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مقدمه

پس از شاکل گیری نهضات های فرهنگی ،علمی و فلسفی در اروپا بینش جدیدی صورت پذیرفت که
از مهمترین خصاوصایات آن ،تسلن انسان بر عالم یا انسان محوری بود .طبق این دیدگاه ،انسان مستقل
از خدا و دین در نظر گرفته شاااد .این واقعه که یکی از ارمغانهای عصااار رنساااانس میباشاااد ،نهضااات
اومانیساام اساات .بعد از دوره رنسااانس ،نظریههای مغایر با عقاید دینی و ساانتی ناشاای از کشاافیات علمی
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1398شماره 60

جادیاد باه وجود آماد .پیشااارفتهای علمی رفته رفته عرصاااه را بر دین و دینداری تنگ میکرد و با افول
معنویت ،عقاید دینی در غرب سااسااتتر میشااد و مزاحمتهایی از ناحیه علوم جدید ،برای باورهای دینی
ایجاد می شاد .به دنبال این وضع ،متکلمان مسیحی به تکاپو افتادند که بتوانند مسائل جدید و پاسخ های
جدیدی را پیدا کنند؛ لذا به تعالیم عرفانی سنتهای شرقی روی آوردند .بدین ترتیب مسااااائل کالمی جدید،
در غرب شاااروع شاااد که طبق آن به جای تاااااااکفیر علما ،به دنبال پیدا کردن راه حلی برای شااابهات و
ً
چالشهای پیش روی مساایحیت و نهایتا به دنبال اصااالحات دینی بودند تا بتوانند تغییراتی را که مبتنی بر
تسااامح و در نظر گرفتن دادههای علوم جدید بود ،در اعتقادات مساایحیت به وجود آورند و این آغازی بود
بر پلورالیساام دینی در غرب .به تعبیر دیگر پلورالیساام پاسااخ به پرسااش درباره چیسااتی و چرایی تکثر ادیان
وحیانی و غیر وحیانی و مذاهب گوناگون است (خسروپناه)125 : 1322،
پلورالیسااام کاه خود یکی از لوازم مدرنیته اسااات به معنای دقیق کالمیاش ،توسااان «جان هیک»

92

1

فیلسااوف مشااهور معاصاار در سااال  1285میالدی در کتاب مباحث پلورالیسممم نی ی ارائه گردید .در نظر
هیاک ،انساااان باا این شااانااخات که در همه ادیان عمومیت دارد ،آغاز میکند که «حقیقت مطلق الهی
ً
الیتناهی اسات و ااتا فراتر از ادراک اهن بشاری قرار دارد» و مواجهههای گوناگون با امر متعالی در سنن
ً
دینی مختلف ممکن اسااات همه مواجهه با یک واقعیت الیتناهی باشاااد ،اگر چه با جنبهها و وجوه نسااابتا
متفاوت یا مشاابه از آن واقعیت متعالی خود را نمودار کند .با نگاه پلورالیسمی هیچ یک از تعالیم گذشتگان
را غلن نمیدانیم بلکه همه را جلوهای از نیازهای طبیعی آدمی میبینیم و آن نیاز به اتصااال به ماوراء ،نیاز
به جاودانگی و نیاز به کمال است.
اگر دین اساالم مساتثنی شاود و به تمام ادیان ،مذاهب و آیینهای بشاری نگریساته شاود پلوالریسم
دینی معقول و چه بسااا قابل دفاع به نظر برسااد .اما وقتی از موضااع اسااالم به این مقوله نظر میشاود تمام
.Hick, John
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مبناای سااااخته و پرداخته شاااده آن و تمام ادله جمعآوری شاااده و اساااتحکام به ظاهر متعادالنه آن فرو
میریزد .میتوان گفت که هیچ مبنایی جز مبنای اسااالم و هیچ شاااکلهای جز شاااکله اسااالم نمیتواند به
صاراحت و قطعیت پلورالیسم دینی را نقد کند .حال این سوال مطرح است که اسالم چه خصیصهای دارد
که با آن میتوان پلورالیساام را از اساااس باطل دانسااتب با اکر دو نکته به این خصاایصااه اشاااره میش اود.
نخسات اینکه اساالم ادیان آسامانی قبل از خود را انکار نمیکند بلکه کتب تشریعی آنها را تصدیق میکند
و دیگر اینکه قائل به نساخ اسات .اساالم با ساندیت قرآن ،سانت و گزارش ادیان ابراهیمی پیشین ادعای
متفق القول باشااند ،عقل ساالیم حکم میکند کاملترین دین انتخاب شااود .ادعای خاتمیت و نسااخ دین
آغازی است برای نقد پلوالریسم.
نظریهی احساااس فردریک شااالیرماخر 1تفکری برآمده از نگاه پلورالیسااتی به دین اساات که از اواخر
سده هجدهم میالدی در غرب رایج شد و در آن بر جنبه شهودی و عرفانی دین تثکید میشد .شالیرماخر
از فیلساوفان منتقد عقلگرایی افراطی عصار روشانگری محسوب میشود و او را پدر الهیات لیبرال مدرن
میخوانناد ،کسااای کاه دگرگونی بسااایااری در الهیاات پادیاد آورد .او در دو کتاب «نرباره نین» و «ایمان
مسمیحی» به دین و تلقیاش از مسایحیت پرداخته است .از آنجا که انتقادات وارد به پلورالیسم به نظریهی

تبیین نظریهی احساس شالیرماخر در بستر پلورالیسم دینی
و نقد آن از منظر نهج البالغه

خاتمیت کرده اسات .خاتمیت دین حاکی از جامعیت و کمال دین اسات؛ اگر انساانها در پذیرش اصل دین

احسااس نیز وارد اسات ،این نظریه به صاورت مبسوط تبیین گردیده و با منطق اسالم و زبان نهج البالغه
اشاکاالت وارد به آن مورد بررسای قرار میگیرد .پرساشهایی که در این نوشاتار مورد بررسای و تحلیل قرار
گرفتهاند عبارتند از :دلیل ناکارآمدی تقریر یک بعدی شااالیرماخر از دینداری چیسااتب مؤلفههای اصاالی
تعریف اسااالمی از دین چگونه عدم جامعیت نظریهی احساااس را به تصااویر میکشاادب و نساابت عقل و
احسااس در شااکله وجودی و معرفتی اساالم چگونه تنظیم گردیده اسات که نارسایی تبیین شالیرماخر از
دین را نمایان میکندب
پلورالیسم و تجربه دینی

پلورالیسااام دینی به این معناسااات که همه ادیان موجود در جهان در عرض هم هساااتند و همه آنها،
). Schleiermacher, Friedrich (1834-1768
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بهرهای از حقیقات مطلق دارناد .اما هیرکدام حق محض و کامل نیساااتند و هیچ دینی بر دیگری برتری
ندارد و به تساااوی حداقلی بین ادیان ،معتقد هسااتند .در تعریف این مفهوم آمده اساات« :پلورالیساام دینی
همه ادیان را حق و راههای متفاوت را صاراطهای مساتقیم برای یک مقصد میداند» (خسروپناه:1322،
 .)126پلورالیسااام دینی که جان هیک طرح میکند بمعنای تنوع فهم و درک افراد از متون دینی و تعدد
تفاسااایر تجارب دینی اسااات .به این معنا که مفاهیم دینی به گونهایاند که از نظر ماهوی امکان تفاسااایر
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1398شماره 60

متعادد را باه مخااطاب میدهناد و به تبع آن تعدد تفسااایر از تجربه هم بوجود میآید .طبق این مبنا گفته
میشااود که اساااس و ساارچشاامهی دین و دینداری را «تجربهی دینی» تشااکیل میدهد .تجربه دینی و
تفاسایر مربوط به آن ،از جمله مؤلفههای اسااسای در نظام معرفت شاناختی پلورالیزم دینی است که در دو
ساادهی اخیر در غرب ،حوزههای کالم و فلساافه دین را تحت تثییر قرار داده و دسااتاوردهای فراوانی برای
این حوزهها بههمراه داشته است.
تجرباهی دینی عباارت اسااات از «مواجهه با امر مطلق یا متعالی؛ هیچ تجربهای بدون تعبیر نیسااات.
وقتی تجربه به تعبیر میآید ،از فرهنگ متثیر اسااات و چهار محدودیت انساااان ،یعنی محدودیت تاریخی،
زبانی ،اجتماعی و جسامانی در تجربهی او ایر میگذارد و گزارههایی که به صورت «عقاید» بیان میشوند،
میتوانند متفاوت باشااند و در عین حال بهرهمند از حقیقت» (سااروش .)245 :1384 ،تجربهی دینی در
نگاه متکلمان جدید مساایحی ،آگاهی بیواسااطه از مقام الوهیت اساات (پترسااون)36 :1377 ،؛ تجربه
دینی واقعهای اسات که شاخ
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از سر میگذراند (خواه به عنوان عامل وخواه به عنوان ناظر) و به آن آگاه

و مطلع اساات .این آگاهی ،زائیدهی مواجههی فرد با خداوند اساات؛ مواجههای که نوعی رهیافت روحی و
وضااعیت روانی ،توام با احسااااس آرامش و اطمینان و امید و سااارساااپردگی تام ،به متعلق آگاهی را فراهم
میآورد؛ دینی بودن آن هم بااه مالحظااهی متعلق آن ،یعنی موجود ماااوراطبیعی(خااداونااد و تجلیااات او)
میباشاد (پترسون .)37 :1377،تجربهی دینی میتواند معنای وسیعی داشته باشد اما آنره در این نوشتار
مورد بحث است برداشت شالیرماخر از این تجربه و بررسی و نقد نظریهی احساس است.
نظریهی احساس :تبیین شالیرماخر از تجربه دینی

یک دیدگاه درباره ماهیت تجربه دینی این اسات که این تجربه احساس یا به تعبیر درستتر ،ترکیبی از
احساااسااات اساات .پیشااگام این رویکرد به ماهیت تجربهی دینی شااالیرماخر اساات .او در کتاب ایمان
مسمممیحی تجرباهی دینی را احسااااس اتکاای مطلق و یکپاارچاه باه مبداء قدرتی متمایز از جهان میداند
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(نورمن .)22 :1375،شااالیرماخر ،تجربهی دینی را نوعی تجربهی معرفت بخش و عقالنی نمیدانسات،
بلکه از نظر او ،تجربهای شااهودی اساات که اعتباری قائم به اات خود دارد و هیچ مبنای معرفتی دیگری
ندارد و به همین جهت از حد متمایزات مفهومی فراتر نمیرود و قابل توصیف نیست (شالیرماخر:1228:
.)17
او با این بیان حوزهی مطالعات برون دینی را توساعه داد و با طرح مباحث سایستماتیک پیرامون گوهر
دین به احیای دین مسااایحی در فضاااایی که تعارض علم و دین موج میزد پرداخت .چرا که ناساااازگاری و

دین آباء و اجداد خود را فرو گذارند ،دسااات به کار اقدامات حفاظتی و مصاااونساااازی حریم دین در برابر
منتقدان شااادند و ناگزیر بودند برای حفظ یا توجیه چهرهی نامعقول و خرافی کتاب مقدس که دینداری را
زیر ساااوال قرار داده بود (مانند تحقیر و نکوهش علم و معرفت در صااافحات آغازین کتاب مقدس و ارائه
تصاااویری انساااانوار از خداوند و آموزههایی از قبیل تثلیث و تجساااد و فدا و  )...مکاتب فلسااافی و کالمی
خااصااای را باه وجود آورناد تاا مدعیات دینی را از دساااتبرد غارتگرانهی علم جدید که دین مسااایحی را به
معارضهای جدی فراخوانده ،دور نگه دارند؛ نمونهی بارز آن ،اقدام شالیر ماخر در این راستا میباشد .شاید
بتوان او را از پیشاااگامان رهیافت وجودی به دین دانسااات؛ از نظر او بدون برخورداری از تجربهی دینی و

تبیین نظریهی احساس شالیرماخر در بستر پلورالیسم دینی
و نقد آن از منظر نهج البالغه

ناهمخوانی آموزههای کتاب مقدس در ساانت دین مساایحی با فهم عمومی انسااانها ،موجب گرایشااهای
الحادی و رویگردانی از دین در جوامع غربی گردید .متفکران ّ
متدین مسایحی که حاضر نبودند به سادگی،

«ارتباط عاطفی و وجودی با دین» به صاارف ارتباط مفهومی و انتزاعی با آن ،در وصااول به دین و گوهر آن
و ارتباط با امر قدساای نمیتوان کامیاب بود .شااالیرماخر با ارجاع دین به حوزههای دیگر به شاادت مخالف
بود .کانت ،پیشتر ،دین را پیش فرض اخالق دانساااته بود ولی او آن را مساااتقل و در عینحال ،اسااااس
اخالق صاحیح میدانسات .از نظر شالیرماخر «امروزه دین به عنوان عنصری مستقل در تجربهی انسانی
شاناخته می شود ،عنصری که نباید به علم ،متافیزیک یا اخالق ،ارجاع شود .دین تمامیت خود را داراست
و در حقیقت به عقیده و عمل دینی به عنوان تجلیات بعد یا عنصار دینی نظر میشاود» (پراودفوت1377 ،
 .)12:او حتی مخالف این اسات که دین پشتوانه زندگی اخالقی باشد و معتقد است که احساس عبارتست
از در خود ماندن در حالیکه علم و عمل عبارتند از «از خود به در شاادن» (سااایکس )67: 1376 ،زیرا علم
منجر به ساااختن احکام میشااود و ادراک خداوند چیزی فراتر از فلساافه نظری و شااناخت برهانی در باب
وجود و تثییرات خداوند اساات .علم ،متافیزیک و اخالق همه در نهایت منجر به این گمان باطل میش اوند
که انسان خداوند را به چنگ آورده است و این تصور غیر از ادراک بی واسطه در مدلی است که شالیرماخر
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برای تجربه دینی ارائه میدهد .تثکید او بر پذیرش ایمان اساات و احساااسااات پارسااامنشااانه ای که بر آن
تثکید میکند در مخالفت با علم یا عمل نیست بلکه توصیه و اکتشاف حقیقتی واالتر از آن است.
ً
شاالیرماخر بر آن است که «اساس دین ،بر یک لحظه تجربه قرار میگیرد که ااتا دینی است و نیازی
نیساات تا با برهان متافیزیک و شااواهدی که پیروان برهان نظم اقامه کردهاند ،یا با توساال به اهمیت دین
برای زندگی اخالقی توجیه شاااود» (پراودفوت .)11: 1377 ،از نظر او لحظه دینی تجربه ای ساااراسااار
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معنوی و شاهودی است که متعلق آن ادراک شخ

خداوند در آنات مکرر آگاهی است نه به عنوان یک

علم .در این لحظه دینی انساان متوجه نظر خداوند به ساوی خودش میشود تا منشث ایری در عالم گردد و
این اختصااااص باه افراد خاص و برگزیده ندارد بلکه هر انساااانی در اات خود موجودیتی دارد که میتواند
بهرهای از تجربه دینی داشاااته باشاااد .این توجه یا آگاهی «درک بی واساااطه هساااتی کلی تمام موجودات
زمانمند از طریق و به مدد موجود بیزمان» اسااات (شاااالیرماخر .)72 :1258 ،او این لحظه ااتا دینی را
اصیل میداند و برای آن ویژگیهایی بر میشمارد )1 :میتوان این لحظه دینی را دقیقا احساس وابستگی
مطلق نامید؛  )2از دیگر لحظات خودآگاهی بیواساااطه متمایز اسااات؛  )3مصااانوعی و محصاااول فکر و
اندیشااه و مفاهیم و فرهنگ بشاار نیساات (طاهری .)81 :2212،وقتی شااالیرماخر از احساااس وابسااتگی
مطلق ساخن میگوید در واقع از این طریق به توصایف خدا و سپس نیازمندی روح انسان به خدا به جهت
رسایدن به نقطه اتکایی قدرتمند میپردازد .این خود شاناسای حاصال وابساتگی نوع انسان به خداست .از
نظر او ما بدون نیاز به آوردن دلیل و گواه خودمان را موجوداتی کامال وابسااته میشااناساایم (شااالیرماخر،
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 .)4 :1328این شااناخت نفسااانی بن مایه اصاالی برای ترساایم نحوه رابطه انسااان با خداساات .به تعبیر
شاالیرماخر از طریق تجزیه و تحلیل درست و دقیق از خودآگاهی است که اعتقاد به خدا و رابطه بین خدا
و جهان شکل میگیرد (شالیرماخر.)32 :1328،
زبان دین هم متثیر از این لحظهی مساااتقل دینی اسااات؛ از نظر شاااالیرماخر زبان دین باید عاطفی و
تنبهی و از بعاد معرفتی تهی باشاااد تا در برابر انتقادها اساااتوار بماند .از نظر او در شاااکلگیری زبان دینی
چنین فرآیندی ضااروری اساات« :ابتدا تجربهی دینی ،واقع میشااود؛ این تجربه که از نوع عواطف اساات،
خود را در نشااانهها و رمزهای مقدس و شااعائر و اعمال دینی ظاهر میسااازد .در این مرحله ،جای تثمل و
اندیشهورزی نیست .نوعی واکنش طبیعی نسبت به احساس است .با رشد افراد و فرهنگها ،مردم به تدریج
به تثمل در حاالت نفسای و اهنی خویش میپردازند .این تثمالت کم کم به بار مینشیند و محصول آن در
زبان و آموزههای دینی ظاهر میشود» (صادقی.)233: 1372 ،
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این نوع از تجربه گروی دینی ،بعد از شااالیر ماخر ،توساان ویلیام جیمز ،والتر اسااتیس ،ریرارد سااوین
برن و مهمتر از همه ،ردولف اتو ،تداوم یافت .اینان دین را کامال به عرفان شاخصای و احساسات و تجارب
درونی منحصر ساختند و زمینهی پذیرش کثرت و تعدد در عرصهی دین مداری را ایجاد کردند.
بررسی و نقد نظریهی احساس

تعریف تجرباهی دینی باه «احسااااس اتکاای مطلق و یکپاارچاه باه مبداء یا قدرتی متمایز از جهان»،
اعمال و غیر قابل توصایف قلمداد کردن این احسااس ،با اشکاالت و انتقاداتی مواجه است؛ از قبیل اینکه
تثکید افراطی بر جنبهی غیرعقالنی دین ،از ناحیهی شااالیرماخر ،دین را از دسااترس بشاار و نیز از قلمرو
نقد و تحلیل ،فراتر میبرد و این برای وجه تبلیغی دین زیانبار اساات؛ در این صااورت امکان تمایز میان دین
حق و دین باطل وجود نخواهد داشت؛ تمایزی که محور معرفتشناسی دینی است .حضرت علی  در
َت]َلَ َم ُثل َْتَإ ْن َسَاناًَ َ ا ََأ ْ َه ٍ
انَی ی َل ُهَا ََوَ
خطبه اول در توصاایف انسااان میفرمایندَ « :ث ُ َّمَنَفَ َخَلیهَاَم ْنَرُ وح َ[لَ َج َمثَّل ْ َ
ل َک ٍرَی َجصر ُفَبهَاَوَجٌارحَ ْ
َیخ َجه ُمهَا ََو ََأ َد َو ٍ
اتَیقَل ِّ ُحهَا ََو ََم ْعرلَ ٍة َْیف ُر ُقَبهَاَ َب َین َْال َحقِّ ََو َْال ََحاطل» آن گاه از روح خود در
َ ََ
َ َّ
آن بدمید .آن پیکر گلین که جان یافته بود ،از جای برخاساات که انسااانی شااده بود با اهنی که در کارها به
جوالنش در آورد و با اندیشاه ای که به آن در کارها تصارف کند و عضاوهایی که چون ابزارهایی به کارشان

تبیین نظریهی احساس شالیرماخر در بستر پلورالیسم دینی
و نقد آن از منظر نهج البالغه

شاهودی دانساتن این تجربه که اعتباری قائم به اات دارد ،استقالل آن از مفاهیم ،تصورات ،اعتقادات یا

گیرد و نیروی شااناختی که میان حق و باطل فرق نهد .تمیز میان حق و باطل به انسااان بصاایرت و روشاان
بینی میدهد؛ امری که الزمه دینداری اسااات .حضااارت در خطبه صاااد و پنجاه و ساااه در باب بصااایرت
بصا َر َو َانت َف َ
میفرمایندَّ « :إن َما َالبصایر َمن َسام َع َف َت َف َّک َر َون َظ َر َف َث َ
الع َب ِر» صاااحب بصایرت ،کساای اساات که
ب
ع
ِ ِ
ِ
بشانود و بیندیشاد ،بنگرد و ببیند و از عبرت ها بهره گیرد .از سوی دیگر بدون بعد عقالنی حتی میان دین
و اساااطوره هم نمیتوان تماایز برقرار کرد .در واقع این نظریاه هیچ ساااازگااری باا ادیاان آسااامانی یا حتی
ً
مکاشافات عرفا ندارد و نهایتا تلقی رساا از ماهیت احساسات و عواطف ،خالء بعد مفهومی آن را که نادیده
گرفته شاده اسات ،برجساته خواهد کرد .در یک صورتبندی دقیقتر میتوان گفت ،در اصل نقد نظریهی
احساس ،نقد به سه گزاره زیر است:
-

پلورالیسم دینی معقول و موجه است

-

مقصود از دین همان تجربه دینی است

-

از میان تجارب دینی ،تجربه حسی مساوی دین است
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در باب گزاره اول؛ ادلهای که برای بطالن پلورالیسام دینی از ساوی منتقدان ایراد شده است در منابع
متفاوتی مورد طرح و بسان قرار گرفته اسات .در اینجا با اشاارهی کلی به اشکاالت وارده به پلورالیزم دینی
به روایت جان هیک ،تنها آن نوع تجربه دینی موساااوم به نظریه احسااااس را بهصاااورت مبساااوط واکاوی
میشااود و به نقد آن از موضااع دین اسااالم و با محور قرار دادن کالم حضاارت علی  ،با پیش فرض
شاالیرماخر یعنی تسااوی دین با تجربه دینی و از آن میان تجربه حسای ،پرداخته میشاود و تفاوت این دو
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جهان بینی در مبنا و غایت مورد بررسی قرار میگردد.
با توجه به آنره از منابع دساات اول اسااالمی اسااتنباط میشااود ،باید گفت که اگر پلورالیزم به معنای
ً
وجود حقایق متکثر باشااد ،قطعا با جهان بینی اسااالمی متفاوت اساات و اگر به معنای فهمهای متکثر از
یک حقیقت واحد باشاد ،از آنجا که منجر به نسابیت در حوزه باورهای اسااسای و اصول میگردد قابل نقد
اساات .اما اگر تکثر و تنوع را در ساااحت دین به عنوان واقعیت و نه حقانیت بپذیریم و با دالیل منطقی یکی
از آنها را حق بشاماریم و با پیروان ادیان دیگر زندگی مساالمت آمیزی داشته باشیم ،پلورالیسم را در معنای
مثبت آن پذیرفتهایم .خسااروپناه به تفصاایل به نقد این نظریه پرداخته اساات که به برخی از نتایج آن اشاااره
میشاااود« :پلورالیسااام دینی به معنای حقانیت تمام ادیان نه تنها فاقد دلیل منطقی اسااات و دالیل نقلی
فراوانی در رد آن وجود دارد ،مساتلزم اجتماع نقیضاین اسات؛ از نظر اساالم پیروان ادیان آسمانی رسمیت
اجتمااعی دارناد و در چاارچوب قوانین اساااالم حق حیاات و فعاالیت دارند اما حقانیت منطقی همه ادیان
پذیرفته نیساات» (خسااروپناه .)232 :1322،با نظر به نقدهایی که به پلورالیزم شااده اساات درمییابیم که
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نظریاهی احسااااس نیز به دلیل اینکه از درون تکثر گرایی دینی بیرون آمده در معرض انتقاد مخالفان قرار
دارد .اما گزاره دوم و سوم با توجه به تعریف دین و جایگاه عقل در معرفت دینی بررسی میشود.
نقد نظریهی احساس بر اساس تعریف دین

یکی از موارد اختالف مبناایی میاان نظرگااه شاااالیرماخر و باور دینی حاکم بر نهج البالغه ،به تعریف
دین در اسااالم و مساایحیت رایج باز میگردد .تعریف دین در بررساای رابطه عقل و دین ضااارورت منطقی
داشاته و تا بطور دقیق تبیین نشود نمیتوان به تحلیل این رابطه پرداخت .هر چند ارائه تعریف واحد از دین
به گونهای که همه ادیان را در برگیرد بساایار دشااوار اساات اما میتوان تفاوت تعریف اسااالمی از دین را با
توجه به اصاالیترین مؤلفههای آن ،با تعاریف غیر اسااالمی نشااان داد .بر اساااس اصااول اسااالمی ،دین
مجموعه ای از عقاید ،اخالق و قوانین فقهی و حقوقی اسات که از ناحیه خداوند برای هدایت و رستگاری
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بشر تعیین شده است ،به این معنا که قوانین فقهی و محتوای حقوقی آن را خداوند تشریع و جعل میکند،
همانگونه که محتوای اخالقی و اینکه چه اموری جزء اصاااول اعتقادی این مجموعه باشاااد نیز از طرف
اات اقدس الهی تعیین میگردد (جوادی آملی .)12 :1321 ،حضاارت علی  دین اسااالم را بر مبنای
دوساتی اساتوار میدانند و میفرمایند« :ث ُ َّمَإ َّن ََه َ اَا َْلإ ْسَا َمَ َدَی ُنَاَلل َّ َاَل َّ َیَا ْص َطفَ ا َُل َو ْفس ََوَا ْص َط َو َع ُ ََنلَى َ ََنیو ََوَ
َأ ْصَفَ ا ََُِی َرةَََِ لْق ََو ََأ َقامَ ََد َنائ َم َُ َنلَى ََم َحبَّج َ» پس این اساالم دین خداست که آنرا برای خود برگزید و به دیده
خود استوار داشت( .خطبه )128
اما از نظر شاااالیرماخر «دینداری نه علم اسااات و نه فعل ،بلکه تلطیف احسااااس یا خودآگاهی بی
واسااطه اساات» (شااالیرماخر .)3 :1228 ،از نظر او دینداری چیزی اساات که به وساایله آن خدا را به
نحوی اصایل در احسااسامان دریافت میکنیم (پراودفوت .)42 :1383،او معرفت و ادراک شهودی از
خدا را تجربه ای درونی و البته عمومی میداند .در این نگاه اصااال دین زایل نشااادنی اسااات و بدون آن
حیات بشار کاساتی و نقصاانی عظیم خواهد داشات .از نظر ماخر احساس دینی زمانی ارضا میشود که
وجود جمعی هماه جهاان کرانمناد ،ادراک و دریافتی از وجود الیزال داشاااته باشاااند .هر زمان که این
احسااس بیواساطه خاموش گردد حس دینی بیقرار و مضاطرب میشود و لذا مصیبت و مرگ را در پی
ِ
دارد (شااالیرماخر .)36 :1358 ،با این تلقی ،دین خاصاایت واقع نمایی نخواهد داشاات و به گسااتره ای

تبیین نظریهی احساس شالیرماخر در بستر پلورالیسم دینی
و نقد آن از منظر نهج البالغه

عناایتش پروراند و بهترین آفریدگان خویش را برای تبلیغ آن اختیار کرد و ساااتونهایش را بر پایه دوساااتی

برای ظهور و بروز عالئق و عواطف کساانی که تجربهای از ادراک دینی داشاتهاند تبدیل میشود؛ در این
بساااتر فکری نگااهی عمومی به دین غلبه دارد ،نگاهی که تمام قالبها و التزامات را کنار نهاده و برای
دیناداری باه وجود گرایشاااات و تماایالت حاداقلی کفاایت میکند .در نگاه اساااالمی نه اینکه این اندازه
ً
دینداری فاقد درجه ای از توجه باشاد بلکه اوال دارای مراتب است و یانیا پدیده دینداری ترکیبی از درک،
پذیرش ،تجربه و عمل در نظر گرفته میشود.
لاذا میتوان گفات تعریف شاااالیرمااخر از دین نارسااااسااات ،چه اینکه او دین را «تجربه کردن امر
قدسای» دانساته اسات و بر این اعتقاد اسات که تجربهی قدسی در واقع ،گوهر و قلب دین است و فهم
ً
دین ،بدون داشااتن این تجربه اصااال امکانپذیر نیساات .فروکاسااتن دین به تجربه دینی این اشاااکال
اساااساای را دارد که افراد فاقد تجربه دینی را از ّ
حیز انتفاع خارج ساااخته و راهی برای فهم دینداری این
گروه معلوم نمیکناد .هر چناد ،قاابال پاذیرش اسااات کاه دینداری ،مراتبی دارد و عالیترین مرتبهاش
تجربه کردن و دریافت مساااتقیم امر قدسااای اسااات ،اما اگر به مانند شاااالیر ماخر و دیگر تجربهگرایان
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دینی ،دین را تجربه قدسای بدانیم و فهم دین را داشتن همین تجربه ،آنگاه در مورد منکران دین ،یعنی
کساااانی کاه فااقد هر گونه تجربه دینیاند اما با فهم دین آن را انکار میکنند ،چه باید گفتب بگذریم از
اینکه خود آن تجربهی قدسای نیز به گونهای مسبوق به فهم دین است و اینجاست که نوعی پارادوکس
در این برداشاات از دین دیده میشااود .عالوه بر اینکه ماخر نخساات در کتاب نرباره نین جنبه معرفتی
برای دینداری قائل میشود اما بعد بار معرفتی عواطف دینی را انکار میکند .برخالف برخی گرایشهای
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دینی همرون تجربه دینی شاااالیرماخر که در حوزه مدعای خود نیز یبات ندارند دین اساااالم در کتاب
مبین قرآن انسااجام درونی خود و پیراسااتگی از هر نوع ناسااازگاری را بیان میکند .خداوند درآیه ش اریفه
 23از ساااوره زمر میفرماید «الل َّ َُ َنز َّ َل ََأ ْح َس َ َن َْال َحهَیثَُ َجابًاَم َج َد َابهًاَمَّثَ ا َی» خداوند بهترین ساااخن را نازل
کرده ،کتاابی کاه آیااتش همانند یکدیگر و مکرر اسااات .حضااارت علی  نیز درباره تعامل منظقی و
ً
مفهومی آیات قرآنی با یکدیگر میفرمایند« :و اکر ان الکتاب یصااادق بعضاااه بعضاااا» بعض قرآن گواه
بعض دیگر است و اختالفی در آن نیست (خطبه .)18
با توجه به تعریفی که از دین در سنت اسالمی و نزد شالیرماخر وجود دارد میتوان مقایسه مبنایی میان
دو دیدگاه را با بیان عناصر آن تعاریف برشمرد .مهمترین مؤلفهها در تعریف اسالمی از دین عبارتند از:
دین به عنوان شریعت الهی

از نظر اساالم جز این نمیتواند باشاد که دین و حامالن وحی باید از ساوی خدا انتخاب شااده باشند .با
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اینکه در تفساایر تجارب دینی از قول تجربه گرایان هم آمده اساات که تجربه دینی مصاانوع بشاار نیساات و
قرابت ظاهری میان نگاه اساالم با تجربه گرایان در این مسئله وجود دارد ،اما تلقی نادرست از تجربه دینی
ً
و همگاانی تصاااور کردن آن ،در حاالیکه عمال همه افراد چنین تجربه ای ندارند ،این قرابت ظاهری را از
بین برده است .ضمن اینکه با نگاه اسالم به اصل دین ،الحاد معنا دارد اما تجربه گرایان با انتساب تجارب
دینی به خدا همه انسااانها را با الهامات و دریافتهای شااهودی آشاانا میدانند و الحاد را امری منتفی تلقی
میکننااد .زمااانیکااه شاااالیرماااخر در تعریف دین حقیقی از تعبیر «احساااااس و میاال بااه بی نهااایاات»
(پراودفوت )28: 1383،اساتفاده میکند در واقع توجه خود را معطوف به عنصاری مشاترک میان انسانها
ً
باا هر نوع زمینه رفتاری و نگرشااای میکند تا مسااائله الحاد را امری نسااابتا بدون متعلق قلمداد نماید .در
حالیکه اگر آنگونه که ماخر تصااور میکند الحاد بیمعنا و دین تنها نیایش و سااتایش خداوند و احساااس
دلبساتگی به او بود ،قوانین بشاری هم میتوانسات جایگزین آن شودّ .سر بدل ناپذیری دین اسالم در این
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است که با نزول از سوی خدا به کلیه شئون فردی و اجتماعی حیات بشری میپردازد و برنامه جامع زندگی
اسااات .عالماه طبااطباایی دربااره تفااوت دین الهی باا هر نگرش جایگزین دیگر میفرمایند« :دین میان
زندگی اجتماعی مردم و پرسااتش خدای متعال و فرمانبرداری از وی پیوند میدهد ولی در قوانین اجتماعی
اهتمامی به این پیوسااتگی نیساات» (طباطبایی .)32 :1382 ،حضاارت علی  در فرمایش خود توجه
انسااان را به کامل بودن دین الهی و منشااث صاادور احکام از ناحیه قدس ربوبی جلب میکند و میفرمایند:
« َأ ْم ََأ ْن َز َلَالل َّ ُ َُسح َْحا َن َُدَیواًَنَاقصاًَلَ ْاس َج َع َانَبه ْمَ َنلَىَإ ْت َمام َ َأ ْمَکَا ُنٌاَ ُ َرک ََاءَ َل َُلَ لَه ُْم ََأ ْنَی ُقٌلٌُا ََوَ َنلَی ََأ ْنَی ْ َر َضی» آیا خدای
می خواهند در احکام دین بگویند و خدا رضایت دهدب (خطبه )18
نظارت دین بر تمام جنبههای زندگی انسان

شاااالیرماخر با جدایی دین از تمام حوزهها حتی با نظر کانت هم که دین و اخالق را یکی میدانسااات
مخالفت می کند .او با ادعای اساااتقالل تجربه دینی و با دغدغه حفظ دین ،حوزه جداگانهای را برای دین
تعریف می کناد کاه در این حوزه هیرکادام از نیازهای دیگر آدمی حق دخالت ندارند .تنها نوعی از آگاهی
که در این شااکل از دینداری وجود دارد آگاهی دینی اصاایل و بیواسااطه اساات که بدون نیاز به اندیشااه در
ً
فضاایی کامال احسااسی رشد میکند و هدف آن تقویت زمینه عاطفی برای جهت دادن به معرفت و عملی

تبیین نظریهی احساس شالیرماخر در بستر پلورالیسم دینی
و نقد آن از منظر نهج البالغه

سابحان ،دین ناقصای فرستاد و در تکمیل آن از آنها استمداد کرده استب آیا آنها شرکاء خدایند که هر چه

اسات که از مبنای احساسی برخواسته است .شالیرماخر به صراحت اعالم میکند که همه احساسها تحت
نام دین قرار دارند .از نظر او «احسااس شاما پارساامنشای شماست به دو شرط :اول اینکه این احساس به
طریقی که گفته شااد هسااتی و حیات مشااترک شااما و جهان را آشااکار کند ،دوم اینکه لحظات خاص آن
احسااس همرون کرده خداوند بر [دل] شاما وارد آید و در آن شاما به واسطه کارهای [این] عالم در خود
تثمل کنید» (شاااالیرماخر 82 :1258 ،و .)22در این تلقی که غلبه هر نوع احسااااسااای در شاااکل گیری
دینداری برجساااتگی تام دارد ،عالوه بر اینکه تمام عواطف آدمی در بساااتر معنویت تفسااایر میگردد ،ابعاد
وجودی دیگر انساان مورد غقلت واقع شاده و چه بساا رهزن مسایر شهودی انسان به سوی الوهیت تلقی
گردد .اما مبرهن اساات که تفکیک حوزههای عاطفی ،شااناختی و عملی در موجودی واحد بصااورت دقیق
ابعاد وجودی ،موجودی بنام انسان است که جامع تمام آن جنبههاست.
ممکن نیست زیرا متعلق تمام این ِ
ً
از نظر اساااالم تنها دینی میتواند ابعاد روحی و روانی انساااان را در حد اعالی آن به ظهور برسااااند که اوال
ً
همه نیازهای حقیقی انس اان را پوشااش دهد ،یانیا برای حیات انسااان برنامه ارائه دهد .برنامه اسااالم برای
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هدایت انسااان به گونهای اساات که او را به صااورت واحد یکپارچه مخاطب قرار میدهد و امکان توسااعه
آدمی را در تماام جواناب وجودیاش فراهم میکناد و البتاه از جنباه عااطفی و احسااااسااای او نیز غاافال
نمیباشد.
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حضارت علی  درباره کارکرد دین اساالم میفرمایند« :ا َْل َحمْ ُهَلل َّ َاَل َّ َیَ َ َ َرعَ َا َْلإ ْسَا َمَ َلَ َسه ََّلَ َ َرائ َع َُ
ل َم ْن ََو َر َد ُ ََو ََأ َنز َّ ََأ ْرکََ َانَ َُ َنلَى ََم ْنَغََ ا َل َحَ ُ َلَ َ َعلََ ُ ََأ ْموَاًَل َم ْنَ َنل َق ُ ََوَس َلْماًَل َم ْن ََدَِ لَ ُ ََوَب ُْر َهاناًَل َم ْنَ َتکَل ََّمَب ََوَ َ َاههاًَل َم ْنَ
َِ َاصَ َمَ َن ْو ُ ََوَ ُنٌراًَل َمنَا ْس َ َج َض َ َاءَب ََوَلَ هْماًَل َم ْنَ َنق ََل ََوَلُ هحاًَل َم ْنَت ََهب َّ َر ََوَآی ًةَل َم ْنَت ٌََ َّس َ َم ََوَ َتحْص َ َرةًَل َم ْنَ َن َزمَ ََوَن ْب َرةًَل َمنَ
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ات َّ َع َظ ََوَ َن َ اةًَل َم ْن ََصَ َّه َق ََوَق َق ًةَل َم ْنَت ٌََک ََّل ََو ََر َاح ًةَل َم ْنَلَ ٌَّ َض ََوَ ُجو َّ ًةَل َم ْن ََصَ َب َ َر»  ...اسااالم حجت و برهان برای
گویندگان و گواه روشاان برای دفاع کنندگان و نور هدایت گر برای روشاانی خواهان اساات و مایه فهمیدن
برای خردمندان و عقل و درک برای تدبیرکنندگان اساات و نشااانه گویا برای جویندگان حق و روشاان بینی
برای صااحبان عزم و اراده ،پندپذیر برای عبرت گیرندگان ،عامل نجات و رستگاری برای تصدیق کنندگان
و آرامش دهناده تکیاه کننادگاان ،راحت و آساااایش توکل کنندگان و ساااپری نگهدارنده برای اساااتقامت
دارندگان است( .خطبه )126
نظارت دین بر حوزه باورها و عقاید

از نظر شااالیرماخر «دینورزی نه کار فکر اساات و نه کار اراده ،بلکه کار احساااس اساات .در جایی که
ً
مستقیما تجربه میشود و با اندیشه ّ
تکون پیدا نمیکند» (پراودفوت،
احساس به شوق تحلیل رود دینداری
 .)28: 1383طبق این نگااه دین کااری باا بعاد اعتقادی و معرفتی انساااان ندارد فقن امری اسااات که با
چشایدن مستقیم احساس میشود و ناظر به تمایالت درونی انسان است .از نظر ماخر «دینداری نه عقیده
اسات و نه اصل اخالقی بلکه نوعی حس و چشیدن بیواسطه است ،آنرا نمیتوان با توصیف شناخت بلکه
فقن آشاااناایی مساااتقیم الزم اسااات» (پراودفوت .)22 :1383 ،از همین جاا میتوان دریاافات که نگاه
شاااالیرمااخر باه تعریف دین و کاارکرد آن حوزه محدودی را برای جوالن دین فراهم میکند .طبق تعریف
شاالیرماخر مالک تشاخی درساتی و صدق تجربههای دینی در هنگام تعارض دو یا چند تجربه دینی با
ّ
یکدیگر وجود ندارد ،در حالیکه تشاااخی تعارضها به عهده عقل اسااات؛ زمانی که عقل عقاید حقه را با
معیار قرار دادن امر خدا تشاااخی

میدهد این تشاااخی

به صاااورت عقاید و باورها جلوهگر میشاااود.

حضااارت علی  دربااره نقش همه جانبه دین با تثکید بر بعد معرفتی دین میفرماید« :اساااالم ،همان
تسالیم در برابر خدا و تسالیم ،همان یقین داشاتن ،یقین ،اعتقاد راستین و باور راستین ،همان اقرار درست
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و اقرار درست ،انجام مسؤلیتها و انجام مسؤلیتها ،همان عمل کردن به احکام دین است» (حکمت .)125
هر چند از نظر قائالن به نظریهی احسااااس ارتباط عاطفی با خدا ارتباطی نامحدود و متصااال به بینهایت
اساات اما از آنجا که فقن تمایالت روانی و احساااساای را در بر میگیرد و فاقد بعد معرفتی و عملی اساات،
کارکردهای دین را به صورت حداقلی لحا میکند.
مداخله دین در حوزه عمل

میشاااود بطور دقیق ممکن نیسااات .وقتی حوزه هایی چون اخالق ،هنر ،علم و  ...از دین جدا میشاااوند
دین محدود به یک جنبه خاص گشاته و جامعیت خود را از دست خواهد داد .اگر طبق تعریف شالیرماخر
از دین ،جنبه عملگرایانه را از دین جدا کنیم دیگر تمایزی میان دین و اساااطوره وجود نخواهد داشااات زیرا
احساس قدسی که گوهر دیانت است در اسطورهها هم وجود دارد .در صورتی که اگر دین را امری مداخله
گر و بلکه اسااس برنامه زندگی بدانیم هیچ تشاابهی میان دین و اسطوره باقی نمیماند .حضرت علی 
درباره ارزش حیاتی عمل در ساعادتمندی انساان میفرمایندَ « :أ َل ََوإ َّنَ َ َ َرائ َعَال ِّ َهین ََواح َهةع ََو ُس ُحلَ ُ ََقاص َه عة ََم ْنَ
َأَِ َ َبهَاَ َلح َق ََوغَو َم ََو َم ْن ََو َق َفَ َن ْوهَا ََضَلَّ ََونَهمَ َْان َملٌُاَلَی ٌْ ٍمَتُ ْ َِ ُرَ َل َُال ََِّ ائ ُ َر» آگاه باشااید که قوانین دین یکی و
راههای آن آساان و راست است ،کسی که از آن برود به قافله و سر منزل رسد و غنیمت برد و هر کس که

تبیین نظریهی احساس شالیرماخر در بستر پلورالیسم دینی
و نقد آن از منظر نهج البالغه

تفکیاک حوزههاای مختلف حیاات انساااانی از برنااماهای که تحت عنوان دین برای انساااان طراحی

از آن راه نرود ،گمراه شااده پشاایمان گردد .ای مردم! برای آن روز که زاد و توشااه اخیره میکنند و اساارار
آدمیان فاش میگردد ،عمل کنید (خطبه .)122
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نقد نظریهی احساس بر اساس رابطه دین و عقل

عقل جزء اسااسای دین اساالم اسات .دینی که داعیه جهانی شدن دارد نمیتواند نقش عقل را نادیده
بگیرد .حضاارت علی  عقل را راه رساایدن انسااان به خدا میداند و میفرمایند« :با عقول شااناخت خدا
محکم و پایدار میشاود» (ابنشاعبه حرانی )61 :1382،و در خطبه اول نهج البالغه درباره فلسافه ارسال
پیامبران میفرمایند« :خدا رسااوالن خویش را در میان مردم برانگیخت و پیامبرانش را پی در پی به سااوی
مردم فرساتاد تا پیمان فطرتش را از انساانها بازگیرند و نعمت فراموش شده را به یاد آنان آورند و با تبلیغ بر
آنهاا احتجااج کنناد و گنجینههای عقول را آشاااکار کنند ».از نگاه معتدالنه دین اساااالم به عقل« ،عقل
افزون بر مفتاح بودن نسابت به اصال گنجینه دین ،مصاباح آن نیز هست ...و کسانی که آن را میزان دین
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و شااریعت می پندارند نگاهی افراطی به شااثن عقل در قلمرو دین دارند» (جوادی آملی51: 1321 ،و.)52
عقل در کنار نقل منبع معرفتی معتبر برای بشااار تلقی میشاااود .چون اساااالم دینی اسااات که جامع تمام
نیازهای آدمی اساات و ساایطره آن تمام ابعاد فردی و اجتماعی حیات آدمی را در بر میگیرد و به اسااتناد آیه
 38ساوره بقره برنامه خدا برای کل هساتی آدمی است که با نزول راهنما اجرا میگردد ،نیرویی به نام عقل
توسااان خداوند در نهاد آدمی قرار داده شاااده اسااات تا با مدد از آن محتوای اعتقادی و اخالقی و قوانین
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فقهی و حقوقی دین اساااتخراج گردد .چرا کاه عقل در حدود اختیارات خود منبع مویق و قابل اساااتنادی
است.

غای ُة َْالفَ ضائلَ
حضرت علی  درباره اهمیت عقل و جایگاه آن در ارزش شناسی انسان میفرمایندَ « :

ل» منتها درجه فضاایلتها عقل داشااتن اساات (آمدی .)525 :1337 ،حضاارت در بیانات خود ضاامن
ْال َع ْق َُ
تصاااریح نقش عقال در کمال آدمی آنره با عقل ضااادیت و منافات دارد را نیز بیان میدارد .آنره از کالم
ایشاان مساتفاد میشاود این است که عقل در مقابل شهوت ،هوای نفس و جهل قرار گرفته است .از نظر
ایشاان شهوت و هوای نفس به گونهایاند که دوری از آن انسان را به باالتر از مقام فرشتگان و نزدیکی به
آن انسااان را به پایینتر از مقام چارپایان میرساااند (مجلساای )222 :1386،که البته درک کامل آن بحثی
اخالقی -معرفتی میطلباد ،اماا در کالم حضااارت و به طور کلی در منابع اساااالمی جهل در مقابل عقل
نهاده شااده اساات .طبق حدیث شااریف جنود عقل و جهل از امام صااادق  علم از سااپاه عقل اساات و
جهال و عقل در مقابل هم قرار گرفتهاند .این علم که حضاااور آن تقویت قوای عقل و عدم آن تن دادن به
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جهل اساات ،الزمه معرفت عقلی اساات .در کتاب لغت برای جهل که در مقابل عقل اساات ،دو معنا آمده
اساات :یکی خالف علم و دیگری خالف طمثنینه (ابن فارس)127 :1387،؛ طمثنینه حاصاال عدم جهل
یعنی حضااور علم ،که خود الزمه عقل اساات ،میباشااد .با این توضاایح باور دینیای انسااان را به آرامش
میرساااند که برای عقل جایگاهی در خور آن در نظر داشااته باشااد و مقام عقل را کشااف کرده باشااد .حال
اندیشاااه دینی هر چند هم که عمیق باشاااد اگر نیازی به حضاااور عقل در خود نبیند ،نمیتواند احسااااس
وابسااتگی مطلق را تجربه کند مگر اینکه سااطح نازلی از احساااس را در نظر داشااته باشااد .پیداساات که
احسااس در مرتبه متعالی خود سار از همان منزلی در میآورد که معرفت در آورده است و در مرتبه نازل آن
از حد باورهای ساطحی که تنها در امور دنیوی کاربرد دارند ،فراتر نمیرود .لذا برداشات شالیرماخر از دین
مبنی بر اینکه «دینداری نه علم اساات و نه فعل ،بلکه تلطیف احساااس یا خودآگاهی بی واسااطه اساات»
(شااالیرماخر ،)3 :1228 ،قابل دفاع نمیباشااد زیرا حتی اگر بخواهیم علم و فعل را از دینداری جدا کنیم
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برای خودآگااهی و رسااایادن باه حاالات وابساااتگی مطلق به طمثنینه نیاز داریم و این طمثنینه بدون علم
حاصل نمیشود.
آنره تا اینجا مورد بررسای قرار گرفت ،تفاوت نگاه اساالم با تفکر پلورالیساتی برآمده از مساایحیت رایج
بود که منجر به اختالف در نتیجه میشاد .اما اگر از منظر قائالن به نظریهی احسااس به مسئله نگر یسته
شاود که مدعیاند «دینداری احسااس و شاوق به بی نهایت است» ،باز هم گریزی از حضور عقل و مبانی
معرفتی نیسااات .باه عباارت دیگر آنجاایی کاه بحاث از نزدیکی و تقرب باه خادا باه میاان میآید نظریهی
وابساتگی مطلق به موجودی بینهایت میشاود؛ در این جا هم عقل دخیل است و در رسیدن به هدف باید
از آن یاری جسات .رابطه احساااساای با خدا هر قدر هم که در شااکل نظری آن خود را فارغ از حضااور عقل
معرفی نماید ،به شاناخت منجر میشاود حتی اگر آن شاناخت ،شاناختی عاطفی باشاد .در رسیدن به این
مرتبه از شاناخت ،عقل و اساتدالالت نظری هم دخیل است و هم حجت شرعی است .حضرت امیر 
َالع ُقٌ ُلَ َنلیَ
درباره امکان شاااناخت انساااان از خدا تحت لوای عقل و در بساااتر دین میفرمایندَ « :ل ْمَیطلع ُ
تحَهیَهَصََفجَ َوَ َل ْمَیح ُ حْهَاَننَواجبَمعرلج » عقلها را بر حقیقت اات خود آگاه نسااااخته اما آن مقدار از
معرفت به خدا که واجب اساات ،او از آن محجوب نیساات (خطبه  .)42از نظر حضاارت علی  عالوه بر
این کاه امکاان شاااناخت عقلی وجود دارد بلکه ضااارورت آن نیز مورد تثکید اسااات ،لذا میفرمایندَ «:منَ
َاح َج َملْ ُج َُ َنلَ ْیهَاَََ ،و ْاغ َجفَ ْر ُتَلَ ْق َه ََماَس ٌَ َاهاَََ ،و َل ََأ ْغ َجف ُرَلَ ْق َهَ َن ْق ٍل ََو َل َد ٍ
ین؛َ
ْاسَ َج ْح َک َم ْتَلیَلی ََِ ْصَلَ ع َم ْنَِ َصال َْال َخ ْیرََ ْ ،
لَأَ َّنَم َُفَ َار َقَ َ َالَ ِّهینَم َُفَ َار َقَ ُ َْالَأَ ْمنََ،لَ َا َیَ َجهَوَّأَُب َح َیا ٍ ََم َع ََمخَالَ ٍَََ ،ولَ ْق ُه َْال َع ْقلَلَ ْق ُهَا ْل َح َیا َََ ،و َل َیُق ُ
َاسَإَ َل َب ْالأَ ْم ٌَاتَ»
اگرکسای حتی یک خصالت نیک در او باشاد به خاطر همان خصلت با او دوستی و نبود سایر خصال نیک
را تحمل می کنم .باستثناء نبود دو ویژگی مهم در شخ

یکی نبود خرد و دیگری نداشتن (التزام) دینی؛

نبود این دو برایم قابل گذشاات و چشاام پوشاای نیساات زیرا جدائی از دین مایه ناامنی اساات و امنیت خاطر
نداشااتن ازجانب کسای تلخ و ناگوارساات و نابخردی نیز از دساات دادن حیات انسااانی ساات و انسااان مرده
الیق دوستی نیست (کلینی ،بیتا.)31 ،
اشکال به انفکاک شناخت نظری از دین را منتقدان مسیحی نیز به نظریهی احساس شالیرماخر وارد
کردهاند .پراودفوت معتقد اسااات که در ادراکات حسااای نیز مفاهیم دخیلاند .اگر طبق نظر شاااالیرماخر
تجربه دینی مسااتقل از مفاهیم و عقاید باشااد ،با اینکه «متعلق تجربه وابسااتگی مطلق اساات» ناسااازگار
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تبیین نظریهی احساس شالیرماخر در بستر پلورالیسم دینی
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احساااس شااالیرماخر مبین رابطه عاطفی و احسااااساای اساات که منجر به تولد احسااااس دیگری به نام

173

ّ
اسااات .چرا که مفهوم وابساااتگی نیازمند تبیین علی اسااات (پرادفوت .)318 :1383 ،از نظر او دینداری
نمیتواند مساتقل از مفاهیم و عقاید باشاد و در عین حال حالتی قصادی باشد که تنها با رجوع به متعلقات
اندیشاااه و دعاوی تبیینی ،قابل تعریف باشاااد (پرادفوت .)34 :1383،پترساااون نیز در این باره میگوید:
«عواطف ،جزئی دارند که از مفاهیم و احکام تشکیل شده است .وقتی میگوییم مفهوم ،جزء ّ
مقوم عاطفه
اسااات ،مقصاااودمان این اسااات که آن عاطفه را نمیتوانیم بدون ارجاع به آن مفهوم مشاااخ
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کنیم ...،برای اینکه عاطفهای را مشاااخ
مبانی عقالنی را که شخ

و معین

و معین کنیم باید کیفیت آن احسااااس ،موضاااوع آن عاطفه و

به استناد آن ،عاطفه را توجیه میکند ،مشخ

دیاد که در واقع بخشااای از آن مبانی ،اعتقاداتی هساااتند که شاااخ

و معین نماییم .حال میتوان

دربارهی علل موجدهی عواطف و

احساساتش دارد (پترسون.)43 : 1377 ،
همراهی عقل و قلب الزمه کمال اساات .حضاارت علی  نیز که در دریافتهای برهانی و عرفانی به
مرتبه کمال انسااانی رساایدهاند ،با ادراک عقلی و معرفت قلبی به خداوند نزدیک میشااوند که حاصاال آن
بیان لطیف و پر معنای « لو کشااف الغطاء َما ْاز َد ْدت یقینا» (مجلساای )142 :1386 ،میباشااد .تفاوت در
مبنا و در نتیجه میان این تعبیر حضارت با آن احساس وابستگی و اتصال به بینهایت که نه بر پایه معرفت،
بلکه بر پایه باوری احسااسای قرار گرفته اسات ،تفاوت میان معقول و محساوس اسات .ابنسااینا در رساله
معراج نامه حضرت علی  را خزانه عقل معرفی میکند و مینویسد ...« :و برای این بود که شریفترین
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انساااان و عزیزترین انبیااء و خاتم رسااال با مرکز دایره حکمت و فلک حقیقت و خزانه عقل ،امیرالمؤمنین
َ
ٌُنَإلَی َََِالقه ْمَبَ َأ ْن ٌَاع َْالب ِّرَ َ،تق ََّر ْبَإ َل ْیَ َبَ َأ ْن ٌَاع َْال َ َع ْ َقَل ََحتَّیَ
َالوَ َاس ََی َجق ََّرب َ
علی  گفاات کااهَ « :یَاَ َنلیزَإ َ ا ََرأ ْیَ َت َّ
ت َْسَح َقه ْ َُم» و اینرنین خطاب جز با چون او بزرگی راساات ندمدی که اندر میان خلق همرنان بود که معقول
اندر میان محسااوس .گفت« :ای علی چون مردمان اندر کثرت عبادت رنج برند ،تو اندر ادراک معقول رنج
بر تا بر همه ساابقت گیری ».الجرم چون به دیدۀ بصاایرت عقلی ،مدرک اساارار گشاات همه حقایق را اندر
یافت و معقول را اندر یافت» (ابنسینا.)526: 1388 ،
وقتی به هسااتی شااناساای انسااان در فضااای تعالیم علوی مینگریم انسااان را موجودی محصااور در
عالمی که دارای ساخت ترین قوانین تکوینی اسات ،مییابیم .عالم ماده حصار موجودی ملکوتی است که
باه جاای دیگری تعلق دارد و باایاد باه همان عالم ملکوت بازگردد .الزمه این بازگشااات تعبد ،تفکر و عمل
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اسااات .البتاه عااطفه و احسااااس بر غنای معنوی رابطه او با معبود میافزاید؛ اما آنره قائلین به نظریهی
احسااس درباره اینکه دین از مقوله احساس و شهود است ،میگویند در مکتب اسالم از دل معرفت عقلی
و تسلیم قلبی بیرون میآید در حالیکه در سایر ادیان چنین نیست.

حق تعاالی اسااات و کماال معرفات او تصااادیقش ،غایت تصااادیق او توحیدش ،حد اعالی توحید او
اخالص به مقام کبریاییاش ،نهایت اخالص به او نفی صاافات از اات اقدسااش اساات (خطبه .)1در
این فراز از خطباهی حضااارت دو نکتاه وجود دارد .نخسااات آنکه وقتی میگوییم اول دین معرفت به
خداست ،این معرفت اعم از معرفت شهودی ،عقلی یا تجربی است .لذا حضرت علی  در پاسخ به
این سااوال که پروردگارت را چگونه شااناختی فرمودند :به معرفی خودش او را شااناختم (کلینی ،بیتا:
ً
 .)86از نظر شاالیرماخر احساسات دینی صرفا شهودی است و تابع هیچ باوری نیست اما در دینداری
اساالمی از درون عواطف دینی باورها نیز اساتخراج میشوند و این نه تنها منافاتی با تقدم احساس بر
انادیشاااه نادارد بلکاه در درجاه متعالیتر از آن دارای تمام جوانب معرفتی میباشاااد و در واقع تبیینی
محکمتر و عمیقتر از آن چیزی اسات که شاالیرماخر از آن تحت عنوان تقدم احسااس بر اندیشه یاد

تبیین نظریهی احساس شالیرماخر در بستر پلورالیسم دینی
و نقد آن از منظر نهج البالغه

در جای دیگر حضارت علی  میفرمایندَ « :أ َّو ُلَاَل ِّ َهین ََم ْعرلَ ُج ُ ََوَ َُ َما ُل ََم ْعرلَ ج َاَلج َّ ْصهَی ُقَب ََوَ َُ َما ُلَ
اَلج َّ ْص َهَیقَبَ َت ٌَْحَیَ ُه ُ ََوَ َُ َما ُلَت ٌَْحَیه َا َْلإ ِْا َُصَ َل ُ ََوَ َُ َما ُلَا َْلإ ِْا َصَ َل ُ َن ْ ََفیَا ِّ
َلص َفَ اتَ َن ْو َُ» اول دین معرفت

میکند .دوم آنکه چرا از نظر حضاارت کمال معرفت ،تصاادیق اساات نه اینکه معرفت تابعی از تصاادیق
اساات و بعد از آن حاصاال میشااود .با توجه به اینکه «بنیاد تصاادیق انسااانهای معمولی عقاید پیش
ساااخته اساات» (جعفری ،)36 :1372،اگر تصاادیق قبل از معرفت بود انسااان توانایی نوعی خود را در
شااانااخات خادا شاااکوفاا نمیکرد ،بلکه خدا را شااابیه باورها و پیش پنداشاااتههای قبلیاش در نظر
میگرفات ،باورهایی که متثیر از محین و آلوده به شاااوائب و نارسااااییهای روحی و عقلی انساااان در
مواجهه با اسااسایترین مفاهیم و حقایق جهان هستی است و این ایمان و تصدیق حداقلی را برای او
میسااخت؛ اما تصادیقی که برآمده از معرفت اسات ،معرفتی که به درجه نهاییاش رسیده ،عالیترین
نوع دیناداری را رغم میزناد؛ در حاالیکه که کساااانی که دین را به تجربه دینی تقلیل میبرند و تجربه
ً
دینی را صرفا احساس وابستگی به خدا میدانند ،خالی از بعد معرفتیاند لذا دینداری آنها طبق منطق
نهج البالغاه قاابل دفاع نیسااات .طبق نگاه اساااالم دینی که تنها یک جنبه از ابعاد وجودی آدمی را
پوشاش میدهد شایسته تسلیم بودن نسبت به آن نیست .هر چند نیاز روحی و عاطفی به دین و رابطه
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عاشاااقانه با خدا از اموری اسااات که در بطن دین اساااالم قرار گرفته اسااات اما با الیههای معرفتی و
شناختاری آن در هم تنیده و یک واحد یکپارچه را بوجود آورده است.
نقد نظریهی احساس بر اساس رابطه دین و احساس

رابطه دین و احساااس به جهت اهمیت و ارتباط مسااتقیمی که با بحث دارد با تفصاایل بیشااتری مورد
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واکاوی قرار میگیرد .در اهمیت نقش قلب و معرفتی که حاصل به فعلیت رسیدن استعدادهای قلب است
همین بس که در نگاه قرآن قلب همان نفس و روح آدمی اسااات (فعالی .)74 :1385 ،روح که جایگاه آن
در قلب اسات حقیقت انسان بوده و عالیترین حالت معرفتی برای قلب زمانی است که به مرتبه شهود حق
ْ
ٌبَ
داه َهة َْالعیان ََوَلک ْنَتُ ْهر ُُ ُ َْال ُقل ُ ُ
میرسد .حضرت علی  در بیانی بلیغ میفرمایند« :ل تُ ْهر ُُ َُال ُعیٌُنُ َب ُم َ
ب َحقائقَالإیمانَ» (خطبه  )178خداوند متعلق ادراک انسااان توساان قلب اساات و قلب جایگاه تجلی ایمان
حقیقی اساات .به تعبیر قران ایمان حقیقی غیر از اسااالم آوردن اساات بلکه زمانی اساات که ایمان در دل
مؤمن جای میگیرد« :اعراب گفتند ما ایمان آوردیم به آنها بگو شااما که ایمانتان به قلب وارد نشااده هنوز
ایمان نیاوردید بگویید ما اسااالم آوردیم»(قرآن کریم  )14 :42حضاارت علی  نیز تجلی ایمان را در این
قرارَباللِّسان ََوَ َن َم علَبالأرکانَ » (حکمت .)218
کالم ارزشمند بیان فرمودندَ « :الإیمانُ ََمعرلَ عةَبالقَلب ََوَا ع
آنراه حائز توجه اسااات این اسااات که طبق منطق نهجالبالغه درک عاطفه گروانه از دین و تجربهی
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احسااس وابساتگی به خدا تنها بخشای از بعد عاطفی معرفت قلبی نسابت به خداست که البته میتواند بر
اصل خداباوری سیطره داشته باشد اما این سیطره از نوع انحصاری نیست ،یعنی اینطور نیست که با وجود
جنبه عاطفی دینداری ،راه بر ساایر معارف دین بساته شود یا اینکه طرق دیگر کسب معرفت در حاشیه قرار
بگیرد .بلکاه معاارف گونااگون آدمی از قبیال معرفات عقلی ،فطری ،قلبی ،وحیاانی و تجربی هر کادام به
تنهایی میتوانند پایه و اسااااسااای برای درک خدا باشاااند و هنگامی که کنارهم قرار میگیرند به خدا باوری
حقیقی انسااان جامعیتی وصااف ناپذیر میدهند .این گسااتردگی معرفتی ناشاای از حقانیت دین و آیت بودن
هستی برای شناخت و ایمان به خداست.
کنکاش در واژه قلب در نهجالبالغه روشااان مینماید که همه حاالت و صااافات نفساااانی که در قلب
وجود دارد و عامل حیات سااالم قلباند ،جلوهای از جمال و جالل الهیاند که برای غنای معرفت انسااان
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متناسااب با هدف خلقت در نهاد آدمی قرار داده شااده اساات .معرفت قلبی که در قرآن و سااایر منابع دینی
چون نهجالبالغه کارکردهای عاطفی ،ادراکی و عملی به خود گرفته اسات ،در تقسیم بندی دیگری که در
بردارنده ابعاد معرفت دینی اسات ،قرار میگیرد .با الهام از بیانات حضرت علی  در خطبه هشتاد و دو،
معرفت قلبی در کارکرد احسااسای آن عبارتسات از اینکه انسان با داشتن گوش شنوا و قلب پاک و خالی از
هر نوع شااائبه میتواند پذیرای پندهایی باشااد که به یبات اندیشااه میانجامد .از نظر ایشااان قلبی میتواند
مجرای معارف الهی باشااد که در وهله نخساات (به اسااتناد فرازی از خطبه متقین) خاشااع باش اد ،شاایفته
صفات و حاالتی چون کینه ،حسرت ،دشمنی ،شهوت و قساوت به دور باشد.
معرفت قلبی در کارکرد ادراکی آن به این معناسااات که قلوب ساااالم پذیرای حق در معنای وسااایع آن
هساتند ،قلب هم مثل عقل قدرت درک و فهم دارد و میتواند از یقین بهرهمند شود .در نهجالبالغه در باره
قلب معانی از قبیل تفکر ،بصاایرت ،درک حق و ...بکار رفته که حاکی از وجود بعد معرفتی در قلب اساات.
برای نمونه به خطبه ساای و چهار نهج البالغه اشاااره میشااود که در آن حضاارت خطاب به کوفیانی که از
جهااد روی گردانناد میفرمااید ...« :کثن قلوبکم مثلوساااه» گویا عقلهای خود را از دسااات داده و درک
نمی کنید .حضااارت با تثکید بر اینکه قلب نه فقن منشاااث احسااااس بلکه مجرای پذیرش حکمت اسااات،

تبیین نظریهی احساس شالیرماخر در بستر پلورالیسم دینی
و نقد آن از منظر نهج البالغه

دریافت فیوضاات الهی بوده ،متواضاع ،مهربان ،سالم ،با نشاط و سرور ،آرام و دارای خوف و رجا باشد و از

بَاَلی َمَالعقابَ» دل بساااتگی به
َالع َ
کمة ََوَیٌج ُ
میفرمایند« :حُبَالهنیاَیفس َ ُه َ
َلبَ َنن ََس َماعَالح َ
قل ََوَیص َمَالق َ
دنیا ،عقل را فاسااد می کند ،قلب را از شاانیدن حکمت ناتوان می سااازد و باعث عذاب دردنام می شااود
(نوری.)41 :1428 ،
معرفت قلب در کارکرد عملی آن را از این سخن گهربار معصوم میتوان دریافت که میفرمایند« :نٌََّ َرَ
فی ََقلْح َْال َیقینَُ» (حکمت  ) 373از نظر حضرت علی  نور یقین بر قلب کسی میتابد که برای تعالی کلمه
الله و جهاد فی ساابیل الله قیام کرده باشااد .این بدان معناساات که اگر جنبه احساااساای دین متوجه قلب
اسات ،طبق نظر حضارت علی  قلب زمانی نورانی میشااود که در حیطه عمل کارکرد مناسابی داشااته
باشاد .یعنی حاالت و حوائج قلب منجر به صادور فعل گردد؛ نورانیت قلب که برآمده از یقین است ضرورت
اموری مثل امر به معروف و نهی از منکر را برای صاحب قلب مبرهن کرده و او را به عمل وادار مینماید.
با این توضایحات باید دید تعریف شاالیرماخر از دینداری و مسااوی قرار دادن آن با رابطه احساااسی و
عاطفی با بینهایت یا احسااس وابساتگی کامل به خدا در کجای این ساختار قرار میگیرد .این مطلب را از
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چند منظر میتوان نگریساات :نخساات اینکه در یقینی و درساات بودن ادعای شااالیرماخر مبنی بر اینکه
«دینداری وابسااتگی مطلق به بینهایت اساات» تردیدی نیساات؛ روح دینداری ایمان و یقین قلبی اساات و
ً
ارزش دین بر محور ایماان میچرخاد و جاایگااه ایماان در قلاب اسااات ،اما قطعا این همه آنره باید درباره
دیناداری گفت نیسااات؛ دینداری طبق منطق اساااالم دارای ابعاد عقلی ،وحیانی ،تجربی ،فطری و قلبی
است که با ورزیده شدن در همه آنها میتوان تجربه کاملی از دینداری داشت؛ در عین حال ورزیدگی نسبی
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1398شماره 60

در هر یک از این وجوه هم میتواند به فراخور درک و قابلیت افراد منجر به کشاااف حقیقت و دساااتیابی به
ایمان شود.
قلب انساان که به تعبیر حضرت علی  شگرفترین اعضای درونی انسان است قابلیت پذیرش ضد
و نقیضها را دارد و دارای دو خاصااایت اسااات :حکمت و ضاااد حکمت (حکمت  .)128وجود حکمت در
ً
قلب حاکی از این است که معرفت قلب صرفا احساسی نیست و به دلیل وجود خاصیت دوم الزم است که
بعد عاطفی قلب با بعد ادراکی و عملی و با نور عقل و سااایر قوای معرفتی همراه گردد تا به مقصااود رسااد.
حتی اگر مقصااود همان تعبیر شااالیرماخر باشااد دسااتیابی به آن با مبنای اسااالم و پذیرش طرح جامع آن
میساار اساات .حکمت در نظر حضاارت سااخن درساات و راهی اساات که به تقرب معبود میانجامد و ضااد
ً
حکمتها شااامل راایل اخالقی میباشااد .اسااتفاده محقق از این کالم ارزشاامند این اساات که اوال قلب به
ً
خااطر وجود حکمت در آن ،دارای کارکرد معرفتی و ادراکی نیز هسااات؛ یانیا چون ضاااد حکمتها نیز در
قلب وجود دارد به ابعاد دیگر معرفت دینی نیاز هست تا به مقصود حقیقی دست یافت.
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نتیجه گیری

تبیین صاااحیح مؤلفههای دینداری اساااالمی به تنهایی کافیسااات تا روایتهای دیگری که بر مبنای
تکثرگرایی دینی شاااکل میگیرند را به بوته نقد کشااااند و ناکامی این ایدئولوژیها را نمایان ساااازد .در دین
اساااالم ضااامن تاثکیاد بر اینکاه دین آفریاده خاداسااات و نااظر به تمام جنبههای زندگی و حوزه باورها و
رفتاارهااسااات ،خالء معرفتی قاائالن باه پلورالیسااام دینی روشااان میگردد؛ در عین حاال از هیچیاک از
جنبههای حیات معنوی انسااان غفلت نمیشااود .طبق نظریهی احساااس شااالیرماخر که تجربه دینی را
خودآگااهی بیواساااطاه و فااقاد جنباه معرفات بخش و بیگااناه باا افعاال برآماده از آن میداناد ،مااهیت
احساااسااات ،کارکرد عقل و قابلیتهای دین به شاایوهای خاص که گسااتردگی کمتری دارد تقریر میگردد.
بهرهگیری از کالم ارزشاامند حضاارت علی  در بررساای نقش عمیق عقل در دینداری و توجه به کارکرد
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معرفتی و عملی قلب در کنار تبیین موشکافانه از کارکرد عاطفی آن ،نواق

نظریهی احساس شالیرماخر

و قوت تبیین دینی را آشاااکاار میکناد .حتی متکلمان مسااایحی هم به ناکافی بودن تبیین ماخر از جهت
نظری ااعان دارند هر چند به لحا توصایفی آن را صاحیح میدانند؛ اما جهانبینی اسالمی کاستیهای
این نظریاه را نماایااناده و طرح جامعی از نیازهای آدمی ،هدف و غایت دین ارائه میدهد .طبق آموزههای
اماام علی  در کتااب نهج البالغاه ،از چناد منظر «تعریف دین»« ،جاایگااه عقال در معرفات دینی» و
«رابطه دین و احساااس» میتوان نظریه احساااس شااالیرماخر را مورد نقد قرار داد .از جهت تعریف دین به
آن اسااات و تعریف دین باه احسااااس و میل به بی نهایت داللت بر حقیقی بودن آن ندارد .دوم اینکه دین
ناظر به تمام جنبههای زندگی انسااان اساات و برخالف نظر شااالیرماخر فقن ناظر بر بعد عاطفی نیساات.
ساااوم اینکه دین ناظر به حوزه باورها و عقاید اسااات؛ بر این اسااااس نظر شاااالیرماخر در باب اینکه مالک
تشخی درستی و صدق تجربه های دینی در هنگام تعارض دو یا چند تجربه دینی با یکدیگر وجود ندارد،
ّ
نظری غیر قابل دفاع اساات زیرا تشااخی تعارضها به عهده عقل اساات و عقل عقاید حقه را با معیار قرار
دادن امر خدا تشاخی

میدهد؛ این تشاخی

در سیستم معرفتی افراد به صورت عقاید و باورها جلوهگر

میشاااود .منظر چهارم مربوط به دخالت دین در حوزه عمل اسااات و خال این بعد در تلقی شاااالیرماخر از
دیناداری ،دیادگااه او را فاقد جامعیت میکند .نقدی که به نظریه احسااااس از منظر رابطه دین و عقل وارد

تبیین نظریهی احساس شالیرماخر در بستر پلورالیسم دینی
و نقد آن از منظر نهج البالغه

چند نکته میتوان اشااره کرد :نخست اینکه دین شریعت الهی است و الهی بودن آن ضامن حقیقی بودن

اسات این اسات که حتی اگر دینداری به احسااس و شوق به بی نهایت تعریف شود ،بی نیاز از بعد معرفتی
نیسات زیرا زمانی که از نزدیکی و تقرب به خدا سخن به میان میآید نظریهی احساس شالیرماخر درصدد
بیان رابطه عاطفی و احساااساای اساات که حاصاال آن وابسااتگی مطلق به موجودی بینهایت اساات در این
وابساتگی وجود عقل ضاروری است .همرنین نظریه احساس از جهت رابطه دین و احساس نیز قابل نقد
اسااات .طبق بیااناات حضااارت علی  در نهجالبالغه درک عاطفهگروانه از دین و تجربهی احسااااس
وابساتگی به خدا تنها بخشای از بعد عاطفی معرفت قلبی انساان نسابت به خداسات و قلب به خاطر وجود
ً
حکماات در آن دارای کااارکرد معرفتی و ادراکی نیز هسااات .نهااایتااا میتوان گفاات آنرااه بیش از هر چیز
نظریهی احسااااس شاااالیرماخر را نقد پذیر میکند مبنایی اسااات که این نظریه بر آن اساااتوار اسااات و آن
پلورالیسام دینی و مسااوی قرار دادن دین با تجربه دینی اسات در کنار اینکه نظریهی احساس بیش از هر
چیز ناظر به کارکرد عاطفی قلب است و کارکرد ادراکی و عملی آن در مرکز توجه نیست.
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