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اندیشرنندا  متتفرد      « فرهنگ مشترک بشرری »عالمه جعفری با تکیه بر مفهوم 
 هرد و برا   نگرانره مرو   توجره رررا  مر      ازمنه و جوامع گوناگو   ا با یک  ید کل

توجره  کند که بندی م ای صو تشناس  خاص خو ، معرفت  ین   ا به گونه وش
های متفاوت اندیشره و اگگوهرای فکرری    به آ ، ما  ا به بازنگری و بازاندیش  حوزه

معرفتر  ععفنر ،    ۀگانر کند. او معرفت  ین   ا برآینرد ارراگیه هفرت    ایج  عوت م 
 اند. بر این اسرا  تسسریه   مذهب ( م  و ففسف ، شهو ی، حکن ، اخالر ، عرفان 
 هرد.  ر  و مفهروم خرو   ا از  سرت مر     معرفت به  و طید  ین  و سکوال  کا ک

 ۀنه به معن  غیر  ین  یا ضرد  ینر  بفکره مفهروم  خراص جامعر       ،اساساً ،سکوال 
 مسیح  به معنای غیر هبان  است که مسفنانا  با   ون  کر   این مفهوم، آ   ا بره 

اند؛    حاگ  کره  یرن اسرالم    جها  خو  برگزیدهعنوا  بنیا  نظری و فکری زیست
کنرد و تفسره و ا تبرا     یر  هبان  و هه تفسیر  وحانیت  از  ین  ا نفر  مر   هه تفس

 ینر   سرکوال     ۀتوا  به جای  وگان هد. گذا م واسطه با خدا  ا مدنظر ررا  م ب 
 بنردی جدیردی از  صرو ت « فرهنرگ مشرترک بشرری   »و « عرف»با توجه به مفهوم 
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 مسفنانا   اشته باشد.

رفرت  عالمه جعفری، فرهنگ مشترک بشری، اراگیه معرفرت  ینر ، مع   :هادواژهیکل
  ین ، معرفت سکوال .

 
 و طرح مسأله مقدمه. 1

ویرژه    جهرا  اسرالم    اندیشنندا  و متفکررا  بره   های مهههای اخیر یک  از  غدغه    هه
عالمه جعفری نیز    آثا  ا زشنند خو  به این امرر توجره  اشرته    بحث معرفت  ین  است. 
تروا   عالمه جعفری کنتر پر اخته شده است و مر   یبه آثا  و آ ا است، اما    ایرا  معنوالً

هرای نتبگران  چره       گفت    باب آثا  عالمه جعفری چند اشکال عنده    سرط  بحرث  
بره بر سر     ها معنروالً ز  الیف  که حوزویحوزه و چه     انشگاه وجو   ا  . شاید یک  ا
پر ازنرد ایرن اسرت کره بررخالف بسریا ی از       افکا  عالمه به صو ت بنیا ی و جردی ننر   

های موگوی برو ه اسرت   حوزویا  کتاب تفسیری عالمه جعفری،    باب تفسیر آ ا و اندیشه
صد ای  اسرت و   ره، عنوماً هویژه حوزه عفنیها بهو  گیل  یگر اینکه  ویکر  غاگب حوزوی

حاگ  که عالمه جعفری نه تنها صرد ای  نیسرت، بفکره نسردهای  هره بره صرد ا  ا   و           
تررین نسرد   سرینوی اسرت. شرایع    راگرچره نره بره معنر  اخره کفنره          رتوا  گفت او  م 

 غره اینکره عالمره جعفرری بره      ها نیز    مواجهه با متو  عالمه این است که عف  انشگاه 
منظنر  نردا   و مباحرث خرو   ا بره       ۀر اخته است اما آثرا  او شراکف  موضوعات متتفف  پ

عنوا  مثال اصحاب حروزه نجرد ماننرد     صو ت سیستناتیک و منظه مطرح نکر ه است. به
اما عالمه کره    تفسریر    ؛کنندشهید صد  بسیا  منسجه، سیستناتیک، منس  و منظه بحث م 

گ  که موضوع بحث او موگوی اسرت،  حا جفدی نوشته است    15و نسد موگوی یک کتاب 
کشراند و هنینطرو       با ه بحث  ا به امام عف عع(،  استایفسرک ، کنفوسریو  و... مر    یک

حراگ  کره    جفد آ   ا به انجام  سرانده اسرت      27اگبالغه که    کتاب ترجنه و تفسیر نهج
ی،  وسرو  با ه بحث  ا به کنفوسریو ، گانرد  مو   امام عف عع( است یک موضوع بحث   

( یرا  142: 14 و هنرا ، ج  93: 16 ، ج1375جعفرری،   :عبرای ننونه بنگرید به ؛کشاندو... م 
عجعفرری،  . کنرد هوگو  ا    خالل بحث خو  ارتبا  م  صفحه از بینوایا  ویکتو  15اینکه 
از ایررن  و نرره  .مباحررث او از انسررجام الزم برخررو  ا  نیسررت  گررذا( 35و  34: 20، ج1375

و گرذا مترون  کره     ،اند و نه حوزویا وگو  ا باز کر ها با عالمه جعفری باب گفته انشگاه 
های اوست مرو    این متو  و آثا  و ایده ۀگونه که شایستعالمه جعفری ابداع کر ه است، آ 
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ها نه فسط    ایرا  و جها  تشریع و اسرالم بفکره    سرط      این ایده .بحث ررا  نگرفته است
وگرو اسرت و مرا کنترر     ر ازش هستند. عالمه جعفرری فیفسروف گفرت   پ ۀجهان  نیز شایست

ها و افررا  متفراوت از مرذاهب و ا یرا  و مکاترب ففسرف        فیفسوف ایران   ا یه که با نحفه
تکراپوی  »عنوا  مثال از عالمه جعفری کتاب  با عنوا   وگو شده باشد. بهگوناگو  وا   گفت

وگوهرای خرو   ا   مو   از گفت 80تا  70  رریب به به یا گا  مانده است که    آ« هااندیشه
( کس  که    این سرط   1389عجعفری،  .ها و... آو  ه استها، فالسفه، کنونیستبا مسیح 
 نتسرت وگو بو ه است، آثا ش مو   نسد و بر س  ررا  نگرفته است.    این مساگه اهل گفت
برا اسرتفا ه از ایرن     سرس  و  کنریه     آثا  عالمه تبیین کنیه عفت این عدم انسجامتالش م 

هرای  وگرو بسرر ازیه.     هره      خصوص معرفت  ین  با آثا  عالمه جعفری به گفت ،تبیین
ویرژه متفکررین اسرالم  رررا      پر ازی اندیشنندا  و بره اخیر که معرفت  ین  موضوع نظریه

سکوال  و  ین  گره خرو  ه اسرت و    ۀمفهوم معرفت  ین  با مفاهیه  وگان گرفته است، غاگباً
ها شده و توا  ما  ا    اخذ، فهره و مواجهره برا امرر     گذا منجر به برخ  از تضا ها و کژفهن 

متفراوت     خصروص معرفرت     ۀعرف  تحدید کر ه است.    این میا  عالمه جعفری نظریر 
تروا    او مر   سد برا اسرتفا ه از ایرن خروانف متفراوت      ا ائه ننو ه است که به نظر م   ین 

فه  سرت  بندی نوین  از این مسرئ  ، به صو تمعرفت سکوال  و معرفت  ین ۀفراسوی  وگان
معرفت  ین     نز  عالمه جعفری چگونره   شو  که اساساًیافت. گذا    این مساگه بر س  م 

هرای فکرری و   توانرد    مواجهره  بندی چگونره مر   بندی شده است؟ و این صو تصو ت
ترر، جهرا  اندیشره  ا    که امروز ما  ا    ایررا  و    مسرتوای مبسرو     رای یشههای اندتوفا 

  اه  پیف پای ما بگذا  ؟ ر  گیر خو  کر ه است 
 

 . پیشینه پژوهش2

عالمه جعفری کنتر مو   توجه و بر س  محسسرین   هویژه معرفت  ین     اندیشمعرفت و به
تروا  بره   از  یدگاه عالمه جعفری مر  وارع شده است. به طو  کف     مو   بر س  معرفت 

اسرت کره   « عفه و ففسفه از  یدگاه عالمره جعفرری  » و مساگه اشا ه کر . عنوا  مساگه نتست 
هرا و ضررو ت معرفرت    توجره بشرر بره آ        آ  به بر س  چیست  عفه و ففسرفه و عفرل  

ایرن   سا بر ا .مابعداگطبیع  برای حیات معسول    اندیشه عالمه جعفری پر اخته شده است
عفه و ففسفه آنگاه ا زشنند هستند که    مسیر حیات معسول جریا  یابند و انسا  بره   مساگه،
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ا تبا  با خو ، ا تبا  با خدا، ا تبرا  برا    :خو  شامل ۀها را   شو  تا  وابط چها گانیا ی آ 
بحرث   جها  هست  و ا تبا  با هننوع  ا اصالح و تنظیه کند. این مساگه به طرو  مسرتسیه بره   

شناسر   معرفرت »( عنوا  مساگره  وم  140-120: 1394عنصری،  .اخته است معرفت  ین  نسر
است که مناسبت بیشتری با مساگه حاضرر  ا  .    ایرن مساگره نشرا      «    نگاه عالمه جعفری

کید برر  انسا  به یک ساحت و نیز تأ  ا ه شده است که عالمه جعفری تسفیل ساحات معرفت 
 اند که منجر به عدم   ک   ست و کامل از وارعیت و تجزیره  ا نا  ست م نگاه  یسیسفینر  

معرفتر  و   ۀگانر شو ؛ گذا توجه به اراگیه هفتعنوا  موضوع تحسیق عفوم انسان  م  انسا  به
   این مساگره اگرچره بره معرفرت  ینر     اندیشره عالمره         .ننایدمعرفت  ین  ضرو ی م 

شناس  خاص عالمره جعفرری   بحث آ  شناخت  وشجعفری توجه شده است اما موضوع 
( 15-2: 1398عمیرری،   .است و از هنین  هگذ  نیز به بحث معرفت  ین  اشا ه شده اسرت 

بحرث معرفرت  ینر  و چگرونگ       اما نروآو ی مساگره حاضرر    ایرن اسرت کره مشتصرًا       
ریرر از   هد و با توجه بره ایرن تس  بندی آ  نز  عالمه جعفری  ا مو   بر س  ررا  م صو ت

جهرا  اسرالم  سرت یافرت کره      بندی جدیردی از زیسرت  توا  به صو تمعرفت  ین ، م 
 معرفت  ین  و معرفت سکوال  باشد. ۀفراسوی  وگان

 

 . فرهنگ مشترک بشری 3

انسرجام کراف     نداشرتن تر گفته شد برخ  معتسدند آثا  عالمه جعفری به  گیل پیف چهچنا 
اندیشریده   است  عالمه تا این حد نامنظه و نامنسجه م آیا بهاند. اما مهری وارع شدهمو   ب 

آثا  او مو   مداره ررا  نگیر ؟ یا اینکه کسران  کره ترالش کر نرد برا       شو است که موجب 
 اند؟  وگو شوند،  ال مرکزی اندیشه او  ا   ک نکر هاو وا   گفت یآ ا

کنریه  مراجعره مر   عالمه اگبالغه هنانطو  که اشا ه شد ورت  به شرح مثنوی و تفسیر نهج
شو . عالمه    هوگو،  استایفسک  و... اشا ه م  با ه به توگستوی، ویکتو    ضنن متن یک

شناسر  و چرا چوب نظرری و    ی    براب  وش اجفد یک تفسیر مثنوی معنوی موالنا نکتره 
فرری،  عجع.  هد که چگونه وا   بحث شرده اسرت  کند و توضی  م متدوگوژی خو  بیا  م 

 ۀکر نرد هنر  شو  که تالش مر  ( آیا او مانند عفنای سفد وا   بحث م 23-10: 1، ج1396
ها  ا بیا  کنند که  یشه گغت چیست و این بیت چه معن  و تفسریری  ا  ؟ یرا   گغات و واژه
 است؟   ی یگر به  نبال چیز عالمه جعفری
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کنرد یکر  از   مر  اشرا ه  « فرهنگ مشرترک بشرری  »عالمه جعفری با مطرح کر   مفهوم 
( realizeامکا  تحسرق ع « فرهنگ مشترک بشری» های فکری او این است که آیا اساساً غدغه

 ا   یا خیر؟ و اگر بتواهیه فرهنگ مشترک بشری جدای از اینکه    چه ررن  برو ه اسرت   
هرا     های بنیرا ین آ  جدای از تحوالت انسا ، جامعه و تا یخ    ررو  متنا ی و تفاوت و
ها و جوامع انسران  نسرا    توا  بین انسا وا  و ازمنه و جوامع متنایز    نظر بگیریه، آیا م ا 

انرداز و نسشره  اه   مشترک  پیدا کر  که بر اسا  آ  نسا  مشترک، انسا  بتوانرد یرک چشره   
گونره  های  سید  به فرهنگ مشترک بشرری  ا ایرن  برای خو  ترسیه کند؟ عالمه یک  از  اه

انرد کره   ای    ازمنه گوناگو  افرا ی بو هکه    هر فرهنگ، تند ،  ین و جامعه کندبیا  م 
برا تفکرر تحفیفر      نره صررفاً  و ( contemplationمرل ع أنگرری و ت اند بر اسرا    و  توانسته

( از تجزیره و تحفیرل ایرن    Miri, 2013bع .های متعراگ   سرت یابنرد   لئاانتزاع ، به ایده و اید
آیرد  فکرین و حکنای گوناگو     ازمنه متتفد این نتیجه به  ست مر  های متعاگ  متلئااید

برو ه اسرت    20و یا    رر   2که چه آ  که    غرب و چه آ  که    شرق یا آ  که    رر  
هرا و  هرای آنرا  برر اسرا  آ  ایرده     لئاها و ایداین مترج مشترک ایده .نسا  مشترک   ا ند

سا  یا جوامع انسان  رابفیت این  ا  ا ند که برر اسرا     هد که انهای متعاگ  نشا  م لئااید
 وست  و... بتواننرد یرک   های  مانند محبت، نوعلئامشترکات  مانند عدل، عداگت، آزا ی و اید

حراگ  کره     یزی کنند. بر اسا  این  وش و  ویکر  است که عالمره    جامعه معسول  ا پ 
نگاه  هه به  استایفسرک ، توگسرتوی و..   نیه کند،ایده و مفهوم   ا    نگاه موگوی بحث م 

بینرد  کند و از سروی  مر   هنگام  که    مو   وجدا     آثا  موگوی بحث م  کند و مثالًم 
هوگو هه    آثا  خو  به زیبرای  بحرث وجردا   ا مطررح کرر ه اسرت گرذا بره          که ویکتو 
و ( 35 و 34: 20، ج1375عجعفرری،  ؛ آو  کند و از او ننونه مر  هوگو هه اشا ه م  ویکتو 

کند بره کنفوسریو  و گانردی    اگبالغه از امام عف عع( صحبت م یا ورت     باب تفسیر نهج
کننرد  ( به مسائل و متو  نگاه مر  historismکند. کسان  که با  ویکر  تا یتنندی عاشا ه م 

 500و     کنفوسری  ، وسریه     19کنند که  استایفسک     رر  به عالمه جعفری انتسا  م 
هرا بره هره    میال ی    شبه جزیره عرب اسرت و ایرن   8   رر   عع(ربل از میال  و امام عف 

 هریه و برر آ  اسرا  برا او     فرض عالمه  ا مدنظر ررا  مر   بط  ندا ند. اما ورت  این پیف
شویه که آ  مسئفه و مفهوم فرهنگ مشترک بشری ایرن امکرا    کنیه، متوجه م وگو م گفت

کنرد ترا متفکررین متتفرد    ازمنره گونراگو  و جوامرع         ا برای عالمه جعفری فراهه مر  
متفاوت  ا ذیل یک چتر واحد مفهوم  که هنا  فرهنگ مشترک بشرری اسرت رررا   هرد.     
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های خرو   فرضربل از مواجهه با آثا  عالمه پیف ها اگرها و چه حوزویپ  چه  انشگاه 
یابنرد کره    ا اپوخه عمعفق( کنند و یا    پرانتز بگذا ند و بعد بره مرتن او و و  کننرد،   مر     
وگرو برو    مباحث او بر اسا  چه مفروضات  است و اگر آ  مفروضات معسول و رابل گفت

ه آثرا  عالمره جعفرری و و  کرر ه     وا   مباحثه شوند که کنتر کس     ایرا  از این منظر بر 
 است.  
 

 . معرفت دینی در اندیشه عالمه جعفری4

مو   معرفت  ینر  صرحبت    گهین، فالسفه و اندیشنندان  که    ایرا  و بیرو  از ایرا    أمت
عالمره جعفرری بره     ی هند که آ اکنند، چا چوب نظری خاص  برای این مفهوم ررا  م م 

پرر ازیه،  ذا ورت  به مباحث عالمه جعفری    این خصوص مر  آ  است و گ باکف  متفاوت 
ها و مشهو ات  که وجرو   ا   بحرث   فرض ما بر این است که او هه ناظر به این چا چوب

شرویه  وگرو  حاگ  که اگر برا مرتن بره صرو ت انتسرا ی و هندالنره وا   گفرت           .کندم 
کنرد مررا ش غیرر از    مر   یابیه عالمه جعفری هرگاه    براب معرفرت  ینر  صرحبت      م 

مشهو ات  است که    بین فالسفه و محسسین  واج  ا   و بحث او برا بحرث عفره  ینر  و     
کننرد، تفراوت و   سازی معرفت که سید حسین نصر، ابواگعطا ، فا وق و... بیرا  مر   اسالم 

ر تنایز معنا ا ی  ا   که اگر به این تنایزات اگتفات  ریرق نداشرته باشریه  چرا  سروی تعبیر      
 شویه.م 

اما این تعرید جدیرد از عالمره چره تبعرات     مباحرث مترافیزیک  مرا  ا  ؟ یکر  از         
مشکالت بنیا ین  که    جها  به یک نحو و    ایرا  به نحوی  یگر وجو   ا   ایرن اسرت   

ایره،  ایه. اینکه    مسائل سیاسر   چرا  انسردا  سیاسر  شرده     بست فکری شدهکه  چا  بن
اگنفف  باشد؛ بفکه این انسدا  به  الیرل و بره   ها و به  الیل بینبه  گیل تحریه تواند صرفاًنن 

( به عنوا  مثرال ورتر  کره اندیشره  ا بره      Miri, 2014bع. ای نیز هستخاطر بنیا های اندیشه
کنریه و یرا  وشرنفکرا   ا بره سرکوال  و  ینر  تسسریه        سکوال  یا الئیک و  ین  تسسیه م 

اکنیت   ا شکل  هیه که حاکنیت  ین  باشد و ایرن حاکنیرت  ینر     کوشیه حکنیه و م م 
   برابر حاکنیت سکوال  که نوع  سیطره    جهرا  پیردا کرر ه و عاگنیرت هسرت  جهرا        

کنریه حاکنیرت  ینر   ا    برابرر     کنرد و ترالش مر    مد    ا شکل  ا ه است مساومت مر  
ه از این وضعیت خرا ج شرویه.   حاکنیت سکوال  و عاگنیت سکوال  محافظت کنیه تا بتوانی
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مسائل آ  است که فهه و تصو  مرا از مفراهین  ماننرد سرکوال  و  ینر  نیازمنرد         یشه این
نوع  بازنگری و فهه جدید است و از رضا عالمه و مفهوم معرفت  ین      سرتگاه نظرری   

 تواند ما  ا یا ی کند.  او م 
چرا  شرده برو . بعرد از     «   مثبرت عرفرا »کتاب  از عالمه جعفری با عنروا    60     هه

و بره شرکل   « عرفرا  اسرالم   »عنروا    اب 1377  گذشت عالمه جعفری، این کتاب    سال 
کنیه تصو  ایرن اسرت کره موضروع     شو . ورت  به این کتاب مراجعه م رطو تری چا  م 

بینریه  اما    فصل ششره مر    ؛های تصوف استمو   عرفا  و نحفه بحث عالمه جعفری   
بحرث عرفرا  و تصروف بره معنرای       ای اسرت و اصرالً  تافته جدابافته ث عالمه حسیستاًکه بح

 ،کند. بره اشرتباه  شناس  صحبت م شناس  و هست مصطف  کفنه نیست بفکه    باب معرفت
کند کره بره   اند که عالمه    امتدا  آ  مباحث ربف  بحث م کنندگا  کتاب گنا  کر هتدوین
 (Miri, 2014a: 2ع  سد اینطو  نیست.نظر م 

 گانه  ا  :از نظر عالمه جعفری معرفت اراگین  هفت
گانره معرفرت کره از آ  بره ارفریه عفنر        ساحت نتست از اراگیه هفرت  :. ارفیه عفن 1
کند، ا تبا  با وارعیات هست  مبتن  بر تجربه و مشاهده است و اگرر کسر    ( یا  م scienceع

   گیل جواب  ا  پ  این هه یک  از اراگیه معرفرت   گیف   ا بر اسا  تجربه مطرح کر  و آ
 .آ  کرافر و انگفیسر  و... اسرت آ   ا    کرر      ۀکننرد توا  به این  گیل که ا ائره است و نن 
 (339: 1391عجعفری، 

 وم، ارفیه ففسف  است یعنر  عسرل    . ارفیه ففسف : بعد  یگر از معرفت یا ارفیه معرفت 2
ای تواند به   جات  از فهره برسرد کره ورتر  برا مسرئفه        که م و یا وجو  انسا  رابفیت   ا 

هرای  توانرد برر اسرا  رابفیرت     و شو  برای آ  برها  و استدالل ارامه کند، انسرا  مر    وبه
گویرد کره   این ارفیه از معرفت  ا ارفیه ففسرف  مر    .وجو ی خو  استدالل و برها   ا بفهند

نظر بگیرید که به عنروا  مثرال اگرر کسر           ال مرکزیف استدالل و برها  است. حال   
ای آو   و شنا بسرسید کره  گیرل آ  چیسرت و او  گیفر      و گزا ه مسئفه ...یا آمریکا و ،یونا 

توانیرد اسرتدالل کنیرد و اسرتدالل  ا   ک کنیرد اگرر برهرا  و        شنا که مر   ؛ آنگاهارامه کر 
تروا  بره خراطر اینکره او ایرانر  یرا مسرفنا         استدالل او  ا معسول و رابل فهه یافتید، آیا م 

نیست این استدالل  ا کنا  بگذا ید؟ پاسخ عالمه این است که شنا فسط باید ببیند کره آیرا او   
ر. برها  هه چا چوب   ا   که به زما  و مکرا  و نرژا  و... بسرتگ     برها  آو  ه است یا خی

 عهنا ( .ندا  
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. ارفیه شهو ی: ارفیه سوم شهو ی است. انسرا  وجرو ی اسرت کره رابفیرت   یافرت       3
هرا بره نروع  از خو شناسر  و     تواند بر اسا  آ  اشررارات و   یافرت  اشرارات   ا   که م 

 عهنا (   .تمعرفت برسد که  ال مرکزیف شهو  اس
. ارفیه اخالر : ساحت چها م ارفیه اخالر  نام  ا  . انسا  ورت  مفترزم بره چرا چوب    4

هرای  از  شو  ایرن چرا چوب اخالرر  انسرا   ا بره یرک   وازه      های  م اخالر  و فضیفت
توانرد   هد که با سایر اراگیه نن  ساند که ساحت  از معرفت برای انسا  شکل م معرفت م 

 (340 عهنا : .برسدبه آ  
. ارفیه ح کن : ساحت پنجه معرفت بر اسا  حکنت است.    ارفیه حکن  نروع  از  5

بر اسا  تجزیه و تحفیرل و اسرتدالل نیسرت بفکره سراحت       ها وجو   ا   که صرفاً  یافت
 عهنا ( .تواند به   یافت نظری انبسا  و گستر گ  بدهدعنف  هه م 

فریه عرفران  اسرت. ورتر  ارراگیه معرفرت  ا اینگونره        . ارفیه عرفان : ساحت ششره ار 6
 سد و آ  اینکه بررای اینکره بتروانیه ارراگیه  ا   ک     ای به ذهن م کنیه نکتهبندی م صو ت

یعن  بایرد ببینریه    ؛منسجن  ا ائه کنیه نیازمند یک نگاه تا یت  هستیه بندیکنیه و بعد جنع
گروییه  چگونه برو ه اسرت. یعنر  اگرر مر      این افکا  و مکاتب معرفت     طول تا یخ بشر 

هرا و  ارفین  عرفان  است این عرفا  یعن  چه؟ یعن     طول تا یخ بشری بسیا ی از نحفره 
هرا بره عنروا     مکاتب عرفان  بو ند که نوع  از معرفت  ا خفق کر ند که مرا    ایررا  از آ   

گفتنرد. حتر  پریف از    م ها گنوس  کنیه و    مکاتب  یگر به آ متصوفه یا   اویف یا  م 
هرای   ا بررای بشرر خفرق     اسالم مکاتب مانوی و بو ای  بو ه که نوع  از معرفت و   یافت

 (341 عهنا : .کر ه بو ند
. ارفیه مذهب : ساحت هفته ارفیه مذهب  است.    این ارفیه انسا  موجو ی اسرت کره   7
 ا ه اسرت. هنره ایرن    متتفد مر  ها نام  ین و مذاهب های   ا خفق کر ه که به آ  اه  ائناً

   تنرام   .گروییه ها متو  مسد  مر  اند که به آ ا یا  و مذاهب، متو  و آثا ی  ا خفق کر ه
 این متو  نوع  از حکنت و  انای  و فراست و بصیرت وجو   ا  . اگرر بترواهیه برا ایرن    

هرا    یافرت  توانیه با این تصو  که فسط مذهب ما حق اسرت برا ایرن   متو  مواجه شویه نن 
ها وجرو   ا   کره اگرر    از   یافت    این کتب مسد  نوع  .ها برسیهمواجه شویه و به آ 

 عهنا (   .ها  ا   یافت کنیهتوانیه آ ها  اشته باشیه م ای با آ گشو ه هۀمواج
این هفت ارفیه    کنا  هندیگر ورت  به صو ت منسجه ررا  گرفت، برآینرد ایرن ارراگیه    

تروا  گفرت    اندیشره عالمره     عهنرا ( پر  ننر     .اش معرفت  ین  اسرت یجهگانه نتهفت
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جعفری نیز مانند سایر متفکرین این حوزه منابع معرفت  ین  کتاب، سرنت، عسرل و اجنراع    
ای فضرای گسرتر ه   ، بفکره شو نن  هاین طو  برساخت است. از نظر عالمه معرفت  ین  اصالً

مثرال   آنگاه .خو ش   ون  و منسجه کر ه باشد   ه  ا گانگیر  که این اراگیه هفت ا   برم 
های زیا ی پیردا نشروند کره بره ایرن      زند که منکن است    طول اعصا  گوناگو  انسا م 

 انرد کره    طرب عتجربره(،     ابوعف  سینا  ا یک ننونه اعال و مهره مر    مثالً ،مستوی برسند
گانره  ا    وجرو    ن ارراگیه هفرت  حکنت، اخالق، ففسفه، عرفا  و  ین توانسته به نوع  ایر 

 عهنا (   .خو ش به منصه ظهو  برساند و فهه او فهه  ین  بو ه است
 

 . معرفت سکوالر5

 سرد کره بحرث    ال به ذهن م که از معرفت  ین  ا ائه شد این سؤ اکنو  با توجه به تعریف 
اعث شده مرا  توا  کر ؟ یک  از  الیف  که بمعرفت سکوال  و  وشنفکرا  سکوال   ا چه م 

ایره   سرت بفهنریه.    های  شویه این است که بحث سرکوال   ا نتوانسرته   چا  چنین بحث
 هند که    سده اخیر    باب مفهوم سکوال  صرحبت  ا جاع م  برخ  به اندیشنندا  غرب 

ایه و برای فهه مسائل خو  از آ  نروع تنرایز و   کر ند و ما هه به نوع  هنا   ا   ون  کر ه
برر اسرا  آ     ایه. مرثالً بندی کر هجها  فکری خو   ا صو تکنیه و زیستفا ه م فهه است

و کسران  کره    ؛گیرریه نظر م  نگاه ما الئیک و سکوال   ا به معنای ضد  ین  یا غیر  ین    
سرکوال    گوییه. اما اصالًحام   ین    حکومت و حوزه عنوم  هستند  ا متفکرا   ین  م 

 و الئیک به چه معناست؟  
کند که کفیسرا پیکرر مسری     بندی م گونه صو تاگهیات مسیحیت کاتوگیک جها   ا این

توانند خو شا   ا وررد کامرل کفیسرا کننرد ترا مسری   جعرت کنرد         است و کسان  که م 
 وحان  هستند.    مسابل عده کثیری هه به مسی  و  جعت و سیسته اگهیات مسریح  براو    

هرا    زبرا  مسریحیت کاتوگیرک     توانند خو   ا کامل ورد کفیسا کنند، آیا ایرن ا ند اما نن  
گوینرد.  وحانیرت مسریحیت    ( مر  paganکافر هستند؟    مسیحیت کاتوگیک کافر  ا پاگا  ع

نامیرد. الئیرک بره    ها  ا الئیرک مر   گفت بفکه آ منا   ا پاگا  نن ؤکاتوگیک این مر ما  و م
گفتنرد.  ت. تا صد سال ربل بره  وحانیرت، خرواص و بره  یگررا  عروام مر        معنای عوام اس

بره   نامیرد،  ا ند که کفیسای مسیحیت این کا هرا  ا سرکوال  مر    ها امو ی  ا انجام م الئیک
کر ند و... اگر از ایرن  کر ند، تجا ت م کر ند، توگید مثل م افرا  از واج م  عنوا  مثال این
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اند از منظر آبای کفیسرا و اگهیرات مسریح  ورتر  بره      کر هسکوال  م منظر این افرا  کا های 
کرر ه  سکوال  است زیرا از واج، تجرا ت و.. مر    به نوع  نیز پیامبر اکرمعص( توجه کنیه او

 است.  
بنردی کنریه؟   جها  خو   ا با یک مفهوم مسیح  صو تاما چرا ما باید اگهیات و زیست

 بندی کنیه؟صو ت توانیهم  گونهچ    غیر این صو ت
 

 جهان اسالمی با استفاده از فرهنگ و ادبیات اسالم بندی زیست. صورت6

« شرها ت »و « غیرب »بندی این جها  یا آ  جها  از  و مفهوم    اسالم و ررآ  برای صو ت
محسرو  و غیرر   ه محسو  است و غیب یعن  آنچره فرا . شها ت یعن  آنچشو استفا ه م 

ث ررآ  حول مفهوم  وحان  و سکوال  نیست. اگرر بتواهیرد      بح محسو  است و اصالً
 .سرکوال  نیسرتید  اصرطالح  بندی کنیرد نیازمنرد اسرتفا ه از    بین  ررآن  عاگه  ا صو تجها 

به معن  غیر  ین  نیست یا الئیک تفسریر ضرد    نکته  یگر اینکه سکوال  اساساً( Miri, 2012ع
از  ین است. امروزه    ا وپا هه تفسریر  هبران     ین  از  ین نیست بفکه تفسیر غیر  هبان  

.  ین از تفسریر  هبران  خرو  فاصرفه     .از  ین کنا   فته و با آمد   نسا ، گوتر و کاگوین و.
اما چرا تفسیر  هبان  از  ین    مسیحیت به حاشیه  فرت و تفسریر غیرر  هبران  از      .گرفت

زیسرت  و  آ  خرو  اسرالم و هره    ین توانست    جامعه ا وپا شکل بگیر ؟ یک  گیل عنده 
جوا ی با تند  اسالم  بو  که یک تفسیر غیر  هبان  از  یرن  ا  .    رررآ   و تفسریر    هه

فمعقلَّىفم قققق» :یک  تفسیر  هبان  از  ین است شو :   م  شدیداً َن م نقثُم َّ قَف فْ  فعققآثفمعِِه فمعققبهرُسُمىَم َن ف فْ  قوََّ
سَّ  فعهُقمَّرْيَّ َّقابننهقبهعْم َن لفقوَّآتْف َّحنمَّةًقَِّأْففةًقاتف بَّعُوهُقالف ذمينفقَُىُوبهقفميقوَّجَّعَّىَْفعقالْإهنْجْه َّ ةًقوَِّ نبَّعنْم َِّ قمَّمعققابنتفدَّلُوَِّعقوَِّ
فعَِّع نهه نقكفتفبَن َّعقحَّقف قِهلَّعيَّتمهَّعقِهضْقابنتمغفعءَّقإهلف عقلَّىْف فعوَّانهقالىف همقففمَّعقَِّلَّوِن َن ُواقالف ذمينفقففآتْف ْهُ نقآمََّ ُ نقمَم مر قققأفجنرِف قوَّكفثْم
ْهُ ن از  ین است که  وحانیت  ا بره مثابره    تفسیر  وحانیت ( و  یگری 27عحدید:  ؛«ففعسمقُونفقمَم

 کر نرد: ست ماسرت امرا آ   ا تحریرد مر     گفتند تفسیر  ین     یک واسطه و طبسه که م 
نبَّعبًعقممنْقدُونهقالىف همق» ُِنبَّعنفهُ نقأِف ُ نقوَِّ َّعنبُدُواقإهلفاتف خفذُواقأفحنبَّعَِِّ حَّقابننفقمَّرْيَّ َّقوَّمَّعقأُممرُواقإهلف عقلْم قوَّاحممدًاققهًمعقوَّالْمَّسْم
هرر  وی   و کنرد ( ررآ  به احبا  یهو ی حنفه م 31عتوبه:  .«يُشْرهكُونفقلَّمَّ عقسُبنحَّعنفهُقُِوَّقإهلف عقإهلفهَّقلفع

 (  36و  44: ئدهو ما 34توبه:  :عبرای آگاه  بیشتر بنگرید به .کنداین تفسیرها  ا    م 
 spiritualع عالمرره اربررال الهررو ی  موکراسرر   وحرران   ۀاسررالم برره گفترر ،   مسابررل

democracy توانند بدو  واسطه برا خردا مناجرات    کند که بر اسا  آ  هنه م (  ا مطرح م
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سال    مجاو ت این نروع تفسریر    800یا  700( مسیحیت 204: 1395عاربال الهو ی،  .کنند
پذیر  که ا تبا  انسا  با خدا، نه  هبران  و نره  وحران  بفکره     از آ  تاثیر م  گیر  وررا  م 
کنرد. بنرابراین تفسریر    طرو  کره مرا تین گروتر بیرا  مر       واسطه با خدا باشد هنرا  ا تبا  ب 

سکوال یست  از  ین نه تفسیر غیر  ین  است و نه ضد  ین  است بفکه تفسریری اسرت کره    
جهرا  خرو   ا   ال مرا    ررر  حاضرر بررای آنکره زیسرت       وحانیت  و  هبانیت  نیست. حر 

هرای  سرکوال ی   کنیه و معتسدیه یرک نگراه  بندی کنیه از مفهوم سکوال  استفا ه م صو ت
تواند وضع انسرا   ا    ررر    نن  حاگ  که این  وگانه اساساً های   ین .   است و یک نگاه

ریرق نظرری کنرد. اگرر بترواهیه      بندی  و وضعیت ما  ا    نسبت با مسئفه  ین صو ت 21
بایرد بگروییه    اسرالم بحرث تفسره     یرن        نتستبندی  ریق نظری  اشته باشیه صو ت

پ  تفسریر  هبران     ،مطرح است یعن  هر فر  و انسا  باید خو  تفسه کند و به   ایت  برسد
  کنیه چره  اگر بتواهیه از این  وگانه سکوال  و  ین  عبو  ومکند. ن نو  وحانیت   ا ربول 

 ا یه.    سده اخیر  وشرنفکرا  و  « عرف»جها  خو  مفهوم  به نام باید کنیه؟ ما    زیست
بره   .بنردی کر نرد  عفنا، عرف  ا ذیل هنا  متافیزیک و تئوگوژی مسیحیت کاتوگیک صرو ت 

عنوا  مثال این تعبیر  ایج  است که برخ   وشنفکرا  عرفر  هسرتند و عرفر   ا مسراوی     
حراگ  کره عررف     نند و یک سری  وشرنفکرا  یرا مکاترب،  ینر  هسرتند.         اسکوال  م 

عرف یعن  فهه متعا ف بشری. عرف ایران  با عرب و... فررق کنرد    ،مساوی سکوال  نیست
« فهره متعرا ف بشرری   »هرا وجرو   ا   کره بره آ      اما یک مترج مشترک بین عرف انسرا  

برا هره    شررع و عررف معنروالً    ،«عحکه باگعرف و حکه باگشر» ۀگویند و بر اسا  راعدم 
جهرا   گیرریه، وا   زیسرت  تضا  ندا ند. اما ورت  عرف  ا به معنرای سرکوال     نظرر مر     

 ه برا مسرائل مسرتحدثه کرامالً    هر ابداعات و فهره خرو   ا    مواج   شویه و اساساً یگری م 
ایه و سکوال   ا هره  کنیه اگر به این مسائل و و  پیدا کنیه سکوال  شدهببندیه و فکر م م 

 یرابیه    گیریه و ماهیت سکوال   ا با ماهیت جها   ین  متفاوت مر  به معنای ضد  ین  م 
به معنای ضد  ین  نیست. سکوال  تفسیر غیر  هبان  و غیر  وحران    حاگ  که سکوال  اصالً

 (Miri, 2010ع .است از  ین
انرداز  کند اما ورت  از چشهعالمه اربال صد سال پیف بازسازی معرفت  ین   ا مطرح م 

 سرد بازسرازی   کنیه معرفت  ین   ا بازسرازی کنریه، بره نظرر مر      عالمه جعفری تالش م 
معرفت  ین  با این چا چوب نظری عالمه    مسایسه با آنچه اربرال گفتره اسرت بره مراترب      

کننرد معرفرت  ا بره    ها که تالش مر     مسایسه با آ  هنچنین تر است وتر و گستر هگشو ه
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  وگانره فهننرد و خرو   یرن  ا هره      ین  مر    ین  و سکوال  تسسیه کنند و سکوال   ا غیر
 آید.  از ررآ    نن  گانه اساساًکه این  و ،    حاگ کنندبندی م صو ت

شرو  برا مفهروم       آ  اسرتعنال مر    سرکوال   آ  عنا  و ضد  ینر  کره امرروزه مفهروم    
(    ا بیات  ینر  کسر   ا   Miri, 2014aع .شو بندی م ( صو تEurocentricع ا وپامحو ی
وگر  از ررر  نروز هه و بیسرته      ،نامیه. م . انیه وگ  او  ا منافق، فاسق، فاجر و.مسفنا  م 

کر نرد  ا  هرا بحرث مر    مو   آ  ه   تنام این تعابیر  ا که    ا بیات  ین  ما بو  و عفنا  ائ
کنا  گذاشتیه و به  و مفهوم الئیک و سکوال  بسنده کر یه که بگوییه کس  ضد  ین یا غیرر  

اگنففر  و جهران  برا    بین هۀ ین  است و بعد آ   ا وا   سازوکا  حاکنیت کر یه و    مواج
 هرد کره مرا ذیرل عسرل       اگنفف  از این نوع مفاهیه استفا ه کر یه و این نشا  مر مسائل بین

کنریه. مرحروم فر یرد بره ایرن      جها  خو ما   ا تفسیر م زیست محو یو وسنتریک یا ا وپا
این ستن به این معناست که مرا   .مسئفه اشا ه کر ه که صد  تا یخ ما ذیل تا یخ غرب است

های نظری و فهره و   ک خرو  از تجربره    جها  خو   ا بر اسا  بنیا به جای اینکه زیست
کنریه و ایرن بره معنر  برد      بندی کنیه از مفاهیه غرب  اسرتفا ه مر   تا یت  که  ا یه صو ت

گونه استفا ه از مفاهیه غرب  نیست؛ بفکه گوی  ما    خاک خو   یشه نردا یه و    انستن هر
 معفق هستیه.

 

 گیری. نتیجه7

 سرد امرا   مر  با توجه به آنچه بیا  شد اگرچه سبک نوشتا  عالمه جعفری به نظر نامنسرجه  
بشرری  ا   و برا تکیره برر      هاین به  گیل  ویکر  خاص او و نگاه جامع  است که به اندیشر 

آنچه امروزه عفه  ینر    باای متفاوت معرفت  ین   ا به گونه «فرهنگ مشترک بشری»مفهوم 
گانره  کند. او برای معرفت انسا  ابعا ی هفتبندی م نامند، صو تسازی عفوم م و اسالم 

عفن ، ففسرف ، شرهو ی، حکنر ،    سا  آ  انسا  با هر یک از ابعا  گیر  که بر انظر م    
ایرن   ۀیابرد و برآینرد هنر   ای از معرفت  ست م اخالر ، عرفان  و مذهب  خویف به گوشه

به عنوا  مثال    وجو  فر ی مانند ابروعف    نامد که از نظر ویها  ا معرفت  ین  م معرفت
 سد. گذا معرفت  ین  بره ایرن معنرا       ظهو  و بروز م  همعرفت  به منص این ابعا  ۀسینا هن

گیرر  و اگبتره کره    مسابل معرفت سکوال  به معنای معرفت ضد  ین یا بیگانه از  ین ررا  نن 
مفهوم  غیر از آنچه که    عرف اندیشنندا  ما مرسوم اسرت،  ا   و   معرفت سکوال  اساساً
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مسریحیت اطرالق    ۀغیر  هبان  جامعر  ۀکاتوگیک مسیح  به طبسای است که کفیسای این واژه
کنریه  های فکری خاص  اطالق مر  خو  این واژه  ا به طید ۀکر ند و امروزه ما    جامعم 

طرو   هنا  ،  از  ین به طو  کف  مر و  استگ  است که    اسالم تفسیر  هبانو این    حا
بفکه    اسالم تفسه و بره تعبیرری    ؛الم نیستکه تفسیر  وحانیت  از  ین نیز مو   پذیرش اس

اسرالم   ۀثیر پرذیرفتن از هنرین ایرد   حان  مطرح است و مسریحیت نیرز برا ترأ     موکراس   و
سرکوال  و  ینر        ۀ  از  ین  ا به حاشیه  انده است.    نتیجه  وگان فته تفسیر  هبان فته

بهتر آ  است کره برا تکیره برر     گشا و گذا عرف جامعه اسالم  ما نه معنا ا  است و نه مشکل
فرهنرگ  »مفاهیه و سنت تا یت  و فرهنگر   ینر  خرو  و برا اسرتفا ه از عررف و مفهروم        

سرازی    ونر   جها  اسالم به  ست  هیه که صرفاًای از زیست، صو تبندی«مشترک بشری
ها نباشد بفکه    آب و خاک و فرهنگ  ین  مرا  و تصرف    سنت مسیح  و یا  یگر سنت

  اشته باشد.   یشه 
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