو يموجه برا يليدال

ا يشود كه آ يبه بحث گذاشته م ين رأيشود و ا يده ميق معرفت شناسانه كشين مناقشات به سطوح عميا

ن بحث همان مناقشه و جدال ياقرار دارد.  يرمعرفتير عوامل غيا تحت تأثيكند  يعقل، مستقل عمل م

 ياست. پس از آنكه انسان مدرن رأ يو فلسف يسم معرفتيسم وپست مدرنيان مدرنيق و گسترده ميعم

توان به آن اعتماد  يگانه ابزار شناخت است و مين اعالم كرد كه عقل يمشخص خود را در باره عقل چن

سترگ انسان  ين رأيچه و .... آرام آرام در ايپست مدرن مانند، كانت، ماركس، ن فالسفهمطلق داشت، 

گانه راه و ابزار معرفت باشد، اما قابل يد كه يعقل شا كردند كهن يگزيده را جاين ايد افكندند و ايمدرن ترد

كه از آن به پست  "سوء ظن به عقل مدرن  "ن يا(41-39،ص1383نصرآبادي، بختيار) ر.ك: ست!ياعتماد ن

مانند:  يرمعرفتير عوامل غيست و تحت تأثيش مستقل نيشود، نشان داد كه عقل در كارخو يرميمدرن تعب

شه سوزتر ين هم اندير آنهاست. از اي، قدرت، و نظاي) مقوالت فاهمه( ، منافع طبقاتياكادر يت هايمحدود

عدم استقالل عقل اجتناب  يعنيست! يت ها نيهم از آن عوامل و محدود يزيآنكه اعالم كردند، راه گر

 ر است!يناپذ

  شَاءَ اللٍَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمٍَّةً وَاحِدَةً وَلَوْ» د: يفرما يم ميكه از سوره مائده آورد يه ايبه دنبال آ كريم قرآن     

و تنوع به  ين گوناگونيا يعني، «ديگردان يك امت ميرا شما خواست همه  يو اگر خدا م (،84)اسراء/

د. در ينما يد مييبودن آن تنوع را تأ يعيه، طبين آيبوده است. ا يو خداوند به آن راض ياله يت ازليمش

ر كس بر حسب ذات و ه ،الًيسبِ يشاكلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَ يعْمَلُ عَليقُلْ كلٌّ :» نيز سوره اسراء،

«. افته از همه آگاهتر استيت يشما بر آن كس كه راه هدا يانجام خواهد داد و خدا يعت خود عمليطب

با استناد به آن خواسته اند نشان دهند كه نفوس آدم ها با  يه كه اتفاقا كسانين آيل ايدر ذ ييعالمه طباطبا

 يشاكله ) خُلق ( ها يه فوق داراياست كه هر چند افراد طبق آ ين رأيدارند، بر ا يگر تفاوت ماهويكدي

است كه نجات از  يعيطب يمطابق شاكله خود باشد و حت ياست كه اعمال هركس يعيهستند، و طب يمتفاوت

از آن شاكله ها امكان  ييست كه رهاين ين بدان معني، اهمه نيحرف دشوارتر باشد، با امن يچنگ شاكله ها

اما تنها به  ،او در اعمالش اثر دارد يو صفات درون يه انسانيبن " گر، به نظر ايشانير نباشد. به عبارت ديپذ

م كه آن تنوع و يريبپذ ن، اگر هميبنابرا( 263، ص 13، ج 1363)طباطبائي، ت تامهينحو اقتضا نه به نحو عل

رفت كه تا حد سلب يتوان پذ يخداوند هم بوده، اما نم يت ازليدر مش يو حت يعيطب ي، امريگوناگون
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 ي، امر)ع(اءين باشد، دعوت انبياو نقش داشته باشد. چه آنكه اگر چن ينيد يريدر جهت گ يار از آدمياخت

  هوده خواهد بود.يعبث و ب

ر يغ يت دارد و در بند عوامليكه عقل محدود ين رأيشه شاهد ايهم نيز ينيات ديدر فرهنگ و ادب     

در قرآن كريم يك سلسله امور به عنوان موجبات و علل خطاها و لغزش م. يرد، بوده ايگ يقرار م يمعرفت

آن ها عبارتند از: سلطه هواي نفس، تكيه بر ظن و گمان،  اي معرفت بيان شده است كه مهم ترينگاه ه

غض، عجب و بخود پسندي، خشم و غضب، تقليد و پيروي كوركورانه، آرزوهاي دراز، شتاب حب و ب

 (.5522، ص1396معماري، ؛ 23، ص1390ماليوسفي،زدگي و شخصيت گرايي) 

» د:يفرما يمدر حكمتي )ع(  يامام عل مثالًاين مسئله در روايات معصومين)ع( نيز انعكاس فراواني دارد:    

ر برق يدر ز ،عقل ين لغزشهايشتريب (،643،ص219ح،1380)دشتي،الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ أَكْثَرُ مَصَارِعِ

دگاه دو تفاوت عمده با موضع معرفت شناسانه ين دياما ا .«رديگ يره كننده حرص و طمع صورت ميخ

كه در زبان شرع به عنوان محدود كنند عقل در  يرمعرفتيدارد: نخست آنكه؛ آن عوامل غ يپست مدرن

مانند مقوالت  يزيچ ياز جنس احساسات و عواطف است، و ردپا اكثراً ،قت عنوان شدهيبه حق يابيدست

 يريت به نحو اجتناب ناپذيش از واقعيخو يرا به درك عقل يتا آدمير آن كه نهايو نظا يفاهمه كانت

، كبرو غرور، هوا و هوس يو منفعت طلب ييمانند: سودجو يد، وجود ندارد. احساساتيمشكوك نما

مانند:  يو ... و اوصاف و عواطف يباف ي، ترس، منفينه و دشمني، تعصب و لجاجت، حسادت، كينفسان

كه شرع  ييد. گوينما يدر واقع نسبت عقل و اخالق را بازم يرين موضع گيعشق و محبت مفرط. ا

قت را دارد و اگر يد به اخالق باشد، توان درك حقياست كه : اگر عقل مق ين گزاره شرطيان ايدرصدد ب

از  ييماند. دوم آنكه: رها يقت باز ميكند، از درك حق يرويپ ينفسان يتن به اخالق نسپارد، بلكه از هواها

 يتوانند با اصالح اخالق يآدم ها م يعنيست. ير نياجتناب ناپذ -سميپست مدرن يبرخالف رأ -ن مشكليا

ال :» شريفهه يباشد. آ يكين درك ذو مراتب و تشكيهرچند ا -قت برسندياز حق يخود به درك واحد

ز ناظر ين  «كندجز به اندازه توانش تكليفي نمي  را هيچ كس خداوند ،(152)انعام/ايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفسًا إِلٍّا وُسعَه

 است. يو ذو مراتب يكيف تشكين تكاليبه هم

اعمال خشونت و  يبرا يه اينظرنه ن خواهد بود و يمنحرف يبرا يزيو دستاو ينه مجوز ين رأيا    

 يگريچ كس از توان و وسع ديدانند، چون ه يكه خود را رستگار م ييا گروه هايافراد  يريسختگ

گانه يگردد،  يا گروه بازميخبر ندارد. آنجا كه مسأله به سعادت و شقاوت فرد  شاكله ديگري(  )محدوده
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است.  يگرد، تنها داور استدالل و حجت عقل ين آدم ها بازميداور خداست و آنجا كه مسأله به روابط ب

 يگرياز د يريو دستگ ييكه افراد متفاوت نسبت به هم دارند، دعوت و راهنما يفه ايتنها وظ ،نيبنابرا

  ا عقب مانده( است. ياست كه به زعم او گمراه شده و  يا گروهي ي)كس

 موضوعپیشینه  .1.1

به شكل سنتي در منابع قديمي تاريخ علم كالم، تاريخ  پرداختن به گونه هاي دين ورزي و تعليل آن     

شود و در دوره معاصر نيز و پراكنده ديده مي  تصوف و تاريخ قرآن به اشكال اجمالي فقه، تاريخ عرفان و

و بعد از ورالیسم معرفتي که امروزه مبنای مهم پلل بحث انديشوران حوزه كالم چديد بوده است. بيشتر مح

بودن تيپ  در معرفت شناسي است، مختلف ي مانند جان هیکاز مبا حث مورد توجه فیلسوفان رنسانس غرب

ساحت »؛ «ساحت دانستنيها»هاي رواني آدميان و تنوع نفوس آنهاست. چراكه روح آدمي داراي سه ساحت است: 

از نتايج تنوع نفوس، اختالف ساحت دانستنيهاست و از اين راه «. ساحت خواست و نياز»و « احساسات و عواطف

صراط هاي مستقيم  ريك شريعت وو بسط تئو كتاب قبضيابد. نوعي كثرت در معرفت آدمي راه مي

آيه ااهلل جوادي  شريعت در آئينه معرفتدكترعبدالكريم سروش و نقدهاي متنوع ناقدان برآن به ويژه كتاب 

درخالل برخي منابع مانند كتاب فيلسوفان معاصر؛  آملي از آثار شاخص در اين حوزه محسوب مي شود.

رداخته اند. همچنين مقاالت وزين چندي در اين موضوع نوشته دكتر محمد فنايي اشكوري نيز بدين مهم پ

به نگارش درآمده، كه مي توان به انواع دينداري، ويژگي ها، آسيب ها و اقتضائات؛ نگارش جناب آقاي 

و نگرش سود انديشانه به دين؛ اثر  1397ي موحديان عطار در نشريه مطالعات معنوي، بهار وتابستانلع

 اشاره كرد. 1399، نشريه تامالت فلسفي، نيمسال اول دكتر هادي فنايي نعمت سرا

مقاله  ،ينيز موضع معرفت شناسانه ديو ن يمعرفت شناسانه پست مدرن يان موضع اصليرغم ب يعل    

ا عدم اعتبار ياثبات اعتبار  ينه درپ يعني. يه ايو نه توص ياست، نه اثبات يفيك مقاله كامال توصيحاضر 

ر ياجتناب ناپذ يمحتلف را به نحو يخواهند تنوع فهم و ظهور فرقه ها ياست كه م ياستدالل كسان

 گونه يمخاطب محترم دارد، بلكه تنها در پ يبرا يه ايو نه توصبدانند،  ينظر يسته مدارايو شا يعيطب

 شه ورزان مسلمان است.ي، و آراء اند ينيبرمتون د يف آن مبتنيآن تنوع و توص يشناس

 

 اسالميون مت در گونه های دین ورزی .2
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بديهي است كه اساس معارف اسالمي بر دو ركن ركين قرآن و سنت قرار دارد و در پاسخ گويي به هر     

به اين دو منبع اصيل مراجعه كرد. تنوع  پرسش خطيري از منظر منابع و متون اسالمي، قبل از هر چيز بايد

 به وضوع در البالي آموزه هاي قرآني و روايي به چشم مي خورد: -در بينش و ارزش -دين ورزي آدميان

 کریمه قرآني اتیآ. 1.2

، انسان ها از حيث ديني به؛ كافر، مشرك، اهل كتاب ، مسلم و مومن تقسيم مي يجامع قرآن از منظر     

ق به سه يخال يامت، از دسته بنديق يوقوع قطع پس از خبردر سوره واقعه خداوند به عنوان نمونه،  شوند.

 همَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَ هوَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَ ، همَنَيمَا أَصْحَابُ الْمَ همَنَيفَأَصْحَابُ الْمَ: » دهد يم گزارشدسته 

اهل دوزخ خواهند « اصحاب شمال»از آن سه دسته  .(9 -11)واقعه/ «وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

« نيمياصحاب ال» و« السابقون» رستگار خواهند شد، گر كه در مقابل ايشان قرار دارند ويبود و دو گروه د

گر يكدياز  ييها يژگيز با ذكر ويگر را نياصحاب شمال ، آن دو د يها يژگيذكر واند. قرآن دركنار 

  كند. يك ميتفك

 ،« هميانعمت عل»سه گروه  ارائه نموده است. در آنجا  يگريد يز دسته بنديم در سوره فاتحه نيقران كر    

رِ المَغضُوبِ يغَ، هِمْينَ أَنعَمتَ عَلَيصِرَاطَ الَّذِ »متمايز شده اند: گر يكدياز « نيضال» و «هميمغضوب عل»

ر به ينظ ،سوره واقعه گروهان را به آن سه ين سه دسته  از آدميكه بتوان ا نيا (7)فاتحه/  (نَيواَلَ الضَّالِّ هِمْيعَلَ

ده ها مورد ديگر همه گواهي  و ريفهشاين آيات  يولي تمام قابل تأمل و مطالعه است ،منطبق كرد رينظ

 بر گونه هاي مختلف مواجهه انسان ها با پديده دين است. صريح

 معصومین)ع( اتیروا. 2.2

ي انسان ها چه در حوزه نظري و زو تنوع دين گرايي و دين گري يم بنديتقسبه ز ين ييات روايدر ادب     

 :است وفور پرداخته شدهاعتقادي و چه در حوزه عملي و رفتاري به 

آه پردردي كشيد  نگاهگويد: امام )ع( دست مرا گرفت و به سوي قبرستان كوفه برد، آ كميل بن زياد مي    

هائي كه  و گروهي مثل پشه  اي بر راه رستگاري آموزنده ، يدانشمند اله: اند مردم سه دسته»... : و فرمود

روند، و با وزش هر  دستخوش باد و طوفان هستند و هميشه سرگردانند، كه به دنبال هر سر و صدايي مي

)دشتي، ...«كنند؛ نه از روشنايي دانش نور گرفتند؛ و نه به پناهگاه استواري پناه گرفتند  بادي حركت مي

 (659 -658صص ، 147، ح 1380
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إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ  : »ديفرما يم ميرا به سه دسته تقس عبادت كنندگان)ع(  يامام عل    

، گروه  شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ االَْحْرَارِالتُّجَّارِ، وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ 

 ح، 1380دشتي، ) «كنند چون آزادگان عبادت مي  شماريخدا را چون بردگان، دسته اي چون تجار و  اي

 (679 -678صص ، 237

قِسْمَاً و  ..»كند: يم ميز به سه دسته تقسيمردم را برحسب ذو مراتب بودن درك قرآن نهمچنين امام )ع(     

هُ مِمَّنْ شَرَحَ اللَهُ صَدْرَهُ مِنْهُ يَعْرِفُهُ العَالِمُ وَالجَاهِلُ؛ وَقِسْماً الَ يَعْرِفُهُ إالَّ مَنْ صَفَا ذِهْنُهُ وَلَطُفَ حِسُّهُ وَصَحَّ تَمَيُّزُ

عامي عالم و را خشي از معارف قرآن ب .، ......العِلْمِ  لِإلسْالَمِ؛ وَقِسْماً الَ يَعْرِفُهُ إالَّ اللَهُ وَأَنْبِيَاؤُهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي

 نيزبخشي  درك مي كنند وهاي صيقل يافته و فرهيخته  ذهنرا  قرآني هاي از دانش ديگر فهمند. بخشي مي

. بنابراين مخاطبين قرآن (45، ص 92، ج 1403مجلسي، )، انبياء و راسخان در علم استونددر انحصارخدا

داراي ذهن هاي صيقل يافته و » اند.  باالتر از آنها، گروهي كه « عالم و جاهل» سه دسته اند: گروهي كه 

  .قرار دارند« انبيا وراسخون در علم»اند. و از آن دو باالتر، « فرهيخته

إنَّ كِتابَ اللٍّهِ عَلى أربَعَةِ أشياءَ : عَلَى العِبارَةِ ، وَ  »ن)ع( نقل شده است: ياز امام حس يگريت ديدر روا    

، وَ الحَقائِقُ اإلشارَةِ ، وَ اللَّطائِفِ ، وَ الحَقائِقِ . فَالعِبارَةُ لِلعَوامِّ ، وَ اإلشارَةُ لِلخَواصِّ ، وَ اللَّطائِفُ لِألَولِياءِ 

ت، ين روايدر ا(، 48 -46صص ، 1411موحد ابطحي اصفهاني،  ؛17،ص 89، ج 1403، مجلسي) «لِألنبِياءِ

ژه يات را وياز آ يا كرده، فهم هر دسته يبند را در چهار طبقه دسته ي)ع( مجموعه معارف قرآنحضرت

اء ياء و انبيان در برابر فهم قرآن به چهار دسته: عوام، خواص، اولين، آدمي. بنابر اداند يخاص م يافراد

 شوند. يم ميتقس

؛ سه نوع است عهيش»ارائه فرموده اند:  يشناس گونه ينوع نيز انيعيش از يگريد ثيدر حد)ع( حضرت   

كه خود  يد و كسيآرا يكه خود را به ما م يا عهيش ،از ماست يا عهين شيدوستدار مهرورز )نسبت به ما(، چن

 يدهد؛ پس كس يارتزاق خود قرار م هليكه ما را وس يا عهيش و مياو هست يآراستگ هيد، ما مايارايرا به ما ب

 (.563 -562، صص 1، ج1381)محمدي ري شهري، « ديله ما ارتزاق كند به فقرگرفتار آيكه به وس

 متفكران مسلمان و تنوع دين ورزي  .3
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انديشوران مسلمان، به ويژه فالسفه، متكلمين و عرفاء، اعم از پيشينيان سنت گرا و معاصران تجديد      

و  همواره دغدغه مند تنوع دينداري و دينداران بوده اند وتعليل هاي گوناگوننظر طلب و دگرانديش، 

 چه معرفتي و چه غيرمعرفتي در اين خصوص ارائه داده اند كه مختصرا بدانها اشارتي مي رود: ؛متنوعي

 مراتب فهمدر  تنوع. 1.3

 هينه ساز نظرياز نگاه ابن رشد، زم ينيمتون د نسبت بهآنهافهم و درجه درك  مراتباختالف مردم در      

اند و هر كس  درك مقاصد آن سه دسته يعت و چگونگيشر هد ابن رشد در حوزياوست. مردم از د يليتأو

اند،  ينيقيل ياهل تأو يا اهل برهان: دسته:  دارد ين سه گروه جاياز ا يكي، در يزيو غر يبه صورت فطر

 ل بهيصالً از تأوا كه يا اند. اهل خطابه: دسته عتاً و هم كسباً اهل حكمتينان هم طبياند و ا انينان برهانيا

 .اند انيها جدل نياند، ا يل جدلياهل تأو يا ان و همان غالب جمهوراند. اهل جدل: دستهيها خطاب نيدوراند، ا

ها در  حهين قريمردم و تبا يها لسوف اندلس، علت ورود ظاهر و باطن در شرع، اختالف فطرتياز نظر ف

ل جامع يانجام تأوه راسخان در علم جهت يتنب يق است و علت ورود ظواهر متعارض برايد و تصدييتأ

  (83، ص 1376)ابن رشد، ن آندو است.يب

سنخ شناسي رايجي طبقه بندي توحيد به توحيد عامي، خاصي، خاص الخاص و اخص الخواصي نيز     

ند. گروهي كه اهل توحيد عامي وكه بر اساس آن آدميان به چهار گروه تقسيم مي ش فالسفه است در ميان

اند و گروهي كه اهل توحيد  خاصي اند، گروهي كه اهل توحيد خاص الخاصياند، گروهي كه اهل توحيد 

، 1383)شيرازي،  اند. مبناي اين تقسيم بندي مسأله وحدت يا تكثر وجود و موجود است. خواصياخص ال

 (138 – 137، صص 1ج 

اء يانب هليكه به وس آن گروهنخست؛ اند:  دسته دوان در مقام تقرب به خدا بر يند: آدميگومي إخوان الصفا     

نان اندك فهمند به يازآنجا كه ا يعنيقت مقلد باشند يند و در حقيابند و تقرب جويبه خدا راه  )ع(اءيو اول

است  يز از آن كسين يابند و راه واقعيعقل و خرد به خدا راه  هليكه خود به وس يكسان ؛دوم .ناچار مقلدند

سنخ إخوان الصفا به . (26 -20، صص 1، ج 1405خوان الصفا، )ا ابد.يكه به عقل و خرد خود به خدا راه 

ز يمراتب مختلف است، تما يها دارا از آنجا كه نفوس انسان . به نظرآنهااز انسان قائلند يخاص يشناس

است مركب از نفوس  يا را انسان مجموعهيهاست، ز آن ياخالق يژگيز با توجه به ويگر نيكديها از  انسان
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شود و تفاوت  يز متفاوت ميها ن كه متناسب با آن، نوع عمل و اخالق انسان يو نفوس جسمان يروحان

اخوان  يفكر يت به مبانيبا عنا هاست. ن انسانيب يرابطه سلسله مراتب يوجود نوع هعمل و اخالق نشان

ن صورت مظاهر اعمال او مأكوالت و ياوست كه در ا يشهوان ياز نفس نبات يا ناشيالصفا، اعمال انسان 

است يكه قهر و غلبه و حبّ ر ستاو يوانيو ح يا اعمال او مظاهر نفس غضبياند و  مشروبات و منكوحات

ن يل است كه مظاهر نفس ناطقه است. ايا دوستدار معارف و كسب فضاين وجه اعمال اوست و ينشانه ا

مثال شرف و  یبرا  ن شده است،یریبر سا يبرخ لتیشرافت و فض باعث  گوناگون، ينفسان يها يژگيو

هاست. و انسان  صادره از آن یکویر افراد بشر به سبب علوم و معارف و اخالق نیا بر سایلت انبیفض

ت و يافضل هرد به همان نسبت بر درجيشتر بهره گيلت و شرف بيكسب فض يش برايهر چه از استعداد خو

ها  ز و تشخصّ انسانيا عدم عمل به آن، مالك تمايلت و عمل يفض ا رديشود، قبول  يت او افزوده مياشرف

ها به وجود  انسان ين اساس است كه درجات و طبقات در زندگيش است، بر اير همنوعان خوياز سا

  د.يآ يم

مرتبه  دهند: يم يجان يمرتبه خواص، عوام و متوسطان را در سه يآدماخوان الصفا  ن حساب، يبا ا   

 يس واحد براساس علم وعمل و آگاهيدگاه اخوان الصفا، اطاعت از رئيخواص در د همرتب يژگيو: خواص

د. يآ يتعقل به دست م هيلت است كه در ساياز فض يا از مرتبه يو معرفت به علوم است كه برخوردار

وعلم  با طلسمات ييستند، مانند آشناياست كه عوام از آن برخوردار ن ين اطاعت، معرفت به علوميالزمه ا

 هدارند و به مرتب ين و باطن امور و اسرار مكنون آگاهير اخوان الصفا به اسرار دين گروه به تعبيا؛ لذا ايميك

گونه  نيخواص را ا هبا مرتبيز يرياند. اخوان الصفا در تعب ل آمدهيل ناياز تأو يا به باطن امور و مرتبه يآگاه

ن گروه را به ياخواص، يها يژگيبا توجه به و . آنها«الءار فضينون اخيخواص عقالء متد»اند:  ان كردهيب

و وعده و  يف هستند، لذا امر و نهيسته مقام تكلياند كه شا ياند: عقالء: عقال كسان م كردهيچهار دسته تقس

د يف، بايبعد از تعلق تكل يب و ترس متوجه آنان است. مؤمنان: در قاموس الهيد و مدح و ذم و ترغيوع

را دارند و  يت عمل به اوامر و نواهيهستند كه قابل ين گروه كسانيعقال را مشخص كرد؛ استگان از يشا

الت يع احكام ناموس كه مطابق با عقول و منطبق با تماين مؤمنان مطيچن كنند. هم يم يف الهياقرار به تكل

لت برخوردارند و يهستند كه از فض يز گروهيان مؤمنان نيعلما و فقها: در م به وجود آمده است، هستند. 

اوامر و  يريادگيها اجتهاد در  آن ياصل يژگينان علما و فقها هستند كه ويدارند، ا ين برتريرينسبت به سا
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دگاه يزاهدان و عابدان: در د دانند. يط واجب بودن احكام را ميو احكام ناموس است و حدود و شرا ينواه

باالتر بوده  يا مرتبه يان فقها و علما دارايو عبادت از ماخوان الصفا، صالحان و زاهدان و اهل ورع و تقوا 

ل اقدام آنان در عمل به واجبات احكام يزهّاد و عبّاد به دل هژيگاه ويبرخوردارند. جا يشتريلت بيو از فض

را ياست، ز يشرف بشر ييت نهاين مرتبه و غايتر ين مرتبه، عاليان مراتب خواص، ايناموس است. از م

و  ين گروه گرد آمده است،چون هم امر ونهيموجود در مراتب گوناگون خواص در اط يمجموعه شرا

ز يا نياند و در دن ف را انجام دادهيخطاب متوجه آنان شده و هم آنان اقرار بدان كرده و به طور كامل آن تكال

توان  ياخوان الصفا م ين گروه را با توجه به آرايا ياصل يژگيو: مرتبه عوام از زهد و عرفان برخوردارند.

ر اخوان الصفا استحقاق تعلٍّم يندارند و به تعب يق علوم آگاهينان از دقاياول ا  هف كرد: در درجين توصيچن

ا و طب و خواص معدن يميستند و لذا از علوم كيش نيخو يعلوم در زندگ يريندارند، اهل به كارگ

ش در جهت كسب يخو هن است كه از نفس ناطقيها از علوم ا آن يستند. علت عدم برخورداريبرخوردار ن

ات، يش به مادين گرايل دارند و ايتما يز ماديژه غرايز به وير غرايكنند و به سا يعلوم و معارف استفاده نم

ش يها از كسب علوم و معرفت شده است، عمدتاٍّ عوام به سوء اخالق و عادات ناپسند گرا آن يباعث دور

ن و يسوء اخالق آنان، عدم توجه به د يها مام به شهوات است، از نشانهش، اهتين گرايدارند و علت ا

ر يتعب« اشرار»ن گروه به ياز منكرات است، لذا اخوان الصفا از ا يبه واجبات و نه يتوجه يدانش و ب

و تفقه آنان در كالم  ييگاه، عدم آشناين جايعلت ا« اءياء أشرار أرديفانٍّ اهل هذه المرتبه أغب»اند:  كرده

قت غافل و ناتوانند. آنان گرچه عقل دارند، ين تنها به ظاهر امور توجه دارند و از درك حقياست، بنابرايانب

دگاه ياند. در د ر كردهيتعب« ضعفاء العقول»ن جهت اخوان الصفا از آنان به يرند، بديگ ياز آن بهره نم يول

در آن تعقل ندارند،  يكنند، ول يق كرده و بر طبق آن عمل ميتصد و احكامشان را ياخوان آنان رسوالن اله

روزه، صدقه، نماز،  ياديات غافلند، لذا به زيچون توجه آنان فقط به ظواهر امور است و از درك جزئ

 هدگاه اخوان الصفا مرتبيدر د :نيمتوسط همرتب دهند. يت ميح، عبادات واجب و مستحب اهميقرائت، تسب

عوام  هن است كه از مرتبين گروه ايا يژگين عوام و خواص است وجود دارد. ويسط باكه حد و يسوم

ن مرتبه در واقع به منزله خواص از ياند. افراد ا افتهيبه صفات الزم خواص دست ن يبودن خارج شده ول

 ب وين تكذيكنند و در مورد باطن د يعت عمل مينان به ظواهر شري، اينيان عوام هستند. از نظر ديم

ر هستند. يندارند و در اسرار و رموز متح يرا به باطن امور آگاهيفهمند، ز يندارند گرچه آن را نم يانكار

ر اخوان يدهند، به تعب يت ميتنها به ظواهر علوم اهم يج است، وليز كسب علوم راين گروه نيان ايدر م
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نه  يعادله توجه دارند ول هريها به س نيا .ينان در احكام، در واقع تفقٍّه در الفاظ است نه معانيالصفا تفقٍّه ا

ن گروه ين ايت به ظواهر است. بنابرايعادله، از باب اهم هريقت آن، بلكه نظرشان به سيكشف حق يبرا

ستند چون به يز نيخواص ن هدر زمر يزند، ولياز علم و فهم و درك دارند، لذا از گروه عامه متما يا بهره

 ست.ين ييندارند و شناختشان نها يمعرفت قلبباشد  يقت كه معرفت حق تعاليحق

ن نظر يانسان، از ا ياجتماع يد بر وجود سلسله مراتب در افراد بشر و طبقات گوناگون در زندگيتأك   

ز و يار تمايها دارد. مع ز استعداد آنيو تفاوت و تما يانسان يها يژگيشه در وين سلسله مراتب رياست كه ا

 يخاص يژگياست كه هر كدام از آن نفوس، و ياز نفوس انسان يريزان بهره گيتفاوت استعدادها، نوع و م

ن يها به نفوس گوناگون دارد، برا ش انسانيو گرا يشه در نوع برخورداريز رياز انسان ن يدارد و هر رفتار

 .ر چهار چوب نفوس و روانشان هستندمحدود د ييرفتارها يها دارا اساس انسان

 يانسان ين صورت از درك مراتب عاليروان آنهاست كه در ا يمادّ هش به وجهيگراا يها  حركت انسان    

ن صورت جامعند و در واقع حركت ياست كه در ا يو اله يقدس هش به وجهيا حركت آنها گرايعاجزند و 

است. با توجه  يو معنو يماد هاز هر دو وجه يبيا تركياست و  يآنان كمال بخش و در جهت كمال انسان

)اخوان  ن سه حالت خارج نخواهد بود.يانسان از ا يو تشكل اجتماع يبه حاالت ذكر شده، رفتار جمع

 ( 332 -331، صص 1، ج 1405الصفا، 

ار ياند و مع م كردهيمختلف تقس هبه چهار دستزين يا عدم سعادتمنديث سعادت يمردم را از ح ايشان     

به عنوان مالك  يانسان ياست كه هم صفات ماد يانسان از صفات نفسان ي، برخورداريم بندين تقسيا

و  ييايالت او، دنيبا توجه به تما زيناو، لذا سعادت  يو روحان يلحاظ شده است و هم صفات معنو

ن گروه از يا و آخرت سعادتمند هستند. ايكه در دن ين چهار دسته عبارتند از: الف ـ گروهياست؛ ا ياخرو

ن امور را يا هاز برخوردارند و در ضمن اهل قناعت هستند، اما هميو صحت و ثروت به اندازه ن مال و متاع

 يا دارند در خدمت نفس روحانين دنيچه در ا آن ياند، به عبارت ش قرار دادهيدر خدمت آخرت خو

مال آنان در در آخرت آماده است كه تمثٍّل اع يروحان هنين دسته، مديا يآنهاست. از نظر اخوان الصفا برا

لت دارد.ب ـ يش به فضيها گرا نيها سعادتمند هستند، چون نفوس ا نياست. به طور خالصه، اين دنيا

مال و ثروت و  يعنيا يدن ينان از تمام مظاهر ماديهستند. ا يا سعادتمند و در آخرت شقيكه در دن يگروه
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نكرده و از حدود  يرويناموس پ يهاز امر و ن يصحت و لذٍّت برخوردارند و در اوج هم قرار دارند، ول

 يا سختيكه در دن يهستند.ج ـ گروه ينيها مصداق اسراف در معارف د نيگرفته اند. ا ياوامر ناموس دور

ن حال يا و در عيب در دنيمصا ياديها با وجود كثرت عمر و ز نياند و در آخرت سعادتمند هستند. ا دهيد

اند.د  نگرفته يدور ياند، اما از حدود ناموس اله كمتر برخوردار شدها يدر آن، از لذٍّات دن يعال يداشتن همت

ا با وجود يها در دن نيستند. ايز از سعادت برخوردار نيهستند و در آخرت ن يا شقٍّيكه در دن يـ گروه

 چيبه ه يهم برخوردار شده، ول ياورده و از عمر طوالنيرا به دست ن ييايدن يها ، نعمتيتحمّل سخت

ها عمل نکردن به اوامر ناموس و تجاوز از حدود آن و عدم کوشش  نیا  يژگیاند. از و دهینرس یریخ

، 1، ج 1405، اخوان الصفا)  هستند.« ا و االخرهیخسر الدن»ها مصداق  نیدر حفظ ارکان ناموس است. ا

 (332 -331صص 

 در ظرفیت های رواني تنوع. 4.2

قائل  ياديت زيها اهم        آن يروان يسنخ شناسر و سلوك و استكمال سالكان به يس يبرا يدر عرفان عمل    

 يها ها، مطابق مراتبشان، اخالق انسان يمراتب است و برا يدارا يگر، اخالق عرفانيشوند؛ به سخن د يم

اعتقاد د كه به يآ يان ميمختلف به م يروان سنخسخن از چهار  يمثال گاه يبرا .شود يه ميتوص يمتفاوت

تفكر و »كه اهل  يها عبارتند از:الف ـ گروهسنخ ن يم. ايه كنيرا توص يز واحديها چ آن يد برايعارفان نبا

ن راه يشتر همّ و غمشان حق و باطل است و از اياند؛ ب يفلسف يها اند واهل چون و چرا و مداقه«شهياند

هستند كه بر  يگر، كسانيشوند.ب ـ گروه د يك ميكنند و به خدا نزد يدا ميپ ياست كه استكمال معنو

 يدا ميپ يق دوست داشتن و عشق استكمال روحينها از طريغلبه دارد. ا« محبت و عاطقه»شان يمزاج روح

خدمت و كمك به »ند.د ـ گروه چهارم اهل «كشف و شهود»هستند كه اهل  يپ سوم كسانيكنند. ج ـ ت

 (66 -65، صص 1384، )عليزادههستند.« گرانيد

 (82، ص1،ج1362)آملي،معروف است. يدرآمليد حيقت از جانب سيقت و حقيعت، طريك شريتفك    

اهل  قت،يعت، اهل طرياهل شر در انسانها به سه گروه؛يد حيتوان گفت كه از نگاه سين اساس ميبر هم

مرتبه » و گروه سوم در  «وسط مرتبه»در ، گروه دوم «تيمرتبه بدا» شوند. گروه اول در  يم ميقت تقسيحق

 قرار دارند. يعرفان ير تكامليمس«  تينها
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است، اما انسان، مظهر همه اسماء  يز مظهر اسماء الهي، همه چيدرآمليدحيس يعرفان يشناس يدر هست    

مربوط به قبل از ظهور او  يقائل است كه اول " يصور "و  " يقيحق "انسان دو مقام  يبرا ياست. و ياله

به صورت بالفعل جامع همه  يقيشود. انسان حق يعت مي، مربوط به ظهور او در طبيعت و دوميدر طب

است.  ي، بالقوه مظهر همه اسماء الهيكند، اما انسان صور ير ميتعب "رحمن  "است و از آن به  ياسماء اله

ر موجودات است، يان تر از ذات حق و باالتر از مرتبه سييپا يقيانسان حق يدر، مرتبه وجوديدحيبه نظر س

اند. از  يقيمظاهر انسان حق –ر انسان يو چه غ يصور يچه انسانها –نش يكه همه مراتب آفر يبه گونه ا

 ن حجت خداست.يو بزرگتر يفه كامل هستي، صحيقين رو، انسان حقيا

 ياسماء اله ياز قانون غالب و مغلوب يصور يها ان انسانين در ميان موجودات و همچنيتنوع در م   

و در  يك شخص، اسميهستند اما در  يكند. همه انسانها به صورت بالقوه حامل همه اسماء اله يت ميتبع

انسان مظهر اراده  شود.  يب، تنوع حاصل مين ترتيابد و به ايير اسماء غلبه ميگر بر سايد ياسم يگريد

كند تا هرچه  يرا ط ير خود مراتب هستايد با اختياست كه با ين رو، موجود مختاريمختارانه است. از ا

ها  ا همه انسانين. اما آيهم يعني يعرفاندر نگرش  يباشد. كمال انسان يشتريشتر بتواند مظهر اسماء بيب

در، مرتبه انسانها را با يدحين، سي. بنابرااست يپاسخ آشكارا منفت برسانند؟ يتوانند قوه كمال را به فعل يم

 "و  "مرتبه وسط "، "تيمرتبه بدا "ب به  يكه به  نقطه كمال دارند، به ترت يكيتوجه به نسبت دور و نزد

ن تنوع و ترتب يقا بر اساس هميقت دقيقت و حقيعت، طريك شريكند. تفك يك ميتفك "تيمرتبه نها

ن، به يدارند. بنابرا يو ارزش يآشكارا بار عاطف "تينها "و  "وسط "، "تيبدا "همچون ياست. اصطالحات

درمقام انسان  يگر، وقتيآنها باشد. به عبارت د يهم ارز يتواند به معن يشناختن هر سه مرتبه، نمت يرسم

 يدهد كه برا ين به ما اجازه نميم اما ايا هترفيم، در واقع تنوع را پذيشياند يم يكي، تشكي،مانند آمليشناس

توجه به مرتبه و سطح خودش با  يم هر مرتبه اييم، جز آنكه بگويقائل بشو يكسانيهمه مراتب، ارزش 

ن نوع نگرش، نگاه مرتبه باالتر به يدارد. اما در ا يسه با سطوح باالتر ارزش كمتريارزش دارد اما در مقا

 حسرت آلود است. ين تر به مرتبه باالتر، نگاهييز و نگاه مرتبه پايترحم آم ين تر نگاهييمرتبه پا

اختالف،  "سد:ينو يم« لِكُل ٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» از سوره  مائده  48ه يل آيدر ذيدحيس    

، ج 1414)آملي، "ستي، از ذات جدا نيذات يست؛ چون اقتضايوجود است و خالف آن ممكن ن يمقتضا

سد كه ينو يم " و لو شاء ربک جلعل الناس امه واحده "سوره هود:  118ه يل آين ذيهمچن ( 29، ص 3
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ن كار بدون توسل به يمختار است؛ ا ياما چون انسان موجود ،كدست كنديتواند همه مردم را  يخداوند م

، 1، ج 1414)آملي، انسان است تناقض دارد. يارير اختينش كه سين هم با غرض آفريست و ايجبر ممكن ن

 النٍَّاسَ تُكْرِهُ أَفَأَنْتَوَلَوْ شَاءَ رَبٍُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلٍُّهُمْ جَمِيعًا » ونسيسوره  99ه يل آيدر ذو ( 377ص 

م ين از حكيف است و ايمان نقض غرض تكليكه اجبار و اكراهِ اسالم و ا گويد يم « نِينَمُؤْمِ يَكُونُوا حَتٍَّى

ز يمان نيتنوع را در حوزه معرفت و ا ين، آمليبنابرا (378 -377، صص 1، ج 1414)آملي،  به دور است.

 حكمت و غرض خلقت است. يست، بلكه مقتضاين يكند كه نه تنها ناخواستن يه ميتوج

 

  شرایط در  تنوع. 5.2

نكه اختالفات ينشان دادن ا يرا برا "ان سبب االختالف يب ياالنصاف ف "كتاب  ياهلل دهلو يشاه ول   

 ر كرد.يشود، تحريم يناش يمؤسسان مكاتب فقه ير معرفتيو غ يمعرفت يهاييت تواناياز محدود يفقه

ن و ييدر تب يث و اصحاب رأين، فقها، اصحاب حديعلل اختالف اصحاب، تابع يجستجودر آن اثردر  يو

ن يدد نشان دادن اصش آمده در ياختالفات پ يبرا يعت پرداخته و با ذكر علل گوناگونين احكام شريتدو

د يكسره اهل تقلياست كه  ينه از كساناو  (1404دهلوي، ).استط ياختالفات تابع شرات است كه يواقع

م بلكه بنا يد را اصل قرار ندهين است كه تقلياو مهم ا يار با آن مخالفت كرده است. برايباشد و نه تمام ع

 ين رو وياكرد كه همگان توان مجتهد شدن ندارند. از انكارتوان  يمن گرچهم، ايرا بر اجتهاد بگذار

بر  ييها يژگيهر كدام از طبقات و يكند و برايم ميد، به چند طبقه تقسينداران را در مسأله اجتهاد و تقليد

المجتهد المطلق : نديننما يم خود را حفظ كنند و از آن تخطيكند كه  هر كدام حر يه ميشمارد و  توصيم

از مذاهب )  يكيكه صاحب  يرار دارد. كسق "المجتهد المطلق المنتسب  "نخست  هدر مرتب.المنتسب 

المجتهد  "ا يو  "المذهب  يالمجتهد ف "دوّم  هدر مرتب؛ لمذهبا يالمجتهد ف است.  يچهارگانه ( فقه

ص دهد و در يتواند قول راجح را تشخ يداشته و م يقرار دارد كه او در مذهب امام خود تبحر كاف "ا يالفت

قرار گرفته كه از علما  "المقلد الصرف  " سوم هدر  مرتب؛ المقلد الصرفكوشد.  يحفظ مذهب امام خود م

 ( 16، ص 1385)دهلوي،  د.ينمايرد و به آن عمل ميگ يفتوا م
 يشخص يها يژگيو يكيدانست:  يعت مؤثر ميدو دسته عوامل را در درك درست شر الجوزيه ميابن ق   

منظور از  د.رسان ياريعت يتواند او را در فهم شر يكه م يمطالعات يها روش يگريو د عتيفهم كننده شر
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 يل، دوريت از دليتبع ينيمانند تواضع و اخالص د يو الزامات معنو يل اخالقي، فضايشخص يها يژگيو

م در يقت تواضع، خضوع و تسليحق ير آن است.به نظر ويو نظا يد كوركورانه و تعصبات مذهبياز تقل

كه  "ما جاء به الرسول)ص("اهل تواضع باشد پس در برابر  عت،يم شرفه يمدع برابر حق است و اگر فرد

فرد دارد : درجه نخست آن است كه  سه مرتبه ينيم خواهد بود. تواضع و اخالص ديحق محض است تسل

است ياس، چه در ذوق و چه در سيچه در معقول چه در ق "ما جاء به الرسول )ص( "با  يچ نوع تعارضيه

خواند و آنها را در چهار  يم "اهل تكبر"نباشند.  يتين خصوصيچن يرا كه دارا يكساننداشته باشد. او 

ستمكار كه  يا امرايان ين به متصوفه و واليهان متكبر، منسوبيرف، فقمنح كند: متكلمانيم يدسته طبقه بند

ل با ، ذوق و حايبا نصوص شرع ياس و رأي، قيب در زمان تعارض عقل با وحيك از آنها به ترتيهر 

اس، ذوق و حال و يو ق يعقل، رأتابع گذارند و  يم يعت را به كناريعت، شرياست با شري، و سيوح

را  ينيل دياز دال يليچ دلين درجه تواضع آن است كه فرد هيشوند. دوم يعت مياست معارض با شريس

ن يچن ياز آن نداند. اگر زمانر آن را برتر يم نكرده وغها قاصر الدالله متيا ناقص الدالله و يفاسد الدالله، 

را.درجه سوم تواضع و خلوص  يل شرعيم كند نه دالهش را متي، فهم خوافتيدر ذهن او راه  يلال باطيخ

مخالفت كردن با نص  يارايك را يچيه ،آن است كه نه باطن او، نه زبان و نه فعل و حال اوزين ينيد

و  يز از تعصب مذهبيل، پرهيت از دليدر تبع يو(335 -333، صص 2، جبي تا قيم الجوزيه،)ابن نباشد.

 .ار سخن گفته استيد كوركورانه بسيتقل

 تنوع در انتظار از دین .3.5

انتظارات گوناگون مردمان از دين و كاركردهايي را كه هر گروه براي آن قائل هستند، انديشوراني نيز    

در  سروش  ميعبدالكر عنوان نمونه؛مالك تفاوت و تنوع ايشان در دين ورزي و دينداري مي دانند. به 

نداران در يكند كه به تبع آن د يم ميرا به سه صنف تقس ينداريد، « اصناف دين ورزي» مقاله اي با عنوان 

شان يتجربت اند شان ويمعرفت اندشان، يشت انديمع ؛و با توجه به انتظارات خود از دين سه گروه كالن

خواهد. ديني است دينداري است كه دين را براي زندگي مي : دينداري معيشت انديش؛رنديگ يم يجا

چه در اين دينداري مهم است  زندگي )نه عين زندگي و نه برتر از زندگي( يعني، در درجة اول آنبراي 

زندگي كردن و داشتن يك زندگي انساني، يك حيات آباد و يك محيط قابل تحمل است. دينداري معيشت 

توان زندگي كرد و زندگي را تحمل پذيرتر ساخت. در  ديندار بودن بهتر ميانديش معتقد است كه با 
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پوشد )خواجه عبداهلل انصاري( و در  هاي آخرت گرايانه خالص، جامة زهد و تصوف به خود مي شكل

سياست و ملك )سيد جمال افغاني و...( محوريت در آن با عاطفه و عقل   اش جامة هاي دنيا گرايانه شكل

اي كه  آن غلبه دارد و اگر عالمانه باشد، عقل عملي )يعني همان قوه اگر عاميانه باشد عاطفه برعملي است. 

كند(؛ تز يكي بودن دين و سياست، از اجزاء و عناصر  سنجد و برقرار مي تناسب ميان وسيله و هدف را مي

بايد متدين  دينداري معيشت انديش است، آنان معتقدند براي داشتن يك سياست صحيح سياستمدران

هاي  ياست ورزيباشند و متدينان بايد سياستمدار باشند و تعليمات و احكام فقهي و شرعي را بايد در س

ديني كه به درد دنيا گفت:  حوم دكتر شريعتي است. او مينمونه برجسته اين انديشه مر خود به كار بگيرند.

كه گوهر مقوّم آن همين دنيا انديشي و  نخورد به درد آخرت هم نخواهد خورد؛ دينداري معيشت انديش،

آخرت را تابع دنيا كردن است، در حقيقت همان تفكر پروتستانتيسم اروپايي است؛ در مقابل كاتوليسيم كه 

 آخرتي كردن اخالق و آخرتي كردن دين را مراد و منظور داشت.
و ديگري صورت عاميانه؛  تواند دو صورت پيدا كند: يكي صورت عالمانه دينداري معيشت انديش مي     

خواهند  صورت عاميانة آن: دينداري معيشت انديشي است كه نزد عوام وجود دارد، كه دين را براي دنيا مي

روند و حتي كارشان به سوء استفاده از دين و انديشه ديني  و گاه به نحو افراطي در اين راه پيش مي

ند، يعني از خودشان رأي تحقيقي ندارند و اين نكات را ا انجامد. ويژگي آنان اين است كه مقلد و عامي مي

بينند و بر  حقيقت و گوهر دين را در عمل ظاهري مي  كه همة اند عالوه بر اين با عقل خود كشف نكرده

دينداري معيشت انديش عالمانه متعلق به  اند. كنند. عموم مردم چنين حجم عمل اتكاء و پافشاري مي

شناسند و  اي تعليمات دين را مد نظر دارند و هم دنيا را خوب مي عالمانه كساني است كه هم به نحو

دين ورزي معيشت انديش عالمانه خود بر دو قسم است: دنيا گرا و  كنند. آگاهانه يكي را خرج ديگري مي

جا محوريت با عقل عملي است، نه عاطفه و عقل عملي برنامه ريز است و غايات و  آخرت گرا. در اين

 خواهد. كند اما هر چه هست مصلحت انديش است و دين را براي چيزي مي ا با هم موزون ميطرق ر

ها روابط گرمي ندارد و  كند با اسطوره جا كه عاقالنه عمل مي دينداري معيشت انديش عالمانة دنيا گرا از آن

گذارد  ود بي نصيب نميشوراند و سنت را از دستبرد نقد خ كند و عاطفة كور را نمي تقليد را گرم نمي كورة

كه به دنبال حقيقت باشد دنبال حركت  و با صنف روحاني مهر و التفاتي ندارد، اما از همه مهمتر، بيش از آن

كند و  ها. دين را خادم سياست يا انقالب يا دموكراسي يا ... مي است؛ همان صفت مهم همة ايدئولوژي

آيد فرو نهد؛  آيد از دين گزينش كند و هر چه را به كار نمي كوشد تا هر چه را به كار مي غايت انديشانه مي

در اين دينداري از حيرت و راز و باطن خبري نيست؛ دين سياسي يا اجتماعي يا انقالبي يا دموكراتيك از 

ها و روشنفكران ديني عهد جديد در  محصوالت اين نوع دين ورزي است؛ عموم مصلحان و رفوميست
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و بزرگاني چون سيد جمال و شريعتي و سيد قطب و عبده در قرن اخير، از  گيرند، دستة فوق جا مي

هاي برجسته آنند عموم روحانيون تاريخ همة اديان، دسته مقابل يعني دين ورزان معيشت انديش  چهره

چه را  دهند و تفاوتشان با معيشت انديشان عامي فقط در اين است كه آن عالمانة آخرت گرا را تشكيل مي

گيرند، آنان از سرچشمه بردارند؛ اخالق اينان اخالقي ديني )نه عقالني( است، و از  از دست دوم مي عاميان

هاي غيبي و  نظر معرفتي هم تك منبعي هستند و جهانشان نيز جهاني است آكنده از نيروهاي نهان و امداد

گيرد.  ري مدبرانه پيشي ميگيري طراحانه و سياستگزا هاي نامرئي، و عمل به تكليف نزد آنان بر هدف دست

و در عصر ما بزرگاني چون آيت اهلل خوئي، مرعشي، گلپايگاني، بروجردي و پيروانشان به   عموم فقيهان،

 (155 -143، صص 1380سروش،) اين دسته تعلق دارند.

براي يك ديندار معرفت انديش دين يك مقولة معرفتي است. دين معرفت  دينداري معرفت انديش؛       

اش محققانه است نه مقلدانه، اين دينداري  شود و دينداري انديش تقريباً با دين كالمي و فلسفي منطبق مي

كه شما همين كه صاحب رأيي بوديد قبول  به حكم معرفت انديش بودن كثرت گرايانه است؛ براي اين

هاي ديگري هم وجود دارند. معنا ندارد كه ما در عالم رأي، در عالم نظر، و در  ه صاحبان رأيكنيد ك مي

اي يك رأي بيشتر وجود  عالم معرفت، جزم انديش و تكرو و تك انديش باشيم و بپنداريم در هر زمينه

فت انديشي منافات ها با معر ندارد و آن هم رأي ماست، و بعد هم با قدرت بخواهيم آن را اعمال كنيم. اين

هاي بيرون ديني است و  دارد؛ دينداري معرفت انديش تاريخي و متحول است و تغذيه كننده از انديشه

اند و او آن را  سازد يا ديگران ساخته كند كه يا خودش آن را مي هميشه از يك دستگاه فلسفي استفاده مي

آيد.  ز اين طريق به فهم مواضع درون ديني نايل ميدهد و ا مورد استفاده قرار مي«  و نه مقلدانه» محققانه 

براي يك معرفت انديش، شك كردن، سؤال كردن، نقد كردن، و فهميدن، عين عبادت است؛ بلكه اساساً 

از شود. ديندار معرفت انديش به دنبال اين است كه بهتر بفهمد  لُبّ و عمدة كار او صرف همين كارها مي

رسشگرانه و حفارانه و نقادانه و متعلمانه و متكلمانه و تقدس زدايانه و گونه دين ورزي پ اين اين رو

اسطوره ستيزانه وتأويل گرايانه و برهان ورزانه و غير مقلدانه است از فخرالدين رازي و محمد حسين 

 طباطبايي بايد به منزلة دو پهلوان برجسته اين ميدان نام برد.

رسيم، پا را از مقام فراق به مقام وصال  تجربت انديش كه مي به دين ورزيانديش؛  دينداري تجربت     

توان فراقي خواند. چون اولي بدني و عملي بود و دومي مغزي و  هاي پيشين را مي نهيم. دين ورزي مي

خواست ديگري  فكري. اولي موسس بر عقل ابزاري بود و دومي بر عقل نظري. يكي مصلحت را مي

ت انديش نه بدني است نه مغزي، نه ابزاري نه عملي، بلكه خواهان معلوم معرفت را اما دين ورزي تجرب
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گوشم است و اگر سر و كار معرفت انديشي با گوش است، سرو كار تجربت انديشي با چشم است كه:

دين ورزي تجربت انديش، دين . كو قسم چشم صورت ايمانم آرزوست/ شنيد نغمه ايمان و مست شد

تجربي، يقيني، فردي، جبري، لُبّي، صلحي، بهجتي، و صالي، شهودي،  اي است عشقي، كشفي، ورزي

جا خدا يك محبوب جميل و يك معشوق نازنين است، پيامبر يك مراد  قدسي، عرفاني و راز آلود. در اين

هاي ديني؛ يقيني كه در دين ورزي معرفت انديش به كف  است، يك مرد باطني و يك الگوي موفق تجربه

جا فضيلت  شود و اختياري كه در آن اي از شاخسار و تجربت چيده مي جا چون ميوه ينافتد، در ا نمي

دهد؛ در اين جا همه چيز شخصي است:  شود در اين جا كرسي خود را به جبري عاشقانه مي شمرده مي

ن دين ساز است. مهمترين عبادت در اي  دين من، تجربه من، محبوب من، اخالق من، ... رابطة واليي رابطة

دين ورزي مراقبه و تأمل است؛ به خود بازگشتن است؛ نه فقط عمل به احكام فقهي و نه فقط مجاهدت با 

نفس و تهذيب اخالقي؛ دينداري تجربت انديش بيش از دينداري معرفت انديش پلوراليستيك است؛ چرا 

)دباغ، ت انديش است.پلوراليستيك است؛ مولوي مَثَل اعالي يك دين ورز و عارف تجرب ،كه اساساً تجربه

  (460 -409، صص 1384

 تنوع ديني يك واقعيت انكارناپذير است اما متفكران مواجهه يكساني با اين پديده نداشته اند.كوتاه سخن آن كه؛     

اختالف اصلي آنها هم بر سر اين نيست كه كساني قائل به نقش عناصر و عوامل غيرمعرفتي در پيدايش و شكل 

گيري آن تنوع هستند و گروهي چنين اعتقادي ندارند، بلكه اختالف اصلي در اين است كه اوال چه سهمي براي 

انيا: آن عوامل غيرمعرفتي را تا چه ميزان مي عوامل غيرمعرفتي در پيدايش و شكل گيري تنوع ديني بايد قايل شد؛ ث

 توان تحت اختيار و كنترل اراده آدمي دانست.

 

 یجه گیرینت .4

 يريش و شكل گيدايكنند و درباره علل پ يگزارش م ينداران را به گونه ايو د ينيتنوع د يكسان         

در  يار آدمياراده و اخت يهم برا يماند و نقش ينم يباق يعوامل معرفت يبرا ييشند كه جاياند يآن چنان م

كه  ن مي شوديا يرين نوع موضع گيا يعيو طب يجه منطقينت شوند. يل نميقا يرمعرفتيآن عوامل غكنترل 

 يآنها نوع يد براي، بلكه بات شناختيرا به رسم يندارياز د يو هرمرتبه ا ينداريد هر نوع دينه تنها با

ا يط فرد يو متناسب و سازگار با شرا ياريراختيغچون آنچه رخ داده،  ،وراليسم(ل)پل شديت هم قايحقان



18 

 

درست در نقطه كه  يشود. اما كسان ينم يهم كه مشمول حكم ارزش ياريراختيگروه بوده است. فعل غ

چنان -ست اماين يديچ ترديت آن هيهرچند كه در واقع –ينيمقابل گروه نخست قرار دارند، از تنوع د

) كه  يرمعرفتيغ يگذارند و اگر هم از عوامل ينم يباق يرمعرفتيعوامل غ يبرا ييجاند كه يگو يسخن م

ر يرقابل كنترل و غيت آن را غياورند، در نهايان بي( سخن به ممي دانند ياخالقرا معموال هم آن عوامل 

دارد، چه ن يه منطقيچ توجيگران هيت شناختن دين گروه به رسمين، به نظر ايدانند. بنابرا ينم يارياخت

 )انحصارگرايي( آنها. يت قائل شدن برايرسد به حقان

مراتب  يو حت يمذهب يها يريو جهت گ ينيدر تنوع د روايات است؛و  آياتمنطبق با  راه وسط كه     

ه ير آيدر تفس ييمه طباطبا. آنگونه كه عاليرمعرفتينقش دارند و هم عوامل غ ي، هم عوامل معرفتينداريد

ا انجام ياصالح شاكله ، و ، كنند يفرمودند، انسانها بر اساس شاكله ) خلق( خود رفتار مسوره اسراء  84

انسان ها در ار كند.يست كه از انسان سلب اختين ييتاجان ياما ا ارمشكل است،يخالف شاكله، بس يعمل

ن يي) تعل امور ين قبيدر ا راگارندارند،ياست اراده و اخت يزيغر يوان كه اموريو ح خودن يامور مشترك ب

معلوم نيست به ، ندنعمل نك ياراد، كه اختصاص به انسان دارد( هم  يمذهب يها يريو جهت گ ينداريد

را يكسره ناديده « شاكله»نقش بنابراين، نه مي توان  تمايزي قايل شد؟!وان يانسان و حدليل بايد بين چه 

اختيار كرد، بلكه بايد بين آندو جمع كرد. جمع گرفت و نه آن را علت تامه به شمار آورد و از آدمي سلب 

بين آندو اين نيست كه ابتدا به نقش شاكله اذعان كنيم و در گام بعد آنرا مقهور اختيار آدمي بدانيم؛ بلكه  

لوازم كالمي  ،«شاكله  اختيار در محدوده«  است. نظريه« شاكله  در محدوده اختيار»جمع آن دو يعني اذعان به 

« پلوراليسم»نه از مرزبندي دقيقي دارد: « طلق اختيارم»و هم « مطلق شاكله»د كه هم با قول به خود را دار

منطقي   كه الزمه –«گرايي انحصار»و نه از  –است « مطلق شاكله»منطقي قول به   كه الزمه –آورد  سر در مي

توان  كه در پرتو آن نه فقط مي داللت مي كند  «شمول گرايي» بهبلكه  –است « مطلق اختيار»قول به 

آنكه از نگاه ارزشي  بي ها قائل شد، توان نوعي حقانيت هم براي آن بلكه مي ،ديگران را به رسميت شناخت

 مذهبي هم فاصله گرفت. 
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