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چکیده
طــی ســالیان اخیــر اهتمــام اصلــی روشــنفکران دینــی ایــن دیــار معطــوف بــه تبییــن و 
ــای  ــا گزاره ه ــی ب ــاط عقالن ــراری ارتب ــی برق ــدرن و چگونگ ــای م ــای دنی ــل مؤلفه ه تحلی
ــا معرفــی  ــا ب ــود ت ــر آن خواهیــم ب ــژه دینــی بوده اســت. در ایــن جســتار ب ســنتی و به وی
ــی  ــینی، چگونگ ــی حس ــید مجتب ــم س ــر به قل ــای معاص ــن داری در دنی ــاب دی ــد کت و نق
ــک  ــگاه ی ــرده و از ن ــی ک ــر را بررس ــای معاص ــی دنی ــرایط کنون ــتن در ش ــه زیس دینداران
روشــنفکران دینــی، ضمــن بررســی پــاره ای از مؤلفه هــای دنیــای معاصــر و معرفــت دینــی 
در دنیــای کنونــی، پاســخ های ایــن پژوهشــگران گرامــی را پیرامــون ایــن ســؤال اساســی 
ــال  ــر به دنب ــای معاص ــه در دنی ــای مدرنیت ــود پیچیدگی ه ــا وج ــوان ب ــه می ت ــه »چگون ک
ــة  ــا آن باشــد؟«، را در بوت ــا ســازگار ب ــای معاصــر ی ــده از دنی ــه برآم ــداری باشــیم ک دین

نقــد قــرار دهیــم. 

کلیدواژه ها: 
روشنفکری دینی، دنیای معاصر، دینداری، رابطة انسان با خدا.

مقدمه
ــده و  ــا باقیمان ــرای م ــته ب ــان گذش ــه از جه ــری ک ــن عنص ــن و مهم تری قوی تری
ــوت در  ــاًل به ق ــه فع ــت؛ ک ــن اس ــده، دی ــناخته ش ــم ش ــم قدی ــاد عال ــن نم بهتری
جهــان جدیــد حضــور دارد. از دیگــر ســو، جهــان جدیــد واجــد عناصــری اســت کــه 
در پــاره ای مــوارد بــا جهــان قدیــم و اندیشــة دینــی ســازگاری و همخوانــی نــدارد 
ــه به ســوی دیگــری  ــن دو ســوی معادل و گاه موجــب نســخ و لغــو هــر کــدام از ای

یک همدلی مومنانه

 دکتر محمدباقر منصورزاده
دکترای علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

بررسی و نقد کتاب دین داری در دنیای معاصر
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شده اســت. از همیــن رو نویســندة کتــاب دیــن داری در دنیــای معاصــر کوشیده اســت 
بــرای ایــن تعــارض و دوگانگــی راه حــل و پاســخی درخــور و شایســته در پیــش روی 

خواننــدگان ایــن اثــر و تمــام عالقه منــدان عرصــة اندیشــة دینــی قــرار دهــد. 
ــگارش  ــدف از ن ــد ه ــح ده ــا توضی ــد ت ــالش می کن ــگفتار ت ــنده در پیش نویس
ــرای  ــی ب ــوایان دین ــول پیش ــورد قب ــرایط الزم م ــل ش ــت حداق ــاب رعای ــن کت ای
ــه و  ــور روحی ــه فراخ ــس ب ــر ک ــه »ه ــد ک ــد می کن ــت و تأکی ــودن اس دیندارب
اســتعداد خویــش از ایــن سرچشــمه ی گران بهــای الهــی  )دیــن( بیشــتر بهره منــد 

می گــردد«  )حســینی، 1397، ص. 7(.
ــات  ــا و نظری ــه دیدگاه ه ــادن ب ــم و ارج نه ــن تکری ــتار ضم ــن نوش ــا در ای م
ایــن اثــر، خواهیــم کوشــید تــا ضمــن معرفــی اجمالــی بخش هــای گوناگــون ایــن 
کتــاب، برخــی از نظــرات و دیدگاه هــا را در برابــر نــگاه جــاری در ایــن اثــر نهــاده 
ــی  ــوی علم ــی و گفت وگ ــة علم ــارب آراء چرخ ــن تض ــا از ای ــیم ت ــدوارم باش و امی

ــرود. ــش ب به پی

معرفی اثر و نویسنده
ســیدمجتبی حســینی متولــد 1338 تحصیــالت حوزوی خــود را از ســال دوم راهنمایی 
آغــاز کــرد و در ســن 30 ســالگی بــه اجتهــاد رســید. وی همچنیــن به طــور همزمــان 
ــس از آن کارشناســی  ــران و پ ــاختمان از دانشــگاه ته کارشناســی مهندســی راه و س

ارشــد معمــاری و کارشناســی ارشــد فلســفه علــم را نیــز کســب نمــود.
از ایشــان تاکنــون بیــش از 20 تألیــف منتشــر شده اســت؛ ایــن اثــر دیــن داری 
ــالة ایشــان  ــف و بخشــی از ســخنرانی های 20 س ــن تألی ــر، آخری ــای معاص در دنی
ــازار  ــا 1200 نســخه در ســال 1397 وارد ب اســت و از ســوی انتشــارات نیســتان ب

■ حســینی، ســیدمجتبی  )1397(. دین داری در 
دنیای معاصر، تهران: کتاب نیستان.
شابک؛    978-964-337-991-9
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ــری  ــک نتیجه گی ــش و ی ــگفتار، 16 بخ ــک پیش ــاب دارای ی ــن کت ــت. ای شده اس
ــاً شــامل 160 صفحــه می باشــد. ــه مجموع اســت ک

نویســنده در پیشــگفتار، هــدف از نــگارش ایــن کتــاب را تعــادل در ســبک زندگی 
ــی در  ــی گوناگون ــاری و معرفت ــای رفت ــا چالش ه ــاالً ب ــه احتم ــد ک ــانی می دانن کس
دنیــای معاصــر روبــه رو هســتند و امــکان ســازگاری پیداکــردن بــا مؤلفه هــای مــدرن 
ــد  ــد می کن ــد و تأکی ــن، ندارن ــه دی ــتن ب ــل دلبســتگی داش ــد را به دلی ــای جدی دنی
ــراد دردمنــد و اندیشــه محوری  ــا آن دســته از اف ــر ب ــن اث کــه روی ســخن وی در ای

اســت کــه بــرای ذهــن و دل خــود ارزش ویــژه ای قائل انــد  )ص. 8(
نویســنده دو بخــش از ایــن کتــاب را بــه تبییــن دنیای معاصــر و وجــوه گوناگون 
آن اختصــاص داده و تأکیــد می کنــد کــه چالــش میــان حــوزة دیــن و دنیــا، اگــر 
چــه چالشــی اســت قدیمــی و کهنــه امــا پــس از رنســانس و عصــر نوزایــی علمــی 
ــه  ــا ب ــود ت ــالش می ش ــه ت ــده و در ادام ــر ش ــی جدی ت ــن رویاروی ــرب، ای در غ
ــن و  ــا دی ــای معاصــر چــه کاری ب ــن پرســش پاســخ داده شــود کــه »مگــر دنی ای

دیــن داری داشــته و دارد؟«.
نویســنده تــالش دارد برخــی مؤلفه هــای دنیــای معاصــر هم چــون »پیشــرفت علــم و 
تکنولــوژی«، »عقل گرایــی و خــردورزی«، »دوری از معنویــت«، »پیدایــش ســرگرمی های 
ــر خواســته ها و تمایــالت و نیازهــای  ــرای بشــر« و »انســان محوری و تأکیــد ب متنــوع ب

او« را در ایــن کتــاب مــورد بازخوانــی انتقــادی قــرار داده و تشــریح نمایــد.
ــه تبییــن و تحلیــل مفهــوم آزادی و چالش هــای  ــر ب ــن اث در بخــش بعــدی ای

ــه می شــود. ــم پرداخت ــن و عل ــده از آن در دو عرصــة دی برآم
مؤلــف ضمــن تأکیــد بــر اهمیــت آزادی در سرنوشــت هــر انســانی، جایــگاه آن 
را در عرصــة دیــن ســتایش می کنــد و برخــی چالش هــای میــان دینــداری و تقیــد 
ــنده در  ــد. نویس ــرح می کن ــر را مط ــوی دیگ ــودن از س ــو و آزادی و رهاب از یک س
پاســخ بــه ایــن شــبهه کــه دینــداری مانــع و مزاحــم آزادی نیســت، معتقــد اســت 

کــه »دینــداری بــدون آزادی اصــاًل دینــداری نیســت«  )ص. 18(.
از نظــر نویســنده دینــداری و عبودیــت خداونــد بخشــی از قوانیــن تغییرناپذیــر 
و همیشــگی آفرینــش و هســتی اســت و همســو نبــودن بــا ایــن اصــل همیشــگی 
خــالف قوانیــن آن اســت؛ درســت ماننــد دســتگاه گــوارش انســان، هنگامــی کــه 
ــه خــوردن می کنــد خــالف آزادی فــردی او نیســت و مجبورکــردن  فــرد را وادار ب
ــه  ــرد ک ــه می گی ــنده نتیج ــدارد. نویس ــا آزادی ن ــی ب ــوردن تناقض ــه غذاخ وی ب
ــر آزادی نمی بینــد  امــروزه هیــچ متفکــری پایبنــدی بــه قوانیــن هســتی را در براب
ــد و در  ــد می دانن ــی هســتی را، خداون ــذار واقع ــداران، قانون گ ــو دین ــر س و از دیگ

ــد. ــا آفرینــش تلقــی می کنن ــن را هماهنــگ و همســو ب نتیجــه دی
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ــردی را در  ــار ف ــة اختی ــن در عرص ــه گاه دی ــای گ ــف محدودیت ه ــه مؤل البت
ــن  ــی از مهم تری ــد یک ــر می رس ــد. به نظ ــددادن می دان ــی و پن ــة اخالق ــد توصی ح
ــن اســت کــه نویســنده یکــی از  ــاب ای ــن بخــش از کت ــات مطرح شــده در ای نظری
ــه  ــت ک ــد اس ــد و معتق ــان می دان ــوری انس ــر را حق مح ــای معاص ــای دنی مؤلفه ه
ــه هــدف از آن  ــای تجــاری و سیاســی نهفته اســت ک ــن شــعار انتفاع ه ــس ای در پ
ــت؛  ــدرت اس ــای در رأس ق ــا کارتل ه ــراد ی ــع اف ــا مناف ــان ب ــردن انس ــو ک همس
ــا علــم پزشــکی و عــدم مالک داشــتن رضایت هــای شــخصی  چراکــه در مقایســه ب
بیمــار بــرای یــک پزشــک متعهــد، لزومــاً انســان همیشــه مصلحــت حقیقــی خــود 

را تشــخیص نمی دهــد  )ص. 23(.
ــین  ــش پیش ــا بخ ــکاری ب ــی آش ــه درهم تنیدگ ــدی ک ــش بع ــنده در بخ نویس
ــراردادن آن در دو بخــش جــدا از هــم خیلــی منطقــی به نظــر نمی رســد؛  دارد و ق
ــه انســانیت و  بیــان مــی دارد کــه اساســاً دنیــای معاصــر خدمــت قابــل توجهــی ب
ــده از  ــم تنی ــبکه ای دره ــه ش ــد ک ــه می ده ــرده و ادام ــی نک ــم واالی اخالق مفاهی
قدرت هــای مالــی و فرهنگــی و سیاســی در دنیــای معاصــر اجــازه نمی دهــد افــراد 

دینــدار و آزاده مجالــی بــرای اندیشــیدن و آزادگــی داشــته باشــند  )ص. 28(.
در ایــن اثــر بعــد از آزادی به عنــوان یکــی از مؤلفه هــای دنیــای معاصــر کــه در 
مقابــل بــا تقیدگرایــی دینــی قــرار دارد، چالــش بعــدی دنیــای امروزیــن چالــش دین 
و دانــش اســت. نگارنــدة ایــن اثــر بعــد از آن کــه تحــوالت رنســانس و دنیــای مــدرن 
بــر روابــط و گزاره هــای دینــی و چگونگــی تعــارض دیــن و علــم در غــرب را مــورد 
ــوژی چــه در  بررســی قــرار می دهــد اســتدالل می کنــد کــه علــوم تجربــی و تکنول
ــری  ــته های بش ــال و خواس ــرآوردن آم ــه در ب ــوا و چ ــه در محت ــش، چ روش پژوه
و تزئیــن و تکمیــل فضــای مــادی زندگــی آدمیــان، دیــن و دینــداری را به چالــش 

ــد: ــی می کن ــه بررس ــد زمین ــا را در چن ــن گرفتاری ه ــی از ای ــت و برخ کشیده اس
اهمیت نظریه ابطال پذیری در عرصة علم و عدم استفاده از آن در آموزه های دینی.  
ــی    ــاه و لذت طلب ــه رف ــری ب ــته های بش ــام خواس ــودن تم ــه و معطوف ب توج

ــی نیســت. ــای دین ــن آموزه ه ــای بنیادی ــورد از مؤلفه ه ــن م ــه ای بشــر ک
تناقــض میــان گزاره هــا و آموزه هــای منابــع دینــی و منابــع علمــی در   

هستی شــناختی. گوناگــون  عرصه هــای 
ملجــاء و مرجع بــودن دانــش و تکنولــوژی به هنــگام مشــکالت و ســایر   

گرفتاری هــا و عــدم باورداشــتن بــه پــاره ای از آموزه هــای دینــی هم چــون 
ــزه و... ــی، معج ــیت اله مش

ــد و  ــخ ده ــبهات پاس ــن ش ــی از ای ــد به برخ ــش می کوش ــن بخ ــف در ای مؤل
اســتدالل می کنــد کــه اساســاً کارکــرد دیــن کارکــردی اســت بــرای تعالــی روحــی 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             4 / 13

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-114-en.html


350129

سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

یک همدلی مومنانه

و اخالقــی و نــه توضیــح و تبییــن قوانیــن علمــی از جملــه فیزیــک. نویســنده بیــان 
ــه،  ــوا یافت ــان ســنتی محت ــی در اذه ــای دین ــوان باوره ــه آن چــه به عن ــی دارد ک م
ممکــن اســت اصالــت حقیقــی نداشــته باشــند و حاصــل تصــورات عمــوم باشــد و 
ــع شــناخت  ــن منب ــوان اصیل تری ــرآن به عن ــح ق ــه فهــم صحی ــر این ک ــد ب ــا تأکی ب
ــی  ــرآن را سراســر متن ــن ق ــد تفســیرهای هرمنوتیکــی اســت، مت ــت، نیازمن معرف

ــد  )ص. 34(. ــی می کنن ــود معرف رمزآل
ــراط در انتظــارات از  ــه اف ــرد ک ــاب نتیجــه می گی ــن بخــش از کت ــف در ای مؤل
کارکردهــای دیــن و افراط گرایــی برخــی از پیــروان دیــن از یک ســو و کم گذاشــتن 
مبلغــان دینــی از دیگرســو موجــب ایــن شــده کــه برخــی بــه ایــن نتیجــه برســند 
ــاور ایشــان  ــدارد در حالی کــه به ب کــه دیــن امــکان زیســت در دنیــای معاصــر را ن
هیــچ تناقضــی میــان دانــش به عنــوان یکــی از مؤلفه هــای دنیــای معاصــر و دیــن 

وجــود نــدارد و ایــن ادعــا در ســیرة عملــی بــزرگان دینــی مــا نیــز هویــدا اســت.
از نظــر نویســنده ادعــای دیــن، پاســخگویی در ســاحت علــم و دانــش نیســت 
و بهتریــن تجویــز بــرای مســالمت آمیز زیســتن دیــن در عصــر مــدرن ایــن اســت 
کــه می بایســت اجــازه داد کــه دیــن آرامــش درونــی و تعالــی معنــوی را بســازد و 

ــاه مــادی و دنیــوی باشــند  )ص. 4(. ــوژی به دنبــال آســایش و رف دانــش و تکنول
ــر دیــن داری در دنیــای معاصــر بعــد از آن کــه آزادی و علم گرایــی را  ــف اث مؤل
ــن داری و  ــان دی ــای می ــدن چالش ه ــود آم ــر در به وج ــای مؤث ــوان مؤلفه ه به عن
ــدی  ــاب خــود بحــث جدی ــدی کت ــد در بخــش بع ــی می کن ــای معاصــر معرف دنی
ــد؛  ــی می باش ــد زمان ــش بُع ــد و آن چال ــرح می کن ــر را مط ــش دیگ ــک چال از ی
ــن  ــة دی ــان و ارائ ــان بی ــان زم ــی می ــة زمان ــان و فاصل ــا کــه گذشــت زم به این معن
ــه  ــت ک ــون شده اس ــش گوناگ ــد چال ــدن چن ــود آم ــث به وج ــال باع ــان ح ــا زم ب

ــد: ــرار می ده ــته ق ــا را در 5 دس ــنده آن ه نویس
عــدم تفاهــم محتوایــی میــان گزاره هــای اولیــه در دیــن و بــاور داشــتن بــه   

آن گزاره هــا در دنیــای معاصــر کــه موجــب تردیــد و ســهل انگاری از ســوی قشــر 
ــت. ــدار شده اس دین

ــب    ــن موج ــش دی ــان پیدای ــی و زم ــای کنون ــبک زندگی ه ــاوت در س تف
به وجــود آمــدن تردیــد در ذهــن و دل دینــداران شده اســت.

گذشــت زمــان و فاصلــة زمانــی نســبتاً زیــاد بــا دورة پیدایــش ادیــان موجــب   
پدیدآمــدن نوعــی پلورالیســم و تکثرگرایــی دینــی و افراط گرایــی گشته اســت.

سوءاستفاده و تحقیق توده ها به واسطة دین، شیوع زیادی داشته است.  
ــی در    ــا اولویت هــای کنون ــاً این کــه اولویت هــا در متــون اولیــة دینــی ب نهایت

دنیــای معاصــر بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند.
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ــام  ــه فرج ــده را ب ــئله های مطرح ش ــبهات و مس ــه ش ــدون این ک ــنده ب نویس
ــر  ــه دهــد وارد بخــش بعــدی اث ــا راهــکاری ارائ ــرای آن هــا پاســخ و ی برســاند و ب
ــود. ــام دارد، می ش ــداری« ن ــا دین ــر ب ــای معاص ــوارض دنی ــش ع ــه »چال ــود ک خ

ــن  ــر تفــاوت میــان دی ــا ب ــن قســمت از کتــاب تــالش می کنــد ت ــف در ای مؤل
ــن و  ــان دی ــة می ــه رابط ــد ک ــان ده ــان نش ــة ایش ــد و به گفت ــد کن ــنت تأکی و س
ســنت های فرهنگــی رابطــة عمــوم و خصــوص من وجــه اســت  )ص. 47(. 
ــاره ای  ــی، پ ــه مذهب ــوم ب ــع موس ــی جوام ــت در برخ ــن اس ــه ممک ــا ک بدین معن
ــاط و گاهــی  ــن و برخــی ســنت ها بی ارتب ــا دی ــا هماهنــگ ب ــن و ی ســنت ها از دی

ــن باشــد. ــا دی ــارض ب در تع
ــای  ــاز هــم برخــی از تفاوت هــای دنی ــک تقســیم بندی دیگــر ب نویســنده در ی
معاصــر و دینــداری را مطــرح می کنــد. در ایــن بخــش از نظــر حســینی، دو مؤلفــة 
قداســت و قداســت زدایی و همچنیــن گســتردگی و تنــوع رســانه ای موجــب 

ــت. ــاحت اس ــن دو س ــان ای ــری می ــای دیگ ــدن چالش ه به وجودآم
ــداری به طــور  ــد برخــالف آن کــه دین در مؤلفــة نخســت نویســنده تأکیــد می کن
معمــول بــا پذیــرش قداســت زدایی همــراه اســت لیک دنیــای معاصــر توجــه و اهمیتی 
ــد از  ــنده بع ــد  )ص. 48(. نویس ــداری نمی ده ــت مداری و حرمت م ــه قداس ــبت ب نس
ــد کــه دنیــای  ــه نتیجــه می گیرن روشــن کردن اصطــالح فیزیکــی »اینرســی« این گون
معاصــر بــرای آن کــه بتواننــد تأثیرگــذار باشــد بایــد بتوانــد ســکون و اینرســی موجــود 

در باورهــای دینــی افــراد را درک کــرده و بــا خــود همــراه کنــد.
مؤلفــة دوم مــورد تأکیــد نویســنده در ایــن بخــش همان طــور کــه گفتــه شــد 
تنــوع و پیچیدگــی رســانه ها اســت. از نظــر مؤلــف ایــن ویژگــی در پنــج بعــد باعــث 

ایجــاد چالــش میــان دنیــای معاصــر و دینــداری شــده کــه عبارتنــد از: 
ــته و    ــون در گذش ــای گوناگ ــان و باوره ــه ادی ــبت ب ــا نس ــاوت آگاهی ه قض

ــون. ــانه های گوناگ ــترش رس ــایة گس ــی در س ــن آگاه ــش ای ــی و افزای ــر کنون عص
ــی    ــب جابه جای ــه موج ــی ک ــای هویت ــا و بحران ه ــانی ها و دل مردگی ه پریش

و تغییرهــای مــداوم در دیــن افــراد می شــود.
ــا    ــرش آن ه ــه پذی ــا ک ــیاری از ناهنجاری ه ــدن بس ــدن و هنجاری ش عرفی ش

بــرای قشــر دینــدار ممکــن نیســت.
را    انســان  آن هــا،  بی حدومــرز  هجــوم  و  رســانه ها  کنترل نشــدگی 

ــق و  ــر تعم ــواره ب ــن هم ــه دی ــرده در حالی ک ــه ک ــر و اندیش ــدة تفک مصرف کنن
تولیــد اندیشــه تأکیــد می کنــد.

ــد    ــاد کرده ان ــی ایج ــای عموم ــانه ها در باوره ــه رس ــی ک ــرم و عمیق ــوذ ن نف
ــن  ــان« در ای ــی پنه ــح« و در »بایدزای ــی صری ــالح »بایدزدای ــنده از اصط و نویس
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ــا تفکیک هــای  ــرد؛ منظــور نویســنده ایــن اســت کــه رســانه ها ب مــورد بهــره می ب
گوناگــون خــود تــالش می کننــد تــا آن قرائــت و تفســیری را از دیــن بــه جامعــه 

ــا منافــع و تمایــالت آن هــا اســت  )ص. 59(. منتقــل کننــد کــه همســو ب
ــدرت  ــه ق ــه ب ــا توج ــه ب ــرد ک ــن بخــش نتیجــه می گی ــان ای نویســنده در پای
ــوذ و  ــورد نف ــان م ــب و ذهنش ــد قل ــدار نبای ــراد دین ــر، اف ــن عص ــانه ها در ای رس

ــرد  )ص. 59(. ــرار گی ــان ق ــن جری ــا ای ــویی ب همس
ــب  ــه مخاط ــود را ب ــن خ ــر بنیادی ــن نظ ــف ای ــاب، مؤل ــدی کت ــث بع در مبح
منتقــل کنــد کــه امــکان همپوشــانی و تعامــل دینــداری بــا دنیــای معاصــر نه تنهــا 
کامــاًل ممکــن و شــدنی اســت بلکــه بســیاری از افــراد مشــتاقانه خواهــان همیــن 

رابطــه  )ارتبــاط بــا خــدا( هســتند.
نویســنده مهم تریــن ویژگــی دیــن را به عبارتــی توحیــد و پرســتش خداونــد یگانــه 
مطــرح می کنــد و بیــان مــی دارد کــه در ایــن بخــش از کتــاب قصــد دارد تــا نشــان 
دهــد انتظــار اولیــه و ســادة دیــن از دینــدار چیســت؟ و چگونــه ارتبــاط بــا خداونــد 
آرامــش قلبــی افــراد را در دنیــای معاصــر فراهــم می کنــد؟ لــذا نویســنده در ادامــة ایــن 
مبحــث در هفــت بخــش مجــزا مطالبــی را تحــت عنــوان رابطــة انســان بــا خــدا مطرح 
ــا خــدا  می کنــد و ضمــن آن کــه هــدف دیــن را شــکل دهی درســت رابطــة انســان ب
معرفــی کنــد معتقــد اســت کــه تمــام انســان ها اعــم از مؤمنیــن یــا غیرمؤمنیــن امکان 

بهره منــدی از مالقــات بــا خــدا را دارنــد  )ص. 66(.
بــه دلیــل محدودیــت به ناچــار تنهــا ســرفصل های شــش بخــش را کــه 
ــا خــدا را تحلیــل می کنــد مختصــر بیــان کنیــم  نویســنده در آن رابطــة انســان ب
کــه عبارتنــد از عبــادت، محبــت قلبــی، ذکــر قلبــی و زمانــی، دعــا و تأکیــد و تفاوت 
آن بــا ســؤال و مســئله، نیــاز فطــری انســان بــه کمال گرایــی و برآورده شــدن ایــن 
نیــاز در رابطــه بــا خــدا و در آخــر رابطــة ویــژه ای کــه برخــی بنــدگان خــاص بــا 
ــق خــود می شــود.  ــه خال ــا ب ــه موجــب عشــق آن ه ــد ک ــرار می کنن ــد برق خداون

ــن  ــی ای ــل چگونگ ــیر مفص ــح و تفس ــه توضی ــاب ب ــه از کت ــش از 80 صفح بی
ــم  ــا مفاهی ــب را ب ــد مخاط ــالش می کن ــنده ت ــد و نویس ــاص می یاب ــاط اختص ارتب
معنــوی و احساســی ارتبــاط بــا خــدا ســوق دهــد و تأکیــد کنــد درک ایــن رابطــه 

ــا عقــل و اســتدالل ممکــن نیســت. ب
ــام دارد و به نوعــی از نظــر محتــوا، فصــل  بخــش بعــدی کتــاب »علــم و دیــن« ن
ــد  ــالش می کن ــمت ت ــن قس ــنده در ای ــود. نویس ــوب می ش ــز محس ــری نی نتیجه گی
تــا نســبت بــه رواج ایــن عقیــده کــه در دنیــای معاصــر صرفــاً علــم و دانــش یکه تــاز 
دنیــای معاصــر هســتند و دیــن به دلیــل عــدم ماهیــت غیرعلمــی آن خیلــی رســمیت 
نــدارد انتقاداتــی را وارد نمایــد. از همیــن روی نویســنده بــا تعریــف و تبییــن علــم و بــر 
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ــم و تفکــر و هوشــمندی  ــر چــه عل ــه اگ ــی دارد ک ــان م شــمردن ویژگی هــای آن، بی
موجــب می شــود کــه انســان امــکان ارتبــاط میــان اشــیاء و امــور واقــع را درک کنــد 
)ص. 150( امــا همیــن علــم امــکان هدایــت و گاه تشــخیص حقیقــت را نــدارد. مؤلــف 
علــم را تالشــی بــرای بازســازی عالــم هســتی از طریــق فراینــد مفهوم پــردازی می دانــد؛ 
بــر ایــن اســاس بــرای علــم درک امــوری هم چــون ســنت کــه بــه ناخــودآگاهِ آدمــی 
ــر  ــی، امکان پذی ــداف نهای ــایی اه ــم در شناس ــی عل ــدم توانای ــل ع ــاط دارد به دلی ارتب
ــدار  ــر هش ــای معاص ــنت ها در دنی ــذف س ــر ح ــه خط ــبت ب ــنده نس ــت. نویس نیس
می دهــد و معتقــد اســت به واســطة حــذف ســنت ها روح و ناخــودآگاه ذهــن بشــریت 
رو بــه زوال مــی رود  )ص. 152(. لــذا بــا ایــن تعاریــف از علــم و دیــن، »ســازگاری ایــن 
ــگ  ــن لن ــدون دی ــم ب ــی عل ــای معاصــر ممکــن و شــدنی اســت و به عبارت دو در دنی

اســت و دیــن بــدون علــم نابینــا  )ص. 155(.
همان طــور کــه مالحظــه شــد در ایــن اثــر تــالش شده اســت تــا بــه چالش هــا 
ــتار  ــن نوش ــة ای ــود. در ادام ــه ش ــای معاصــر پرداخت ــداری و دنی ــای دین و محوره
ــه  ــم و ب ــر بپردازی ــن اث ــی ای ــد شــکلی و محتوای ــل و نق ــه تحلی ســعی می شــود ب

نقــاط قــوت و ضعــف آن توجــه نماییــم.

بررسی و نقد شکلی اثر
ــر ایــن اســت کــه بخش هــای کتــاب به صــورت مختصــر  ــاز اث ــکات ممت یکــی از ن
ــای نویســنده  ــر بخــش نظــرات و دیدگاه ه ــن شده اســت و در ه ــر تدوی ــا یکدیگ ب
ســیر منطقــی دارد کــه در بســیاری از بخش هــا می تــوان نتیجه گیــری نهایــی هــر 
بخــش را بــا قلــم نویســنده درک نمــود. دومیــن ویژگــی ممتــاز شــکلی اثــر انتخــاب 
تیترهــا و ارتبــاط نســبتاً منســجم آن تیتــر بــا مطالبــی اســت کــه در ادامــه بیــان 
ــوان در قلــم روان حســینی در  ــر را می ت می شــود. ســومین ویژگــی مثبــت ایــن اث
ــای فلســفی و قلمــی  ــه دور از پیچش ه ــرده ب ــف ســعی ک ــت. مؤل ــاب یاف ــن کت ای
به صــورت روشــن و ســاده موضــوع کتــاب را پیگیــری کــرده و نظــرات خــود را در 
معــرض نــگاه خواننــده قــرار دهــد. چهارمیــن ویژگــی ارزنــدة ایــن کتــاب از نظــر 
شــکلی ایــن اســت کــه نویســنده هرجــا کــه نیــاز بــوده برخــی از نــکات الزم را در 
پاورقــی توضیــح داده تــا بــه ایــن طریــق از ســردرگمی خواننــده جلوگیــری شــود.

ــتن  ــاب نداش ــن کت ــتی های ای ــی از کاس ــطور یک ــن س ــدة ای ــر نگارن ــه نظ ب
ــد  ــده نمی توان ــه خوانن ــوری ک ــت؛ به ط ــذاب اس ــب و ج ــد مناس ــر روی جل تصوی
ــه  ــه ب ــدم توج ــر ع ــن اث ــتی ای ــن کاس ــد. دومی ــرار کن ــا آن برق ــی ب ــاط گرم ارتب
آییــن نگارشــی صحیــح اســت کــه برخــی از ایــن لغزش هــای نگارشــی به صــورت 

ــوند. ــان می ش ــه بی ــروار در ادام تیت
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در صفحــة 14 خــط 24 بعــد از نقطــة پایــان جملــه از حــرف »و« اســتفاده   
ــه دارد. ــه کمــاکان ادام ــه نشــان می دهــد جمل شــده ک

ــة    ــا« در صفح ــون »مولتی مدی ــی هم چ ــاب واژگان ــد انتخ ــر می رس ــه نظ ب
ــوان  ــدارد و می ت ــا »بایدزدایــی« و »بایدزایــی« توانایــی انتقــال مفهــوم را ن 52 و ی

ــد. ــا برگزی ــای آن ه ــب تری را به ج واژگان مناس
امــا بزرگتریــن کاســتی شــکلی ایــن کتــاب ایــن اســت کــه فهرســت مطالــب 
ــتند؛  ــن نیس ــخص و روش ــاب مش ــون کت ــای گوناگ ــت و بخش ه ــل نیس آن کام
ــی دو صفحــه اســت و برخــی  ــا در حــد یک ــراً برخــی از بخش ه ــه ظاه به طوری ک
از بخش هــا تــا 20 صفحــه هــم ادامــه دارنــد و ایــن تفــاوت، زیبنــدة کتــاب نیســت.

بررسی و نقد محتوایی اثر
ــر  ــن اث ــی ای ــازات محتوای ــته ترین امتی ــن و برجس ــه مهم تری ــمت ب ــن قس در ای
به صــورت فهرســت وار می پردازیــم. از جملــه مهم تریــن امتیــازات محتوایــی 
کتــاب می بایســت به عنــوان جــذاب آن اشــاره کــرد؛ از آن جــا کــه از ویژگی هــای 
ــدم  ــطة ع ــت به واس ــران هوی ــی و بح ــی حیران ــذار نوع ــع درحال گ ــی جوام کنون
ــه  ــه ب ــتگی و توج ــو و دلبس ــدرن از یک س ــع م ــات جوام ــا مقتضی ــازگاری ب س
ــاز  ــف نی ــن مؤل ــت بنابرای ــهود اس ــر مش ــوی دیگ ــن، از س ــژه دی ــنت ها به وی س

ــت. ــخیص داده اس ــی تش ــض به خوب ــن تناق ــل ای ــرای ح ــه را ب جامع
ــا  ــرای م ــته ب ــان گذش ــه از جه ــری ک ــن عنص ــن و مهم تری ــه قوی تری ــا ک از آن ج
باقــی مانــده و بهتریــن نمــاد عالــم قدیــم اســت، دیــن بــوده کــه فعــاًل بــا قــوت در جهان 
جدیــد حضــور دارد  )ســروش، 1387، ص. 1( ایــن خاصیــت در جامعــة ایــران به واســطة 

حکومــت دینــی کــه در آن مســتقر اســت اهمیــت و توجهــی فزون تــر می طلبــد.
ــر  ــد بناب ــعی می کن ــف س ــه مؤل ــت ک ــن اس ــاب ای ــی کت ــر محتوای ــاز دیگ امتی
ــد  ــیک و گاه جدی ــه پرســش های کالس ــی، ب ــب نواندیشــان دین ــبک غال ــیوه و س ش
ــتگاه  ــکار از دس ــوری آش ــه داده و به ط ــه روز ارائ ــد و ب ــخی جدی ــن، پاس ــوزة دی در ح
اندیشــه ای هرمنوتیــک بهره منــد شــود؛ حقیقتــاً آن چــه جامعــة مســلمانان امــروز فاقد 
آن هســتند، بهره بــرداری از هرمنوتیــک فلســفی به منظــور ارائــة یــک فهمیــدن قابــل 
قبــول و عقالنــی و قابــل دفــاع از کتــاب و ســنت اســت  )مجتهــد شبســتری، 1384، 
ــد برداشــتی  ــا خداون ــه نویســنده از مناجــات حضــرت موســی ب ــرای نمون ص. 17(. ب
عرفانــی و زیباشــناختی دارد به نوعــی کــه خواننــده را جــذب ایــن نــوع تفســیر می کنــد  
)ص. 88(؛ و بــرای تأییــد ایــن موضــوع به روشــنی نســبت بــه رازآلــود بــودن معنــای 
ــای  ــته و از تحلیل ه ــه گذاش ــی صح ــن دین ــع و مت ــن منب ــوان مهم تری ــرآن به عن ق

ــد  )ص. 34(. ــت می کن ــن عرصــه حمای هرمنوتیکــی در ای
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ویژگــی ممتــاز دیگــر ایــن کتــاب از نظــر محتوایــی ایــن اســت کــه نویســنده 
ــه  ــش ارائ ــر بخ ــش را در ه ــرات خوی ــن نظ ــا و روش ــورت رس ــود به ص ــر خ در اث
ــگاه  ــرض ن ــود را در مع ــرات خ ــث نظ ــری بح ــن نتیجه گی ــان ضم ــرده و در پای ک
ــفی و  ــای فلس ــاب و پیچش ه ــکان از اطن ــد ام ــا ح ــد و ت ــرار می ده ــده ق خوانن
ــود از  ــور خ ــفاف منظ ــور ش ــنده به ط ــه نویس ــرای نمون ــد. ب ــی دوری می کن کالم
ــای معاصــر و مؤلفه هــای آن را  ــا جامعــة ســنتی، دنی ــاوت آن ب جامعــة دینــی، تف
بیــان می کنــد و خواننــده را وارد حــدس و گمانه زنی هــای خــود نســبت بــه متــن 

ــد. ــاب نمی کن کت
یکــی دیگــر از ویژگی هــای محتوایــی ایــن اثــر آن اســت کــه نویســنده به علــت 
بهره منــدی از تحصیــالت حــوزوی، اشــراف کاملــی نســبت بــه شــاخص های دیــن 
ــوزوی  ــاخص های ح ــی ش ــگام معرف ــه هن ــالم دارد به طوری ک ــن اس ــژه دی و به وی
آن به طــور دقیــق و شــفاف نشــان می دهــد کــه دیــن اســالم، توحیــد را به عنــوان 
ــه  ــیر چگون ــن تفس ــد  )ص. 61( و ای ــیر می کن ــه تفس ــل چگون ــن اص بنیادی تری
ــد در کنــار مؤلفه هــای گوناگــون دنیــای معاصــر همزیســتی مســالمت آمیز  می توان

ــه ای را داشــته باشــد. و تعامل گون
در ادامــه تــالش خواهــد شــد ضمــن رعایــت ادب و احتــرام بــه جایــگاه علمــی 
مؤلــف کتــاب، برخــی از کاســتی ها و نقــاط ضعــف آن کــه از نــگاه منتقــد موجــب 
سســتی اثــر شــده به صــورت خالصــه و فشــرده ذکــر شــود؛ امیــد آن کــه در ایــن 

مطالــب رعایــت انصــاف شــده باشــد.
در نخســتین گام لــزوم توجــه مجــدد بــه بخشــی از کتــاب کــه نویســنده در آن 
ــود؛  ــاس می ش ــد  )ص. 32( احس ــرح می کن ــداری را مط ــش و دین ــای دان چالش ه
آن گونــه کــه می تــوان درخصــوص برخــی از ایــن چالش هــا احســاس تردیــد داشــت. 
ــاخص های  ــی و ش ــیر مفهوم ــریح س ــرای تش ــگران ب ــی از پژهش ــه برخ آن چنان ک
ــن  ــی را تبیی ــل توجه ــق و قاب ــرات دقی ــخ نظ ــول تاری ــی در ط ــای علم پارادیم ه

ــری، 1392، ص ص. 32-28(. ــه منوچه ــد ب ــگاه کنی ــه ن ــرای نمون ــد  )ب نموده ان
ــر  ــاً تأکیــد ب بنابرایــن به فراخــور تغییــرات پارادیمــی علــم در هــر عصــر، صرف
ــر  ــت تأثی ــنده تح ــه نویس ــری« ک ــوان »ابطال پذی ــت عن ــش تح ــة دان ــد مؤلف چن
اندیشــه های کارل پویــر آن را مطــرح می کنــد و یــا رفاه طلبــی و توجــه بــه 
نیازهــای رفاهــی جامعــة امــروز و...  )ص ص. 32-37( دربردارنــده مؤلفه هــای 

ــدرن نیســت. ــای م ــم در دنی ــی عل واقع
ــر  ــد ب ــدرن را تأکی ــای م ــای دنی ــی از مؤلفه ه ــه نویســنده یک ــن رابط در همی
حق محوربــودن انســان می دانــد و معتقــد اســت ایــن ویژگــی متأثــر از ریشــه هایی 
تجــاری ـ سیاســی اســت  )ص. 22(؛ لیــک وقتــی در اندیشــه های نوگرایــان 
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یک همدلی مومنانه

ــی  ــف معرف ــی در آن طی ــود را به نوع ــه های خ ــم اندیش ــنده ه ــه نویس ــی ک دین
می کنــد، نظــاره می کنیــم متوجــه می شــویم کــه برخــالف گذشــته کــه پارادایــم 
تکلیف محــور بــر روابــط انســان ها حاکــم بــود، امــروزه نظــام حق محــور جایگزیــن 
آن شــده و ایــن تغییــر پارادایمــی بیــش از آن کــه تحــت تأثیــر مســائل تجــاری و 
ــا از  ــه »حکومت ه ــک اســت ک ــه های دموکراتی ــته از اندیش ــد برخاس ــی باش سیاس
ســر ناچــاری هــم کــه شــده بایــد بــه خواســته های شــهروندان خــود توجــه نمــوده 
و بیــش از آن کــه نظام هــای فکــری خــود را براســاس تکلیــف شــهروندان تبییــن 
کننــد، حق محــوری آن هــا را تکریــم کــرده و در جهــت رضایــت و رفــاه عمــوم آن هــا 

تــالش کننــد«  )ســروش، 1387، ص. 53(.
ــون  ــوان پیرام ــی می ت ــر محتوای ــه از نظ ــری ک ــام دیگ ــاید ابه ــا ش ــتی ی کاس
ایــن اثــر ابــراز کــرد ایــن اســت کــه نویســنده تــالش می کنــد در بخشــی از کتــاب 
خــود کارکردهــای علــم یــا دانــش و دیــن را از یکدیگــر متمایــز معرفــی می کنــد  
ــت  ــن اس ــد ای ــن می رس ــه ذه ــا ب ــه این ج ــزی ک ــوع چالش برانگی )ص. 41(. موض
کــه ایــن ادعــا در کدام یــک از متــون دینــی نقــل شــده کــه دیــن بــرای نیازهــای 
ــه  ــان ها برنام ــی انس ــای اجتماع ــه نیازه ــبت ب ــوده و نس ــر ب ــی بش ــی و روان عاطف
ــوا  ــنده در محت ــود نویس ــه خ ــت ک ــا اس ــر آن ج ــة جالب ت ــدارد؟! نکت ــده ای ن و ای
ــد  ــن تأکی ــوی دی ــی دنی ــه کارای ــبت ب ــار نس ــد چندین ب ــه می نویس ــی ک و مفهوم

ــه ص ص. 62 و 65(. ــد ب ــه بنگری ــرای نمون ــد  )ب می کن
ــی  ــرا در اندیشــه های دین ــرا و نص گ ــف عقل گ ــه اندیشــمندان دو طی ــی ب وقت
ــن  ــی از مهم تری ــواره یک ــه هم ــتیم ک ــه رو هس ــت روب ــن واقعی ــا ای ــم ب می نگری
ــژة مهــم در تمــام  ــوده کــه یــک کاروی ــت ب ــن اســالم ایجــاد عدال دغدغه هــای دی
ــوری و  ــه فاخ ــد ب ــه بنگری ــرای نمون ــت  )ب ــی آن بوده اس ــت اجتماع دوران زیس

ــری، 1391، ص. 150(. ــن  )مطه ــر، 1390، ص. 24( و همچنی ــل ج خلی
نکتــة دیگــری کــه می تــوان نســبت بــه ایــن اثــر ابــراز نمــود ایــن اســت کــه 
بخــش وســیعی از ایــن کتــاب از صفحــة 63 تــا صفحــة 147، بــه موضــوع رابطــة 
انســان بــا خــدا مربــوط می شــود کــه نویســنده تــالش می کنــد در ایــن صفحــات 
بــه خواننــده این گونــه دیــن را معرفــی کنــد کــه دینــداری چیــزی جــز بندگــی و 
دلدادگــی بــه خداونــد نیســت و اگــر در ایــن مســیر علــم و عقــل را بــه کار گیریــم 

ــا: ــا مشــکل مواجــه می شــویم و بــه قــول موالن ب

علم چون بر دل زند یاری می شود        علم چون بر تن زند باری می شود
)مثنوی معنوی، دفتر اول، بیت 3453(
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ــن ورزی  ــداری و دی ــه عرصــة دین ــگاه درســتی ب ــگاه، ن ــن ن ــه ای ــارغ از این ک ف
اســت، امــا نکتــه ای کــه در این جــا بایــد تأکیــد نمــود ایــن اســت کــه در عرصــة 
کنونــی دنیــای مــدرن کــه تأکیــد بــر عقــل و علــم تمــام ســاختارهای معرفتــی را 
تســخیر کــرده، چگونــه می تــوان بــا تشــویق افــراد بــه عبودیــت و بندگــی بــه دور 
از عقــل ورزی، ابعــاد پوشــیده و مغفول مانــدة دیــن را، کــه بــرای شــناخت آن بایــد 
ــکام  ــات اح ــی ابهام ــوان برخ ــه می ت ــرد؟ چگون ــد، درک ک ــل ورزی ــید و عق اندیش
ــخی  ــا پاس ــه آن ه ــبت ب ــد نس ــل بای ــاد و عق ــتفاده از اجته ــا اس ــه ب ــی را ک دین

ــت؟ ــاری گذاش ــی داد، به کن عقالن
ــرای خواننــده احتمــاالً مبهــم باقــی  موضــوع دیگــری در ایــن صفحــات کــه ب
خواهــد مانــد ایــن اســت کــه چــه ارتباطــی میــان موضــوع کتــاب بــا ایــن گفتارهــا 
ــن  ــدة ای ــای عم ــه بخش ه ــا ک ــد از آن ج ــر می رس ــود؟ به نظ ــرار نم ــوان برق می ت
ــن و  ــه مت ــا ب ــل آن ه ــد؛ تبدی ــنده می باش ــخنرانی ها نویس ــه از س ــاب برگرفت کت

ــت. ــورت نگرفته اس ــه ص ــجم و فکوران ــی منس ــوا خیل محت
ــاب  ــی کت ــن اســت کــه در بخــش پایان ــر ای ــن اث ــر ای ــی دیگــر ب نقــد محتوای
نویســنده بــر ایــن نکتــه تأکیــد می کنــد کــه دیــن بــر علــم و عقــل غلبــه دارد و 
ــه تبییــن  ــاً ب ــدارد و صرف ــم توانایــی هدایت کــردن ن ــن اســت کــه عل دلیــل آن ای
روابــط پدیده هــای هســتی توجــه دارد و از شناســایی اهــداف نهایــی عاجــز اســت  
ــم را می بایســت محصــول عقــل دانســت  )ص ص. 150-151(؛ و از آن جــا کــه عل
نتیجــة برآمــده ایــن می شــود کــه دیــن بــر عقــل برتــری دارد! درحالــی کــه ایــن 
ــده ای  ــه پدی ــر چ ــن اگ ــه دی ــورت ک ــت. به این ص ــنجیده نیس ــدان س ــاوت چن قض
اســت طبیعــی و متعلــق بــه دوران دیریــن و نوعــی گرایــش فطــری، امــا در نهایــت 
پدیــده ای اســت محصــول عقــل و بســیاری از جدال هــای نافرجــام کالمــی دربــارة 

ــد.  ــن ناشــی از مغالطــه ای اســت کــه وحــی را رقیــب عقــل می کن دی
در پنــدار عمــوم مدافعــان و منتقــدان فکــر دینــی، عقــل و وحــی هــر دو ابــزار 
معرفت انــد؛ تفــاوت در ایــن اســت کــه مدافعــان، اصالــت را بــه وحــی و منتقــدان بــه 
عقــل می دهنــد. درحالی کــه اصــاًل فــرض مــوازات عقــل و وحــی ناسنجیده اســت. 
بــر ایــن بــاور عقــل ابــزار شــناخت و وحــی منبــع شــناخت اســت. بنابرایــن عقــل، 
علی رغــم مشــکالت و موانعــی کــه بــر ســر راه خــود دارد، منطقــاً بــر وحــی مقــدم 
اســت. آن چنان کــه بیــان می شــود »وحــی بــر عقــل فــرود می آیــد و از مســیر آن 
ــت، وحــی  ــی عقالنی ــوازات رشــد و پالودگ ــل به م ــن دلی جــاری می شــود و به همی

ــز از همیــن اوصــاف بهره منــد می شــود«  )مردیهــا، 1389، ص. 11(. نی
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سال اول، شماره 1-2
بهار و تابستان 1397

یک همدلی مومنانه

ارزیابی نهایی
ــی  ــل احترام ــمند و قاب ــی ارزش ــه و نگران ــنده دغدغ ــه نویس ــد ک ــر می رس به نظ
نســبت بــه چگونگــی ارتبــاط برقرارکــردن میــان دیــن و مدرنیســم دارد و تاحدودی 
تــالش شــده کــه نســبت بــه ایــن ســازگاری، بــه روایتــی، تعامــل و تعــادل برقــرار 
ــد. امــا به نظــر می رســد کــه در ایــن کتــاب به درســتی مؤلفه هــای مدرنیســم  نمای
و پست مدرنیســم و تفــاوت ماهیتــی آن هــا بــا یکدیگــر تبییــن نشده اســت و 
ــی  ــور روان ــه واگــذاری ام به همیــن روی پاســخ ها و اســتدالل های نویســنده از جمل
و عاطفــی بــه دیــن و امــور مربــوط بــه رفاه طلبــی و آســایش مــادی بــه تکنولــوژی، 

ــن ناســازگاری باشــد. ــرای ای ــده ب ــد پاســخی قانع کنن ــی نمی توان خیل
ــة  ــاخص های جامع ــد ش ــعی می کن ــه س ــر چ ــنده اگ ــر نویس ــوی دیگ از س
دینــدار و افــراد دینــدار را در کنــار مؤلفه هــای دنیــای معاصــر تشــریح کنــد ولــی 

ــد. ــگاه نمی کن ــارض ن ــن تع ــل ای ــه ح ــبت ب ــه نس ــی واقع بینان خیل
به نظــر می رســد ایــن اثــر در رویکــرد کلــی آن چنــان کــه شایســته و بایســته 
اســت پیرامــون ســیر تحــول عقالنــی و علمــی در غــرب و یــا مانــدن برخــی جوامــع 
نپرداخته اســت و شــاید  از مؤلفه هــای مدرنیســم  و روی برگردانــی  در ســنت 
ــد  ــه رون ــه چگون ــد ک ــود می اندیش ــا خ ــدام ب ــاب م ــدة کت ــل خوانن ــن دلی به همی
ــورد  ــت و در م ــکل گرف ــعه یافته ش ــع توس ــی در جوام ــدن و تقدس زدای عقالنی ش
ــا انتهــای مطالعــة  ایــن تحــول در برخــی از جوامــع مقاومــت شــد و ایــن ابهــام ت

ــد. ــی می مان ــده باق ــرای خوانن ــاب ب کت
ــدا  ــاپ پی ــد چ ــه تجدی ــاز ب ــاب نی ــن کت ــر ای ــد اگ ــر می رس ــا به نظ در انته
کنــد، اصالحــات شــکلی و محتوایــی در بســیاری از قســمت های آن اجتناب ناپذیــر 

خواهــد بــود.
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