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  گفتار پیش
ویژه دوران معاصر مطرح شده  ی در قرون اخیر بهدینی بسیار دینی و برون مسایل درون

ر در حد توان مجموعه حاض. ی جدید نام گرفته استاست که کالم جدید یا مسایل کالم
  .گردد آن اینک ارایه میدفتر ها پرداخته است که اولین  و زمان به بسیاری از آن

ایل کلی فصل نخست را به آن دسته از مس. این دفتر از سه فصل تشکیل شده است
درآمدی بر مسایل کالمی جدید،  ها به عنوان پیش ایم که آگاهی از آن اختصاص داده

 همچون مقام ثبوت کالم جدید، جایگاه، تعریف، موضوع، مسایل، ؛رسد نظر می الزم به
شناسی و سایر علوم  پژوهی، انسان روش بحث، رابطه آن با دین ها،  خاستگاه، فرضیه

های بشری  ای از علم یا پژوهش مل مؤثر در پیدایش چنین شاخهمربوط به آن و نیز عوا
  .گیرد مورد بحث قرار می

ه تعریف یها و ارا بارۀ آنح و بررسی تعاریف دین و داوری دردر فصل دوم به طر
ها و  بارۀ ریشههای مختلف در در فصل سوم، دیدگاه. ایم مورد نظر خود پرداخته

  .ایم ار دادهها را مورد بحث و بررسی قر خاستگاه
کنون در حدّ ده مجلد شده است، به خواست خدا          دیگر مباحث کالمی جدید را که تا      

  .م کردیه خواهیدر فرصت مناسب ارا



  



  
  
  
  
  
  

  کالم چیست؟

منظور دفاع عقالنی از مبانی و ارکان فکری و اعتقادی آن دین و  در قلمرو هر دینی به
نیز تبیین خردپذیر باورهای کلی آن، همچنین فراهم ساختن زمینۀ گسترش حوزه و قلمرو 

  . نام گرفته است1»کالم«ای از دانش بشری پدید آمده است که  آن، شاخه
  2.مطالعه تجربی دربارۀ نظم طبیعتعلم عبارت است از 

  3.کالم نیز عبارت است تأمل انتقادی بر زندگی و تفکر مربوط به جامعه دینی
 و 5»تئو«مرکب از دو کلمه تئولوژی .  است4»تئولوژی«کالم در مغرب زمین همان 

  . نیز به معنی شناخت استلوژی ای یونانی و به معنی خداست و  کلمهتئو .  است6»لوژی«
کلمه . الربوبیات و الهیات است معرفۀ، عناوینی مانند علم الربوبیات، تئولوژیدل معا

که نام کتابی است که به ارسطو نسبت داده شده است، ولی در واقع ترجمه و » اثولوجیا«
افلوطین به وسیله فرفوریوس است، معرّب ) تاسوعات(های  گانه تلخیص بخشی از نه

                                                 
 Theology ـ1
 Religion in an Age of Science, 21 ـ Barbour ـ2
 Barbour pg.3 ـ3
 Theology ـ4
 Theo ـ5
 Logy ـ6
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  .تئولوژی است
های علوم عقلی به معنی عام آن است، وظایف  ترین شاخه از مهماین علم که یکی 

نخستین وظیفۀ آن این بوده و هست که با تبیین و تفسیر . متعددی را بر عهده داشته است
خردپذیر دین مورد نظر، زمینه استحکام ارکان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جدید را که 

های پیشین ارایه   نظامی متفاوت از نظامدین جدید. سازد ارمغان دین جدید است، فراهم 
منظور تثبیت آن نظام  تبیین این اصول به. ای استوار است کند که بر اصول و مبانی ویژه می

که  خاطر  پذیرد که کالم نام گرفته است و بدین فرهنگی ـ اجتماعی، در علمی انجام می
 فرهنگی آن غلبه دارد، مبدأ های سیاسی، اجتماعی و ترین جنبۀ ادیان که بر همه جنبه مهم

  .پیدایش آن دین و در واقع الهی بودن آن است، این علم، الهیات نیز نامیده شده است
های  نقش و وظیفه دوم این علم، این امر بوده و هست که در برخورد دین با فرهنگ

اید  دفاعی خردپذیر ارایه نم )خواه بشری باشد و خواه ریشه آسمانی داشته باشد(موجود، 
شکی نیست که هر دینی در . تا زمینۀ پذیرش آن را برای پیروان سایر ادیان فراهم سازد

ها منسجم، شناخته شده و مورد  کند، با افکار و گرایش جامعه یا قلمروی که ظهور می
ها و دستورات  طور کلی یا جزیی با اندیشه شود که به ها روبرو می پذیرش ملت یا ملت
تبیین خردپذیر . ها وجود دارد است و بنابراین زمینه برخورد میان آندین جدید ناسازگار 

  .تواند به موفقیت دین جدید در این برخوردها کمک نماید دین می
که دین جدید را از سوی خدا برای تدبیر امور دنیوی و ) ع(اگرچه حضور پیامبران 

طلب حجتی  های حق نها برای انسا اند و نیز معجزات و بیّنات آن اخروی انسان آورده
های عقلی و کالمی مورد پذیرش قرار  گریزناپذیر است و به همین دلیل بدون استدالل

پذیر است  ای از تاریخ امکان ها در برهه گیرد، ولی وجود حسی پیامبران و معجزات آن می
ن جهانی، دیر یا زود از جها و به حکم سنت تغییرناپذیر الهی، آنان نیز مانند هر امر این

بندند و در نتیجه، بسیاری از دالیل قطعی آنان بر آسمانی بودن و  طبیعت رخت برمی
بسا اصل آن نیز مورد  شود که چه ها، به امری تاریخی تبدیل می بدیل بودن تعالیم آن بی
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آوران الهی،  ، پیروان ادیان در دورۀ پس از حضور فیزیکی پیام تردید قرار گیرد، بنابراین
 پیام آسمانی به تأسیس علمی پرداختند که از تردیدپذیری پیام یاد شده برای صیانت از

کاسته و استناد آن را به مبدئی آسمانی آشکار سازند و آن را از گزند حوادث عصری 
  .انجامد، حفظ نمایند که به تغییرات عمیق می

های موجود که با حضور آسمانی و پرقدرت پیام آسمانی  از این گذشته، فرهنگ
های معنوی  اند، با کاسته شدن از جنبه اند و صحنه را موقتاً ترک کرده د، منزوی شدهجدی

کنند و با استفاده از تجارب گذشتۀ خود و  و آسمانی دین جدید، دوباره عرض اندام می
رو،  از این. پردازند نیز به خدمت گرفتن محصول خرد آدمی، به مقابله با دین جدید می

دیگر، به دالیلی سبب انزوای  و فرهنگ اجتماعی پیشین با یکاگر درگیری دین جدید 
خاطر دور شدن از منبع اصیل خود و نیز  فرهنگ پیشین شده بود، اینک دین جدید به

های فکر و رفتار انسانی، توانایی پیشین خود را برای کنار زدن  آلوده شدن با محدودیت
ه است و چون نوع درگیری و پاگیر گذشته از دست داد های جاهلی و دست  فرهنگ

های منزوی شده پیش از  تغییر یافته است، باید به ابزار و سالحی مجهز شود که فرهنگ
های  ها، باید پاسخ های عقلی آن اند؛ یعنی در برابر تردیدافکنی این، از آن برخوردار بوده

  .آورد کالم را پدید می ها علمی به نام  خردپذیر ارایه کند که مجموعه آن
که هر دینی برای توسعه قلمرو خود و به تعبیر دیگر، برای رساندن پیام  کته سوم اینن

ها  پذیر و مشترک میان انسان های فهم خود به جوامع بشری، باید پیام خویش را در قالب
ها که از تغییرات اساسی به دور مانده و  ترین وجه مشترک انسان ارایه کند و چون عمومی

های خردپذیر  د آنان است، بنابراین، دین باید تعالیم خود را در قالبماند، عقل و خر می
پذیری عقالنی دارد و هم  های خردپذیر دین که هم توجیه مجموعه قالب. ارایه کند

  .توان از آن دفاع عقالنی کرد، به نام کالم شهرت یافته است می
 عقلی و مدافع توان نتیجه گرفت که کالم، علمی چه گفته شد، می با توجه به آن

توان گفت متکلم، یعنی کسی  های بنیادین دین است و به همین منظور است که می اندیشه
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مقصود از متعهد بودن جنبه ارزشی آن . نظر است، متعهد است که در این علم صاحب
های معینی را سرلوحۀ کار  نیست، بلکه مقصود این است که او دفاع از عقاید و اندیشه

ه و به حفظ و نگهداشت آن تعهد دارد و از پیش همین امر را مقصد و خویش قرار داد
  .غایت فعالیت علمی و فرهنگی خود قرار داده است

توان مطرح ساخت که آیا در عصر جدید و با پدید آمدن  اینک این پرسش را می
های جدید دربارۀ اعتبار مبانی دین و نیز با پیدایش فرهنگ  های فکری و پرسش زمینه
های جدیدی دارد و نگاهش  ها و آرمان ها، انتظارها، اندیشه ه انسان جدید که خواستهبلک

کلی تفاوت یافته است، تفسیر دینی و نیز رفع شبهات و پاسخ به  به دین و دنیا به
شود و یا  وسیلۀ همان علم کالم یا الهیات پیشین انجام می های مربوط به دین، به پرسش

  . گردد علم دیگری جایگزین آن می
شود  پژوهی و یا فلسفه دین واگذار می آیا کارکردهای کالم به علم دیگری مثالً دین

عنوان کالم  دار این نقش است و باالخره آیا علمی به و یا همان کالم و الهیات عهده
  جدید که مستقل از کالم سنتی یا الهیات یا کالم قدیم باشد، وجود دارد یا نه؟

ی یاد شده باید بدین نکته توجه داشته باشیم که تفاوت علوم ها برای پاسخ به پرسش
اگر موضوع علمی . ها هاست یا به غایت و یا روش تحقیق آن یا به تفاوت موضوع آن

گونه است تغییر در غایت و شیوه پژوهش  آید؛ همین تغییر پیدا کند، علم دیگری پدید می
  .آن

خوردارند؟ نگاه کوتاهی به عناوین هایی بر آیا کالم جدید و قدیم از چنین تفاوت
  .کند گانه یاد شده در این دو علم مفروض، پاسخ آن را روشن می سه

  
  موضوع علم کالم

: توان اشاره کرد موضوع علم کالم چیست؟ در پاسخ به این پرسش، به دو نظریه می
در واقع . باشد ـ موضوع علم کالم، شناسایی هستی از آن جهت که هستی است، می 1
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  2.ـ موضوع علم کالم، اثبات عقاید دینی است 2.  است1شناسی وضوع آن هستیم
توان فهمید که اگر  راحتی می های مختلف دینی، به با مراجعه به کتب کالمی نحله

شناسی است، مقصود از این هستی، هستی خدا و صفات و افعال  موضوع علم کالم، هستی
ختن عقاید دینی است، باز هم مدلّل اوست و اگر موضوع آن، شناسایی و مدلّل سا
،  توان گفت موضوع کالم بنابراین، می. ساختن تعالیم دینی دربارۀ همین موضوعات است

شناسایی خدا، انسان، هدایت و سرنوشت نهایی اوست و اگر بحث جوهر و عرض و 
ا در ه گونه بحث خاطر تأثیرگذاری این شود، به مطرح می) امور عامه(مقوالت و مانند آن 

  .ها شناسایی موضوعات یاد شده است، نه موضوعیت آن
اینک باید پرسید آیا موضوع کالم جدید با موضوع کالم سنتی تفاوت دارد تا سبب 

  پیدایش دو علم، یکی قدیم و سنتی و دیگر جدید شود؟
توان گفت موضوع کالم  های مختلف، می با دقت در محتوای این علم در حوزه

های  یر در برخی مسایل، همان موضوع کالم قدیم است و اگرچه جنبهرغم تغی جدید علی
انتقادی کالم جدید بیش از کالم سنتی است، ولی اوالً، چنین امری سبب تفاوت دو علم 
نیست و ثانیاً، این ویژگی نیز عمومیت ندارد، بلکه در جوامع غیردینی یا دارای 

های  وامع دینی و دارای گرایشهای دینی ضعیف نمودار شده است، ولی در ج گرایش
هایی به شناسایی  کالم جدید در چنین حوزه. دینی مناسب، چنین چیزی وجود ندارد

  .پردازد که در نهایت به تفسیر خردپذیر و قابل دفاعی از دین بیانجامد اموری می
هستی ) که در جای خود خواهیم گفت چنان(ترین مسایل کالم جدید  اینک نیز مهم

 او و شناسایی انسان و عوامل مؤثر در سعادت و نجات او و تبیین خردپذیر خدا، صفات
بنابراین، موضوع این دو علم یکی است، اگرچه مسایل بسیاری پدید آمده . هاست آن
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توان آن را دو  است که در کالم سنتی وجود نداشته است و بنابراین، از این جهت نمی
تکامل یا تغییرات طبیعی و تاریخی خود، علم نامید، بلکه یک علم است که در سیر 

  .دارای مسایل و ابزار و اهداف جدیدی نیز شده است
  

  روش علم کالم

روش علم کالم چیست؟ با همه تفاوتی که میان آرای متکلمان در این زمینه وجود 
طور کلی روش علم کالم را عقلی دانست؛ خواه نتیجه آن اثبات  توان به  می1دارد،

های آن برای متکلم باشد و خواه برای  ل و تصدیق به احکام گزارهموضوع و مسای
ولی در هر صورت، روش تبیین احکام . مخاطب؛ خواه برهانی باشد و خواه جدلی و ظنی

عنوان  تواند به های نقلی نیز می های کالمی، نقلی و شهودی نیست، اگرچه گزاره در گزاره
های مشهور و مسلم نیز در آن  توان از گزاره یکار رود و یا حتی م مقدمه دالیل کالمی به

  .ها به معنی اثبات نقلی احکام آن نیست گونه گزاره استفاده نمود، اما کاربرد این
آیا روش پژوهش در کالم جدید غیر از روش عقلی کالم سنتی است؟ اگرچه در 

های  ها و تناسب های مربوط به زمینه های زبانی، تاریخی و پژوهش کالم جدید بحث
شود، ولی این به معنی بیرون شدن از شیوه عقلی در پژوهش  های دینی مطرح می گزاره
گونه جستجوها در کالم سنتی نیز وجود دارد، اگرچه تفاوتی هم از نظر شدت  این. نیست

  .تواند وجود داشته باشد و ضعف می
وان عن همچنین در کالم جدید، موضوعات تجربی، روانی، فیزیکی و شیمیایی به

های مربوط به  رود، تا جایی که تعارض کار می های کالمی بیشتر به مقدمات استدالل
حوزۀ علم و دین، بخشی از آن را به خود اختصاص داده است، ولی این هم به معنی 

روش تحقیق در کالم سنتی و جدید، روش . کاربرد شیوه پژوهش تجربی در کالم نیست
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آیند، اگرچه هریک از آن   علوم عقلی به حساب میعقلی است و هر دو از زیر مجموعه
کنند و نیز میزان کاربرد  ها و مقدمات غیر عقلی نیز استفاده می ای از گزاره دو تا اندازه

 اندازه نیست، ولی در مجموع هر دو بر  ها و دالیل غیر عقلی در آن دو به یک گزاره
 کالم قدیم و جدید را دو علم توان پس از این جهت نیز نمی. روش عقلی استوار هستند

  .دانست
  

  غایت کالم جدید و قدیم

که پیشتر گفته شد، کالم به تفسیر  آیا غایت کالم جدید و قدیم متفاوت است؟ چنان
های ناسازگار با آن را مورد  سازد؛ اندیشه پردازد؛ آن را مدلّل می مبانی فکری دینی می

دهد و از  رد بر عقاید مورد تعهد خود پاسخ میدهد و سرانجام به انتقادهای وا نقد قرار می
  .کند ها دفاع می آن

کالم جدید اگرچه در دو قرن آغازین خود، یعنی هجدهم و نوزدهم میالدی، 
های دینی پرداخته است، ولی شاید  های تدافعی کمتری داشت و بیشتر به نقد گزاره جنبه

کم  تفسیر جدید از دین بود و دستبتوان گفت که اوالً، مقصود از این انتقادها، ارایه 
های متکلمان  منظور جایگزین ساختن آراء و اندیشه انتقاد از دین یا تفاسیر موجود دین، به

های کالمی سنتی نیز وجود داشته و  جدید و فیلسوفان دین بوده است؛ کاری که در نحله
  .ده استدارد و ثانیاً، این امر نتیجه درگیری با عالمان یا حاکمان دینی بو

منظور تضعیف آن و تقویت عقاید  گونه که کالم یهودی مبانی سایر ادیان را به همان
منظور بیرون  دهد، متکلمان جدید نیز به و مبانی دینی خود، مورد نقد قرار داده و می

های رقیب از میدان رقابت و تثبیت موقعیت فکری خویش، به انتقاد از  ساختن اندیشه
تفاوتی که میان آن دو هست، این است که کالم هر . اند ایج پرداختههای دینی ر اندیشه

جای آن، عقاید دینی جدیدی را قرار  کند و به دینی عقاید دینی دیگران را نفی می
کنند و  طور کلی عقاید دینی همه ادیان را نفی می دهد ولی بسیاری از فیلسوفان دین به می
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  .دهند و یا جایگزینی برای آن ندارند  میجای آن یا عقاید شخصی خویش را قرار به
گونه  اگرچه وضعیت کالم جدید در دو قرن نخست چنین بوده است، ولی اینک این

مند متناسب با عصر جدید از  اینک میان متکلمان جدید، کسانی که به دفاع روش. نیست
. واهیم کردها اشاره خ که در جای خود به آرای آن دین پرداخته باشند، کم نیستند؛ چنان

رو،  از این. پس بنابراین کالم سنتی و جدید از نظر هدف و غایت نیز تفاوتی ندارند
نامند، مسایل کالمی جدید است،   می»کالم جدید«چه امروزه آن را  توان گفت که آن می

  .نه یک علم جدید که نقطه مقابل کالم سنتی باشد
فلسفه « یا 1»پژوهی دین«نوان بررسی این مسایل کالمی جدید در مغرب زمین تحت ع

فکری قرن هجدهم قرار   مطرح و بدان شناخته شده است که ریشۀ آن در روشن2»دین
دارد و با مطرح شدن موضوعاتی که مورد تعارض علم و دین بوده است، شروع شده 

های اولین تعارضات میان علم و دین و نیز مطالعه عوامل  اینک با پرداختن به زمینه. است
پردازیم و  پژوهی جدید، به نخستین مسألۀ کالمی جدید می ایش این تعارضات و دینپید

کنیم که اگرچه از مسایل کالمی جدید نیست، ولی از  پس از آن مسایلی را مطرح می
  .رود مقدمات الزم آن به شمار می

  

  زمینه اولین تعارضات میان علم و دین

علم و دین و در برخی از موارد پژوهی یکی از عوامل ارتباط و رویارویی  دین
توان به دقت معین ساخت که  اگرچه پیش از تعریف دین نمی.  دو شده است تعارض آن

طور کلی و با توجه به  درگیری علم با کدام یک از تعاریف یا مصادیق آن است، ولی به
توان دین درگیر با علم را شناسایی  حوزۀ این درگیری که مغرب زمین بوده است، می

                                                 
 The study of religion ـ1
 philosophy of religion ـ2
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پژوهی که سبب این ارتباط و رویارویی  ولی پیش از آن باید به اصل پیدایش دین. کرد
  .کنیم پژوهی، این بحث را تکمیل می ای به عوامل دین پس با اشاره. شده است، پرداخت

  

  پژوهی در مغرب زمین عوامل دین

های کالمی  توان برای تبیین پیدایش و رشد پژوهش اگرچه عوامل بسیاری را می
ها ما را از بررسی مسایل کالمی جدید باز  دید مطرح کرد، ولی پرداختن به همه آنج

  .پردازیم طور مختصر می ها به ترین آن رو به مهم از این. خواهد داشت
  
  ـ آشنایی مغرب زمین با مشرق زمین 1

شود، در قرن هجدهم و نوزدهم، اروپا به  به دالیلی که در تاریخ سیاسی گفته می
بیشتر . زمین پرداخت جانبه و گسترش نفوذ استعماری خود در مشرق  ی همهکشورگشای

فتوحات استعماری کشورهای اروپایی مانند انگلستان، ایتالیا و فرانسه در قرن نوزدهم 
ها نیز کشورهایی مانند هلند و پرتغال به چنین نتایجی دست  انجام شده است و پیشتر از آن

های دینی ارتباطی ندارد،  ظاهر با گسترش پژوهش  بهاگرچه کشورگشایی. یافته بودند
ها و نیز  های تسخیر ممالک دیگر و سلطه بر آن ترین راه جا که یکی از مهم ولی از آن

هاست، این فتوحات،  های دینی و فرهنگی آن تحکیم و استمرار آن، نفوذ در اندیشه
  :ها از این قرار است آنهایی از  پیامدها و نتایج مهمی را به دنبال داشت که نمونه

های  های گسترده، با ملت ـ مهاجمان مغرب زمین با این فتوحات و کشورگشایی أ
این . ها آشنا شدند های دینی آن ویژه با اندیشه شرقی و فرهنگ و آداب و رسوم و به

آشنایی جدای از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری کشورهای غالب و مغلوب که خود موضوع 
پژوهش است، تا حدودی اوالً، به آمیزش فرهنگی و ثانیاً، به پیدایش مسایل مستقلی برای 

  .دینی و فکری جدید انجامید
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های شرقی را برای فاتحان غربی  ـ تکمیل و ادامه این فتوحات، آموزش زبان ب
اینان هم برای ماندن در قلمرو فتح شده و هم برای کاستن از خطراتی . ضرورت بخشید
ای جز آموختن زبان و آشنایی با  ها، چاره هستند و هم برای استثمار آنکه با آن روبرو 

زحمت  یابی به سودهای کم منظور دست به همین خاطر است که به. فرهنگ آنان نداشتند
های  ای در این زمینه تدوین کردند و حتی در دانشگاه های گسترده و دراز مدت، برنامه

آشنایی با زبان .  ملل تحت سلطه را دایر کردندهای زبان و ادبیات و ادیان خود، رشته
طور حتمی زمینه فهم ادیان و عقاید  ترین عواملی است که به بومی این ملل، یکی از مهم

  .ساخت آنان را فراهم می
های دینی مختلف  ـ نتیجه قهری آشنایی با ادیان ملل دیگر، سنجش و مقایسۀ اندیشه ج

طور طبیعی و  ابراین، سنگ بنای مباحث بین االدیانی بهنام گرفت و بن» پژوهی دین«بود که 
خاطر مقاصد علمی، سیاسی، اقتصادی و غیر از آن، در  زودی به قهری نهاده شد و به

مجامع علمی و دانشگاهی شکل مدون و کالسیک به خود گرفت و سرآغازی برای 
  .های گستردۀ دینی شد پژوهش

ایی و سنجش و نقد ادیان وجود نداشته های استعماری هم در آشن حتی اگر انگیزه
هایی را فراهم سازد، بنابراین،  توانست چنین زمینه ها، می باشد، خود آشنایی با آن

  .طور مستقل و جدای از اهداف استعماری نیز مطرح و ادامه یابد توانست به پژوهی می دین
  
  ـ پیشرفت علوم 2

شناسی،  شناسی، زبان باستان اسی، شن شناسی، مردم پیشرفت برخی از علوم مانند زیست
پژوهی است که به  شناسی و مانند آن، یکی دیگر از عوامل پیدایش و گسترش دین روان
  .کنیم هایی از آن اشاره می  نمونه
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  شناسی ـ زیست أ
پردازی دربارۀ  ، موجی از نظریه»داروین«وسیله  با انتشار نظریه تحول و تکامل انواع به

ای  های دینی را گسترش و ژرفای ویژه دید آمد و حوزۀ پژوهشدین و تفاسیر آن پ
شناس مشهور انگلیسی که مسیحیِ معتقدی نیز بود، در  داروین، زیست. بخشید

کند و در   به این تعصب دینی خود تصریح می1،»منشأ انواع«مشهورترین اثر خود به نام 
خاصی را نیز بر اثبات آن کند و شواهد تجربی  عین حال نظریه تکامل را نیز ارایه می

  . آورد می
ترین عناصر این نظریه، تغییرات تصادفی، تنازع بقاء و بقای انسب است و قطع  مهم

طور  تواند داشته باشد، پیامدهایی که به که از نظر علمی چه وزنی داشته و می نظر از این
 پیامدها بر دو دسته این. مستقیم با دین و تفسیر دین ارتباط داشته باشد، گریزناپذیر بود

  .شناختی ـ پیامدهای روان 2ـ پیامدهای منطقی  1: شود تقسیم می
شود که با نظریه مورد بحث ارتباط منطقی دارد  پیامدهای منطقی، به لوازمی گفته می

شود که فاقد  شناختی، به لوازمی گفته می پیامدهای روان. ها استدالل کرد توان بر آن و می
  .ها استدالل کرد توان بر آن  و بنابراین، نمیارتباط منطقی است

  
  منابع ثبات صور زیستی

پیش از مطرح شدن این نظریه، ثبات صور زیستی مورد پذیرش بود و این اعتقاد منابع 
  :قرار است انکارناپذیری داشت که بدین

 در سفر تکوین تصریح شده است که خلقت موجودات به همین :ـ کتاب مقدس 1
انسان از همان آغاز انسان بوده است و . دست خدا انجام شده است ونی بهشکل موجود کن

اند، چون  گونه بوده اسب نیز اسب بوده است و هریک از دیگر موجودات، پیوسته همین
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  .  بودند گونه آفریده شده همین

) اش ویژه تفسیر سینوی به(اش   از نظر ارسطو که دستگاه فلسفی:ـ تفکر ارسطویی 2
ـ اعتقادی مسیحیت قرار گرفته است، هر موجودی تجسم صور ازلی  ظام فکری پشتوانۀ ن

صور علمی ازلی . »چه در باالستی صورتی در زیر دارد آن«یا ماهیات ثابته است و در واقع 
ها از مادّه و جسم، تغییرناپذیرند و موجودات طبیعی  یا ماهیات ثابته، به حکم تجرّد آن

ها محدود  ها به حدود ماهوی و صور علمی آن منۀ تغییرات آناگرچه تعییرپذیرند، ولی دا
  .است، بنابراین تبدل انواع، امری محال و ناشدنی است

 اعتقاد رایج بر این بود که اوالً، هر چیزی :انگاری دربارۀ طبیعت ـ اندیشه غایت 3
 ای است که برای آن آفریده شده است و هریک از موجودات طبیعی، دارای غایت ویژه

کننده آن غایت و هدف باشد، آفریده شده است،  و ثانیاً، به بهترین صورتی که تأمین
تنها نیازی به تغییر و تکامل ندارد، بلکه تغییر و تکامل آن ناممکن است، چون  بنابراین، نه

این بود وضعیت فکری و اعتقادی . کننده آن غایت باشد تواند تأمین در صورت تغییر، نمی
  .گسترش زیست شناسیرایج پیش از 

ای دربارۀ دین مطرح شد؛ زیرا  های نقادانه  داروین، دیدگاه1با انتشار نظریه تبدل انواع
دانست و این با مبانی و منابع ثبات صور  او انسان را محصول تطوّر تاریخی زیستی می

تی های متفاو ویژه با ظاهر کتاب مقدس سازگار نبود و به همین خاطر دیدگاه زیستی و به
با طرح این . پژوهی جدید و گسترش آن داشت مطرح شد که هر کدام سهمی در دین

یافتند و نظریه یاد شده را جایگزین خدا  نظریه، برخی حتی جایی برای پذیرش خدا نمی
ترین دلیل بر وجود خدا که برهان نظم،  دانستند و در واقع مهم در طبیعت و خلقت می

  .ها فرو افتاد و نادرستی آن آشکار شد ز دید آناتقان صنع و غایت طبیعت است ا
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  پیامدهای منطقی نظریه تبدل انواع 
  گاه آن ـ معارضه با حکمت صنع و از میان بردن تکیه 1

. های آن با وظایف و اهداف آن است گاه حکمت صنع، سازگاری بدن و اندام تکیه
 عهده آن نهاده شده منظور انجام وظایفی که بر هر جزیی از بدن به بهترین صورت به

یابی به هدفی که برای آن ساخته شده است، آفریده شده است؛  منظور دست است و به
ها برای انجام وظایف خاص و رسیدن به اهداف معینی، به بهترین صورت آفریده  دست

گونه برای مقاصد معینی  های بدن، همه همین ها و دیگر اندام ها و ناخن شده است، انگشت
های بدن انسان را  اند و این دقیقاً نقطۀ مقابل فرضیۀ تکامل انواع است که اندام دهآفریده ش

و غیر (گوید هیچ یک از اعضای انسان  داند و می محصول تغییرات پیوسته و طوالنی می
  .گونه نبوده، بلکه با تغییرات پیوسته به این صورت درآمده است از آغاز این) انسان
  
   انسانـ معارضه با اشرفیت 2

داران و نیز ظاهر کتاب مقدس، انسان برترین موجود در طبیعت است و  از نظر دین
ای است که استحقاق به خدمت گرفتن سایر موجودات را دارد و در  دارای کماالت ویژه

اند، ولی بر اساس نظریه  خاطر خدمت به او آفریده شده واقع سایر موجودات برای او و به
هم موجودی همچون سایر موجودات است که در مسیر تحوالت تکامل انواع، انسان 

پیوسته، تکامل بیشتری یافته است؛ بنابراین، نه او اشرف موجودات است و نه سایر 
اند و این دقیقاً نقطۀ تعارض میان علم و دین را آشکار  موجودات برای او آفریده شده

م برای معتقدان به دین و هم های دینی، ه سازد که نقطه عزیمت مناسبی برای پژوهش می
که بنابر نظریه تبدل انواع، حتی حسّ اخالقی نیز  ویژه این به. برای منکران آن بوده است

  .محصول انتخاب طبیعی و تبدّل و تکامل انواع است
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  ـ معارضه با کتاب مقدس 3
که اشاره شد، کتاب مقدس در سفر تکوین، آفرینش انواع موجودات را  چنان

گونه آفریده شده است که اینک  هر موجودی همان. داند نونی و دفعی میصورت ک به
هست؛ نه چیزی که سبب تغییر در نوع آن باشد، پدید آمده است و نه ممکن است پدید 

داند،  که نظریه تبدل انواع هیچ موجودی را در آغاز به شکل کنونی نمی آید، در حالی
 در آغاز هر چیزی، به شکل و صورتی بوده .داند بلکه ثبات صور را بر خالف تجربه می

  . و ممکن است بشود است و در ادامه به چیز دیگری تبدیل شده
   

  ـ معارضه با طرح و تدبیر الهی دربارۀ جهان 4
داران و مفسران دین، خدا پیش از آفرینش جهان،  از دیدگاه دینی و عقلیِ رایجِ دین

جهان و .  نیز برای آن تدبیر داردبرای آن طرح و برنامه داشت و پس از آفرینش
شوند و بر اساس تدبیر الهی  موجوداتی که در آن هست، بر اساس طرح پیشین آفریده می

ظاهر با این طرح و تدبیر ناسازگار  نظریه تکامل انواع به. یابند به مقصد خود دست می
 تصادفی و طور است و بر اساس برخی از تفاسیر آن، تغییر و تکامل موجودات طبیعی به

  .پذیرد بدون طرح و تدبیر و و آگاهی انجام می
  
  ـ معارضه با تاریخ آفرینش 5

آنان سال .  به نظر برخی از ارباب کلیسا، آفرینش جهان طبیعت تاریخ معیّنی دارد
اند، در حالی که مفهوم نظریه تکامل به   پیش از میالد را تاریخ آفرینش دانسته4004
  . سازگار نیستروی با این اعتقاد  هیچ

این نظریه پیامدهای . پیامدهای یاد شده، پیامدهای منطقی نظریه تکامل است
  .شناختی نیز دارد که بدان اشاره خواهیم کرد روان
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  شناختی پیامدهای روان

  ـ نفی تجرّد روح و قداست دین  1
های خود، محصول تطوّر تاریخی باشد، ممکن است روح و  اگر انسان در همه جنبه

گونه که  وان انسان و نیز دین و فرهنگ وی نیز حاصل همان تطوّر تاریخی باشد و همانر
سلول به این شکل و صورت کنونی رسیده است، ممکن است روح و دین  انسان از تک

گونه که اکنون هست، نبوده باشد و این با تجرد  گونه باشد و از آغاز، این انسان نیز همین
  . با آسمانی بودن دین کامالً ناسازگار استروح، الهی بودن آن و نیز

  ـ نفی هرگونه ثبات 2
با توجه به تطوّر پیوسته طبیعت و لوازم آن، ممکن است هیچ امر ثابتی وجود نداشته 

تنها انسان بر اساس این نظریه پیوسته در تغییر بوده است، بلکه اندیشه، علم،  نه. باشد
باشد و البته چنین چیز نسبیّتی را در پی دارد  میگونه  های او نیز همین ها و آرمان کشش

  .کم برای همگان قابل پذیرش نیست که دست

از این گذشته، اگر تطوّر تاریخی با این گستره مورد پذیرش باشد، چرا خود ـ  3
  نظریۀ تطوّر در تطوّر پیوسته نباشد؟

  
  های تعارض راه حل

منظور رفع  ی شد و بههای دین مطرح شدن نظریه تکامل، سبب گسترش پژوهش
های دینی مربوط به آفرینش انواع ارایه  های یادشده، تفسیرهای مختلفی از اندیشه تعارض

  :سازیم ها را مطرح می شد که به اختصار برخی از آن
های ایجاد سازگاری میان نظریه تکامل و تدبیر الهی این بود که تکامل،  ـ یکی از راه 1
گر شده  گرانه خدا در آن در امتداد زمان جلوه لیت آفرینشای دانسته شود که فعا طریقه
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تنها با آفرینش و تدبیر الهی ناسازگار نیست،  بر این اساس نظریه تطوّر و تکامل، نه. باشد
  .دهندۀ دقت و ژرفای تدبیر الهی است بلکه نشان

طور تدریجی آفریده است و این  خدا جهان و انواع موجودات را نه دفعی، بلکه به
ها را  تواند از یک سلول این همه شگفتی عظمت خدا و تدبیر منحصر به فرد اوست که می

های انواع تکامل  ویژه اگر توجه کنیم که در همان یک سلول تمام ویژگی به. پدید آورد
که در یک سلول این همه  چه عظمتی بیشتر از این. طور بالقوه وجود دارد یافته به
رفته باشد که در روند تکامل خود در هر شرایط و آور جای گ های شگفت ویژگی

  محیطی، بخشی از آن آشکار گردد؟
ـ برخی تفسیر جدیدی از کتاب مقدس ارایه کردند که با نظریه تکامل سازگار  2

اینان تعبیر آفرینش شش . باشد، بلکه نظریه تطوّر و تکامل را به کتاب مقدس نسبت دادند
مقصود . اند ای برای تکامل دانسته آمده است، استعارهروزه جهان را که در کتاب مقدس 

بنابراین، جهان و . از شش روز، شش دوره است و مقصود از شش نیز کثرت است
اند و این محتوای  صورت تدریجی آفریده شده های متعدد و به موجودات آن در دوره
نیست، بلکه تنها با کتاب مقدس ناسازگار  پس نظریه تکامل نه. خود کتاب مقدس است

کتاب مقدس با بیان استعاری خویش در ارایه نظریۀ تکامل و تغییر پیوسته، بر دیگران 
  . پیشی گرفته است

ـ گروهی در رفع این ناسازگاری از میان کتاب مقدس و نظریه تکامل، کتاب  3
بنابراین، تعارض میان . مقدس را مکتوب بشری دانستند، نه وحی مستقیم خدا به انسان

 مقدس و نظریه تکامل، تعارض میان دو نظریه بشری است، نه تعارض میان خلق و کتاب
  .خدا

طور مستقل این اصل را مورد  که خود به(» آلفرد راسل واالس«ـ برخی دیگر مانند  4
توانست با کتاب  ای تأیید ناشده دانست و در نتیجه نمی آن را فرضیه) تحقیق قرار داده بود

خاطر که تعارض آن دو، تعارضِ امری تردیدپذیر با امری  نمقدس معارضه کند، بدی
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  .تردیدناپذیر است
های خود به نتایجی دست یافت که یادآوری آن سودمند خواهد  واالس در پژوهش

  :خاطر تطوّر و تکامل را فرضیه تأیید ناشده دانست که وی بدین. بود
و پیشرفت عقل، ـ تکامل بر فرض درستی آن، دائمی نیست، بلکه با پیدایش  أ

  .شود های بدن متوقف می تحوالت جسمی و تخصصی شدن اندام
نما، بیش از آن است که داروین گمان برده  ـ فاصله میان عقل انسان و میمون انسان ب
  .توانند این فاصله را پر کنند حتی قبایل بدوی نیز نمی. است
وین تفاوت اندکی دارد، ـ مبادلۀ عالیم در حیوانات و زبان انسان که به گمان دار ج

  .کامالً از هم متمایز است
اندازه مغز افراد قبایل . تر را توجیه کند تواند قوای دماغی عالی ـ این فرضیه نمی د

که ساکنان قبایل بدوی، برای رفع نیازهای  بدوی به اندازه مغز افراد متمدن است، در حالی
تواند نیازهای آنان را برآورده   میتری نیز خود بدان احتیاجی ندارند، بلکه مغز کوچک

  .سازد
های هنری و  طور کلی کشش های آهنگین و کشش انسان به موسیقی و به ـ جاذبه ه

  .پذیر نیست وسیله فرضیه تکامل تبیین اخالقی که در بقای او سهمی ندارد، به
  
   1شناسی ـ گسترش علم مردم ب

های  شناسی، مطالعه جنبه  انسانمقصود از. شناسی تفاوت دارد شناسی با انسان مردم
هاست؛ ولی مقصود از  ها قطع نظر از محیط و فرهنگ آن مشترک و عمومی انسان

ها  های کوچک یا قبایلی است که اوالً، تعداد آن شناسی، مطالعه دربارۀ جمعیت مردم

                                                 
  anthropolog ـ1
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  خود باقی مانده1محدود باشد و ثانیاً، توسعه یافته نباشند، بلکه به همان صورت بدویِ
خاطر توسعه نیافتگی و عدم انطباق با شرایط جدید، در حال انقراض  باشند و ثالثاً، به

  .باشند
 3»تیلور« و 2»اسپنسر«ویژه مطالعات  شناسی، به های مربوط به علم مردم نتیجۀ پژوهش

شناسی قرار گرفت و در جای خود بدان اشاره خواهیم  که تقریباً بنیان نظریات نوین جامعه
گونه تحقیقات گویا،  که این ویژه این به. پژوهی شده است ساز گسترش دین نهکرد، زمی

تبدل و تکامل . کند نظریه تبدل انواع را در مورد اجتماع، فرهنگ و دین نیز تأیید می
پذیر است و نیاز به تبیین  داران و مفسران دینی سخت تشکیک گونه امور برای دین این

 مطلوب است که گسترش آن را مورد تأیید قرار دارد و برای منکران دین شواهدی
  . دهد می

شناسی این است که جوامع انسانی نیز همانند انواع  های مربوط به مردم نتیجۀ پژوهش
گونه  همان. اند اند تا به شکل کنونی رسیده موجودات طبیعی مراحلی را پشت سر گذاشته
نونی رسیده است، اجتماع، دین و صورت ک که انسان مثالً مراحلی را گذرانده است تا به

طور خاص برای دین و فرهنگ ترسیم  مراحلی را که به. گونه بوده است فرهنگ نیز همین
  : اند، از این قرار است کرده
  

  4دارانگاری دوران جان: مرحلۀ یکم

. در این دوره تصور بر این بوده است که همه اشیاء دارای حیات و شعور هستند

                                                 
 primitive ـ1
 Spencer ـ2
 Taylor ـ3
 animism ـ4
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 حیات بشر سپری شده است، ولی آثار باقیمانده آن هنوز در میان اگرچه این دوره از
عنوان نمونه، طلب کمک از طبیعت، قربانی کردن برای آن و  به. ها وجود دارد انسان

  .پرخاش کردن با اشیاء، نشانی از این دوره است
  

  1دوران شرک یا پرستش خدایان: مرحلۀ دوم

 بخشی از طبیعت که در زندگی انسان تأثیر هر نوعی یا. در این دوره خدایان متعددند
قابل توجهی داشته باشد، خدایی دارد که خالق و مدبّر آن است و بر آن احاطه و تسلط 

تواند به تصرف آن بخش از  دارد و انسان با پرستش آن خدا و کمک خواستن از او، می
ان شاهدی بر این خدایان یون. کم از گزند آن در امان بماند طبیعت نایل آید و یا دست

  . گمان است
  

  2پرستی دوران توحید و یگانه: مرحله سوم

در این دوره انسان با رشد و تکامل عقالنی و روانی خود، یا به این نتیجه رسیده است 
که تنها نیروی ماورای طبیعی که در سرنوشت انسان تأثیرگذار است، خدای یگانه است و 

که دیگر نیروهای مؤثر، عوامل و   بگذارد و یا اینهیچ چیز دیگری نیست تا در او تأثیر
تواند بر کسی  اند و چیزی بدون خواست و اراده خدا نمی ابزار تأثیرگذاری خدای یگانه

ترین نشان رشد و تکاملِ روان و  در این دوره پرستش خدای یگانه، عالی. اثر گذارد
  .فرهنگ انسانی است

  

                                                 
 polytheism ـ1
 monotheism ـ2
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  1دینی الحاد و بی: مرحله چهارم

رسد که عوامل مؤثر بر   با ادامه رشد عقلی و روانی خود به این مرحله میانسان
تواند آن را تسخیر کند  بیند که از طریق علم می زندگی و سرنوشت خود را در طبیعت می

تواند آن را برای رسیدن به آسایش  تواند از گزند آن در امان بماند، بلکه می تنها می و نه
  .تیجه به فرض خدا یا عوامل فراطبیعی نیازی نداردخود به خدمت بگیرد و در ن
شناسی این است که اوالً، نظریه تکامل شواهد دیگری هم دارد  نتیجه تحقیقات مردم

این خود سبب مطالعات . و ثانیاً، دین و فرهنگ نیز بیرون از حوزۀ تطوّر و تکامل نیست
  .های دینی شده است تر و گسترش پژوهش دقیق

  
  شناسی پیشرفت علم باستانـ گسترش و  ج 

دست آمده است تا  شناسی به های باستان چه که در حوزه مطالعات و پژوهش آن
کند و در نتیجه شاهدی بر  شناسی را تأیید می ای نتایج مربوط به مطالعات مردم اندازه

های مربوط به  حاصل پژوهش. شناسی است گسترۀ نظریه تطوّر و تکامل علم زیست
دارانگاری،  ها به دورۀ جان دهد که بخشی از آثار پارینه ای نشان می تا اندازهشناسی  باستان

پرستی  انگاری و بخشی دیگر به دورۀ توحید و یگانه بخشی به دورۀ شرک و چندگانه
های تاریخی زندگی بشر مانند ابزار  جا مانده از دوره مطالعه پیرامون آثار به. ارتباط دارد
ها، بناها، وسایل زینت و آرایش و  ها، خطوط و نوشته ، مجسمهها ها، نقاشی شکار، ظرف
  .دهد که انسان این سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته است ها، نشان می قبور انسان

  
  شناسی های زبان ـ گسترش پژوهش د

ای که  گونه شناسی تحول و تکامل ژرفی پیدا کرده است، به در قرون متأخر، زبان
                                                 

 atheism ـ1
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های  ها و گزارش  زبان و استناد آن به منبعی خاص، تنها به نقلشناسایی ساختار یک
به همین خاطر در مواردی که به . تاریخی مستند نیست، بلکه چنین استنادی الزم نیست

های  لحاظ نقلی و تاریخی، استناد یک گزاره یا نوشته به منبع آن ممکن نیست، راه
  .دیگری برای مستند ساختن آن پدید آمده است

ای مستند ساخت،  توان یک نوشته را با توجه به ساختار آن، به منبع ویژه  میگاهی
ها یا افعال مورد  کار رفته یا با توجه به کاربرد واژه که با توجه به حروف ربط به چنان

کار رفته در متن یاد شده، ضمایر و اشارات انسانی یا غیر انسانی،  های به استفاده آن، مثال
توان متنی را مورد نقد و بررسی  های فرهنگی، هنری و اعتقادی می زمینهبلکه با توجه به 

بر همین اساس گفته شده بسیاری از متون مقدس به لحاظ تاریخی، قدمت ادعا . قرار داد
دهد که به سه قرن پس  ها نشان می ها یا کتاب نوع نگارش برخی از قسمت. شده را ندارند

 گفته شده که انجیل یوحنا یا بخشی از آن مربوط به مثالً. از زمان ادعا شده تعلق دارد
  .زمان یوحنا نیست

  
  های زبانی  نتایج پژوهش

چه گفته شد، اوالً، ممکن است متون مقدس تحریف شده باشد و  ـ با توجه به آن 1
شود، مقدس نباشد، بلکه  چه که از متن مقدس خوانده می ثانیاً، ممکن است از اصل، آن

  .جای متون مقدس عرضه شده است ی دیگران باشد که بههای معمول نوشته
ای تفسیر کرد که  گونه توان متون یاد شده را به های زبانی، می ـ با استفاده از ویژگی 2

در عین حال که قداست متن باقی بماند، سبب بطالن تفاسیر پیشین شود و در واقع 
گذشته انجام شده است، ابطال های  توان تفاسیر مربوط به متون مقدس را که در دوره می
  .توان انجام داد ویژه از طریق قواعد تفسیر هرمنوتیک به آسانی می این کار را به. نمود

های عصری در ارایه مفاهیم و محتوای متون مقدس و  ـ با توجه به دخالت زمینه 3
خاطر  که کاربرد واژگان مورد استفاده در این متون جنبه آلی و ابزاری دارد و به این
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توان متون مقدس را تفسیر عصری نمود و در  آشنایی فهم مردمان آن عصر بوده است، می
طور کلی واژگان را تغییر  نتیجه یا با حفظ واژگان، معانی جدید را بر آن حمل کرد و یا به

  .داد
چه را که در متون مقدس دربارۀ آخرت و پاداش و کیفر آن آمده  عنوان نمونه، آن به

هایی را   است موضوع چنین تفسیری قرار گیرد و بنابراین، چنین گزارهاست، ممکن
منابع بسیاری در این . گر فرهنگ عصری و برخاسته از شرایط محیطی و بومی دانست بیان

توان برای شرح بیشتر بدان  های دقیقی انجام گرفته است که می زمینه وجود دارد و بحث
 در بخش دیگری از همین اثر تحت عنوان  نگارنده شرح مفصل آن را1.مراجعه کرد

  .  که به خواست خدا در آینده منتشر خواهد شد، آورده است»زبان دین«
  
  شناسی ـ گسترش علم روان ه

های درونی و روان آدمی و  شناسی سبب نمایان شدن الیه های مربوط به روان پژوهش
دینی ارتباط مستقیم های  های کم و بیش متفاوتی شده است که به پژوهش مایه داوری

این نظر مورد توجه برخی از .  یاد کرد2»فرافکنی«توان از نظریه  عنوان نمونه می به. دارد
  . متفکران قرن نوزدهم قرار گرفت

خاطر  مقصود از فرافکنی این است که انسان چیزی را که خود پدید آورده است و به
ز ساخته خودش بوده است، گذشت زمان یا عوامل دیگر فراموش کرده است که آن چی

های خود را به واقعیت نسبت دادن،  ها یا تصورات یا ساخته گمانه. آن را واقعیت بپندارد 
  .فرافکنی است

                                                 
، 1ـ بنیـاد مـسیحیت، کـارل کائوتـسکی، ج     2ها، ولف، ترجمه محمد قاضی  ـ مفهوم انجیل1عنوان نمونه،   به ـ1

  ترجمه عباس میالنیان
 projoction ـ2
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برخی از متفکران قرن نوزدهم، اعتقاد به خدا و دین را فرافکنی دانستند و گمان بردند 
. ن را واقعیت پنداشته استگاه آ که انسان این عقیده را به دالیلی پدید آورده است و آن

خاطر مشکالت اقتصادی و اجتماعی  ها به انسان 1،»مارکس«عنوان نمونه، به عقیده  به
داری، در ذهن خویش عالمی را  داری یا فئودالی و سرمایه های تاریخی زمین دوره
سازند که در آن چنین مشکالتی وجود نداشته باشد؛ جایی که بر خالف دنیا،  می

ها با گذشت زمان و  آن. حرومیت، پریشانی و مانند آن وجود نداشته باشدستمکاری، م
  .اند پنداشته فراموش کردن این امر، آن را امری واقعی 

های انسانی است که  محتوای این عقیده این است که اوالً، باورهای دینی گمانه
های  ا و ناکامیه ها لباس واقعیت پوشانیده است و ثانیاً، این باورها محصول شکست بدان

انسان است و گویی در مقابل هر شکست و محرومیتی، یک عقیده دینی که التیامی برای 
آن باشد، پدید آورده است و خود نیز فراموش کرده است که این باورها ساخته شرایط 

  .روحی و اقتصادی اوست
های  هاگرچه اینک به درستی یا نادرستی این نظریات کاری نداریم و تنها به زمین

ها  گونه گمان پردازیم، ولی الزم به یادآوری است که اوالً، این پژوهی می گسترش دین
فاقد هرگونه دلیل عقلی، تجربی و تاریخی است و ثانیاً، دالیلی بر خالف آن وجود دارد 

توان  اند و با توضیح کوتاهی می پذیری ها اصوالً فاقد جنبۀ اثبات گونه گمان و ثالثاً، این
  :توان گفت ها برداشت و بنابراین، می از رخ این گماننقاب 
توان  وسیلۀ عقل و براهین عقلی، هیچ امر جزیی را از آن جهت که جزیی است، نمی به

زیرا عالوه . توان دلیل عقلی ارایه کرد هایی نمی بنابراین، بر اثبات چنین گمانه. اثبات کرد
ویژه  های دینی، به نگر ثابت کرد که عقیده توان با عقل کلی چه گفته شد، چگونه می بر آن

محصول فرافکنی  کننده آن احاطه ندارد،  ها که عقل به مقدمات اثبات از منظر تاریخی آن

                                                 
 karl marx ـ1
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  .است؟ بر فرض هم که چیزی یا شاهدی گفته شود، عقلی و قطعی نخواهد بود
ه باورهای تنها دربار از این گذشته، بر فرض که چنین چیزی را بتوان پذیرفت، باید نه

که نظریات  گونه نظر داد، چه این دینی بلکه درباره علل پیدایش نظریات علمی نیز همین
  . هاست ها نیست، بلکه عامل پیدایش و نظم تجربه علمی نتیجه تجربه

توان اثبات کرد؛  همچنین نظریه فرافکنی را در باب باورهای دینی با تجربه نیز نمی
آور نیست و حداکثر اعتبار آن در تعمیم، به اندازه تمثیل  زیرا اوالً، تجربه جزیی یقین

چه در تاریخ رخ داده و اینک از محیط آزمون  ثانیاً، تجربه کردن آن. منطقی است
  .ست و امری مادی نیست، ممکن نیستگر بیرون ا پژوهش

هایی  از این گذشته، اثبات نقلی و تاریخی آن نیز ممکن نیست؛ زیرا اوالً، چنین نقل
که چنین چیزی  جود ندارد و ثانیاً، بر فرض که وجود داشته باشد، اعتبار ندارد؛ زیرا آنو

است و  داند، یا خود تجربه کرده  کند و باورهای دینی را نتیجه فرافکنی می را گزارش می
کند، در هر دو صورت، گزارش  کند و یا تجربه دیگران را گزارش می آن را گزارش می

د؛ زیرا فرافکنی امری روانی و مربوط به حوزۀ نهان آدمی است و او ارزش علمی ندار
تواند به درستی گزارش دهد که به این حوزه علم قطعی داشته باشد و همه  کسی می

های آن را بشناسد و یقین داشته باشد که غیر از همان جهتی که گفته شد، در  جنبه
 تاریخ وجود ندارد و اگر کسی چنین کسی در. پیدایش باورهای دینی تأثیر نداشته است

چنین گزارشی نکرده ) مانند پیامبران(باشد که به همه زوایای درونی انسان آگاه باشد، 
  .است

پذیر نیست، اگرچه برای تبیین تحوالت تاریخی  در هر صورت چنین نظریاتی اثبات
  . ماستتوان مورد استفاده قرار گیرد؛ چیزی که اینک مورد نظر یک عقیده یا نظریه می

او بر این . های جنسی است  علت پیدایش باورهای دینی، عقده1،»فروید«به گمان 

                                                 
 fruid ـ1
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گمان است که در محیط خانواده و نیز بیرون از آن، هر جنسی به جنس مخالف گرایش 
وی دو عقده را . دهد دارد، ولی آداب و رسوم اجتماعی اجازه ابراز چنین میلی را نمی

یا » اِلکترا« یا مادرخواهی پسران و عقده 1»اُدیپ«عقده : نددا ها مشترک می میان انسان
  .پدرخواهی دختران

ها که  رو انسان از این. هاست نتیجه قوانین و آداب اجتماعی، گشوده نشدن این عقده
کنند که در آن عالم کسی   عالم دیگری را تصور می ها هستند، همه دچار این عقده

  .ها گشوده شود شد و باالخره این عقدهمزاحم کسی نباشد و روابط آزاد با
داند که  وی بر این گمان نیز هست که از سویی کودک، پدر خود را نیرومند می

انگارد و از دیگر سو، در حوادث  ناپذیر می تواند بر او تکیه کند و او را شکست می
ردار فهمد که چنین چیزی واقعیت ندارد، بلکه او نیز از چنان قدرتی برخو اجتماعی می

ها را ندارد، چه  ها، توانایی رها ساختن خود از آن نیست و در مقابل مشکالت و گرفتاری
کند که از  رو پدری را تصور می از این. گاه دیگر گرفتاران باشد که تکیه رسد به این

ها به او تکیه کند، این است که به  های پدر خود پیراسته باشد تا بتواند در سختی ناتوانی
 2طلبی یا آرزواندیشی در واقع عقیده به خدا نتیجۀ آرمان. شود مند می انی عقیدهپدر آسم

عنوان عقیده به خدا و دین  انسان است و در واقع فرافکنی نیازهای درونی خود را به
  .پذیرد می

های  وسیلۀ متفکران، زمینه شناسانه به در هر صورت، مطرح شدن چنین نظریاتی روان
ای از درستی نداشت و  ها بهره پژوهی فراهم ساخت، اگرچه بیشتر آن بسیاری را برای دین

صورت  گونه نظریات ممکن است به این. دلیلی غیر از ادعاهای کلی بر آن ارایه نشد
های متعدد قابل توجه باشد، اما کلیت آن حتی اگر  جزیی آن هم با تکیه بر تجربه

                                                 
 odipe ـ1
 Wishful thinking ـ2
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دست  رش نیست، زیرا از تجربه، کلیت بههای بسیاری نیز آن را تأیید کند، مورد پذی تجربه
  .آید نمی

  
  ـ نهضت رمانتیسم 3

عامل دیگری را ) آشنایی با مشرق زمین و پیشرفت علوم(عالوه بر دو عامل یاد شده، 
در اواخر قرن هجدهم میالدی، نهضتی .  است»رمانتیسم«توان نام برد و آن نهضت  نیز می

این نهضت که واکنشی در . گری نامیدند وشنفراگیر پدید آمد که آن را فرزند طاغی ر
های متعددی است که به دو جنبۀ آن اشاره  گرایی پیش از خود بود، دارای جنبه برابر عقل

  :کنیم می
  ـ رمانتیسم در ادبیات 1

  :قرار است ها بدین هایی است که برخی از آن این نهضت دارای ویژگی
  ـ اعتقاد به آزادی و نفی جبرانگاری انسان أ

گری برخاسته است و با  این نهضت با این ویژگی در واقع در برابر جبرانگاریِ روشن
  .های عمیقی ایجاد کرده است های آن شکاف مطرح ساختن آزادی انسان در پایه

  ـ باور به محدودیت علم و عقل و در نتیجه نیازمندی انسان به غیر از آن ب
د سعادت را برای انسان به ارمغان آورد، توان در عصر عقل، باور بر این بود که علم می

به . ولی در این نهضت ناتوانی عقل از تأمین سعادت انسان مورد تأکید قرار گرفته است
  .ای برخوردار شده است همین خاطر، احساس و تخیّل از اهمیت ویژه

  ـ زنده بودن طبیعت و همراهی آن با انسان ج
داند و به همین  که طبیعت را اوالً، زنده میویژگی دیگر رمانتیسم در ادبیات این است 

داند، نه  شمارد و ثانیاً، آن را همنشین و همسفر انسان می خاطر کانون مهر و محبت می
  .های انسانی جان و فاقد همانندی دستگاهی بی

  ـ درک جدید از خدا د
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نش های گذشته که خدا را آفرینندۀ بیرونی و جدای از دستگاه آفری بر خالف اندیشه
یابند و گویی خدا در انسان و  پنداشتند، اینک وی را روح منتشر در آفاق و انفس می می

تر  تر و گسترده ها هم سبب مطالعات دقیق گونه دیدگاه این. جهان حلول کرده است
چه که به نوعی به تکامل و سعادت و آینده وی  پیرامون انسان شده است و هم پیرامون آن

  .منظور شناسایی خدا و طبیعت های دینی به پژوهشارتباط دارد، مانند 
   یا گرایش به پاکی درونی 1ـ پیتیسم 2

تر و در عین حال، دوری جستن از روشنگری  این حرکت نیز ضرورت مطالعات ژرف
و اصالت عقل قرن هجدهم را قدمی به پیش برده است و شاید برای نخستین بار بر اهمیت 

. یابی انسان به سعادت تأکید کرده است ئن در دستعنوان راهی مطم تجربه دینی به
  :های این تحول نیز از این قرار است ویژگی
  طور عام طور خاص و احوال قلبی به ـ تأکید بر اهمیت اعتالی خلوص عقیده به أ

ـ تصریح به ضرورت بازگشت به صفا، پاکی و سادگی صدر اول مسیحیت، آن هم  ب
های عقل محدود و غرایز کنترل ناشده،  ن از آلودگیاز طریق تزکیه نفس و پیراستن آ

  .منظور درک و دیدار روح القدس به
  .ـ اهمیت دادن به اختیار انسان در مسیر تکمیل نفس ج
  .ـ اولویت دادن به تجربه دینی در هدایت و رهیابی انسان د

های دینی گسترده و عمیق بوده  ساز پژوهش پیدایش تحوالتی از این دست، زمینه
  .کنیم ها اشاره می ست و پیامدهای مهمی داشته است که به برخی از آنا

  
  پیامدها

طور عام و در قرن نوزدهم  پیامدهای رخدادها و تحوالت یاد شده در قرن هجدهم به

                                                 
 pietism ـ1
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  : طور خاص، از این قرار است به
  
  1شناسی تطبیقی ـ دین 1

 دیگر پیش از خود، از نظر تاریخی، هریک از ادیان آسمانی نسبت به ادیان آسمانی
نوعی احساس تعهد و وابستگی دارند و اگرچه آن را تحریف شده یا از میان رفته 

جا مانده آن را پذیرفته و بدان ایمان دارند و  دانند، ولی اصول و بنیادها بلکه فروع به می
ی ها چه بر پیامبران پیشین نازل شده است، از ویژگی در واقع ایمان به ادیان گذشته و آن

که هیچ اثری از دین پیشین باقی نمانده باشد، ولی غالباً  هر دین آسمانی است، مگر آن
  .کنند تنها چنین تعهدی ندارند، بلکه آن را انکار می نسبت به ادیان پس از خود نه

طور ویژه مسیحیان و نیز یهودیان، دین اسالم و نیز آیین بودا و هندو و مانند آن را  به
نستند، بلکه تا قرن نوزدهم آن را القائات نادرست و ضد اجتماعی تلقی دا دین الهی نمی

اینک در قرن نوزدهم با . پنداشتند کردند و در عوض دین خود را حق مطلق می می
کم دو پیامد  شناسی تطبیقی مطرح شده است که دست  دین تحوالتی که پدید آمده است،

  :ویژه دارد
  .م، نفی کذب ادیان دیگریکم، نفیِ مطلق بودن دین خاص و دو
گران را با این واقعیت آشنا ساخت که ادیان با  مطالعات تطبیقی دربارۀ ادیان، پژوهش

هایی که دارند، اصول و بنیادهای مشترک بسیاری دارند، بلکه راهبردهای  همه تفاوت
دک ها ان کم نقاط مشترک آن ها اگر کامالً با هم برابر نباشد، دست اخالقی و رفتاری آن

پذیرش صدق و حقانیت این اصول و راهبردها در یک دین، مانع از کذب و . نیست
توان ادیان دیگر را کامالً نادرست و باطل  شود، بنابراین نمی ها در دین دیگر می بطالن آن
  .تلقی کرد

                                                 
 comperative ـ1
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این نتیجه را نیز داشت ) اروپایی(های دینی دربارۀ برخی ادیان  از این گذشته، پژوهش
چه را که در دین و متون دینی خاصی آمده است صادق دانست،  ان تمام آنتو که نمی

های نادرست، هم در متون  گزاره. ای که با مقایسۀ با ادیان دیگر، حق مطلق باشد گونه به
های دینی، بنابراین، مطلق  دینی ادیان مختلف وجود دارد و هم در تفسیرها و معرفت

تنها مدلّل نیست بلکه شواهدی بر ضد آن  ، نهدانستن یک دین از جهت صدق و حقانیت
توان  توان به صدق و حقانیت مطلق یک دین رأی داد و نه می پس نه می. وجود دارد

دقیقاً غیر از آن چیزی است که پیش  یافت این ره. جانبه یک دین را پذیرفت نادرستی همه
که برخی مثالً دین اسالم شد، تا جایی  از قرن نوزدهم دربارۀ ادیان غیر اروپایی تلقی می

  1.پنداشتند ها می دانستند، بلکه آن را دین ترک را دین آسمانی نمی
  
  ـ پیدایش علوم مربوط به تفسیر دین 2

ها به یکی از ابعاد دین نظر  های مختلف علمی که هر کدام از آن پیدایش علوم و رشته
اد مختلف دین اوالً، به دقت در ابع. داشتند، از دیگر پیامدهای تحوالت یاد شده است

ای از دین پدید آمد و  پیدایش علوم مختلف انجامید و ثانیاً، تفسیرهای جدید و چندجانبه
  .ثالثاً، نقاط مشترک ادیان آشکارتر شد

ویژه در قرن  پژوهی به پیش از شرح کوتاهی درباره این دسته از علوم که نتیجه دین
  .کنیم ا یادآوری مینوزدهم است، نخست به اختصار ابعاد دین ر

  
   2ابعاد دین

توان مطرح کرد که چرا دین این اندازه  با توجه به نقش مهم دین، این پرسش را می

                                                 
  . نیتس  تئودیسه، الیبرک، اسالم از نظر ولتر، ترجمه دکتر جواد حریری و نیز، ـ1

 dimension of religion ـ2
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ترین عوامل محرک و  جا که دین یکی از بزرگ اهمیت دارد و هدف آن چیست؟ از آن
 های نظری بستگی همه دیدگاه گونه امور، اولین حوزه دل تبیین رفتار انسان است، این

  .منظور مطالعه پیرامون دین است به
گونه تعریف کرده   این امور را این2،»تجربه دینی بشر« در کتاب 1»نینیان اسمارت«
  : است

  :ابعاد دین عبارت است از
  3)به اضافه امور مربوط به آخرت(ای، عقیدتی یا فلسفی  ـ بُعد آموزه1
  4ای یا داستانی ـ بُعد اسطوره2
  5)فقهی(قی ـ بُعد اخالقی یا حقو3
  6ـ بُعد شعایر یا عملی4
  7ـ بُعد تجربی یا احساسی5
  8ـ بُعد تشکیالتی یا اجتماعی6
  9های مادی یا هنری ـ بُعد نماد7
  1ـ بُعد سیاسی و اقتصادی8

                                                 
 Ninian Smart ـ1
ـ 2 cf. Banton, M. The Religious Experience of Mankind, 6 ـ 1969, 12ــ   , 
reprinted in Tambiah,S. The Religious Experience, 1996, 3 8ــ   . See also 
Banton, M, Dimensions of the Sacred, 1996.) 
  Doctrinal or philosophical (including eschatological) ـ3
   Mythic or narrative ـ4
 Ethical or legal ـ5
   Ritual or practical ـ6
 Experiential or emotional ـ7
  Organizational or social ـ8
 Material or artistic/symbolic ـ9
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ترین بُعد دین است که برخی از دانشمندان بر آن تأکید  دهنده مهم این عناوین نشان
  .اند کرده

ریک از ابعاد یاد شده تفاوت دارند و همگی به یک ادیان مختلف در تأکید بر ه
های  جنبه: گوید  می2»باوی«عنوان نمونه،  به. ها تأکید ندارند اندازه بر هریک از آن

در حالی که در . عنوان نمونه کامالً گسترده است عقیدتی و فقهی اسالم و یهودیت به
  .کنند  تأکید میای دین جوامعی که فاقد کتاب دینی هستند، بر بُعد اسطوره

های نظری خود بر برخی از آن ابعاد تأکید  دانشمندان نیز هر کدام با توجه به دیدگاه
  .بیشتری دارند

  
به اضافه امور مربوط به (ای، عقیدتی یا فلسفی  ـ بُعد آموزه 1

  3)آخرت

های دین، مجموعه تعالیمی است که به باور انسان ارتباط دارد و باید  عقاید و آموزه
ای رفتاری نیست، ولی در نوع رفتار  این تعالیم، اگرچه خود آموزه. ان ایمان داشته باشدبد

. دهد چنین تعالیمی، بُعد عقیدتی دین را تشکیل می. گیری آن تأثیر ژرف دارد و جهت
شود، مانند صفات و افعال  شناسی می چه مربوط به خداشناسی و انسان عنوان نمونه، آن به

  .ن با خدا و اموری مانند آنخدا، ارتباط انسا
چه  به تعبیر دیگر، بُعد عقیدتی عبارت است از تنظیم و شفافیت و توان عقالنی به آن

ادیان .  دربارۀ ایمان و شعایر دینی وحی شده است4ای و نمادین که از طریق زبان اسطوره

                                                 
  cf. Wallace Jr., W.J., Political and economic ـ1
 Bowie ـ2
  Doctrinal or philosophical (including eschatological) ـ3
 cf. mythic and symbolic language ـ4
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 نظام بخشی از توان حیاتی خود را به موفقیت در ارایه تصویر کامل واقعیت از طریق
  .سازوار عقاید، مدیون است

  
  1ای یا داستانی ـ بُعد اسطوره 2

که در   گاهی به معنی افسانه و امور موهوم است، چنان: اسطوره دو معنی دارد
تعبیرهای قرآنی اسطوره به همین معنی است و اگر کفار، قرآن و تعالیم پیامبر را اسطوره 

ی نیز اسطوره به معنی کنایه و استعاره، مجاز، گاه. خواندند، به همین معنی نظر داشتند می
ای دین در این بحث، معنی دوم از  مقصود از بُعد اسطوره. رود کار می ایهام و مانند آن به

به تعبیر برخی همین بخش، الهیات داستانی است و مقصود از الهیات . اسطوره است
های دینی وارد شده  گونه که در قصه داستانی، مطالعات ذات خدا و حقیقت دینی آن

   2.باشد است، می
که کدام بخش از تعالیم دینی اسطوره است، مورد اتفاق همگان نیست، بلکه  این

های اندکی که جز استعاره  برخی غیر از مثال. تفاوت میان آن دو چندان آسان نیست
خی دانند و در مقابل، بر توان معنی دیگری برای آن شناخت، چیزی را استعاری نمی نمی

های دینی  عنوان نمونه، همه داستان به. دانند ای می دیگر همه تعالیم مدلّل دینی را اسطوره
مانند داستان آفرینش آدم، آزمودن او، شیطان، مکر شیطان، فرشتگان، سجده بر آدم، 

های  های آن، مراتب عالم هستی، آسمان نفس و وسوسه گفتگوی فرشتگان با خدا، 
ی از تعالیم مربوط به سیر بازگشت انسان و عالم پس از مرگ و گانه و نیز بسیار هفت

نگارنده در بخش دیگر از همین . (ای دین است مانند آن از نظر این افراد، بُعد اسطوره
  ). از آن بحث کرده است» زبان دین«مباحث تحت عنوان 

                                                 
   Mythic or narrative ـ1
 cf. Barbour: p. 69 ـ2
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معنی های مربوط به  های مربوط به خدا، خدایان و نیز داستان طور کلی، داستان به
ای در  های مربوط به جهان نامریی که جایگاه ویژه رخدادهای تاریخی در سنت، داستان

هایی که چنین جایگاهی  های تاریخی و داستان ها را اسطوره تاریخ دارد، این داستان
   1.توان نامید های غیرتاریخی می ندارند را اسطوره

ای که مدلّل  گزاره. یری استپذ ای بودن، استدالل در واقع معیار عقیدتی و اسطوره
توان با تکیه بر دالیل قابل پذیرش آن را  پذیر است و می است یا کم و بیش استدالل

ای که مدلّل نباشد  گزارۀ عقیدتی و مربوط به بُعد عقیدتی دین است و گزاره اثبات نمود، 
ر نباشد، پذی و راهی نیز برای مدلّل ساختن آن وجود نداشته باشد و در واقع استدالل

ای دین باشد و ممکن است بخش فراعقلیِ بُعد عقیدتی  ممکن است مربوط به بُعد اسطوره
  .ای آن دین باشد و نه بُعد اسطوره

که اگر  ای نیست، چنان ناپذیر دینی، اسطوره که گفتیم، همه تعالیم استدالل چنان
. اد دیگر دین باشدپذیر هم باشد، عقیدتی نیست، بلکه ممکن است مربوط به ابع استدالل

آن دسته از تعالیم دینی که مربوط به باورهای قلبی انسان باشد و نه رفتارهای او، مانند 
پذیر باشد، بُعد عقیدتی دین  مسایل مربوط به شناسایی خدا و جهان و انسان، اگر استدالل

  .ای است، نه اسطوره
  
  2)فقهی(ـ بُعد اخالقی یا حقوقی  3

ت است از مجموعه ساز و کارهای نظری و عملی که جامعه را بُعد اخالقی دین عبار
های اخالقی دینی ناتوان است،  یابی به آرمان اگرچه انسان غالباً از دست. کند کنترل می
ها و  های اخالقی یک ایمان و آثار اجتماعی واقعی و زمینه حال، باید میان آموزه در عین

                                                 
 cf. Smart, Ninian, The Religious Experience of Mankind, 15 ـ1
 Ethical or legal ـ2
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  .شرایط واقعی آن فرق گذاریم
ا و نبایدهای دینی مربوط به رفتارهای ظاهری یا باطنی که ویژۀ یک مجموعه بایده

به تعبیر . دین معین نباشد و در واقع از امور عبادی خاص نباشد، بُعد اخالقی دین است
  :توان بر دو بخش تقسیم کرد دیگر، مجموعه بایدها و نبایدهای هر دینی را می

پذیری تأکید نشده  دین بر این فهمپذیر است، اگرچه در  ـ بخشی که به نوعی فهم أ
  .باشد و به تعبیر دیگر، قطع نظر از تعالیم دینی، خردپذیر است

پذیر نیست و اگر تعالیم دینی مربوط به آن  طور خاص و جزیی فهم ـ بخشی که به ب
  .نباشد، انسان توانایی شناسایی آن را ندارد و به تعبیر دیگر، ذاتاً خردگریز است

های دینی خردپذیر، بُعد اخالقی دین است و بایدها و نبایدهای بایدها و نباید
بُعد اخالقی دین . خردگریز، بُعد عبادی دین است که پس از این بدان اشاره خواهیم کرد

های احتمالی  خاطر خردپذیری آن، تقریباً یا تحقیقاً میان ادیان مشترک است و تفاوت به
  .ها اندک است میان آن

  :از دو بخش تشکیل شده استحوزۀ اخالقی دین 
گویی،  ـ بایدها و نبایدهای مربوط به رفتارهای ظاهری انسان مانند راست أ
چه مربوط به خوردن،  رویی، عدالت و پرهیز از ستمکاری و آن زبانی، خوش خوش

  .آشامیدن، دیدن، شنیدن، گفتن و مانند آن است
نی انسان، مانند تسلیم، تواضع، ـ بایدها و نبایدهای مربوط به حاالت و ملکات درو  ب

مجموعه این دو دسته بایدها و . محبت، کینه، بخل، حسادت، کبر، غرور و مانند آن
  .دهد نبایدها، بُعد اخالقی دین را تشکیل می
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  1ـ بُعد شعایر یا عملی 4

در ادیان دستوراتی وجود دارد و به انجام رفتارهایی سفارش و راهنمایی شده است 
ها  نیست بلکه خردگریز است، بدین معنا که اگر تعالیم دینی در مورد آنکه خردپذیر 

یابی به آن را نداشت و به همین جهت خردگریز  نبود، عقل متعارف انسان، توانایی دست
یعنی از حوزۀ فهم عقالنی متعارف بیرون است و کمند عقل عرف به آن . نام دارد

 همین بخش است که تسلیم و انقیاد و عبادت به معنی اخص همین است و در. رسد نمی
  .شود تر تعبّد انسان آشکار می طور دقیق به

شود و انجام  همۀ ادیان چنین اعمالی دارند که بدان مناسک و شعایر دینی گفته می
ها بدون قصد عبادت یا قربت ممکن نیست و به تعبیر دیگر، چنین مناسکی تنها در  آن

بت باشد، عبادت است نه صرفاً انجام دادن آن یا صورتی که به قصد عبادت و نیت قر
و شوی دست و صورت یا  مثالً شست . چه گفته شد انجام آن به قصد و نیتی غیر از آن
وشوی آن به نیت عبادت یا انجام فرمان خدا، عبادت،  بدن، عبادت نیست، بلکه شست

، بلکه انجام آن وضو و یا غسل است و نیز انجام آن به هرگونه و کیفیت، عبادت نیست
  .ای که فرمان خدا آن را معین کرده است، عبادت است گونه به

. خردگریزی آن نیز در همین است که بدون امر و هدایت الهی قابل شناخت نیست
گونه  کمیت و کیفیت عبادت کامالً وابسته به امر الهی است و عقل آدمی در آن هیچ

یت آن را از دستورات الهی استنباط کند، نه تواند کمیت و کیف دخالتی ندارد و تنها می
  .که وضع نماید و یا کم و زیاد کند آن

ای دارند،  دیگر ارتباط ویژه جا که ابعاد چهارگانه دینی که گفته شد، با یک از آن
طور کلی بر دو  های دینی به گزاره. بندی کرد توان آن را بدین صورت تقسیم و دسته می

  :دسته است
                                                 

    Ritual or practical ـ1
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  .چه که هست یا نیست  مربوط به آنهای ـ گزاره أ
  .چه که باید باشد یا نباشد های مربوط به آن ـ گزاره ب

های دسته دوم اخالقی و  ای است و گزاره های دسته اول، عقیدتی و اسطوره گزاره
های  گزاره. شود هریک از این دو دسته نیز بر دو دسته دیگر تقسیم می. عبادی است

  :ا بر دو دسته استه ها و نیست مربوط به هست
  .پذیر است هایی که مدلّل یا استدالل أـ گزاره

  .پذیر نیست هایی که مدلّل یا استدالل ـ گزاره ب
  .ای باشد های اسطوره های عقیدتی و قسم دوم، ممکن است گزاره قسم اول، گزاره

  :های مربوط به بایدها و نبایدها نیز بر دو دسته است گزاره
  .پذیر است های دینی فهم  نظر از راهنماییهایی که قطع أـ گزاره

  .پذیر نیست های دینی فهم هایی که قطع نظر از راهنمایی ـ گزاره ب
  .های عبادی است های اخالقی و دسته دوم، گزاره دسته اول، گزاره

  
  1ـ بُعد تجربی یا احساسی5

ن را توان آ  انسان دینی است و در واقع می2این بُعد دین مربوط به کشف و شهود
انتظار انسان از دین و غایت آن تلقی نمود؛ زیرا کسی که دینی را پذیرفته است و به ابعاد 

یابی به چیزی است که از راهی غیر  آن آشنا گشته و بدان گردن نهاده است، در پی دست
به تعبیر دیگر، بُعد تجربی دین مربوط به کسانی است که . دست آورد تواند به از دین نمی

ش آگاهانه و همراه با پژوهش، از دین انتظار معینی دارند و در واقع به کسانی با پذیر
یابی به آن را در گرو پذیرش  مربوط است که در پی یافتن غایت و هدفی هستند و دست

                                                 
  Experiential or emotional ـ1
  Experience ـ2
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دانند و به تلقی عامیانه از دین ارتباطی  های آن می دین و انجام دستورات و راهنمایی
هند از طریق انجام عبادات و شعایر با جهان نامریی تماس مؤمنان ممکن است بخوا. ندارد

ادیان شخصی معموالً چنین خواسته یا واقعیت دادن . داشته باشند، بلکه در آن وارد شوند
  .به آن را در بر دارند و به تجربه کردن جهان توجه دارند

  :اند های روکرده و باورمند به دین بر دو دسته از نگاهی دیگر، انسان
ها همانند آداب و رسوم خانوادگی، قومی  گروهی که باورها و رفتارهای دینی آنأـ 

ها به دین نیز با همین  علل گرایش آن. گونه است ها نیز همین باوری آن و ملی است، دین
این گروه یا غایت و هدفی از دین ندارند و یا اگر دارند چیزی . پذیر است معیارها توجیه

  .اورهایشان استدر حد و اندازه همان ب
. ها به دین از سرِ تأمل، یقین و اضطرار درونی است ـ گروه دیگر که گرایش آن ب

هایی  ها و غایت اند که اوالً، انسان هدف اینان با علم یا تجربه یا هر عامل دیگر فهمیده
ها تنها از راه  یابی به این هدف بیش از خور و خواب و شهرت و ثروت دارد و ثانیاً، دست

این گروه غایت . پذیر است های دینی امکان وسیلۀ هدایت رایش به دین و رهسپاری بهگ
بُعد تجربی دین، به همین گروه ارتباط . یابند قصوای خود را در دین و از طریق دین می

  .دارد
شک  کسی که دینی را از سرِ تأمل پذیرفته است و خود را به آن سپرده است، بی

ارد، بلکه از مجموعۀ باورها و رفتارهای منظم خود نتیجۀ خاصی ای از دین د انتظار ویژه
های زودگذر مادی و دنیوی او  ها و خوشی این انتظار و نتیجه، یا به لذت. طلبد را می

زیرا اگر کسی تنها چنین غایتی را از . شود کم منحصر به آن نمی ارتباطی ندارد و یا دست
ناشناس،  داران دین شناس نه دین باوران دین ر دینانتظا. دین طلب کند به بیراهه رفته است

یابی به یک تحول و دگرگونی ژرف درونی و به تعبیر دیگر، شهود و   دست،از دین
  . نام دارد»تجربه دینی«مکاشفه است که 

این تجربه دینی و تحول درونی یا شهود، ممکن است از دیدگاه باورمندان به ادیان 
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ها در یک  کم همۀ آن شود، ولی دست تفسیر شود و میهای مختلفی  مختلف به گونه
جهت مشترکند و آن این است که غایت و هدف از دین که همان شهود و تجربۀ دینی 
است، فراتر از بُعد مادی انسان است، اگرچه تفسیرهای مختلفی را برای همین امر 

  .توان ارایه نمود مشترک می
صد متعالی، رهایی از خود و غیر خود، شکستن عنوان نمونه، از نظر عارفان، این مق به

یابی به مبدأ و منبع هستی، بلکه فنا در  دیوارهای محدودیت جهان مادی و معنوی و دست
  .اسماء و صفات و در پایان، فنای در ذات خدای متعال است

از نظر مؤمنان صاحب تأمل مسیحی، این غایت قصوی عبارت است از احساس اتحاد 
  .ه اتحاد با مسیحیابی ب یا دست

کوش، این غایت، احساس خأل و هیچی و  از نظر بوداییان آگاهِ اهلِ ریاضت و سخت
آلود  یابی به آن و رسیدن به جایی است که تنهایی خود و وهم  جهان و دست1تهی بودن

  .ها را احساس یا مشاهده کند و یا دریابد بودن همۀ کثرت
یابی به آن به راهبردهای  ارد و برای دستای از دین د کسی که هدف و انتظار ویژه

نوعی به معنی از دست دادن نیرو، استعداد  دین دل سپرده باشد، نرسیدن به آن هدف را به
یابی به تجربۀ دینی و شهود  داند و در مقابل، دست و در واقع هدر دادن عمر خود می

یابی به   امید به دستدرونی را نشانی از درستی راه و راهکارهای مورد عمل خود و مایۀ
  .داند غایت قصوای خود می

های متعددی اهمیت دارد که یادآوری دو مورد آن الزم  بُعد تجربی دین، از جنبه
  :گذاریم است و تفصیل آن را به بخش تجربۀ دینی همین مجموعه وامی

  .کنندۀ منشأ تاریخی دین است ـ تجربۀ دینی از آن جهت که تبیین1
  .آن جهت که غایت شخصی دین و انتظار از آن استـ تجربۀ دینی از 2

                                                 
  Niravana ـ1
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کند و نشان  تجربۀ دینی از جهت نخست، منشأ و مبدأ پیدایش دین را تفسیر می
جا که بر حسب  از آن. های تاریخی وابسته است دهد که دین به کدام یک از تجربه می

قصد رسیده های فلسفه دین، هر دینی ثمره و برآیند وحی و شهود انسانی به م دیدگاه
تواند منشأ دین را تفسیر کند و به برخی از نکات  است، تجربۀ دینی از این جهت می

  .پوشیده و پنهان آن دست یابد
دهد که غایت  همین تجربه از جهت دوم، تبیین غایت شخصی دین است و نشان می

تکامل انسان در فرایند روحی و درونی، رسیدن به مرحلۀ شهود است که خود دارای 
ترین آن از منظر ادیان مختلف، اتحاد با مسیح، فنا در ذات حق و  مراتبی است که عالی

  .یابی به خأل است دست
  
  1ـ بُعد تشکیالتی یا اجتماعی6

شود و از طریق  ای است که دین مورد بحث، در آن نهادینه می بُعد اجتماعی آن شیوه
  .گذارد هایش بر جامعه تأثیر می نهادها و آموزه

ای و اخالقی دین، دعاوی دین را دربارۀ طبیعت و ذات جهان  ای، اسطوره  آموزهابعاد
  . کند مرئی و مقاصد آن و چگونگی شکل زندگی انسان مطرح می

وسیلۀ این دعاوی شکل  دهد که زندگی مردم به بُعد اجتماعی، چیزی را نشان می
  .کنند هادهای دینی آن را اجرا میگرفته است و ن

، بُعد تجربی دین، بررسی آثار شخصی دین یا برآیندهای درونی دین که دیدیم چنان
بررسی . در بُعد اجتماعی، بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی دین مورد نظر است. بود

های صیانت از باورهای دینی مردم،  مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، راه
سترش باورهای دینی و مانند آن، بخشی مقابله با تهاجم فرهنگی ـ سیاسی دشمنان دین، گ
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  .گیرد از مسایلی است که در بُعد اجتماعی دین مورد بررسی قرار می
  :توان بررسی نمود بُعد اجتماعی دین را به دو صورت می

که دستورات اجتماعی یک دین چیست؟ به چه منظور چنین تعالیمی  أـ بررسی این
شناسد، بلکه  تنهایی نمی جنبۀ عبادی دین را بهگونه که انسان  ارایه شده است؟ آیا همان

اگر دین این جنبه را به او نشناساند، درک روشنی از آن نخواهد داشت، جنبۀ اجتماعی 
تغییرناپذیر و همیشگی است ... گونه است؟ آیا بُعد اجتماعی دین، گوهر دین و  نیز همین

های دینی در مسایل  زارهو یا از اعراض عصری دین و تغییرپذیر و موقتی است؟ آیا گ
ها،  اجتماعی، به تعبیر منطقی، قضایای حقیقیه است یا خارجیه؟ پس از پاسخ به این پرسش
های  شناسایی مصادیق اجتماعی و تدوین راهکارهای اجرای آن، به هریک از جنبه

  .رو ضروری است کند و از این دیگر کمک می گانه پنج
  . سترش دینـ بررسی چگونگی پیدایش، دوام و گ ب
عنوان نمونه، بررسی نقش نهادهای اجتماعی هر دینی مانند مسجد، کلیسا و کنیسه و  به

غیر آن، در گسترش و دوام و ژرفای آن؛ بررسی پیامدهای سیاسی ادیان همچون 
های سیاسی ـ اجتماعی آن؛ بررسی علل و نتایج تقسیم مردم به  ها و کشمکش جنگ
  .مانند آنهای مؤمن و غیر مؤمن و  گروه

نوعی به جنبۀ اجتماعی دین باز  های اجتماعی یاد شده، به ها یا واکنش هریک از کنش
به تعبیر . گردد، اگرچه با جنبۀ اجتماعی ناشی از محتوای دین اندکی تفاوت دارد می

گیرد و گاهی  های اجتماعی محتوا و گوهر دین مورد بررسی قرار می دیگر، گاهی جنبه
در هر صورت هر دو مربوط به جنبۀ .  مربوط به تحقق خارجی دینهای اجتماعی جنبه

  .اجتماعی دین است
های  مقصود از پرداختن کوتاه به ابعاد مختلف دین، اشاره به پیدایش علوم و رشته

ها به یکی از  پژوهی پدید آمده و هریک از آن مختلفی است که در اثر تحول دین
صورت  ها حتی اگر به بوط به هریک از این جنبهمطالعات مر. پردازد های دینی می جنبه
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. پژوهی و تفسیر جدید از دین دارد علمی و نظری انجام پذیرد، تأثیر مستقیمی بر دین
کم نگاهی جدید به دین را به دنبال  انجامد که دست نتیجۀ این مطالعات به مسایلی می

  .ی اساسی داشته باشدها دارد که ممکن است با نگاه سنتی و تفسیر رایج از آن تفاوت
 کالم جدید خواه علم مستقلی باشد و خواه نباشد، بر همین مطالعات بنا شده است و 

پژوهی تفاوت دارد و در واقع کالم جدید یا مسایل کالمی  به همین خاطر است که با دین
تر یا  پژوهی تکیه زده است و علمی در ردیف آن نیست تا گسترده جدید، بر نتایج دین

پژوهی  آوردهای دین ره. دتر باشد و نسبت میان آن دو عمومیت و خصوصیت باشدمحدو
  .در حکم مواد کالم جدید است

های مختلف دین، به  های دینی دربارۀ جنبه که اوالً، مطالعات و پژوهش حاصل آن
نتایج مهمی که تأثیرگذار بر فهم از دین و تفسیر آن است، انجامیده است و ثانیاً، همین 

های پیشین  و تفسیر از دین، سبب رو آوردن به مطالعاتی شده است که به پژوهشفهم 
پژوهی و کالم  برای شرح بیشتر و شناسایی رابطه میان دین. ای بخشیده است جهت ویژه

  .پژوهی خواهیم داشت جدید، نگاه کوتاهی به دین
  

  پژوهی موضوع دین

های اعتقادی   از دستگاهپژوهی است، نظام معینی مقصود از دین که موضوع دین
رو، هرگونه نظام  باشد؛ از این  آسمانی بودن نیز شرط این موضوع نمی که نیست، چنان

نوعی نگاه وی را به  یافتتقریباً سازواری به انسان ارایه کند و به فکری و عقیدتی که ره
زمان  جهان تصحیح کند و یا مدعی ارایه نگاه و بینشی دربارۀ جهان باشد و هم

تواند موضوع  های کارکردی را برای گسترش و ژرفای آن بینش ارایه کند، می ارچوبچ
  .پژوهی باشد، خواه برخاسته از وحی باشد و خواه نباشد دین
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شود، خواه نظام یاد شده الهی و   می1پژوهی شامل هر نظام عقیدتی به تعبیر دیگر، دین
ز پژوهش یا پس از آن به درستی آسمانی باشد و خواه زمینی و بشری باشد؛ خواه پیش ا

پژوهی به دو  در واقع دین. و صدق متصف گردد و خواه نادرست و کاذب تلقی گردد
  :پردازد دسته نظام عقیدتی می

 مانند اسالم، مسیحیت، یهودیت، بودیسم، هندویسم، 2های عقیدتی سنتی أـ نظام
  .شنتویسم و غیر آن

  .یسم، لیبرالیسم و مانند آن مانند مارکس3های عقیدتی دنیوی ـ نظام ب
های یاد شده در این امر که دیدگاهی دربارۀ برخی از مسایل دارند،  اگرچه نظام

ها را از اقسام یک  توان آن ای که نمی گونه های مهمی دارند، به مشترکند، ولی تفاوت
ترین موضوعاتی که ذهن انسان را به خود  دانست؛ زیرا مهم) دیگر و قسیم یک(مقسم 

شناسی و  ـ انسان2شناسی و آغاز و انجام آن  ـ هستی1: غول کرده است، سه چیز استمش
یابی انسان به کمال  ـ شناسایی راه دست3بختی و بدبختی او  سعادت و شقاوت یا نیک

  .ویژۀ خود
های عقیدتی دنیوی دربارۀ آغاز و انجام هستی و نیز ابدیت انسان و کمال شایستۀ  نظام

های عقیدتی سنتی  ردیف نظام ها را هم توان آن رو نمی ن ندارند از ایناو چیزی برای گفت
ها تحت عنوان دین و نیز شمول واژۀ دین بر  اندراج آن. دیگر دانست قرار داد و قسیم یک

رو، نباید انتظار نقاط مشترک میان  صورت اشتراک لفظی است نه معنوی، از این ها، به آن
ین نکته است که همۀ ادیان موضوع بحث کالم جدید با توجه به هم. ها را داشت آن

  .توانند باشند های دینی می نیستند، ولی موضوع پژوهش
های عقیدتی سنتی نیز که مصادیق متعددی برای آن نام برده شده است،  نظام

                                                 
 Belif system ـ1
 Traditional beief systems ـ2
 Secular belief systems ـ3
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ها خدا را اول و آخر و  عنوان نمونه، برخی از آن به. دیگر دارند های اساسی با یک تفاوت
. کند و برخی منکر خدایند وسیلۀ او معنی پیدا می چیز به دانند که همه میمحور هستی 

دانند، در حالی که  که برخی عبادت و کرنش در برابر خدا را اصلی انکارناپذیر می چنان
  .شناسند تا عبادت او را ضروری بدانند برخی دیگر خدایی نمی

  :گونه تقسیم کرد را اینتوان موضوع پژوهش دینی  چه گفته شد، می با توجه به آن
  های عقیدتی الهی ـ نظام1
  گرا های عقیدتی بشری درون ـ نظام2
  گرا های عقیدتی بشری برون ـ نظام3

های عقیدتی الهی یا ادیان آسمانی، هم خداشناس هستند و هم عبادت را  نظام
 سایۀ ها در گرایی آن گرا نیستند، بلکه انسان دانند و در نتیجه تنها انسان ضروری می

قامت است، نه  ای راست طور کلی انسان بدون خدا جنبنده یابد و به خداگرایی تحقق می
گرایند و هم به  رو درون دهند و از این  هم به مراقبه و محاسبه اهمیت می1انسان حقیقی؛

گرا نیز  رو برون دهند و از این معاش و رفاه مادّی و آسایش دنیوی انسان اهمیت می
  .گرا گرا و ثالثاً برون  ادیان اوالً خداگرایند و ثانیاً درونپس این. هستند

گرا، از سه عنصر یادشده، تنها یک عنصر را دارند؛ نه  های عقیدتی بشری درون نظام
گرا  های عقیدتی بشری برون که نظام چنان. خداگرایند و نه به بیرون انسان سر و کار دارند

ها به  گونه نظام جا که نوع نگاه این پردازند و از آن مینیز نه خداگرایند و نه به درون انسان 
گونه  توان گفت که این همان نقطه مشترک با ادیان نیز با نگاه ادیان متفاوت است، می

های دینی خداگرا قرار ندارند؛ زیرا اگرچه انسان موضوع مشترک  ها در عرض نظام نظام
 عقیدتی دینی خداگراست،   نظامهای عقیدتی است، ولی انسانی که موضوع میان نظام

گرا چنین  های عقیدتی انسان که از دیدگاه نظام انسان الهی ازلی ابدی است؛ در حالی

                                                 
  .توان یافت می» شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی انسان«تفصیل آن را در  ـ1
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چه موضوع قرار گرفته است، قالب  های عقیدتی دنیوی، آن ویژه از دیدگاه نظام به. نیست
های  ن نه نظامبنابرای. ناپذیرش های ذاتی و جدایی انسان است، نه حقیقت او با همه ویژگی

توانند در ردیف ادیان آسمانی  عنوان موضوع یک علم می گرا به عقیدتی بشری درون
  .گرا قرار داشته باشنند و نه ادیان برون

های عقیدتی ارایه  های دیگری که میان این نظام چه گفته شد، تفاوت با توجه به آن
 اگر نظام 1،»اسمارت«ه گفته عنوان نمونه، ب به. شده است، از دقت الزم برخوردار نیست

عقیدتی، رو به باال یا درون داشته باشد، سنتی است، مانند اسالم و مسیحیت که رو به باال 
دارند و بودیسم که رو به درون و باطن انسان دارد و اگر تنها به فکر دنیا و زندگی اینجا و 

  .اکنون باشد، دنیوی است، مانند لیبرالیسم
که  چنان. عبادت و مانند آن نیز از دقت الزم برخوردار نیستو نیز فرق نهادن به 
  .ها باشد تواند تفاوت میان آن آداب و رسوم نیز نمی

  
  پژوهی اقسام دین

توان از هم جدا ساخت و نتایج و برآیندهای  پژوهی را می کم دو بخش دین دست
  :ای را از هر کدام انتظار داشت ویژه

  
  دق ادیان یا کذب و بطالن آنـ پژوهش و مطالعه حقانیت و ص1

  :توان یادآوری کرد باره دو نکته را می  در این
) هرچه که باشد(أـ تقریباً همۀ ادیان دعوی هدایت انسان و رساندن او به سعادت را 

. بحث و مطالعه دربارۀ صدق این دعوی، بخشی از قسم اول پژوهش دینی است. دارند
ترین جنبۀ  یل آن و سازواری راهبردهای آن، مهمها و دال مطالعات عقلی دربارۀ نشانه

                                                 
 Smart  ninian ـ1
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  .اثبات یا ابطال صدق این دعوی است
یعنی هر دینی . ـ ادیان عالوه بر دعوی یاد شده، دعوی انحصار صدق نیز دارند ب

 ادعا را نیز دارد که تنها راه نجات  که مدعی نجات و سعادت انسان است، این عالوه بر این
  .که این دین ارایه کرده استو سعادت بشر، همان است 

پژوهش دربارۀ صدق این ادعا، غیر از آن چیزی است که دربارۀ ادعای پیشین گفته 
  :این پژوهش عبارت است از. شد

  أـ مطالعۀ مبانی نظری و عملی سایر ادیان
  های متفاوت ادیان ـ تحقیق دربارۀ جنبه ب
  سانهای متفاوت آن در حیات ان دست آوردن نقش جنبه ـ به ج

  دـ پژوهش تاریخی پیرامون خاستگاه ادیان
  های بشری در دین ها یا معرفت ـ مطالعه دربارۀ سهم دخالت ه

تواند زمینۀ آگاهی ما را از صدق  ویژه دو بخش اخیر، می مجموعه این مطالعات به
  .ادیان در ادعای انحصار فراهم سازد

  

  ـ پژوهش دربارۀ آثار و پیامدهای دین2

وهش بر پژوهش پیشین استوار نیست، یعنی با قطع نظر از صدق و این بخش از پژ
این تحقیق ممکن . توان دربارۀ پیامدها و نقش آن به بررسی پرداخت حقانیت دین، می

  :ها از این قرار است ترین آن های متعددی باشد که مهم است در زمینه
 سطح رتقایر اهای مختلف اجتماعی، مانند نقش آن د أـ بررسی آثار دین در جنبه

  .فرهنگی جامعه، سالمت هنجارهای رفتاری و آرامش جمعی
های فرهیخته، ترویج کرامت  ـ تحقیق دربارۀ آثار فردی دین، مانند پرورش انسان ب

  .ساندن استعدادهای او و مانند آنانسانی، به فعلیت ر
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   دینی ضرورت پژوهش

ر هست چرا؟ پیش از پاسخ به آیا انسان ملزم به پژوهش دربارۀ دین هست یا نه و اگ
ای را مورد توجه قرار دهیم که نقش مهمی در پاسخ یاد شده دارد  این پرسش، باید مقدمه

خاطر انسان است یا خیر و ثانیاً، آیا  و آن این است که اوالً، ارزش تحقیق و پژوهش به
  ا نه؟ ای وجود دارد که مقدمه حکم به ضرورت آن باشد ی میان انسان و پژوهش رابطه

اگرچه بررسی . کند مطالعه دربارۀ چیستی انسان به این مسأله کمک شایانی می
تنها بیرون از حوزۀ بحث کنونی ماست، بلکه همه جوانب آن را  تفصیلی این مسأله نه

 که مبتنی بر مطالعات تخصصی دیگر  ای به آن توان به آسانی مطالعه کرد، ولی اشاره نمی
صورت مشروح از دیدگاه یک  شناسی را تا اندازه به رنده انساننگا. (باشد، سودمند است

ءاهللا در دسترس قرار خواهد شا فیلسوف و یک عارف مورد بررسی قرار داده است که ان
  .)گرفت

ورزی  توان گفت که انسان حیوانی متفکر است که تفکر و اندیشه از این دیدگاه می
فته شده است، ذاتی آن است که با گونه که در جای خود گ از ذاتیات اوست و همان

ورزی از انسان سلب شود،  بنابراین، اگر اندیشه 1.شود سلب آن از ذات، ذات منتفی می
ورزی در هم تنیده شده است و به تعبیر  هویت انسان با اندیشه. ماندۀ آن، انسان نیست باقی

و رفتارهای انسان  دارد، یعنی مجموعۀ آراء، اخالق 2دیگر، او در واقع مسؤولیت عقالنی
باید جنبۀ عقالنی داشته باشد و به همین جهت، وی مجاز به پذیرش چیزی است که مدلّل 

ای که به یقین یا اطمینان نظری دست  گونه های دقیق نظری استوار باشد، به و بر پژوهش
کم مدلّل نباشد، با مسؤولیت عقالنی  آور و دست پذیرش چیزی که یقینی و اطمینان. یابد

                                                 
  نهایۀ الحکمه  ,طباطبایی، سید محمد حسین. ک.ر ـ 1
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  .ی سازگار نیستو
آور یا  های عقلی یا نقلی یقین همچنین او مجاز به انجام کاری است که از طریق دقت

ترین  نادیده گرفتن این جهت به معنی نادیده گرفتن مهم. دست آمده باشد بخش به اطمینان
سازد  پس حقیقت انسان ضرورت پژوهش را نمایان می. بخش ذات و هویت انسان است

ها ارتباط دارد و یا به بایدها و نبایدها  ها و نیست های دینی یا به هست گزارهو چون دین و 
و عقاید و اعمال انسان نیز مربوط به همین دو حوزه است، پژوهش دربارۀ دین به هریک 

  .از دو شکل یاد شده، ضرورت دارد
نظری آیا این ضرورت جنبۀ کاربردی هم دارد و به تعبیر دیگر، انسان بیرون از حوزۀ 

هایی که انسان به نوعی  ای به راه بند است یا نه؟ برای پاسخ به این پرسش اشاره بدان پای
  .کند، سودمند است پسندد و یا بر اساس آن رفتار می پذیرد یا می چیزی را می

خاطر ماهیت خود باید اندیشمند باشد و در غیر این صورت دارای  اگرچه انسان به
های پوشیده و   ولی داشتن چنین فصل یا صورتی دارای الیهچنین ماهیتی نخواهد بود،

شود که به آسانی، او  ورزی او سبب نمی به همین خاطر، آشکار نبودن اندیشه. پنهان است
در هر صورت غیر از . از هویت ذاتی خود جدا گردد و به حیوان غیر متفکر تبدیل شود

ها و  است و خود، معیار صدق اندیشههای معصوم که اندیشه و رفتارشان خطاناپذیر  انسان
  .ورزی متعهد نیستند ها همیشه به اندیشه رفتارهای دیگران هستند، سایر انسان

خاطر انسان بودن باید آراء و نظریاتی را بپذیرد که مدلّل باشد  به بیانی دیگر، انسان به
لی مربوط به حوزۀ اگر رأی و عم. و نیز رفتارهایی را انجام دهد که بر دلیل تکیه زده باشد

عقل است، باید دلیل عقلی داشته باشد و اگر مربوط به قلمرو نقل است، باید مستند به نقل 
کم مورد اطمینان باشد و اگر به قلمرو تجربه ارتباط دارد، باید  خطاناپذیر، قطعی و دست

و در گونه نیستند  ها همیشه این دلیل تجربی قابل اعتماد داشته باشد؛ ولی همۀ انسان
ها امری عقالنی نیست، بلکه بر  بسیاری از موارد معیارهای پذیرش نظری و عملی آن

پذیرند که با ذات و هویت و مسؤولیت عقالنی  اساس معیارهایی اندیشه یا رفتاری را می
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 .نمایی است وی تناسبی ندارد و بنابراین، فاقد ارزش و اعتبار رفتاری و قطعیت و واقع
ها شناخته شده  شود و در میان انسان که بر اساس آن پذیرش انجام میبرخی از معیارهای 

  . و رایج است، در فصل خاستگاه دین همین نوشتار آمده است

ای برای مسألۀ عوامل گرایش به دین خواهد بود، به  جا که این بحث مقدمه از آن
بعاد دین، بررسی اجمالی آن در این مقدمات پرداختیم و با شرح کوتاهی که دربارۀ ا

موضوع پژوهش دینی، ضرورت آن و معیارهای پذیرش یک باور یا نظریه ارایه شد، 
  .پردازیم پژوهی ارتباط دارد، می اینک به علومی که به دین

  
  پژوهی علوم مربوط به دین

پژوهی سر و کار دارد به دو دسته تقسیم  توان علومی را که به دین طور کلی می به
  :کرد

پردازند، مثالً به صدق و کذب و سازگاری  های عقالنی دین می جنبهـ علومی که به 1
پردازند و از دیدگاه عقلی سهم آن را از واقعیت و  درونی و بیّنات تردیدناپذیر دین می

  .سازند، مانند علم کالم و فلسفۀ دین صدق و خردپذیری معین می
های فروتر  د، بلکه به جنبهپردازن طور مستقیم نمی های یاد شده به ـ علومی که به جنبه2

از عقلِ ادیان توجه دارند؛ مثالً دین را همچون یک نهاد اجتماعی مورد مطالعه قرار 
. های تاریخی، اجتماعی، روانی، ادبی و هنری دین هستند دهند و در پی تحلیل واقعیت می

  .گر جایگاه و برآیندهای دین دانست توان تحلیل این علوم را می
مقصود از نهاد اجتماعی، سازمان یا ارگان یا ( بدانیم، 1 نهاد اجتماعیاگر دین را یک

پذیر نباشد و هرگاه و هرجا که زندگی  اندیشۀ منظمی است که از زندگی انسان جدایی
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انسان وجود داشته باشد، آن نیز وجود دارد، مانند خانواده، حکومت، اقتصاد، آموزش و 
 و چگونگی پیدایش آن، آثار و برآیندهای آن و مطالعه دربارۀ علل) پرورش و مانند آن

توان  کند که می ای از علوم ارتباط پیدا می های جایگزین، به دسته ها با نمونه مقایسۀ آن
  .نامید» مطالعۀ تحلیلی کلیت دین« یا 1»کاوی بینی جهان«ها را  مجموعۀ آن

که نهاد  خست اینیعنی ن. نگر است مطالعۀ یاد شده، پژوهشی تطبیقی، تاریخی و درون
کند و آثار و برآیندهای هر کدام را از طریق سنجش  یاد شده را با سایر نهادها مقایسه می

وسیلۀ سایر نهادها مورد مطالعه  کند و نیز امکان جایگزینی آن را به دیگر تحلیل می با یک
هاد را با کند و باالخره این ن دهد و در واقع نادیده انگاشتن آن را ارزیابی می قرار می

کند و با بررسی آثار و برآیندهای مثالً  همتاهای خود در سایر جوامع انسانی مقایسه می
با توجه به این . کند ادیان متعدد در جوامع مختلف، نقاط قوت و ضعف آن را ارزیابی می

  .جنبۀ علوم یاد شده، این پژوهش تطبیقی است
یش از توجه به وضع فعلی ادیان، که این پژوهش جنبۀ تاریخی هم دارد و ب دوم این

عنوان نمونه،  به. به موقعیت تاریخی آن نظر دارد) که در وجه تطبیقی آن مورد توجه بود(
به تاریخ تطوّر و تغییراتی که در دین ایجاد شده و نیز عناصری که از ادیان دیگر یا 

ادیان گذشته ها و  های بومی و غیر بومی وام گرفته شده، تأثیری که بر فرهنگ فرهنگ
های فیزیکی و  ها، گسترش و فروکاهش، درگیری ها و ناکامی است، علل موفقیت

  .پردازد های تاریخی آن می طور کلی به مجموعۀ جنبه ها و به فرهنگی آن
اگرچه دین . گیرد نه از بیرون که این پژوهش با نگاه از درون دین انجام می سوم این

طور کلی بسیاری از  گونه که به د و هم از بیرون، همانتوان مطالعه کر را هم از درون می
نگری، و هریک از  ـ برون نگری ب أـ درون: توان دو گونه بررسی کرد موضوعات را می

  .ای دارد آن دو نیز نتایج ویژه

                                                 
 World wiew analysis ـ1



66  تعریف و خاستگاه دین

گر همچون یک معتقد به دین  مقصود از مطالعه با نگاه از درون این است که پژوهش
گر باید یا خود معتقد به دین  پژوهش. ن یک تماشاگر بیرونیآن را مطالعه کند، نه همچو

کم نگاه خود را با نگاه  باشد و یا دین را از منظر معتقدان به آن مطالعه کند و دست
به تعبیر دیگر، .  داشته باشد1معتقدان به دین طراز کند تا بتواند نگاهی توأم با همدلی

 پیروان یک دین، به مطالعه بپردازد تا بتواند گر باید با احساس یگانگی و اتحاد با پژوهش
گونه  گونه که هست بشناسد، نه آن ها تماشا کند و از این راه، دین را آن دین را از نگاه آن

  .خواهد که خود می
ای باید  یعنی مطالعۀ هر پدیده.  باشد3 پژوهش باید پدیدارشناختی2،»هوسرل«به تعبیر 

کنار . خواهد گر می گونه که پژوهش جام پذیرد، نه آنگونه که پدیدار گشته است، ان آن
چه در فهم  گزاردن هرگونه ذهنیت و باور و داوری پیشین بلکه در نظر گرفتن هر آن

در . کند، شرط پژوهش پدیدارشناختی است طرفانه موضوع مورد مطالعه کمک می بی
  . ترین شرط آن است مورد مطالعه دین، همدلی کم

ۀ گوهر دین از طریق پدیدارهای آن و با نگاه معتقدان به آن و در هر صورت، مطالع
داوری، ذهنیت و باوری که جهت مطالعه را تغییر دهد، شرط  کنار گذاشتن هرگونه پیش

  .پردازد عنوان یک نهاد اجتماعی می هایی است که به دین به پژوهش
عنوان نتیجۀ  بلکه بهپژوهی رابطه دارند،  چه گفته شد، علومی که با دین با توجه به آن

  :ها نام برد، از این قرار است توان از آن پژوهی می دین
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   یا الهیات1ـ کالم1 

وسیلۀ دالیل عقلی محض و نیز دالیل  پردازد و به کالم به حقانیت و صدق دین می
پردازد،  کند و در واقع از این راه به دفاع از دین می نیمه عقلی، حقانیت آن را اثبات می

دهد و  هایی که در این زمینه مطرح شده و یا ممکن است مطرح شود، پاسخ می سشبه پر
ها  پردازد و از آن های تردید در دین، خود به ایراد شبهه می منظور از میان بردن زمینه به

  .دهد پاسخ می
پردازد، ایمان دارد و بنابراین اگرچه  متکلم به دینی که به اثبات و حقانیت آن می

ر تبیین برخی از مسایل دینی، دالیل درون دینی را نیز از نظر دور ندارد، ممکن است د
  .طور کلی، بنیان اندیشه تفسیری و دفاعی از دین، عقلی است ولی به

جا که متکلم دفاع خردپذیر از یک دین معین و اثبات حقانیت آن را از وظایف  از آن
وجه بیشتری دارد؛ زیرا با توجه به های تفاوت ادیان ت داند، بدین منظور به جنبه خود می

توان از  توان حقانیت یک دین را اثبات کرد و در نتیجه نمی های مشترک ادیان، نمی جنبه
به همین خاطر است که متکلم بر خالف فیلسوف دین، به تمایز و تفاوت . آن دفاع نمود

  .ای دارد ادیان توجه ویژه
گرا دارد و در واقع در این  ، نگاهی درونهمچنین متکلم عالوه بر نگاه عقالنی به دین

شاید به همین جهت است که در . تفسیر یا دفاع از دین، بر ایمان خود تکیه زده است
منظور اثبات صدق و حقانیت دین خود و نفی دین رقیب  صورت لزوم، از مسلّمات نیز به

 نیز دلیل بر صدق آن های دینی را گونه موارد برخی از گزاره که در این برد؛ چنان بهره می
  .کند قلمداد می
 که اوالً، متکلم، مفسّر و مدافع عقلی باورهای دینی است و ثانیاً، او به دینی   آن حاصل

های تفاوت میان ادیان برای او اهمیت دارد  ثالثاً، جنبه. کند، ایمان دارد که از آن دفاع می
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 اگر با نگاه از بیرون به طرح شبهه و باالخره نگاه متکلم به دین، نگاه از درون است، حتی
  .بپردازد

   
  1ـ فلسفه دین2

شناسی، متافیزیک، اخالق،   عناصر تشکیل دهنده فلسفه دین عبارت است از معرفت
  .الهیات طبیعی، پدیدارشناسی و فلسفه تحلیلی

  
  تعریف فلسفه دین 

  ـ کوشش برای تحلیل و ارزیابی انتقادی عقاید دینی 1
  6.ـ ترکیب6 5ـ توصیف5 4ـ کاربرد دلیل4 3ـ شرح انتقادی3 2ـ میل به شفافیت2

پردازد، نه به انگیزه نفی  فلسفه دین، نه به قصد اثبات حقانیت دین به پژوهش دینی می
های  گویی نقش او در پژوهش. فیلسوف دین انگیزۀ دفاع از دین خاصی را ندارد. آن

گونه که فیلسوف، نه به  مانه. های فلسفی است دین، همچون نقش فیلسوف در پژوهش
کند، بلکه تنها پایبند نتیجۀ  ای دفاع می فرض ویژه اندیشۀ معینی تعهد دارد و نه از پیش

به همین . گونه است پژوهش عقلی خویش است، فیلسوف دین نیز از این جهت، همین
خاطر است که ممکن است فیلسوف دین، دین مورد مطالعه خویش را قبول نداشته و 

تنها به هیچ دینی ایمان نداشته  طور کلی، ملحد باشد و نه ایمان نداشته باشد و حتی بهبدان 
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 1گر که ممکن است الادری چنان. باشد، بلکه خدا را نیز باور نداشته باشد و منکر او باشد
به همین دلیل است که در میان فیلسوفان دین هم فیلسوفانی هستند که به خدا باور . باشد
  3. کسانی هستند که منکر خدایند و هم2دارند

در واقع وی . فیلسوف دین در پی تبیین باورهای دینی است، نه اثبات حقانیت آن
طرف است؛ نه مدافع و نه معارض، اگرچه ممکن است  نسبت به حقانیت و صدق دین بی

فیلسوف ملحد گرایش به نفی دین و فیلسوف مؤمن گرایش به اثبات آن داشته باشد، ولی 
هاست و به پژوهش  ها یا تمایالت شخصی و عاطفی آن فرض گرایش مربوط به پیشاین 
که ممکن است فیلسوفی از اصول پذیرفته شده خود دفاع کند  ها ارتباطی ندارد؛ چنان آن

یا پژوهش خود را در سمت و سویی قرار دهد که به اثبات فرضیه خود بیانجامد، ولی 
 است و فیلسوف نیز با توجه به نوع پژوهش خود چنین گرایشاتی بیرون از حوزۀ فلسفه

عنوان یک انسان  نباید چنین سمت و سویی را در مطالعات خود وارد سازد، اگرچه به
  .ها نیست ها و همدلی گونه گرایش های شخصی، فارغ از این دارای ویژگی

 ای در برابر متکلم قرار هایی دارد که تا اندازه در هر صورت فیلسوف دین ویژگی
  :ها از این قرار است  ویژگی این. گیرد می

  .ـ وی به دنبال تبیین دین و صدق و کذب آن است، نه در پی دفاع آن1
که ملحد  فرض فعالیت عقالنی نیست، چنان ـ ایمان به دین مورد مطالعه، شرط و پیش2

  .بنابراین ممکن است فیلسوف دین مؤمن باشد یا ملحد. گونه است بودن نیز همین
  .ها توجه دارد های تفاوت ادیان، به جهات اشتراک آن ی بیش از جنبهـ و3
ـ وی در نگاه به جهات مشترک میان ادیان، نگاهی از درون دارد، ولی اصل حاکم 4

بدین جهت که وی به دنبال تبیین عقلی دین است و . بر دیدگاه وی، نگاه از بیرون است
                                                 

 Agnosticist ـ1
 Theist ـ2
 Atheist ـ3
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اگرچه نگاه از درون به دین با ایمان به . تابد یچنین تبیینی، به آسانی نگاه از درون را برنم
دالنه نیز سازگار نیست؛ زیرا نگاه از  آن در هم تنیده نیست ولی با پژوهش عقلی فارغ

که ممکن است در  درون، یعنی مشاهده عناصر موجود در آن از نگاه باورمندان، با آن
د، دقیقاً نگاهی عقالنی شرایط عاطفی، قومی، تربیتی، محیطی و تاریخی پدید آمده باش

نیست و بنابراین با کار فیلسوف دین سازگاری ندارد، اگرچه با علومی که به 
  . ارتباط دارد، کامالً سازگار است1کاوی بینی جهان

که نگاه از  الزم به یادآوری است که نگاه از درون غیر از نگاه به درون است چنان
 درون یعنی نگاه کسی که به دین و عناصر آن نگاه از. بیرون غیر از نگاه به بیرون است

نگرد، ولی  ایمان دارد یا خود را در جای مؤمن به دین قرار داده و از منظر او به دین می
نگاه به درون یعنی مطالعۀ عناصر درونی دین، خواه بدان ایمان داشته باشد و از دیدگاه 

رون یعنی نگاه کسی که به دین باور نگاه از بی. گونه نباشد مؤمن بدان بپردازد و خواه این
ندارد و یا خود را در جای کسی که ایمان ندارد، قرار داده است و به تعبیر دیگر، نگاه 

دهد، ولی  های دینی خود دخالت نمی های ایمانی خود را در پژوهش کسی که گرایش
د و خواه نگاه به بیرون یعنی مطالعۀ مسایل برون دینی خواه از منظر مؤمن به دین باش

  .نباشد
شناسی  شناسی دین ـ جامعه روان: توان علوم مربوط به دین را چنین قلمداد کرد می

  .شناسی دین ـ تاریخ دین ـ مطالعه تطبیقی دین دین ـ انسان
  

  .چه چیزی نیست فلسفه دین
  .نیست) مبتنی بر کتاب مقدس(ـ کالم تاریخی یا سنتی  1
  .ـ کالم جزمی یا اصولی نیست 2

                                                 
 Worldwiew analysis ـ1
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  .ـ کالم تدافعی نیست 3
  .ـ کالم فلسفی نیست 4
  

  موضوع فلسفه دین
فلسفۀ دین، . چه تاکنون گفته شد، موضوع فلسفه دین نیز روشن شد با توجه به آن

پردازد و بنابراین، وجوه خردپذیر دین، موضوع  دانشی است که به مطالعه عقلی دین می
معنی ها یا مفاهیم به  ره گفته شد، فرضیهگونه که پیش از این به اشا همان. فلسفۀ دین است

ها را  و یا واقعیت .)حتی اگر واقعیت نداشته باشند و از واقعیت گرفته نشده باشند(عام 
  :توان بر سه دسته تقسیم کرد می

  های خردپذیر ـ فرضیه1
  های خردگریز  ـ فرضیه2
  های خردستیز ـ فرضیه3

های دستگاه شناسایی قرار گیرد و  فرضی که در قالب هر مفهوم یا واقعیت یا پیش
های مفهومی متعارف قرار  پذیر شود، خردپذیر است و اگر در قالب وسیلۀ آن فهم به

توان آن را از این راه شناسایی کرد، خردگریز است و اگر با دستگاه  گیرد و نمی نمی
  . ذهنی انسان ناسازگار است، خردستیز است

توان دربارۀ آن  وسیلۀ فهم انسان می ر سایر علوم بهچه د مفاهیم عقلی، فلسفی و نیز آن
  .داوری کرد، مفاهیم خردپذیرند

کند و نه  چه که عقل انسان توان داوری دربارۀ آن را ندارد؛ نه آن را اثبات می آن
نفی، بلکه توانایی نفی و اثبات آن را ندارد، مفاهیم خردگریز است، مانند بخش تعبّدیات 

  .دین
کند، خردستیز  نسان به مهمل بودن یا مضمون نداشتن آن حکم میچه که عقل ا آن

است، مانند اجتماع یا ارتفاع دو نقیض، تقدم چیزی بر خودش، انکار بدیهیات و مانند 
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  .آن
به همین جهت در هیچ . گری ندارد این نوع سوم از مفاهیم، هیچ سهمی از حکایت

  .بلکه بنیان برافکن هر علمی استتنها ارزش علمی ندارد،  نه. رود کار نمی علمی به
  :های دینی بر دو قسم است گزاره

  .های خردپذیر، مانند باورهای دینی و بسیاری از احکام اجتماعی دین ـ گزاره1
  .های خردگریز، مانند تعبّدیات ـ گزاره2

نظر است و چون داوری در هر  بی) های خردگریز گزاره(هایی  عقل در چنین گزاره
هایی داوری  پذیر بودن آن برای داور است، عقل در چنین گزاره ف بر فهمای متوق مسأله

ها ندارد و اگر تعالیم  یابی به این گزاره ندارد و به همین جهت نیز انسان راهی برای دست
تفصیل آن . (یافت ها دست نمی گاه انسان بدان ها نبود، هیچ آسمانی و تفسیر پیامبران از آن

  ).ایم دیدگاه سید حیدر آملی آوردهشناسی از  را در انسان

طور که گفتیم، وجوه خردپذیر دین و  که، موضوع فلسفه دین همان حاصل آن
هایی است که عقل توانایی دسترسی به آن را دارد و از داوری دربارۀ آن ناتوان  گزاره
  .نیست
   

  مسایل فلسفه دین
توان گفت همۀ تعالیم  جا که موضوع فلسفه دین، وجوه خردپذیر دین است، می از آن
توان مسایل  در عین حال می. تواند مسایل فلسفه دین باشد های خردپذیر دین، می و گزاره

  :این علم را بر دو دسته تقسیم کرد
  ـ مسایل درون دینی1
  ـ مسایل برون دینی2

هریک از این دو دسته مسایل، مقید به خردپذیری هستند، یعنی مسایل درون دینیِ 
  . دینیِ خردپذیر سایل برونخردپذیر و م
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مقصود از مسایل درون دینی، آن دسته از مسایلی است که اوالً، پیروان آن دین بدان 
باور دارند و ثانیاً، مستند به متون دینی و یا مورد تأیید آن است و کتاب مقدس دینی 

ی تا حدود عنوان تأیید، بدان تصریح کرده باشد و ثالثاً، قطع نظر از تعلیم دین اگرچه به
  .قابل شناسایی برای عقل باشد، یعنی خردپذیر باشد

تنها درون دینی نیست، بلکه  ای مورد پذیرش پیروان یک دین نباشد، نه پس اگر مسأله
که اگر مستند به متون دینی نباشد و در متن دین بدان تصریح نشده  دینی نیست؛ چنان

اگرچه ممکن است درون دینی باشد و باشد نیز درون دینی نیست و اگر خردپذیر نباشد، 
پس هر مسأله درون دینی، مسأله . در متن دینی باشد، ولی از مسایل فلسفه دین نیست

ای که درون دینی باشد، یعنی مورد پذیرش مؤمنان باشد  فلسفه دین نیست، بلکه آن مسأله
سفه دین است، نه و مستند به دین نیز باشد و عالوه بر این دو، خردپذیر هم باشد، مسأله فل

  .طور مطلق به
  

  هایی از مسایل درون دینی فلسفۀ دین  نمونه
  1ـ واحد یا احد 1

به وجودی فراتر از ماده، بلکه فراتر از هرگونه ) آسمانی و بشری(همۀ ادیان سنتی 
ها در جزئیاتی  تفاوت آن. کثرت که محیط بر همه مراتب عالم هستی است، عقیده دارند

 عامل آن، دخالت فهم محدود بشری در شناسایی آن وجودی است ترین است که مهم
چه که دربارۀ آن  آن. گنجد های ذهن انسانی نمی خاطر حد نداشتن آن، در قالب که به

ویژه در متن ادیان پالودۀ از فکر و فهم بشر وجود  حدّ و اندازه در متن ادیان به وجود بی
ولی . دیگر تفاوت جدّی ندارند ان با یکدارد، تقریباً یکسان است و از این جهت ادی

  .انجامد تفسیرهای بشری گریزناپذیر از متن دین، در این موضوع به تفاوت می
                                                 

 The One ـ the one ـ1
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اند و مثالً اسالم  های متعدد و متفاوتی بر آن نهاده نام) آسمانی و بشری(اگرچه ادیان 
تشت، یزم، روح کلی و زریاو را خدا؛ یهودیت، یهوه؛ مسیحیت، پدر آسمانی؛ هندو

اگر . اند، همانند است اهورامزدا نامیده است، ولی اوصافی که برای او معرفی کرده
های فهم انسانی و تأثیر آن بر تفسیرهای دینی است، نه  خاطر تفاوت تفاوتی وجود دارد، به

  .خاطر تفاوت ذاتی ادیان به
   

  1ـ رستگاری2

ری را دارند، بلکه فلسفه  و رستگا3 و فالح2تنها همۀ ادیان مفاهیمی چون آزادی نه
توجه ادیان به رستگاری و تالش . یابی به حقیقت این مفاهیم است ها، دست پیدایش آن

یابی به  خاطر است که مقصد نهایی انسان را دست ناپذیر پیامبران ، بدین پیوسته و خستگی
، از مقصد تنها انسان تا در طبیعت و زمین است از این دیدگاه، نه. دانند واحد یا احد می

خویش دور است و باید تالش کند و پیش رود، بلکه تا وقتی که به غایت قصوای خود 
نرسیده است، به آرامش مطلق و کمال شایستۀ خود دست نیافته است و به همین خاطر 

  .انسان هر وضعی که داشته باشد، تا به نقطۀ نهایی نرسد، در وضع مطلوب قرار ندارد

یابی به وضعی از هر جهت مطلوب،  منظور دست وب بهخارج شدن از وضع نامطل
اند و با مفاهیم و عناوین  همان است که ادیان همیشه بدان سفارش و راهنمایی کرده

  .اند نجات، فالح، سعادت، رهایی و مانند آن از آن یاد کرده و پرده برداشته
مانند هستند و گونه که دربارۀ نمونۀ نخست گفته شد، ادیان در این مورد نیز ه همان

های فکر  خاطر تفسیرهای انسان از متون دینی و آلودن آن به محدودیت تفاوتشان اغلب به

                                                 
 Salvation  ـ1
 Liberation ـ2
 Deliverance ـ3
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ها به این جهت است که برخی از ادیان  و فهم بشر است و به تعبیر دیگر، تفاوت آن
 مستقیم باشد و اند، خواه این تحریف های انسانی آلوده گشته تحریف شده و به گمانه

  .ستقیمخواه غیر م
جا کردن متون دینی با متن انسانی است و معرفی  مقصود از تحریف مستقیم، جابه

جا کردن  مقصود از تحریف غیر مستقیم، جابه. عنوان نص دینی کردن گزارۀ انسانی به
که بخشی از متن  آنان. معانی متون دینی با معانی بشری با حفظ نص و متن دینی است

کنندگان  دهند، تحریف جای آن سخنی بشری را قرار می د و بهدارن دینی را از میان برمی
دهند، ولی مفاهیم محدود  که ترکیب متن دینی را تغییر نمی مستقیم دین هستند و آنان

های خود را تفسیر دین  کنند و در واقع گمانه عنوان معنی متن دینی ارایه می بشری را به
  .هستندکنندگان غیر مستقیم دین  پندارند، تحریف می

به تعبیر دیگر، تحریف مستقیم، کاستن از متن دین یا افزودن بر آن و تحریف 
های   تفاوت.بنیان است های شخصی بی غیرمستقیم، تبیین و تفسیر دین بر اساس گمانه

خاطر آلوده شدن و درآمیختن مستقیم و غیر مستقیم  های مختلف، اغلب به ادیان در زمینه
) عقل، خیال، وهم و حس(های مراتب مختلف فاهمه بشری  دههای دینی با فرآور گزاره

  .بوده و هست
   

  1ـ روح3

تنها او را دارای  داند، بلکه نه یک از ادیان، انسان را تنها بدن مادی و عنصری نمی هیچ
داند  شناسد، بلکه اصالت انسان را نیز به همان جنبۀ غیر مادی او می عنصری غیر مادی می

اندام انسان از نظر ادیان، . داند دی او را گوهر یا بخشی از گوهر او نمیو بدن یا اندام ما
یابی آن به رستگاری و غایت قصوای  ای برای دست ابزار رشد و تکامل روح و زمینه

                                                 
 Soul ـ1
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  .آدمی است
  
  1ـ جاودانگی4 

پیامد روشن غیر مادی بودن انسان جاودانگی اوست، زیرا مرگ و نابودی در اشیایی 
که مرکب باشد تا با از هم فروپاشیدن آن، مرکب از میان برود؛ پس تا قابل تصور است 

جا که تنها ترکیب واقعی، ترکیب از  پذیر نیست و از آن چیزی مرکب نباشد، مرگ
اجزای مادی خارجی است، بنابراین تا چیزی مادّی نباشد، ترکیب ندارد تا از هم 

ان دارای حقیقتی غیر مادی است و یا که از نظر ادیان، انس پس با توجه به این. فروریزد
کم دارای عنصری غیر مادی است که اصل و گوهر اوست، بنابراین، انسان  دست
  .اند پذیر و نابودشدنی نیست، بلکه جاودانه است و ادیان بر آن تأکید کرده مرگ
   

  2مندی ـ هدف5

مند است؛  هدفتوان به روشنی یافت که جهان و انسان  ترین آشنایی با ادیان می با کم
هم به این جهت که جهان و انسان آفریدۀ خدای حکیم است و هم به این دلیل که میل به 

تواند بیهوده باشد  ای در انسان وجود دارد و چنین کششی نمی یابی به کماالت ویژه دست
و هم به این خاطر که انسان موجودی غیرمادی و طالب بلکه عین طلب است و طلب 

برای همه (از این گذشته، ادیان با تعابیر متعددی . ت قابل تصور نیستبدون هدف و غای
  .اند مندی انسان تصریح کرده به هدف) مخاطبان

   

                                                 
 Eternity ـ1
 Ultimateness ـ2
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  ـ مسایل دیگر6
وسیلۀ خدا، آفرینش از نیستی، مراقبت  مسایل دیگری مانند آفرینش انسان و جهان به

ستی یا جهان دیگر و ، مراتب ه)در اَشکال مختلف(از خویش، امید به آینده، عبادت 
  .مانند آن از دیگر نقاط مشترک میان ادیان است

این مسایل را اگر در میان ادیان آسمانی جستجو کنیم، بسیار بیشتر از آن خواهد بود 
عنوان نمونه، اصول فکری یا باورهای اساسی همچون توحید، والیت،  به. که یادآوری شد

لیت، عبودیت، مغفرت، توبه، مرگ، محبت، نبوت، امامت، وصایت، عدالت، مسؤو
گونه  همه از مشترکات این... قیامت، شفاعت، رحمت، حساب و کتاب، بهشت و دوزخ و

  .ادیان است
اند، ولی نسبت به فروع دیگر از   که اموری فرعی حال همچنین فروعی که در عین

مشترکات این  از 1...عبادت، نماز، روزه، زکات، عفت و : آیند، مانند اصول به حساب می
  .اند ای به آن سفارش و بر آن تأکید کرده گونه ها به ادیان هستند و هریک از آن

   
  هایی از مسایل برون دینی  نمونه
که گفته شد، مسایل برون دینی، آن دسته مسایلی است که متن دین بدان  چنان

تواند  ی نمینپرداخته است و بنابراین، پیرو یک دین با مراجعه به ظواهر یا نصوص دین
ها که  ها آگاه شود، بلکه باید به منابع بیرون از دین رجوع کند و با استناد به آن بدان
هایی از  گونه مسایل نیز بسیار است که نمونه این. ترین آن عقل است، آن را بشناسد مهم

  :آن بدین قرار است

  ـ زبان دین1
ی و نمادین و غیر از آن و نیز که آیا زبان دین زبانی عرفی است یا تمثیل  بررسی این

                                                 
  100ـ 108جوادی آملی، عبداهللا، شریعت در آینه معرفت، صص. ک.ر ـ1
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های دینی را  که گزاره های دینی، اخباری است یا انشایی و یا این که آیا گزاره بررسی این
گونه است و محدود به  که زبان دین نیز همین توان به نوع معینی محدود کرد، چنان نمی

ری دارد و هم شود، بلکه هم قضایای شناختا نوع خاصی از انواع شناخته شده زبان نمی
کار رفته است و هم امور معقول و متعارف و  غیرشناختاری؛ هم نماد و تمثیل در آن به

ای است که شرح آن را در بخش مربوط به زبان دین به  حاکی از واقعیت خام، مسأله
  .ها خواهیم آورد هایی از هریک از اقسام گزاره تفصیل و با بیان نمونه

اند که تنها قضایای اخباری  چه که برخی گفته ه کنم که آنولی تنها به این نکته اشار
زیرا اگرچه . های انشایی چنین نیست، چندان دقیق نیست صدق و کذب دارد، ولی گزاره

الخبر قول یحتمل «: شناسی نیز گفته شده است که ها چنین نیست و در زبان ظاهر گزاره
ای غیر از این دارد، مگر  ، نتیجه ولی دقت در نوع بایدها و نبایدها1،»الصدق و الکذب

کنندۀ آن بداند،  های شخصی انشاء های انشایی را بیان عواطف و سلیقه که کسی گزاره آن
  .گردد اگرچه در این صورت نیز به صدق و کذب متصف می

توان در مورد معینی، هر نوع و مصداق از آن گزاره  ای انشایی باشد، می آیا اگر گزاره
ناپذیری به صدق و  خاطر اتصاف ها به در نتیجه آیا همه انواع گزارهرا مطرح ساخت و 

إنّ اهللا یأمر بالعدل و االحسان و ینهی عن «جای  کذب یکسانند، اگر نه، چرا؟ مثالً اگر به
در متن دینی آمده بود که إنّ اهللا ینهی عن العدل و االحسان و یأمر 2،»الفحشاء و المنکر

گزاره همانند بود و هیچ یک به صدق یا کذب متصف بالفحشاء و المنکر، هر دو 
یابی به موفقیت تحصیلی، مطالعه، تحقیق و تالش  شد؟ اگر کسی گفت برای دست نمی

یابی به موفقیت تحصیلی، سستی و تنبلی ورزید و مطالعه  کنید و دیگری گفت برای دست
 و کذب متصف و تحقیق نکنید، این دو گزاره از جهت صدق و کذب برابرند و به صدق

                                                 
  کتب منطق، بحث الفاظ. ک.ـ ر1
  90ـ نحل، 2
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  گردند؟ نمی
گر عاطفه، سلیقه و خیال گوینده آن است، مانند  های انشایی، گاهی تنها بیان گزاره

آید یا اسفناج بد است؛ من از خواب نیمروز  که کسی بگوید من از اسفناج بدم می این
آید یا خواب نیمروز بهاری خوب است و گاهی بیان واقعیتی عینی  بهاری خوشم می

  .که رعایت ظواهر شریعت خوب است یا ظواهر شریعت را رعایت کنید نند ایناست، ما
های نوع دوم در واقع رابطۀ دو امر  گزاره. های نوع اول با نوع دوم تفاوت دارد گزاره

ها به دنبال بیان این امر  این گزاره. ای را ای عاطفی و سلیقه کند، نه مسأله عینی را بیان می
ای  یابی به سعادت و نجات، رابطۀ ویژه اهر شریعت و دستاست که میان رعایت ظو

یابی به سعادت و نجات؛ نه  رعایت ظواهر شریعت علت است برای دست. وجود دارد
چیزی غیر از رعایت ظواهر شریعت، علت سعادت و نجات است و نه رعایت ظواهر 

 از آن انتظار توان شریعت علت برای چیزی غیر از سعادت و نجات است و بنابراین، نمی
  ).گونه است های متعارف این کم برای اکثریت مردم و انسان دست. (دیگری داشت
توان آن را در  گر واقعیت عینی است که می ظاهر انشایی دینی، بیان های به پس گزاره
توان  های خبری دینی را می که بسیاری از گزاره های خبری بیان کرد، چنان قالب گزاره

ها و تبدیل به خبری یا  تغییر در ساختار گزاره. های انشایی بیان کرد در قالب گزاره
ها، ساختارهای زبانی معنی  خاطر که گزاره دهد، بدین انشایی، واقعیت آن را تغییر نمی

  .است و نه خود معنی
انجامد؛ عدالت را پیشه خود  عدالت اجتماعی به آرامش مردم می: هایی مانند گزاره

اندازد؛ از  فحشاء و منکر، آرامش جامعه را به خطر می.  یک واقعیتندسازید، در پی بیان
به تعبیر دیگر، اگر انشاءکننده یا خدا، از بیان . گونه است فحشاء دوری کنید، نیز همین

های انشایی  های انشایی مقصد و هدفی داشته باشد که بدون رعایت این گزاره گزاره
هایی در عین حال که انشایی است،  نین گزارهتواند دست یابد، چ کسی به آن هدف نمی

زیرا اگر صادق نباشد، باید بتوان هر امر دیگری را برای رسیدن به آن هدف . صادق است
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انشایی است، ولی مقصدی  »إعدلوا«و نیز  »اهللا یأمر بالعدلإنّ «: اگرچه گزارۀ. انشاء کرد
های دینی،  ز مقصد همه گزارهمقصد آن و نی. دارد و خود، ابزار رسیدن به آن مقصد است

توان با توجه به هدف  جای دو گزاره پیشین، می به همین خاطر است که به. تقوی است
   1.»عدلوا هو أقرب للتقویإ«: آن دو گفت

های انشایی،  که، یا میان موضوع و محمول یا امر و مقصد در گزاره حاصل آن
د اصل علیت را انکار کرد و یا باید بتوان ای وجود دارد یا ندارد؛ اگر ندارد، یا بای رابطه

هریک از موضوع و محمول یا امر و هدف را با هر چیز دیگری جابجا کرد، در حالی که 
ها،  ای خردپذیر وجود دارد، این نوع گزاره ها رابطه پس اگر میان آن. هر دو محال است

به همین . ت انشاییصور صورت اخباری بیان شود و خواه به گر واقع است؛ خواه به بیان
از جهت صدق  ،»الصالۀ معراج المؤمن« و »أقیموا الصالۀ«جهت است که میان گزارۀ 

  .تفاوتی نیست، اگرچه یکی انشایی و دیگری اخباری است
گر هدفی است  بیان عاطفه یا سلیقه یک انسان نیست، بلکه بیان ،»أقیموا الصالۀ«گزارۀ 

 یافت، حتی اگر این هدف، محبوبیت خدای متعال توان به آن دست وسیلۀ نماز می که به
عاطفی و مانند (پسندم،  یعنی نماز را من می، »أقیموا الصالۀ«پس اگر گفته شود که . باشد
دانیم پسندیده بودن چیزی نزد خدا، یا به این جهت است که آن چیز کمال  ولی می) آن

. ابراین مطلوب فرعی استیابی به کمال است و بن است و مطلوب ذاتی و یا وسیلۀ دست
رو، هر چیزی را که جایگزین آن  پس یا خود نماز مقصد است و یا مقصد دارد، از این

  .پذیری آن است سازیم کاذب است، پس خود آن صادق است و این نشان صدق
های  های انشایی دینی یادآور شد، در مورد گزاره چه را که دربارۀ گزاره نگارنده آن
به . شناسد پذیر می ها را نیز صدق و کذب داند و آن ی هم درست میا عاطفی و سلیقه

                                                 
  8مائده،  ـ1
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آید یا اسفناج  گوید اسفناج بد است یا من از اسفناج بدم می همین خاطر، کسی که می
که اگر کسی گفت دنیا بد است یا دنیا را رها  چنان. تواند صادق یا کاذب باشد نخرید، می
ه بدی اسفناج یا دنیا را اعالم کرده و دیگران را ای ک اگر گوینده. گونه است کنید، همین

ها یا دنیایی را که دیگران رها  از آن بازداشته است، هدفش این باشد که همه اسفناج
دست آورد، گزارۀ او کاذب است، یعنی دروغ گفته که دنیا بد است،  اند، خود به کرده

 »اخالق و واقعیت«مقالۀ شرح بیشتر آن را در . بلکه قصد فریب دیگران را داشته است
  1.توان دید می

های  در هر صورت، پاسخ به این پرسش که زبان دین چگونه زبانی است و گزاره
 دینی است؛ زیرا اوالً، این پاسخ در متون دینی  دینی اخباری یا انشایی است، امری برون

شده را دربارۀ توان پرسش یاد  وجود ندارد و ثانیاً، بر فرض هم که وجود داشته باشد، می
مثالً اگر در متن دین پاسخ به این پرسش که زبان دین چیست . پاسخ دین نیز مطرح کرد

توان مورد پرسش قرار دارد که آیا این پاسخ امری  آمده باشد، همین پاسخ را می
  .دینی است یا نه و چه نوع زبانی است درون

صول تردیدناپذیر مورد پذیرش باز ای باید به ا به تعبیر دیگر، اعتبار هر گفته یا گزاره
توان پرسید چرا بیان این چرایی باید به اصولی  پس اگر دین اعتبار دارد، می. گردد

اگر بحث دربارۀ زبان دین است و دین . پذیر نباشد بازگردد که چرا نداشته باشد و پرسش
 چه نوع زبانی توان پرسید خود همین گزاره ای را بیان کرده است، می باره گزاره  در این
  .است
   

  ـ حَکَم میان ادیان2
پیش از . یکی دیگر از مسایل برون دینی، مسألۀ حکمیت و داوری میان ادیان است

                                                 
  24 ـ5، صص34نامه مفید، سال هشتم، ش ـ1
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  :کنم پرداختن به آن، نخست به چند نکته اشاره می
أـ بدون استثناء همه ادیان دعوی صدق دارند و حتی اگر بدان تصریح هم نکرده 

دعوی در مورد ادیان آسمانی از بدیهیات مسایل درون دینی توان گفت که این  می. باشند
گونه حقایق، دروغ و  در این. است؛ زیرا ادیان آسمانی، پیام الهی و وحی آسمانی است

باشد، چون ارایه امور خالف واقع و  پذیر نمی خالف واقع ممکن نیست و بنابراین تکذیب
 عجز و ناتوانی او و یا امیال و خاطر جهل و نادانی صاحب سخن است، یا کاذب، یا به

  .چنین چیزی دربارۀ خدای علیم و قدیر و خیر مطلق قابل تصور نیست. غرایز او
کند، یا به این دلیل است که خود هم  ارایه می) دروغ(کسی که امری را خالف واقع 

داند که سخنش خالف واقع است و نسبت به واقعیت مسأله آگاهی ندارد، مانند  نمی
کند؛ مثالً در  عنوان واقعیت برای دیگران مطرح می  فهم نادرست خود را بهکسی که

چه که دیده، گرگ بوده است و  تاریکی شب، سگی دیده است ولی گمان برده، آن
اگرچه گزارۀ وی نادرست . کند که در این محلّه گرگ وجود دارد خاطر اعالم می بدین

ان گزارۀ نادرست در چنین مواردی، علت بی. است، ولی خودش نیز بدان آگاهی ندارد
  .نادانی مخبر است

ممکن . ممکن است علت ارایه گزاره نادرست در مواردی، چیزی غیر از نادانی باشد
که مخبر بخواهد مصلحت خود یا دیگران را تأمین  است علت آن ناتوانی باشد، مانند این

و، به اغراق یا دروغ متوسل  ر گویی آن را فراهم سازد، از این کند ولی نتواند با راست
های یاد شده دربارۀ خدای متعال روا نیست؛ زیرا خدا عالم  یک از احتمال هیچ. شود می

داند و این امری مدلّل و  چیز آگاه است؛ عیان و نهان عالم هستی را می مطلق و به همه
  .برهانی است

ه در زمین و آسمان چ ؛ به آن1او به همه چیز، قبل از کثرت و بعد از کثرت آگاه است

                                                 
  عشر ، الموقف الثالث، الفصل الثانی6الحکمۀ المتعالیۀ، ج, صدرالدین محمد, شیرازی.ک.ر ـ1
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 پس 2.های چشم و دل نیز آگاه است  به اشاره1چه در میان آن دو هست آگاه است؛ و آن
که خالف واقع را  گونه است، چنان ناتوانی نیز همین. نادانی برای خدای متعال محال است

  : توان به غرایز و امیال او نسبت داد زیرا نمی
آید، بر اساس علم،  چه در جهان هستی پدید می اوالً، او فاقد میل و غریزه است و آن

آید و چیزی نیست که با اراده او ناسازگار باشد تا برای  اراده و خواست او پدید می
چیز میل دارد و در  او یا میلی ندارد و یا به همه. جلوگیری از آن به دروغ متوسل شود
ی او به میل او آگاه شویم، یعنی ها توانیم از آفریده واقع اگر برای او میلی قایل شویم، می

شده است و نه چیزی  چه آفریده است، موافق میل او بوده است؛ نه چیزی بر او تحمیل آن
  .را ناخواسته پدید آورده است

حد و  خاطر توانایی بی ثانیاً، بر فرض که میل، غریزه و مصلحت هم داشته باشد، به
او نیست، خواستۀ خود را بدون توسل به اندازه او بر همه عالم هستی که چیزی جز خلق 

  .کند امور خالف واقع و نادرست تأمین می
اندازه است، فعل و خلق اوست و نسبت فعل به فاعل و خلق به  اگر همۀ جهان که بی

خالق همچون نسبت سایه به صاحب آن، موج به دریا، پرتو خورشید به خورشید، صورت 
  .هاست، دروغ در چنین مواردی محال است ز همۀ اینتر ا ذهنی به نفس انسان و بلکه دقیق

دروغ گفتن در چنین مواردی مانند این است که کسی بخواهد به سایۀ خود دروغ 
کسی باید به سایۀ خود دروغ بگوید که با . چنین چیزی نه الزم است و نه ممکن. بگوید
دروغ گفتن بتواند گویی نتواند چیزی از آن بخواهد یا بر آن تحمیل کند و یا با  راست

چنین کند و چون چنین چیزی محال است و سایه کامالً تابع و گوش به فرمان صاحب 
درنگ سایه هم خواهد  خود است و هرگونه حرکتی که صاحب آن داشته باشد، بی

                                                 
  7یعلم ما فی السموات و االرض؛ مجادله،  ـ1
  19ر، یعلم خائنۀ االعین و ما تخفی الصدور؛ غاف ـ2
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  .داشت، پس دلیلی برای دروغ گفتن صاحب سایه به آن وجود ندارد
های ذهنی  خواهد، صورت ود میگونه که خ تواند بدون زحمت و آن کسی که می

تنها دروغ گفتن برای آن ضرورتی  خود را بسازد، ترکیب کند و آن را تغییر دهد، نه
  .ندارد، بلکه چنین چیزی محال است

که همۀ ادیان دعوی صدق دارند و بر فرض هم که بدان تصریح نکرده  حاصل آن
 وحیانی است و به تعبیر دیگر، ناپذیر ادیان باشند، چنین ادعایی از لوازم حتمی و جدایی

دین وحیانی، جز صدق و راستی چیزی نیست و باطل و دروغ در آن راه ندارد تفصیل آن 
  1.توان یافت را در منابع مربوط به آن می

کم باید  ـ ادیان عالوه بر دعوی صدق، دعوی صدق انحصاری نیز دارند و یا دست ب
  :ش ارایه خواهیم کردتوضیح این نکته را در دو بخ. داشته باشند

  .ـ دعوی صدق انحصاری ادیان در مقام ذات و حقیقت1
  .ـ دعوی صدق انحصاری ادیان در مقام ظهور و وصول به ما2

گوهر ادیان جز توجه دادن به جایگاه و حقیقت خلق که همان عبادت و بندگی 
 است،  ل شدهگونه که از نزد خدا ناز به تعبیر دیگر، حقیقت ادیان آن. است، چیزی نیست

های مختلف، سبب تفاوت در  ها در دوره ای است که تعدد و تفاوت آن حقیقت یگانه
یک حقیقت سراسر حق و صدق و عدل است که در عصری با زبان . ها نیست حقیقت آن
 نازل شده است و در عصری و با زبان و تعبیر )ع(ای بر حضرت موسی  و تعبیر ویژه

های دیگری بر حضرت محمد  ر زمانی دیگر با ویژگی و د)ع(دیگری بر حضرت عیسی 
  .)ص(

حقیقت یاد شده که گوهر و صدف دین است، هم یک حقیقت است و هم عین 
. که پیش از این گفته شد صدق و راستی است و کذب و نادرستی در آن راه ندارد، چنان

                                                 
  عنوان نمونه، شریعت در آینه معرفت، جوادی آملی به ـ1
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ن مرتبه مسأله دعوی صدق انحصاری به این مرتبه و مقام دین ارتباط ندارد، چون ای
ها قابل طرح باشد یا برای برخی دیگر  تعددی ندارد تا صدق انحصاری برای برخی از آن

پس ادیان در مرتبۀ ذات خود که همان کالم خداست، تعددپذیر و . قابل طرح نباشد
  .باشند دیگر نمی پذیر نیستند و بنابراین، در ساحت ذات خود قابل تفکیک از یک تفاوت

هاست، یعنی فرو ریختن حقایقی که عین صدق و  مقام ظهور آنمرتبۀ دیگر ادیان، 
توان به  این مرتبه را نیز می. های مفهومی و ذهنی و زبانی و مانند آن عدل است، در قالب
  :دو بخش تقسیم کرد

های  ها و محدودیت های مفهومی و زبانی قدسی و پالودۀ از کاستی ـ مرتبۀ قالب1
  .های پیامبران تهذاتی و عارضی انسان مانند، گف

ـ برآیند آن مفاهیم که آلودۀ به فکر و فهم و غرایز بشر است، مانند تعبیرهای عرفی 2 
  .پیروان و مفسران ادیان

بخش نخست که عبارت است از ظهور گوهر و حقیقت دین آسمانی و عاری از 
های بشری، اگرچه عین صدق است و  هرگونه محدودیت و کاستی مربوط به قالب

  .چه که برای انسان اهمیت دارد حجّیت آن است، نه صدق آن ناپذیر، ولی آن تکذیب
ها با  دست انسان برسد و حتی احتمال دهد که این گزاره های وحیانی به اگر گزاره
های فهم انسانی ارایه شده است و در واقع حقیقتی را در حد و اندازۀ فهم  توجه به قالب

 ممکن است از واقعیت خود دور شده باشد، اگرچه همین اند و بنابراین انسان فرود آورده
. گزارۀ فرود آمده و نازل شده، صادق است، ولی مقام صدق آن اهمیت درجه دوم دارد

های آن  یابی به هدف به همین خاطر آگاه نبودن از واقعیت و ذات فرازین آن، در دست
ویژه،  به. جّیت آن استتنها چیزی که اهمیت درجه یک دارد، ح. سازد زیانی وارد نمی

گذار بود، بیان  های آن تأثیر یابی به هدف آن که اگر حقیقت نازل نشدۀ آن در دست
در هر . پذیر نیست گذار نیست و یا بیان آن امکان شد و اگر نشده است، یا تأثیر می

  . صورت، حجّیت آن اهمیت ویژه دارد
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 داشتند که در برخی از موارد با های متفاوتی از گزارۀ یاد شده اگر افراد مختلف فهم
چه اهمیت دارد، فهم آن گزاره است، نه صدق آن؛  دیگر تعارض نیز داشته باشد، آن یک

آید و چون مقام فهم تعددپذیر بلکه  دست می زیرا صدق آن از طریق فهم آن به
کند، یعنی ارزش صدق پس از  پذیر است، مقام صدق اهمیت درجه دوم پیدا می تعارض
به تعبیر دیگر، این فرض که فهم ما از یک گزارۀ دینی مطابق . شود فهم مطرح میارزش 

یابی به آن در نهایت دشواری است، اگر  با واقع است یا نه، یا چیزی است که دست
  .ناممکن نباشد و یا با مقایسه با حجّیت آن اهمیت زیادی ندارد

پذیری آن و در عین حال  میکی مفهو. که دین در مقام ظهور دو مقام دارد حاصل آن
مقام . های انسانی پالودگی از فکر و فهم بشری و دیگری آلودگی آن به محدودیت

خاطر استناد به مبدأ وحیانی مقدس و پیراستگی از هرگونه نقص و  نخست اگرچه به
کاستی، صادق است، ولی حجّیت آن از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار است و در هر 

زیرا از جهت استناد آن به وحی، صادق . برای دعوی انحصار صدق نیستصورت، جایی 
است و با مرتبۀ واقعیت دین و جنبۀ الهی آن که پیشتر بدان اشاره شد، تفاوت چندانی 

  .ندارد
چه گفته شد، اگر اثبات شد که گزارۀ الف در تورات، انجیل، زبور و  با توجه به آن
های زمانی متعددی فرو فرستاده شده است و در  رههای مختلف و در دو قرآن که به زبان

توان تردید روا  ای وحیانی است، در صدق آن نمی دسترس انسان قرار گرفته است، گزاره
توانند دعوی صدق انحصاری داشته  یک از ادیان نمی داشت و بنابراین، از این جهت هیچ

چه که  آن. ی برخوردار نیستکه گفته شد، این از اهمیت چندان باشند و ندارند، ولی چنان
ها، زیرا  هاست، نه صدق آن ها و حجّیت فهم از آن گزاره اهمیت دارد، حجّیت آن گزاره

  .ها امری مسلّم است که صدق آن
های مفهومی و زبانی تردیدناپذیر و صادق است و به  پس دین در مقام نزول، در قالب

های متعدد که مربوط  ارد و گزارهگونه تفاوتی وجود ند همین خاطر در محتوای آن هیچ
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کنند و در واقع به همین  دیگر را تأیید می های متفاوت است، یک به شرایط و موقعیت
تنها در این مقام دعوی انحصار صدق ندارند، بلکه دعوی انحصار صدق در این  خاطر، نه

  .مرتبه ناممکن است
های  ای که گزاره شود، یعنی مرتبه دعوی انحصار صدق به مقام دوم مربوط می

شود، یعنی دعوی انحصار صدق به ادیان موجود و  وحیانی به فکر و فهم بشری آلوده می
در واقع هر دینی به هنگام . در وضعیت کنونی که مربوط به مقام دوم است، ارتباط دارد

ظهور و نزول خود دعوی نهان یا عیانی دارد که به مسألۀ انحصار صدق ارتباط محکم و 
های فکر و فهم بشر و یا  دارد و آن دعوی آلودگی دین یا ادیان موجود به کاستیروشنی 
  .ها و در نتیجه تحریف آن است غرایز آن

که  اگر دین چنین ادعایی نداشته باشد، دلیلی برای ظهور آن نخواهد بود، مگر آن
محروم یابی به دین پیشین  مقصود از دین جدید رساندن پیام به نقاطی باشد که از دست

اینک  کم ادیان بزرگ آسمانی که هم که ادیان آسمانی و دست اند و حال آن مانده
ویژه ادیان پسین نسبت به  پس هریک از ادیان به. موجود است، داعیۀ جهانی بودن دارند

جاست که مسأله انحصار  این. ادیان پیشین، ادعای تحریف و آلودگی به فهم بشر را دارند
  .شود صدق مطرح می

گر ادیان دعوی انحصار صدق نداشته باشند، بحث حکمیت مطرح نخواهد شد؛ زیرا ا
ها، تعارضی با   آن بر فرض اشتراک همۀ ادیان در صدق یا توزیع صدق برابر میان

  .دیگر ندارند تا نیاز به داوری داشته باشد یک
 های ادیان مختلف با ـ عالوه بر دعوی صدق و انحصار آن، ناسازگاری گزاره ج
دیگر، عامل دیگری برای مطرح شدن مسأله حکمیت میان ادیان است؛ زیرا اگر  یک

گونه تعارضی با هم نداشته باشند و در یک موضوع به اثبات و نفی نپرداخته  ادیان هیچ
عنوان مثال، اگر دینی  به. باشند، نه دعوی صدق اشکالی دارد و نه دعوی انحصار صدق

توانند   و دین دیگر تنها به عبادات نظر داشته باشد، هر دو میتنها به مسایل اخالقی بپردازد
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هم صادق باشند و هم دعوی انحصار صدق داشته باشند و در عین حال حکمیت نیز 
  .ها قابل طرح است مطرح نشود، چون حکمیت به دنبال تعارض گزاره

ای ه که با فرض دعوی انحصار صدق ادیان و تعارض میان برخی از گزاره حاصل آن
ویژه اگر کسی به دنبال شناسایی دین حق و پذیرش  ای جز حکمیت نیست، به دینی، چاره
چنین کسی به داوری نیاز دارد تا پرده از حقانیت یک دین و نادرستی دین . آن باشد

ای داشته باشد و نه ایمانی، باز هم  حتی اگر مسأله کامالً جنبۀ علمی و گزاره. دیگر بردارد
ها، رجوع به  برای تبیین میزان درستی هریک از آن) موارد تعارض (در چنین مواردی

  .حَکَم و داور امری ضروری است
   

  حَکَم میان ادیان چیست؟ 
پردازیم و آن  با این نگاه کوتاه به پیش زمینۀ طرح حکمیت، اینک به اصل بحث می

های  زارهاین است که در صورت تعارض میان ادیان یا تعارض و ناسازگاری برخی از گ
  تواند داور کند؟  دیگر و دعوی انحصار صدق، چه کسی می ادیان با یک

توان با رجوع به یکی از  آیا داوری امری درون دینی است یا برون دینی؟ آیا می
  ادیان، دربارۀ موارد تعارض داوری کرد؟

 سزایی نخست باید موارد داوری و انگیزۀ آن را که در تبیین جایگاه حکمیت نقش به
  . گاه برون دینی یا درون دینی بودن آن را بررسی نماییم دارد، نشان دهیم، آن

  
  انواع حکمیت

  :توان آن را به دو نوع تقسیم نمود با توجه به هدف از حکمیت، می
منظور شناسایی دین حق و  های دینی به ـ حکمیت دربارۀ صدق دین یا گزاره1

  .پذیرش آن
منظور نشان دادن نقاط قوت و  های دینی به رهـ حکمیت دربارۀ صدق دین یا گزا2
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ضعف ادیان، خواه مقصود از آشکار ساختن نقاط قوت و ضعف یک دین، به پذیرش یا 
  .رد آن ارتباط داشته باشد و خواه صرفاً انجام کاری علمی و پژوهشی باشد

 توان گفت که حکمیت توان همانند دانست و بنابراین نمی این دو نوع حکمیت را نمی
با دقت در موارد کاربرد آن . ای برون دینی طور کلی امری درون دینی است یا مسأله به

  .توان قایل به تفصیل شد دو، می
های متعارض ادیان، نشان دادن میزان سازگاری  گاهی مقصود از داوری میان گزاره

 عنوان نمونه، کسی که دستورات یک دین دربارۀ حقوق پدر و به. درونی یک دین است
دهد و آن را با سایر دستورات و معارف آن دین  مادر بر فرزند را مورد مطالعه قرار می

تواند داوری درون دینی داشته باشد و حق پدر یا مادر بر فرزند را با  کند، می مقایسه می
ها نسبت به فرزند بسنجد و در نتیجه یا به سازگاری درونی آن دین حکم کند  تکلیف آن

در واقع . این داوری امری درون دینی است، نه برون دینی. ی آنیا به ناسازگار
کند، سر و کار ندارد و  گر با مبانی عقلی یا فراعقلی نظامی که آن دین معرفی می پژوهش

در نتیجه داوری برون دینی ندارد، بلکه به انسجام درونی آن نظر دارد و بر آن اساس 
  .کند داوری می

ان درون دینی دانست که مقصود از آن نشان دادن نقاط تو این قسم از حکمیت را می
قوت و ضعف یک دین است، خواه مقصود از آن صرفاً انجام کاری علمی باشد و خواه 

های مختلف دین، سنجش عقاید با اخالق، اخالق با سیاست،  بررسی بخش. کاری دینی
س از ظهور دین های دین، امری درون دینی است، چون پ سیاست با عبادت و دیگر جنبه

گیرد و نه پیش از آن و  و شناسایی آن و بر اساس معیارهای مورد پذیرش آن صورت می
   .نه بر اساس معیارهای بیرون از آن

 یا به این نکته توجه 1اند  دینی دانسته کسانی که حکمیت میان ادیان را امری برون

                                                 
  ملکیان، مصطفی، خاستگاه و منشأ دین. ک.ر ـ1
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و البته اعالم . (دانند ر دیگری میاند و یا معیار مسایل برون دینی و درون دینی را ام نداشته
به نظر نگارنده، معیار درون دینی و برون دینی بودن، پذیرفتن و نپذیرفتن دین ) اند نکرده

ای  ای که پیش از پذیرش دین، به داوری گذاریم، مسأله نیست و چنین نیست که هر مسأله
رد درون دینی چه که پس از پذیرش دین مورد داوری قرار گی برون دینی باشد و آن

 را نیز نداشته  باشد؛ زیرا ممکن است کسی دینی را نپذیرفته باشد و حتی قصد پذیرش آن
های آن باشد، ولی در عین  منظور یافتن کاستی اش نقد و بررسی دین به باشد، بلکه انگیزه

چنین کسی . های درونی دین را مورد ارزیابی قرار دهد حال، انسجام و سازگاری بخش
 حال که آن دین را نپذیرفته است، بلکه آن را رد کرده است، نگاهی درون دینی در عین
  .دارد

خاطر که خودِ  توان بدین پس نوع دوم حکمیت دربارۀ ادیان، درون دینی است و نمی
که گفته شد، مقصود از این داوری، تبیین  دین طرف نزاع است آن را رد کرد؛ زیرا چنان

را با کرامت ) والیت(اگر کسی نوع حکومت دینی . ستمیزان سازگاری درونی دین ا
سنجد، کاری درون دینی انجام داده است،  انسان، اختیار و آزادی او از نگاه آن دین می

  .اگرچه این کار به برتری یک دین بر دین دیگر بیانجامد
حتی این نظریه که حکمیت میان ادیان قبل از انتخاب دین است نیز، بر فرض که 

اشد، به برون دینی بودن هر نوع حکمیت میان ادیان داللت ندارد؛ زیرا ممکن درست ب
های دینی با  است کسی پیش از انتخاب دین به ارزیابی میزان سازگاری درونی گزاره

شود، با  این داوری در عین حال که پیش از انتخاب دین انجام می. دیگر بپردازد یک
پذیرد و نه  ه به قراردادهای درون دینی انجام میهای دینی و حتی با توج توجه به گزاره
  .های عقلیِ بیرون از آن با توجه به میزان

حکمیتی که امری برون دینی است، از نوع اول است، یعنی داوری دربارۀ اصول و 
پذیرش آن ) احتماالً(منظور شناسایی دین حق و  بنیادهای عقلی و منطقی و ایمانی دین، به

  . میان ادیانو نه هر نوع داوری
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ممکن است گفته شود که حکمیت نوع دوم نیز در واقع به تبیین میزان حقانیت دین 
پاسخ آن این است که تبیین سازگاری درونی . انجامد و بنابراین، باید برون دینی باشد می

دین غیر از صدق و حقانیت دین است؛ زیرا ممکن است کسی بسیاری از احکام دینی را 
کارهای ضروری یک  ری بداند و مثالً معامالت و قوانین تجاری را راهقراردادهای عص

نگرد، در پی شناسایی  گونه به دین می کسی که این. عصر بداند، نه حقایق اصیل ابدی
صدق نظام دینی نیست تا امری برون دینی باشد، بلکه در پی تناسب و سازگاری قوانین و 

این نگاه . توان بدان دست یافت متن دین میاحکام قراردادی دین است که با توجه به 
اه درون دینی است، نه برون حتی اگر به برتری یک دین بیانجامد، باز هم با توجه به نگ

  .دینی
  

  دین همچون حَکَم میان ادیان
ها و محتوای ادیان، امری برون  که حکمیت دربارۀ حقّانیت و صدق گزاره در این

توان با مراجعه به یک گزارۀ دینی، حُکم به   نمیکه دینی است، شکی نیست و در این
صدق و حقانیت آن نمود نیز شکی نیست؛ زیرا همین حکم نیز فرع بر شناسایی اصول و 

تواند  ولی آیا یک دین معین نمی. هایی است که باید بیرون از دین شناخته شود بنیان
  های سایر ادیان باشد؟  معیاری برای داوری پیرامون صدق گزاره

خاطر دالیل عقلی و فراعقلی، صادق و  عنوان نمونه، اگر ثابت شود که دین الف به به
حق است، ولی ادیان دیگر از چنین دالیلی برای حقانیت برخوردار نیستند یا ما از دالیل 

تواند معیاری برای صدق یا کذب  ها آگاهی نداریم؛ آیا دین حق یاد شده می صدق آن
ا باشد؟ و اگر یک دین داور میان سایر ادیان باشد، داوری آن ه های آن ادیان و گزاره

  تواند داوری برون دینی باشد؟ درون دینی خواهد بود و یا در عین حال می
وسیلۀ معجزه، تحدّی و  عنوان کتاب و کالم خدا به آیا اگر صدق و حقانیت قرآن به

های سایر ادیان  زارهتواند معیار صدق و کذب گ شواهد و دالیل دیگر اثبات گردد، می
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 و عصمت وی به دالیل و قراین قطعی )ص(باشد؟ و نیز اگر خاتم بودن پیامبر اسالم 
ها حَکَم و داور  های آن تواند میان سایر ادیان و گزاره های وی می اثبات شود، آیا گفته

شدگی و  تواند معیار تحریف ها، آیا قرآن می گونه فرض باشد؟ همچنین بر اساس همین
  ها باشد؟ یختگی سایر ادیان به فکر و فهم بشر و یا سالمت آنآم

 چنین چیزی ممکن نیست و بر فرض که چنین چیزی هم ممکن باشد، 1به نظر برخی
توان به دو بخش  رسد که این نظریه را می به نظر می. امری برون دینی است نه درون دینی

  .تقسیم نمود
  .تواند معیار داوری باشد  اسالم، نمیبخش نخست آن این است که دین معینی مثالً

  .بخش دوم آن این است که همین داوری، امری برون دینی است
ای موافقت دارد، ولی بخش نخست آن از دقت  نویسنده با بخش دوم آن تا اندازه

پیش از بررسی آن، به دالیل یا شواهدی که بر آن ارایه شده است، . الزم برخوردار نیست
  :اشتنگاهی خواهیم د

  .أـ در هیچ گزارۀ دینی نیامده است که اسالم یا قرآن، حَکَم است
ـ اگرچه قرآن با تحدّی همراه است، ولی اوالً، تحدّی در صورتی حقانیت احکام  ب

کند که پیشتر حجّیت تحدّی در خارج از دین اثبات شده باشد و ثانیاً،  دین را اثبات می
  .این است که قرآن کالم خداست نه انسانکند  تحدّی تنها چیزی را که اثبات می

های آسمانی ادیان گذشته تصریح  شدگی بخشی از کتاب ـ اگرچه قرآن به تحریف ج
  .شده کار آسانی نیست های تحریف دارد، ولی شناسایی آیات و گزاره

توان مواردی را که تحریف نشده است،  شده، نمی دـ بر فرض شناسایی موارد تحریف
  .ردّ کرد

که گفته شد، از دقت الزم برخوردار نیست و بسا مورد   یا شواهد یاد شده، چناندالیل
                                                 

  همان ـ1
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عنوان چند احتمال در ضمن گفتگو مطرح  توجه گویندۀ محترم آن نیز نباشد و تنها به
های آن، این بخش از بحث را به پایان  با شرحی کوتاه بر برخی از کاستی. کرده باشند

  .بریم می
های  و نص قرآن، حاکم بودن آن بر دیگر ادیان و سایر کتابأـ در متن دین اسالم 

ها را  که خطوط کلی ادیان گذشته و اصول بنیادین آن قرآن ضمن آن. آسمانی آمده است
های آسمانی پیش از خود تصریح دارد  تصدیق کرده است به سیطرۀ قرآن بر سایر کتاب

  :گوید عنوان نمونه می و به
 ما این 1؛»لحق مُصدّقاً لما بینَ یدیه من الکتاب و مُهَیمِناً علیهو أنزلنا إلیک الکتاب با«

ها حاکم است،  کند و بر آن هایی را که پیش روی تو است تصدیق می کتاب را که کتاب
های آسمانی، حتی در صورتی که  هیمنه قرآن بر سایر کتاب. به حق بر تو فرو فرستادیم

شناسی  انسان«نویسنده در . ق با نص قرآن استتحریف نشده باشند نیز امری قطعی و مواف
  .، دالیل و شواهد عقلی آن را آورده است»از دیدگاه سید حیدر آملی

ـ اگرچه تحدّی به معنی الهی بودن سخن یا نفی انسانی بودن آن است، ولی  ب
جا که معیار  که سخنی از خدای حکیم است، نشان حق بودن آن است و از آن همین

تواند  ت باید حق باشد، بنابراین حق بودن قرآن، دلیلی بر حکمیت آن میداوری و حکمی
  .باشد

به تعبیر دیگر، هرگاه حق بودن سخنی ثابت شود و نیز دانسته شود که آن سخن از 
که سخنان معارض با آن، نه حق است و نه  خداست، متن این کالم، دلیل است بر این
پس .  تعارض دارند و نه سخنان خدادیگر سخن خداست، چون نه سخنان حق با یک

نوعی با  دهندۀ آن است که هرچه به طور قطعی از خدا باشد، نشان یافتن یک سخن که به
که قرآن کالم خداست،  بنابراین با اثبات این. آن تعارض دارد، سخن غیر خداست

                                                 
  48مائده،  ـ1
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  . اند هایی باشد که به آسمانی بودن شهرت یافته تواند حَکَم میان سایر کتاب می
که گفته شد، اگر حق بودن یا صادق بودن سخنی اثبات شده باشد،  همچنین، چنان

اگرچه به کذب یا باطل بودن دیگر سخنان تصریح نداشته باشد، ولی به داللت التزامی 
های دیگر  ، صادق و حق باشد، گزاره»خدا واحد است«پس اگر گزارۀ . بدان نظر دارد

طل است و ممکن نیست هر دو صادق باشند؛ زیرا در ، کاذب و با»خدا متعدد است«مانند 
  . اند این صورت به تناقض گرفتار شده

ـ حجّیت تحدّی و اقسام آن بیرون از موضوع مورد بحث است و در جای دیگر  ج
به آن خواهیم پرداخت، ولی حجّیت تحدّی از کسی که ) مسایل کالمی جدید، بعثت(

پیشینۀ روحی، جسمی، فردی و اجتماعی روشن بدون آموزش، ریاضت و تمرین و نیز با 
گونه  کند، جای هیچ زند و بر آن تحدّی نیز می ای دست می العاده و آشکار به کار خارق

  .تردیدی نیست
شده، مسأله مهمی نیست، زیرا  های تحریف دـ دشواری تشخیص آیات یا گزاره

. ها بس است  آنها با گزارۀ صادق و حق، برای اثبات تحریف شده بودن تعارض آن
هاست و  هایی با گزارۀ صادق، نشان از کذب آن خاطر که تعارض چنین گزاره بدین

هایی از خدا نیست و همین نشان  سخنی که کاذب باشد، از خدا نیست، پس چنین گزاره
  .هاست شدگی آن تحریف
زی به هایی با گزارۀ حق و صادق تعارض نداشته باشد، نیا ـ از این گذشته، اگر گزاره ه

حَکَم مربوط به . ها اهمیتی ندارد حَکَم نخواهد داشت، بنابراین دشواری تشخیص آن
  .موارد تعارض است، نه غیر از آن
نشده نیز دلیلی بر نفی حکمیت از یک متن صادق نیست،  وـ ردّ نکردن موارد تحریف

 در یکی از آن دیگر موافقند و یا های هر دو دین با یک گونه موارد یا گزاره زیرا در این
هایی وجود ندارد، در هر دو صورت، حکمیت معنا نخواهد داشت؛ زیرا  دو چنین گزاره

  .که گفتیم حکمیت مربوط به موارد تعارض است چنان
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تواند برون دینی باشد، مانند دالیل عقلی  به نظر نگارنده، حکمیت میان ادیان، هم می
تواند درون دینی باشد،   و هم میدهندۀ صدق یکی و کذب دیگری باشد صرف که نشان

  .مانند تحدّی قرآن
   

  ـ تعارض علم و دین3
این مسأله که . یکی دیگر از مسایل برون دینی، راه حلّ تعارض میان علم و دین است

های متعددی بدان  آیا میان علم و دین تعارضی وجود دارد یا نه، پرسشی است که پاسخ
  . شده استداده
نظر برخی پاسخ آن مثبت است و واقعاً میان علم و دین تعارض عنوان نمونه، به  به

  .وجود دارد
. به نظر برخی دیگر، میان علم و دین تعارض ظاهری وجود دارد و نه تعارض واقعی

  .این تعارض ظاهری نیز به آسانی قابل حلّ است
به نظری دیگر، اگر هریک از علم و دین در موضوع خود اظهار نظر کنند، تعارض 

  .هری نیز وجود نخواهد داشتظا
های دینی انشایی یا نمادین باشند، میان علم و دین تعارضی  به نظری دیگر، اگر گزاره

  .های دینی نیز اخباری باشد، میان آن دو تعارض هست نیست، ولی اگر گزاره
های دینی  به نظری دیگر، میان برخی از تفسیرها و سطوح دین و برخی از نظریه

  .لی میان حقیقت دین و حقیقت علم تعارض نیستتعارض هست، و
ای برای تعارض یاد شده مطرح نمایند  توانند حوزۀ ویژه هریک از این نظرات نیز می

  .پردازیم که در مجلدات دیگر همین مجموعه به شرح آن می
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  منشأ و خاستگاه دین 

ا که برخی هرچند دین و علل پیدایش آن، ارتباطی به علوم طبیعی ندارد ولی از آنج
برند و آن  پیوسته از دالیل تجربی بهره می... شناسی و  شناسی و جامعه از علوم مانند روان

دانند، اگرچه موضوع چنین علومی در بسیاری از موارد، همان  های خود می را مؤید گزاره
ها  هایی که ارتباط چندان روشنی به آن موضوع علوم طبیعی است، ولی دخالت در حوزه

ها از حوزۀ خود،  شد آن رو و با توجه به برون هاست؛ از این ، وجهۀ غالب آنندارد
  .توان مسأله یاد شده را نیز از موارد تعارض به حساب آورد می

اگر غرض و غایت آن نیز . از دیدگاه دین، ریشه و منشأ آن، ماورای طبیعت است
سانیدن انسان به زندگی هم به همین خاطر است که دین برای ر ظهور در طبیعت باشد، آن

. حقیقی باید تنزّل نماید و به زبان و فهم آدمی در آید و راهنمای اندیشه و رفتار او شود
ردیف  تنها آسمانی نیست، بلکه هم ولی از دیدگاه برخی، دین ریشۀ منطقی ندارد و نه

تنها های زمینی نیز نیست و گویی غیر منطقی بودن ریشۀ دین، امری مسلم است و  پدیده
چه که در بحث پیرامون ریشۀ دین  آن. بحث در این است که این ریشۀ غیرمنطقی چیست

  .فرض نظم و نسق یافته است گفته شده است، بر اساس همین پیش
 ریشۀ دین دوگانگی شخصیت و بیگانگی از خود و وجود خیالی 1به گفتۀ برخی،

دوگانگی شخصیت انسان و  و به همین خاطر، با حلّ 2خواهد، است چه می دادن به آن
  .پذیرد شناخت شخصیت واقعی خود، عصر دین پایان می

های طبیعی و ناتوانی از تحلیل   جهل انسان به عللِ رخداد پدیده3به گفتۀ برخی دیگر،
های طبیعی روحی قائل شوند که با اراده خود  ها، سبب شده است تا برای پدیده علمی آن

                                                 
 Ludwig Feuerbach ـ1

  مطهری، مرتضی، فطرت. ک.ـ ر2
 Auguste Conte ـ3
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های طبیعی،  خاطر تعدد پدیده رو، به  را خدا نامیدند، از اینآن روح. کند ها را اداره می آن
  ....خدای طوفان، خدای زلزله، خدای رعد و برق، خدای دریا و . تعدد خدایان مطرح شد

گونه تحلیل نمودند که  برخی دیگر، با پذیرش جاهالنه بودن پیدایش دین، آن را این
و بُعدی خود و دیگران پی برد، سپس انسان در آغاز از طریق خواب دیدن مردگان، به د

ها و برخورد با  این دو بُعدی بودن را به همه اشیاء تعمیم داد و در موقع گرفتاری
پنداشت، به ستایش و تملق آنان  ها را زنده می آور طبیعی، چون آن های زیان پدیده

   1.داری بوده است پرداخت و این سرآغاز پرستش و دین
های طبیعی است و اعتقاد به  یشۀ پیدایش دین، ترس از پدیده ر2به گفتۀ برخی دیگر،

خاطر که  بدین. قضا و قدر، صبر و تسلیم، بهشت و پاداش نیک شاهد بر این مطلب است
نوعان و شهوات سبب اضطراب و نگرانی  زا، مانند عوامل طبیعی، هم وجود عامل وحشت

   3.یازد عنوان دین دست می بهانسان شده است و برای رفع این احساس به چنین عقایدی 
منظور استثمار و   دین را ساخته و پرداختۀ خواست طبقه حاکم، به4جمعی دیگر،

های  در دوره دانند و چون طبقۀ حاکم به دلیل جبر تاریخ،  کشی طبقۀ محکوم می بهره
   5.های متفاوتی دارد های مختلف، شکل مختلف متفاوت است، دین نیز در دوره

خاطر این  اند و به  آن را معلول فراموشی وجود جمعی خویش پنداشته6گروهی نیز،
فراموشی و ناتوانی از توجیه رفتارهایی چون گذشت و فداکاری، چیزی به نام ماورای 

  .های خود به وجود آوردند و آن، منشأ پیدایش دین قرار گرفت طبیعت را در میان اندیشه

                                                 
 Herber Spencer ـ1
 Bertrand Russell ـ2

  مطهری، مرتضی، همان. ک.ر ـ3
 Marxism ـ4

  مطهری، مرتضی، همان. ک.ر ـ5
 Durkheim ـ6
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  نیاز به دین

شناسان،  شناسان و روان به نظر زیست. یاز به دین استاز دیگر مسایل مورد نزاع، ن
  :شود نیازهای اساسی انسان بر دو دسته تقسیم می

  ـ نیازهای بدنی1
  ـ نیازهای روانی2

محبت، بیان و ابراز خود، : نیازهای روانی از دیدگاه آنان، به ترتیب عبارت است از
  1.امنیت، نظم و هدف

یتی، بخش مهمی از اهداف تعلیم و تربیت، چنین به نظر برخی از مکاتب ترب هم
برخورداری از سالمت، امنیت عاطفی، احساس قدرت و احترام و بیم و امید به آینده 

  2.است
بر اساس این دیدگاه، تأمین چنین نیازهایی و رسیدن به چنین اهدافی با کمک علم 

أمین نیازها، نقش بنابراین، دین نه نیاز اساسی انسان است و نه در ت. پذیر است امکان
  .اساسی و گریزناپذیر دارد

ولی از دیدگاه دین، ارزش آدمی به تفکر و ایمان او و نگرش او به آغاز و انجام 
از این منظر، دین نیاز اساسی و اینجا و اکنون انسان . هستی است و در واقع به دین اوست

  .  به حساب آوردتوان نیاز به دین را از مسایل مورد تعارض رو، می از این. است
  

  3های استدالل روش

توان روش استدالل علوم غیرشهودی را به عقلی، نقلی و تجربی تقسیم  طور کلی می به

                                                 
  شریعتمداری، علی، روانشناسی تربیتی. ک.ر ـ1
  184همان، . ک.ر ـ2
  . ای به آن شد پیشتر اشاره ـ3
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. روش برخی از علوم مانند ریاضیات، فلسفه، منطق و بخشی از فیزیک، عقلی است. کرد
د روش برخی دیگر از علوم مانند تاریخ و لغت، نقلی است و روش برخی دیگر مانن

برخی دیگر از علوم نیز دارای روش ترکیبی . شیمی و بخشی از فیزیک، تجربی است
شناسی و مانند  عنوان نمونه، روش در اخالق دینی یا تعلیم و تربیت، فقه، انسان به. هستند

  .آن، ترکیبی از عقل و نقل یا عقل و تجربه است
فلسفۀ دین در هر صورت، روش بحث و شناخت در کالم جدید که زیرمجموعۀ 

طور کلی  هم بخشی از فلسفه به های فلسفۀ مضاف است و آن هم یکی از شاخه است و آن
  .اند گونه های مضاف این که کالم و فلسفه و نیز فلسفه است، روش عقلی است، چنان

ای میان  گونه در واقع هدف فیلسوف دین این است که برخی از مسایلی را که به
ینی مشترک است و یا با هر دو ارتباط محکمی دارد، مورد مسایل درون دینی و برون د

  .بررسی عقالنی قرار دهد و با معیارهای عقلی آن را ارزیابی کند
البته باید توجه داشت که حقایق یا دعاوی فراعقلیِ دینی، بیرون از این کنکاش 

 خاطر به همین. عقالنی است؛ زیرا در غیر این صورت، آن حقایق، فراعقلی نخواهد بود
است که بر خالف گمان برخی که بر این گمانند که فیلسوف دین به مسایل خردستیز 

گر و فیلسوف دین با مسایل  گاه پژوهش کند، با این رهیافت، هیچ دینی برخورد می
رو نخواهد شد؛ زیرا حکم به خردستیز بودن برخی از مسایل دینی  خردستیز دینی روبه

در هر صورت، به گمان . قطعیت ندارد، ممکن نیستوسیلۀ دالیل و شواهدی که  به
توان احکام درون دینی را با توجه به نتیجۀ کنکاش فیلسوف دین به روش  برخی، می

  :عقلی، بر سه قسم دانست
  .گیرد فهمد و اثبات آن را به عهده می  که عقل آن را می1ـ خردپذیر1
طرف است و  ه آن بی که عقل توانایی فهم آن را ندارد و نسبت ب1ـ خردگریز2

                                                 
 Rational ـ1
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  .پردازد و نه به انکار آن بنابراین، نه به اثبات آن می
  . پردازد فهمد و بنابراین به ردّ آن می  که عقل نادرستی آن را می2ـ خردستیز3

به نظر متکلم، همانند نظر برخی دیگر از فیلسوفان دین، احکام درون دینی تنها از نوع 
اند،  احکام خردگریز اموری فراعقلی.  یا خردگریزاول و دوم است، یا خردپذیر است و

ولی احکام خردستیز در . که احکام خردپذیر، اموری معقول و قابل ارزیابی است چنان
  .تواند وجود داشته باشد دین وجود ندارد و نمی

دلیل وجود نداشتن آن، فقدان نمونۀ قابل پذیرش یا قابل بررسی است و دلیل ممکن 
  .ستناد دین و معارف دینی به خدای علیم و حکیم استنبودن وجود آن، ا

  

  تفاوت کالم با فلسفه دین

توان به جایگاه هر کدام و نیز به ماهیت  های کالم با فلسفه دین، می با اشاره به تفاوت
  :های آن دو از این قرار است ترین تفاوت مهم. خاص هریک از آن دو پی برد

گر  کم بدون قید و پسوند، بیان رود و دست  میکار صورت مقید به ـ کالم همیشه به1
. شود که قید آن نیز بیان شود گاه مقصود و محتوای آن آشکار می آن. چیستی خود نیست

رود،  دهندۀ دیدگاه معینی که از آن انتظار می صورت مطلق، نشان به تعبیر دیگر، کالم به
کالم : شود  مثالً گفته می.رود کار می صورت مقید به به همین خاطر است که به. نیست

کار  تنها بدون قید به ولی فلسفه دین نه. مسیحی، کالم یهودی، کالم اسالمی و مانند آن
عنوان فلسفه دین مسیحی یا یهودی و  چیزی به. رود، بلکه اصوالً قید و پسوندی ندارد می

  .مانند آن نداریم
ن دینی که در کالم آن ـ متکلم همیشه به دین معینی اعتقاد دارد، بلکه به هما2

                                                 
 Irrational ـ1
 Antiratiomal ـ2
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توان از آن دفاع نمود و بر  نظر است، باور دارد، زیرا بدون اعتقاد به دین نمی صاحب
فرض که چنین کاری ممکن باشد، خود ناباوری به آن بدترین هجوم به دینی است که 

به همین جهت است که متکلمی که به هیچ دینی اعتقاد . متکلم قصد دفاع از آن را دارد
ر نداشته باشد، بلکه متکلمی که به دینی که موضوع تخصصی اوست، اعتقاد نداشته و باو

طور کلی متدین نباشد،  مثالً متکلم مسیحی که مسیحی نباشد و یا به. باشد، وجود ندارد
. گونه نیست؛ چون به دفاع از دین برنخاسته است وجود ندارد، ولی فیلسوف دین این

تواند متدین نباشد؛ حتی ممکن است،  که می شد، چنانتواند متدین با فیلسوف دین می
  .ملحد باشد

فیلسوف دین در صورتی هم که متدین باشد و دین معینی را پذیرفته باشد، دین خود 
کند و در واقع او در  های دینی خود برکنار می از دخالت در پژوهش) تا حد امکان(را 

  .عنوان یک متدین است، نه بهعنوان یک فیلسوف مطرح  موضوع مورد پژوهش خود به
های  که پیش از این گفته شد، کالم علمی است که به انگیزه دفاع از اندیشه ـ چنان3

رو متکلم، مدافع دین است و جنبۀ دفاع از دین بر  بنیادین دین پدید آمده است، از این
اظ نظری، او به لح. گونه نیست های کار او سایه افکنده است، ولی فیلسوف این سایر جنبه
کار  کار آید و خواه به های او در دفاع از دین به گر دینی است؛ خواه پژوهش پژوهش

های باورهای عرفی بلکه باورها و  نیاید، بلکه در جهت تضعیف و سست کردن پایه
گونه نباشد و  البته به لحاظ عملی ممکن است این. کار رود های نظری و عقلی دین به بنیان

  .بندی او به دین در کار او تأثیر داشته باشد پایمیزان اعتقاد و 
ای که جنبۀ  گونه دیگر تفاوت دارد، به کلی با یک ـ وظایف متکلم و فیلسوف دین به4

شاید جنبۀ مشترک وظایف آن دو، پژوهش دینی است، . مشترک آن بسیار اندک است
لسوف دین، این ای به وظایف متکلم و فی با اشاره. های آن دو بسیار است ولی تفاوت

  .بریم بحث را به پایان می
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  وظایف متکلم

   1های دینی ـ تنظیم و تنسیق گزاره1
ای که با  گونه های آسمانی به بندی موضوعات کتاب نظم و ترتیب دادن و دسته

مراجعه به هریک از موضوعات، تمام یا بخش عمدۀ معارف آسمانی مربوط به آن به 
  .ی از وظایف متکلم استآسانی در دسترس قرار گیرد، یک

های آسمانی بر خالف  رو به عهدۀ متکلم نهاده شده است که کتاب این وظیفه از آن
های بشری، نظم متعارف و شناخته شده بشری را ندارد، بلکه بر اساس دیگری  نوشته

صورت  هایی که در یک دورۀ زمانی معین، به ویژه کتاب به. تدوین یا نازل شده است
  .  و تدوین گشته استتدریجی نازل

های آسمانی غالباً با توجه به شرایط موجود و حوادثی که رخ داده است و نیز  کتاب
های روحی او و نیز با توجه به بهترین موقعیت  با توجه به استعداد انسان به فراگیری و جنبه

خته پذیری انسان نازل شده است و نه بر اساس نظم و ترتیب عرفی و شنا و شرایط هدایت
ترین  به همین خاطر است که در شرایطی هم ایمان را، که بنیادی. شده علمی و مانند آن

کند و هم عبادت را که امری درونی و شخصی است و هم  اصل دینی است، مطرح می
  .زکات را که امری اجتماعی است

هایی است که  ها و زیرمجموعه ها، فصل های بشری بر اساس بخش نظم متعارف کتاب
. کند ها مطرح می  حد توان، تمام مسایل مربوط به هر موضوعی را در یکی از آندر
ای که  گونه کند به عنوان نمونه، تمام مسایل مربوط به ایمان را در یک فصل مطرح می به

گاه در فصلی دیگر، مسایل مربوط به فصل دیگر را  چیزی از آن باقی نمانده باشد، آن
گونه نیست؛ نظم ویژۀ خود را دارد که به  آسمانی اینهای  ولی کتاب. کند مطرح می

                                                 
 Sistematization ـ1
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آسانی برای همگان قابل شناسایی نیست و پراکندگی مسایل مربوط به یک موضوع در 
  .های آن است جاهای مختلف از ویژگی
های بشری دارای موضوع محدودی است و همین عاملی است  عالوه بر این، کتاب

های آسمانی دارای موضوع عام و  شده، ولی کتاببرای برخورداری از نظم متعارف یاد 
تر تبدیل  ها موضوع کوچک ای است که در صورت پردازش جزیی به آن، به ده گسترده

  .تواند موضوع یک یا چند کتاب باشد شود که هر کدام می می
های آسمانی دارای نظم متعارف بشری نیست؛ به همین خاطر،  در هر صورت، کتاب

ای  اگر متکلم چنین وظیفه. م و تنسیق معارف دینی کتاب آسمانی استوظیفۀ متکلم تنظی
ین کار درست باشد و خواه هم نداشته باشد، در عمل، او چنین نقشی داشته است، خواه ا

  .نادرست

  1های دینی ـ تبیین گزاره2

جا که  های مربوط به عقاید و باورهای دینی است و از آن در واقع متکلم، مفسّر گزاره
ای معین بیان شده  های متفاوت و در دوره ها در شرایط مختلف و برای مخاطب گزارهاین 

) ها تبیین گزاره(توان این وظیفه متکلم  می. در این زمینه متکلم چندین وظیفه دارد است، 
  :را به چند بخش تقسیم کرد

  
  2دیگر ها با یک أـ تبیین هماهنگی گزاره

های متفاوت در  طوح مختلف و برای مخاطبهای دینی در س بیان عقاید و اندیشه
، نوعی ناهماهنگی و ناسازگاری را به )صدر اول(عصر پیدایش و تثبیت فرهنگ دینی 
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ای از فهم و آگاهی است و پیامبران و  خاطر که هر مخاطبی دارای درجه بدین. همراه دارد
های آنان به   همه مخاطبای به بیان معارف الهی بپردازند که گونه جانشینان پیامبران باید به

  . ها و اصول آن آگاه شوند اندازۀ فهم و توان خود به دین و اندیشه
تنها قابل فهم نیست،  عالوه بر این، بیان همه معارف خردپذیر دین، برای بسیاری نه

های دینی  ای اندیشه گونه بنابراین، باید به. گردد بلکه سبب پیدایش شبهات بسیاری می
چنین کاری هم . وآشنایان به دین توان فهم کردن آن را داشته باشندمطرح شود که ن

  .خوبی انجام شده است به
این نوع تبیین فکر دینی که در دورۀ اول پیدایش و تثبیت معارف دینی ضروری و 

های بیشتری در این زمینه  های بعدی که پیروان آن دین از آگاهی مناسب بود، در دوره
 پیدایش شبهاتی است که در مجموع گمانۀ ناهماهنگی و اند، سبب برخوردار شده

گر  عنوان تبیین وظیفۀ متکلم به. آورد افکنان پدید می ناسازگاری را برای پیروان یا شبهه
های ناسازگاری را  ها را آشکار سازد و گمانه های دینی این است که هماهنگی آن گزاره

  .برطرف کند
از امامان ) قرن اول تا سوم(ای دینی اسالمی عنوان نمونه، در عصر نخست باوره به

 را بدون  تواند جهان  پرسیده شده است که آیا خدا که قادر مطلق است، می)ع(معصوم 
  که آن را بزرگ کند، جای دهد؟ مرغی، بدون آن که آن را کوچک کند، درون تخم آن

ی فکری و کم دو بار از سوی دو فرد یا دو گروه که از نظر توانای این پرسش دست
رو، باید دو پاسخ متفاوت  گسترۀ آگاهی تفاوت اساسی داشتند، مطرح شده است؛ از این

. پذیر باشد، داده شود و چنین نیز شده است ها برای فرد یا گروهی فهم که هر کدام از آن
  :ها از این قرار است پاسخ
ای که کوچک است، بخش بزرگی از طبیعت در آن ج ـ به چشمت بنگر، با این1
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  1.گرفته است
  2.تواند که خدا نمی شود، نه آن ـ چنین کاری نمی2

گران یاد شده به پاسخ مربوط به خود قانع شدند و در واقع مشکل  هریک از پرسش
های بعدی که پیروان آن دین که به شرایط تبیین  ولی در دوره. خود را حلّ شده دیدند

هایی ناهماهنگی و  ز چنین گزارههای دینی در صدر اول آشنایی نداشتند، ا اندیشه
های متفاوت به این کار اقدام  افکنان که به انگیزه فهمیدند و نیز شبهه ناسازگاری می

های  دادند و نسبت به ناسازگاری هایی را دستاویز خود قرار می ورزیدند، چنین گزاره می
  .کردند نمایی می درونی معرفت دینی، بزرگ

های دینی  گر هماهنگی و سازگاری گزاره نوان تبیینع جاست که نقش متکلم به این
های مخاطبان صدر اول و تفاوت فهم آنان  شود و با توجه به شرایط و آگاهی آشکار می

کند و یا سازگاری موجود میان  هایی سازگاری ایجاد می دیگر، میان چنین گزاره با یک
حی و ظاهری را تبیین های سط کند و علت وجود چنین ناهماهنگی ها را آشکار می آن
  . کند می

آیا در بهشت نیز تخلیۀ معده وجود : پرسد  می)ع(کسی از امام باقر : ای دیگر نمونه
  کنند؟ اند، دفع می چه را خورده دارد و اهل بهشت آن

داند که بهشت جای پاکی است و  از سویی می. این پرسش برای مخاطب اهمیت دارد
است و از دیگرسو، خوردن پیوسته در ) طیب(یر پذ چه در بهشت وجود دارد، دل آن

بهشت، اگر در معده و روده جمع شود و دفع نگردد، عالوه بر رنج و زحمت، سبب 
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نعم و فی اصغر من البیضۀ و قد جعلها فی عینک و هی اقل من البیضۀ، النّها اذا افتحتهـا عاینـت الـسماء و                : قال

  )42، 41بحار، (االرض و ما بینهما 
ی بیضۀ من غیر أن تصغر الـدنیا او تکبـر البیـضۀ؟              هل یقدر ربک ان یدخل الدنیا ف       )ع(قیل المیر المؤمنین     ـ2

 )143، 4. (ان اهللا تبارک و تعالی الینسب الی العجز و الذی سألتنی ال یکون: قال
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شود؛ در حالی که در  انباشتگی و فراخی معده و در نتیجه تغییر بدن و اندام انسان می
ا دفع شود، با ه پس اگر خورده. بهشت نه رنج و زحمت وجود دارد و نه تغییرات اندامی

پاکی بهشت ناسازگار است و اگر دفع نشود، با آسودگی و آرامش و نیز با تغییرناپذیری 
  راه حلّ چیست؟. اندام انسان ناسازگار است

خاطر شبهه یاد  پاسخ آن تمثیلی است که مخاطب با شنیدن آن، آرامش خود را که به
  :که آورد و آن این دست می شده از دست داده بود، به

. شود، ولی دفع از معده ندارد که تغذیه می با این! به جنین که در رحم مادر است بنگر
  1.در بهشت در عین حال که تغذیه است، مدفوع وجود ندارد
بلکه همه (گونه موضوعات  این پاسخ اگرچه برای مخاطب صدر اول که در این

در دورهای بعدی بخش است، ولی  آگاهی محدودی دارد، سودمند و آرامش) ها زمینه
انگیز است؛ زیرا مخاطب در  ها افزایش یافته است، خود شبهه که گسترۀ آگاهی انسان

داند که جنین در رحم مادر، تغذیه از راه دهان ندارد و چیزی در  های بعد اوالً، می دوره
جنین در رحم مادر همچون عضوی از . شود تا نیاز به دفع داشته باشد معده او وارد نمی

او در این حال مانند دست، . شود وسیلۀ خون مادر تغذیه می ای بدن مادر است که بهاعض
وسیلۀ  خورد، به همان غذایی را که مادر می. پا و سر مادر است که تغذیه مستقل ندارد

  .رسد هاست، می گردش خون به همه اعضاء او که جنین نیز از آن
رچه دفع ندارد، ولی رشد اندامی دارد ثانیاً، بر فرض که جنین تغذیۀ مستقیم دارد، اگ

و در دورۀ نه ماه و اندی که در رحم مادر قرار دارد، نسبت به اندازۀ اولی خود، هزاران 
  .که در بهشت هیچ رشد اندامی پدید نخواهد آمد برابر شده است، در حالی

                                                 
مثلهم فی الدنیا کمثـل  ...  عن اهل الجنۀ یأکلون و یشربون و الینغوطون و الیبولون قال     )ص(سئل رسول اهللا     ـ1

 )255، 60. (مّه و یشرب مما تشربه و الیبول و ال یتغوطالجنین فی بطن أمه یأکل مما تأکل أ
 هـذا   )ع(کیف صاروا یأکلون و الیتغوطون؟ أعطنی مثله فی الـدنیا فقـال             :  عن اهل الجنۀ   )ع( سأل الفرانی الباقر    

  ) 122، 8. (الجنین فی البطن أمه یأکل مما تأکل أمه و الیتغوط
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 است ای گونه ها به های دینی و تفسیر آن وظیفۀ متکلم، برداشتن پرده از ظاهر گزاره
متکلمی که از عهده این همه وظیفه . که به ناهماهنگی و ناسازگاری توصیف نگردد

گویی به ذهن کنجکاو  ترین خدمت را در گسترش معارف دینی و پاسخ برآید بزرگ
  .آدمی انجام داده است

های  الزم به ذکر است که همین نقش و وظیفه را جانشینان پیامبران نسبت به گزاره
 به تفسیر دین )ص( که پس از پیامبر )ع(امامان معصوم . اند ها داشته ه آندینی مربوط ب

اند و نقاب از رخ حقایق  های دینی اقدام کرده اند، نیز به تبیین هماهنگی گزاره پرداخته
عنوان  به. ای که مخاطبان آن عصر توان فهم آن را داشتند، برگرفتند معارف دینی به اندازه

  :نمونه

 دربارۀ وجود تناقض و ناسازگاری در قرآن پرسیدند و آیات )ع( از امیرمؤمنان
در این آیات، . عنوان نمونه یادآوری کردند را به) قبض روح(مربوط به جان ستاندن 

گاهی جان ستاندن به خدا، گاهی به مالیکه، گاهی به عزراییل و گاهی به عمّال عزراییل 
  .نسبت داده شده است

که  گر در حالی ای که پرسش گونه شبهه از ذهن او زدود، بهآن حضرت با بیان نکاتی، 
گویی  دانی برای ما نمی چه را که می چرا آن: زده شده بود، پرسید از شیوایی پاسخ شگفت

پاسخ امام بر این پرسش، بسیار کوتاه و . تا چنین دچار توهم ناسازگاری و تناقض نشویم
  1.شود نمی: در عین حال بسیار پرمغز و فراگیر است

خاطر که پیدایش و گسترش علم، امری تدریجی است، فهم هر  شود؟ بدین چرا نمی
ها شناخته نشود، زمینه فهم آن فراهم  نکته متوقف بر نکات پیش از خود است و تا آن

  .گردد نمی

                                                 
  144، 6بحار، : )ع(و از امام صادق 108، 93؛ 140، 5بحار، : )ع(به روایت از امیرالمؤمنین  ـ1
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  1های دینی با توجه به علوم و معارف بشری عصر خود ـ تفسیر گزاره ب
  :رسد نظر می ی چند نکته الزم بهپیش از توضیح این وظیفه، یادآور

چه که پیش از  عالوه بر آن. ها و سطوح مختلف است های دینی دارای الیه ـ گزاره1
های دینی با توجه به سطح فهم و آگاهی  این گفته شد، یعنی متفاوت بودن سطح گزاره

ای نیز از چنین سطوح مختلف و متفاوتی برخوردار است،  مخاطبان دین، هر گزاره
توانند از یک  ای که افراد مختلف که داری فهم و آگاهی متفاوتی هستند، می گونه به

های مربوط به توحید، توحید  توانند از گزاره مثالً می. گزاره معانی متفاوتی را دریابند
های دینی دارای وجوه و بطون  پس گزاره. عرفی، کالمی، فلسفی و عرفانی را بیابند

عنوان  به. گونه باشد تواند همین های فرهیخته نیز می های انسان که گزاره چنان. متعددند
  .تواند تعابیر و تفاسیر متعدد داشته باشد نمونه، یک بیت از اشعار حافظ می

های دینی در صورت پالودگی از فکر و فهم بشری و مصونیت از تحریف،  ـ گزاره2
های فکری و  د و هم به پرسشگر انسان در اعصار و قرون آینده باشن توانند هم هدایت می

  .رو تفسیرپذیرند ها پاسخ دهند، از این عملی آن
اند، ولی  ای بیان شده های تاریخی ویژه های دینی اگرچه در شرایط و موقعیت گزاره

به همین خاطر است . اند با نگاه به آینده بلکه با نگاه به حقیقت و گوهر آدمی ارایه شده
های کلی و عامی تبدیل  اعی و تاریخی آن، به گزارههای اجتم که با حذف محدودیت

. های متعدد و متفاوت را دارند گری در شرایط و زمینه شوند که غالباً قابلیت هدایت می
این نگاه با توجه به تغییرات علمی و . هاست تنها چیزی که الزم است، نگاه جدید به آن

های  تواند تفسیر نوینی از گزاره ه میکند و در نتیج ای، تغییر می فکری در هر عصر و دوره
  .دینی ارایه نماید

ـ تمسک به اصول موضوعه یا کمک گرفتن از امور بیرون از شریعت برای تفسیر 3

                                                 
 Commentary with respect to epochal science ـ1
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های دینی با توجه به  خاطر که بسیاری از گزاره آن، امری روا بلکه ضروری است؛ بدین
ها نیز   حتی فهم اولی آنهمین اصول موضوعه یا امور خارج از شریعت ارایه شده است و

    .شود ها نمی وابسته به همان امور است، اگرچه محدود به آن
به تعبیر دیگر، علوم و معارف بشری در هر عصری حتی صدر اول، در فهم و تفسیر 

ها نیست،  سزایی دارد، ولی این به معنی عصری شدن آن گزاره های دینی سهم به گزاره
گری برای همه  ها و در نتیجه دارا بودن جنبۀ هدایت ری آنبلکه به معنی تفسیرپذیری عص

  .هاست عصرها و نسل
این تفسیرها به . های دینی است وظیفۀ مهم متکلم، ارایه تفسیرهای عصری از گزاره

رو، متکلم باید به علومی که به نوعی  تغییر در علوم بشری و رشد آن وابسته است؛ از این
گذار است، آشنا باشد تا بتواند با توجه به آن، تفسیری از های دینی تأثیر در فهم گزاره

در واقع متکلم . دین ارایه کند تا مشکالت پیروان آن دین را در عصر خود حلّ کند
امروز باید تفسیر امروزی از دین ارایه کند و متکلم فردا باید تفسیری متناسب با رشد و 

  :عنوان نمونه به. پیشرفت فردا ارایه دهد
شناسی قطعیت  فرضیۀ داروین در زیست) عنوان یک فرض مطرح است به(ر ـ اگ1

ای  گونه پذیرند، به های دینی را که غالباً سیالن داشته و انطباق یافت، متکلم باید گزاره
  .گونه نیست که در واقع نیز این  تفسیر کند که با امور قطعی علمی ناسازگار نباشد، چنان

شناسی به اثبات رسید که تنبیه بدنی  در روان) استعنوان یک فرض مطرح  به(اگر 
کودکان برای انجام آداب و رسوم دینی، سبب پیدایش حسّ تنفر از دین و ظهور آن در 

هایی که حکایت از روایی تنبیه کودکان به قصد  شود، باید گزاره سالی می دوران بزرگ
اگر .  که نقض غرض نباشدای تفسیر شود گونه ها به آداب دینی دارد، به عادت دادن آن

هم در دورانی  سازی هدایت انسان است، ولی اگر تنبیه، آن خاطر زمینه تنبیه روا باشد، به
که کودک تکلیف ندارد، سبب گمراهی و دوری او از دین و رحمت خدا در 

  .سالی و دوران تکلیف شود، نقض غرض است و بر خدای حکیم محال بزرگ
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شناسی جنایی ثابت شود که اجرای  در جامعه)  استعنوان یک فرض مطرح به(اگر 
شود و نه کاهش آن و نیز ثابت  حدود در انظار عمومی سبب افزایش جرم و جنایت می

شود که مقصود از اجرای حدود در انظار عمومی، کاهش جرم و بزهکاری است، متکلم 
صد دینی که همان باید با توجه به این علوم، تفسیر نوینی از دین ارایه کند که با مقا

  .هدایت انسان و رساندن وی به سعادت نهایی است، سازگار باشد
های غیرمدلّل  شود که مقصود از این نکته، تفسیر دین بر اساس فرضیه یادآوری می

های غیرمدلّل، تعبیر دیگری از  نیست؛ زیرا به نظر نگارنده، وابسته ساختن دین به فرضیه
. های شخصی نیست های غیرمدلّل چیزی جز گمانه تفسیر به رأی است؛ چون فرضیه

. کم مدلّل است مقصود از تفسیر نوین دینی، تفسیر آن بر اساس علوم قطعی و یا دست
  .های یاد شده نیز امری مسلّم نیست، بلکه مشروط به قطعیت است چنین، نمونه هم

های  یر گزارهتفس. های دینی است گر جنبۀ نظری تفسیر گزاره این وظیفۀ متکلم، بیان
  . دینی جنبۀ عملی نیز دارد که در وظیفۀ سوم متکلم بدان اشاره خواهد شد

  
  های دینی با توجه به مسایل و مشکالت علمی عصر خویش ـ تفسیر گزاره ج

چه پیش از این گفته شد، در جنبۀ نظری آن و در جنبۀ عملی  تفاوت این وظیفه با آن
های دینی بر اساس علوم بشری بود و این وظیفه،  وظیفۀ قبلی، تفسیر گزاره. این است

این نوع تفسیر دینی در کالم قدیم . تفسیر آن بر اساس مشکالت علمی عصری است
مورد توجه قرار نگرفته است، ولی در کالم جدید یا مسایل کالمی جدید و نیز در فقه به 

 در کالم باید چه در فقه مطرح شده است، با آنچه که نوعی مطرح گشته است، ولی آن
در فقه حکم دینی مطرح . هایی نیز با هم دارند مطرح شود، در عین شباهت، تفاوت

وسیلۀ این حکم،  که به شود، ولی عقالنی ساختن آن و نیز توجه به نتایج آن و این می
شود یا نه، مورد توجه نیست و چنین چیزی از وظایف فقیه هم  مشکل مورد نظر حلّ می

  . نیست
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 نمونه، تبیین نظریه دین دربارۀ کنترل جمعیت، افزایش جرم و بزه، سن عنوان به
ازدواج، آمار طالق، کاهش سن اعتیاد، آلودگی محیط زیست، اصالح ژنتیک و 

  .جایگزینی انسان و مانند آن
های دینی است، عموماً جنبۀ علمی  ساز تفسیر نوینی از گزاره گونه مسایل که زمینه این

ویژه فقه  که کالم قدیم بدان نپرداخته است، فقه به فتیم با توجه به اینکه گ دارند و چنان
ای بدان توجه کرده است، ولی در عین حال جای تفسیرهای کالمی در این  شیعه تا اندازه

  .زمینه خالی است
  

  ـ دفع شبهات3

های دینی، متکلم وظیفۀ دیگری نیز دارد که عبارت  عالوه بر تنظیم و تفسیر گزاره
های دینی  ها و شبهاتی که پیرامون گزاره های روشن برای پرسش از یافتن پاسخاست 

جا  های دینی است، این در واقع روح وظایف متکلم که دفاع از اندیشه. شود مطرح می
  .شود آشکار می
های دینی است و در واقع خط مقدم  که پیشتر گفته شد، متکلم مدافع اندیشه چنان

به همین منظور . کند هنگی را تشکیل داده و از آن حفاظت میدفاع در برابر تهاجم فر
های دینی در  کند؛ زیرا منظم بودن گزاره های دینی اقدام می است که به تنظیم گزاره

کند و چون فهم درست و آسان معارف دینی، خود مانعی  آسان شدن فهم آن کمک می
این جبهه باشد، برای در برابر تهاجم فرهنگی است، متکلم که باید در خط مقدم 

ها  کند که تنظیم گزاره رحمانه دشمن، موانعی سر راه آن ایجاد می جلوگیری از هجوم بی
های علوم بشری و نیز با توجه به  هاست و تفسیر دقیق دین با توجه به پیشرفت یکی از آن

  .هاست مشکالت علمی عصری انسان، یکی دیگر از آن
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  وظایف فیلسوف دین

  رامون علل پیدایش عقایدـ تحقیق پی 1

ترین وظایف فیلسوف دین، پژوهش پیرامون علل پیدایش عقاید و  یکی از مهم
ها و  تحقیق دربارۀ ریشه. های مربوط به آن است ها و نظریه باورهای دینی و بررسی فرضیه

منظور یافتن عوامل مؤثر در پیدایش دین، وظیفۀ اساسی فیلسوف دین است؛  منشأ دین به
  .شود عنوان امری مسلّم پذیرفته می شود و یا به ه در کالم نادیده گرفته میچیزی ک

شناسانه و  های روان ویژه فرضیه های متعددی در این زمینه مطرح شده است، به فرضیه
های مورد نظر خود، به  فرض ای وجود دارد که هر کدام با تکیه بر پیش شناسانه جامعه
ها داشته، به  ای به این فرضیه فیلسوف دین توجه ویژه. زدپردا زنی در این زمینه می گمانه

  .گمارد نقد و بررسی و در برخی موارد مدلّل ساختن آن همت می
  
  های دینی ـ تحقیق پیرامون صدق و کذب گزاره 2

. های دینی، بدون گرایش به دین معیّن پژوهش پیرامون درستی یا نادرستی اندیشه
 پیدایش عقاید دینی، به جنبۀ صدق و کذب آن فیلسوف دین پس از یافتن عوامل

خواه (های باورهای دینی هرچه که باشد،  خاطر که علت پیدایش و ریشه پردازد، بدین می
های طبیعی مربوط به  علل روانی داشته باشد و خواه علل اجتماعی و خواه معلول ضرورت

  .بررسی قرار گیردتواند از جهت صدق یا کذب مورد  می) ساختار انسان و جهان باشد
های مربوط به باورهای دینی و نیز حقیقی یا اعتباری  اخباری یا انشایی بودن گزاره

  .گیرد ها، از دیگر مسایلی است که در همین زمینه مورد مطالعه قرار می بودن آن
  

  ـ تبیین نقش عقاید دینی 3

 دیگر های بشری، وظیفۀ تبیین نقش عقاید دینی در مجموعه ساختارهای معرفت
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ها، عوامل پیدایش و قطع نظر  عقاید دینی قطع نظر از خاستگاه، ریشه. فیلسوف دین است
ها، بخشی از معرفت بشری و فرهنگ فردی و اجتماعی انسان را  از صدق و کذب آن

  .طور مستقل مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد تواند به تشکیل داده است که می
خواه نباشند، در زندگی اقتصادی، سیاسی و علمی این باورها خواه صادق باشند و 

انسان، پیشرفت یا رکود، جنگ و صلح و باالخره آرامش و اضطراب انسان نقش اساسی 
هایی که در وظیفۀ یکم و دوم از آن یاد شد،  رو، قطع نظر از جنبه داشته و دارد؛ از این

  . گیرد مورد پژوهش فیلسوف دین قرار می
توان به   تحت عنوان وظایف متکلم و فیلسوف دین گفته شد، میچه که با توجه به آن

مشغولی هر کدام را تبیین  تر نگریست و حوزۀ فعالیت و دل طور دقیق های آن دو به تفاوت
  .کرد

  

  معیارهای ارزیابی

. معیارهای ارزیابی در فلسفه دین چیست؟ این معیارها چیزی جز منابع علم نیست
  :تمنابع علم از این قرار اس

  4ـ دلیل 4 3ـ ادراک حسی 3 2ـ شهود2 1ـ وثاقت 1
  

  تفاوت کالم قدیم و جدید

ها، شیوۀ معینی را پیش  در کالم قدیم، متکلم با توجه به وظایف خود و برای انجام آن

                                                 
  Authorityـ1
 Intuition ـ2
 Sense perception ـ3
 Reason (inference) ـ4
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  :رو داشت که جنبۀ سلبی آن آشکارتر بود و آن عبارت است از
  . کردند ای دینی وی وارد میـ ردّ شبهاتی که دیگر متکلمان رقیب بر آراء و باوره1
 .منظور کاستن از اعتبار آن ـ طرح شبهات بر آراء و باورهای متکلمان رقیب، به2

های جدلی و مراتب آن است، همواره  این شیوه که تعبیر دیگری از جدل و شیوه
چه که در کالم جدید مطرح شده و سبب تفاوت  آن. مورد توجه متکلمان بوده و هست

های متکلمان رقیب  دیم است، نگاه مثبت متکلمان جدید به آراء و اندیشهآن با کالم ق
شاید همین امر سبب شده است که تحوالت پدید آمده در کالم جدید از سرعت . است

  .بیشتر برخوردار شود که با تحوالت کالم قدیم قابل مقایسه نیست
 پدید آمده است و نتیجۀ این نگاه مثبت این است که اوالً، نوعی همدلی میان آنان

گویی حالت رقابت شدید که درگذشته میان متکلمان وجود داشته، فروکش کرده است 
  .دانند دیگر را رقیب خویش نمی و اینک یک

ثانیاً، پیوسته در پی ردّ آراء و باورهای متکلمان دیگر نیستند، بلکه با مطالعه دقیق 
  .کنند و اقتباس میها، از نکات مثبت آنان سود برده، از آنان اخذ  آن

ثالثاً، نگاهشان به باورهای دینی خود، عالمانه است و فارغ از تعصب نسبت به آن، 
های خود آگاه  های اندیشه های همتای خود به نقطه ضعف هرگاه با روبرو شدن با نحله

کنند و در صورت امکان، نقاط قوت دیگر مکاتب کالمی را  ها قطع تعلق می شدند، از آن
  .کنند  نقاط ضعف خود میجایگزین

  

  علل پیدایش دیدگاه مثبت در کالم جدید

  ـ نزدیکی با فلسفه 1

های دینی متکلمان جدید که   نزدیکی کالم جدید با فلسفه و کاسته شدن از تعصب
به همین . رود ترین عامل آن به شمار می خود نیز معلول قرابت آن با فلسفه است، مهم
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  .جدید را بخشی از فلسفۀ دین قلمداد کرده استخاطر است که نگارنده، کالم 
چه شناخته یا در  که گفته شد، فیلسوف دین در پی شناسایی است و اگر به آن چنان

های دینی وارد  پی شناسایی آن است، باور نیز داشته باشد، باورهای خود را در پژوهش
نصیب نیست؛  گی بیخاطر نزدیکی با فیلسوف دین، از این ویژ متکلم جدید به. سازد نمی

پوشاند و بر نقاط قوت دیگران خللی  های خود را نمی به همین خاطر است که نقطه ضعف
ظاهر از  پذیرد، اگرچه به چه را که درست یا مدلّل یافته است، می سازد، بلکه آن وارد نمی

کند، اگرچه از باورهای خود  چه را نادرست یا غیرمدلّل است، ردّ می رقیب باشد و آن
  .این یکی از تأثیرات فلسفه بر کالم جدید است. باشد

  

ای نتیجه  های فکری دینی و تا اندازه ناپذیر بودن درگیری ـ پایان 2
  بخش نبودن آن

های  اند که اوالً، بسیاری از آرای متعارض کالمی در نحله آنان به این نتیجه رسیده
رسد که بیرون از  ای می  به نقطهها ناپذیر است؛ زیرا مباحثات پیرامون آن مختلف، ابطال

صورت برهانی ابطال کرد؛ زیرا  توان به عنوان نمونه، تثلیث را نمی به. حوزۀ عقلی است
برخی از تعابیر آن کم و بیش خردپذیر است و بر فرض که عقل آن را نپذیرد، آن را به 

 . اند و پیداست که حوزۀ تعبد، فراتر از عقل است تعبّد مستند کرده

ها در مصادیق  اً، باورهای همانندی در ادیان مختلف وجود دارد که تنها تفاوت آنثانی
کنند، همان چیزی   اثبات می)ع(چه را که مسیحیان برای حضرت عیسی  آن. هاست آن

کنند و بوداییان برای بودا و   اثبات می)ص(است که مسلمانان برای حضرت محمد 
  .دیگران برای پیامبران خود

راحتی  هایی نیز به نوعی به نقل مستند است و چون نقل به  ویژگیاثبات چنین
ناپذیری  نتیجه و پایان گویی متکلمان در معرکه و درگیری بی. نقدپذیری عقلی ندارد
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اند که هرکدام از طرفین که از صحنه بیرون روند، تفاوت چندانی حاصل  وارد شده
  .شود نمی

ن آراء و عقاید دیگران را ابطال کرد، این امر ثالثاً، بر فرض که با دالیل کالمی بتوا
نتیجۀ قابل توجهی ندارد، زیرا کسی که به این آراء و عقاید ایمان داشته است، بر فرض 

خاطر که ایمان  ها نیز از ایمان خود روگردان نخواهد بود؛ بدین آشکار شدن بطالن آن
  .خاطر آن از دست بدهد  بهدست نیاورده است تا خود را از دالیل کالمی و مانند آن به

هایی دارند، ولی از نظر  رابعاً، اگرچه پیروان ادیان مختلف از نظر اعتقادی تفاوت
میزان احترام به دیگران، گذشت، . دیگر دارند های بسیاری با یک خلقی و رفتاری شباهت

ف فداکاری، بخل، حسادت و مانند آن، تقریباً به یک اندازه میان پیروان ادیان مختل
دهندۀ تأثیر اندک عقاید و باورهای کالمی در  این امر ممکن است نشان. پراکنده است

های  تأثیر است، شایستۀ نزاع چیزی که چنین بی. ها باشد اخالق و رفتار معتقدان به آن
  .ناپذیر نیست پایان

  

  ـ روبرو شدن متکلمان با دشمن یا رقیب مشترک 3

خاطر آن  عصب و غیرت دینی باقی مانده باشد و بهبا توجه به دو عامل یاد شده، اگر ت
خاطر روبرو شدن با دشمن مشترک که با  های کالمی پدید آمده باشد، به رقابتی میان نحله

ریشۀ کالم و باورهای دینی در افتاده است، این رقابت جای خود را به الفت و همدلی 
  .دهد می

اند و  داری و اخالق در افتاده  دینهای مادی و الحادی چنان با معنویت، ایمان، مکتب
دشمنی با دین چنان گسترش پیدا کرده است که اوالً، اختالف عقاید مختلف کالمی 

  .کیشی دارند دیگر احساس الفت و هم رنگ باخته است و پیروان ادیان نسبت به یک
 و های الحادی جز از راه همدلی اند که مقابله با مکتب ثانیاً، متکلمان نیک دریافته
سیلی از نفی معنویت به راه افتاده است که در صورت . همراهی همه ادیان ممکن نیست
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  .های کالمی را با خود خواهد برد به هوش نبودن، همه مکتب
های اجتماعی زندگی انسان  گرایی وجهه غالب همه جنبه ثالثاً، در عصر حاضر که هم

های تولیدی و  اری، کمپانیهای تج مداران، اقتصاددانان، شرکت شده است و سیاست
رسند، چرا  مانند آن با همه اختالفاتی که با هم دارند، بر نقاط مشترک خود به تفاهم می

  دیگر نپردازند؟ متکلمان و عالمان دینی و مؤمنان چنین نکنند و به تکمیل یک
  

  اقسام مسایل کالمی

سم تقسیم متکلمان قدیم و جدید، مسایل کالمی و در نتیجه کالم را بر دو ق
  ـ مسایل نقلی2ـ مسایل عقلی 1: بندی متکلمان قدیم از این قرار است تقسیم. کردند می

آن دسته از حقایق دینی که بدون استناد به نقل نیز قابل فهم و اثبات است، مانند 
علمی که به این . اثبات وجود خدا، توحید، ضرورت نبوت و مانند آن، مسایل عقلی است

دانستند و آن دسته از مسایل و حقایق دینی که بدون   را کالم عقلی میپردازد مسایل می
ها و منازل آن، چگونگی  استناد به نقل، قابل فهم و اثبات نیست، مانند برزخ و ویژگی
علمی که به این مسایل . قیامت، بهشت، جهنم، مالیکه و مانند آن، مسایل نقلی است

  .انستندد پردازد را کالم نقلی یا وحیانی می می
  :اند که از این قرار است متکلمان جدید نیز مسایل کالمی را بر دو دسته تقسیم کرده

 ـ مسایل طبیعی کالم2ـ مسایل وحیانی کالم 1

آن دسته از حقایق دینی که تنها از طریق وحی و الهام قابل فهم است و بدون آن، 
اند و آن   نامیده1»یانیکالم وح«عقل از درک آن ناتوان است، یعنی مسایل وحیانی را 
تواند بفهمد، یعنی مسایل عقلی  دسته از مسایل دینی را که عقل بدون استناد به وحی می

                                                 
 Revealed Theology ـ1
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  .اند  نامیده1»کالم طبیعی«را 
گونه که کالم  بندی متکلمان قدیم، نوعی ترتّب مورد توجه است، بدین در تقسیم

ت نشود و از جمله تا وحی و تا مسایل عقلی کالم اثبا. عقلی بر کالم نقلی تقدم داشت
بندی متکلمان  رسد؛ ولی در تقسیم حجّیت آن اثبات نگردد، نوبت به کالم نقلی نمی

از نظر اینان، وحی و الهام چنان ظهور و انکشاف دارند . جدید، چنین تربّتی مطرح نیست
  .گذارند که جایی برای دلیل عقلی باقی نمی

قل امری ذاتی است، حجّیت وحی و الهام نیز گونه که حجّیت ع به تعبیر دیگر، همان
ذاتی است و هر دو از قطعیت برخوردارند، بلکه قطعیت وحی آشکارتر از قطعیت عقل 

که قطع و یقین عقل مربوط به بدیهیات باشد، در این صورت عقل و وحی  است، مگر آن
  .طرازند و در غیر این صورت وحی مقدم بر عقل است هم

نند بدیهیات عقلی است؛ از این رو، نظریات یا کسبیات عقلی ادراکات وحیانی هما
از این . متأخر و فروتر از وحی است و از نظر قطعی و یقینی بودن نیز همپایه وحی نیست

گذشته، مسایل یقینی عقلی، اگرچه معتبر است، ولی به جهت خطاپذیری مقدمات آن، 
هم خود آن از وضوح . نه نیستگو امکان خطا بودن آن نیز هست، در حالی که وحی این

و انکشافی همچون بدیهیات برخوردار است و هم مقدمات آن؛ بنابراین خطاپذیری 
  .ندارند

چه گفته شد، سخنان متکلمان قدیم در این مسأله که کالم نقلی فرع بر  با توجه به آن
ه اند، نه کسی ک کالم عقلی است، مربوط به کسی است که وحی را برایش حکایت کرده

که وحی بر او نازل شده است، چنان بر او ظهور یافته است  آن. وحی بر او نازل شده است
اگر تشبیه آن ممکن باشد، شاید بتوان آن را . که چیزی آشکارتر از آن قابل تصور نیست

تر و  در غیر این صورت، بسا که از بدیهیات عقلی نیز روشن. به بدیهیات عقلی تشبیه کرد

                                                 
 Natural Theology ـ1
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  .تر باشد در نتیجه قطعی
استناد به نقل یا وحی برای اثبات حقایق دینی، فرع بر اثبات وجود خدا، وحدت، 
علم، قدرت و دیگر صفات او و نیز فرع بر اثبات نبوت شخص معیّن، عصمت و 
خطاناپذیری او و نیز فرع بر استناد آن نقل به پیامبر و نیز حجیت ظاهر کالم وی و توانایی 

گونه مسایل باید با عقل اثبات شود نه با نقل؛ زیرا   بنابراین، اینفهم آن و مانند آن است؛
اثبات آن با نقل، فرع بر حجّیت و قطعیت نقل است؛ پس اثبات آن فرع بر اثبات خودش 

  .است) دور(= 
گونه است که گفته شد؛ ولی  این امر برای متکلم که از بیرون به وحی نظر دارد همین

ضرورتی ندارد که نخست با . شود چنین نیست ازل میبرای کسی که وحی برای او ن
گاه ضرورت نبوت را قطعی سازد  عقل، وجود و وحدت و صفات خدا را اثبات کند، آن

گاه برای اثبات دیگر مسایل دینی به وحی تمسک  و به حجّیت وحی آگاه گردد، آن
  .جوید

 که با نزول یا ای است گونه وحی و در مرتبۀ فروتر، الهام بلکه کشف و شهود، به
ای که بر فرض که  گونه شود، به ظهور آن، همه اصول یادشده چون آفتاب روشن می

کسی به هیچ یک از آن اصول، آگاهی قطعی نداشته باشد، با نزول یا ظهور وحی، همه 
  .ها یقینی و بدیهی خواهد شد آن

 کردن مانند این که کسی از خورشید و صفات آن هیچ آگاهی نداشته باشد، طلوع
خورشید، برای آگاهی قطعی او به خورشید و صفات هویدای آن بسنده است و ضرورتی 

  . آفتاب دلیل بر آفتاب است. ندارد که از پیش بدان آگاهی داشته باشد
با این ظهور، . وحی، ظهور خدای متعال بر بنده خود است. گونه است وحی نیز همین

توان در مکاشفات  این حقیقت را می. ششود و هم صفات هم وجودش قطعی و بدیهی می
ای تجربه و  کوشی و پاکی درون است، تا اندازه و مشاهدات که نتیجۀ ریاضت و سخت

  . فهم کرد
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پس تقدم و تأخر کالم وحیانی و طبیعی یا عقلی و نقلی برای کسی مطرح است که با 
آن دست واسطه به وحی دسترسی دارد، ولی برای کسی که بدون واسطه به سرچشمۀ 

گونه است  همین. یافته است، چنین نیست، بلکه وحی بر هر معرفت دیگری تقدم دارد
  .شود کند و با بینّات وحیانی روبرو می برای کسی که نزول و ظهور وحی را مشاهده می

ها پیش از ورود به اصل بحث  این بود مجموعه مقدمات و مسایلی که یادآوری آن
پردازیم و با تبیین  به تعریف دین و سپس به خاستگاه آن میاینک . رسید الزم به نظر می

  .بریم این دو مسأله، این دفتر را به پایان می





  
  
  
  
  
  

طور  توان عمومیت داد و به گاهی این پرسش را می توان تعریف نمود؟ آیا دین را می
اصوالً آیا : توان پرسید توان آن را مطرح کرد و بنابراین، می کلی دربارۀ هر چیزی می

توان تعریف کرد؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید نخست خود تعریف  چیزی را می
  ست؟تعریف چی. را بشناسیم

  
  1اقسام تعریف

توان  های مربوط به آن که باید در منطق مورد بحث قرار گیرد، می قطع نظر از دقت 
  :تعریف را به دو نوع تقسیم کرد

  ـ تعریف به ذاتیات1
 ـ تعریف به عوارض و لوازم2

سازد، نوع  آن تعریفی که بر حسب ظاهر، حقیقت و هویت چیزی را آشکار می
وسیلۀ عقل جزیی ناممکن است و  تنها دشوار بلکه به بی به آن نهیا نخست است، ولی دست

یابی است، حقیقت و ذات معرَّف را نشان  آن نوع از تعریف که ممکن و قابل دست
ای  که پاسخی برای مسایل دیگر باشد، مسأله جای این بنابراین خود تعریف به. دهد نمی

  . نیازمند به پاسخ است
گر حقیقت شیء مورد تعریف است،  ی باشد، اگرچه بیاناگر تعریف، به ذاتیات چیز

های  خاطر که راه بدین. یابی به ذاتیات اشیاء یا ناممکن است و یا بسی دشوار ولی دست

                                                 
  ملکیان، مصطفی، همان. ک.ر ـ1
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شود، نه به حقیقت  شناسایی متعارف انسانی غالباً به ظواهر و عوارض اشیاء رهنمون می
شود؛ به همین  ی مفهومی حاصل میها که شناسایی برای انسان در قالب عالوه بر این. آن

های مفهومی  چه که در قالب بردار باشد و آن گیرد که مفهوم خاطر به چیزی تعلق می
  .نگنجد، از طریق فاهمۀ انسان قابل شناسایی نیست

حواس (های ورودی معرفت انسان، دستگاه شناسایی حسی  از این گذشته، راه
شود که با آن تناسب داشته  چیزهایی نایل میاوست و حواس انسان به شناسایی ) پنجگانه
نتیجۀ این نکات این است که چیزی که با حواس ادراکی تناسب نداشته باشد و یا . باشد

وسیلۀ فاهمه انسان قابل شناسایی نیست و شناسایی آن  های مفهومی نگنجد، به در قالب
  .های دیگر انجام پذیرد باید از راه

تی، اندوه، درد، خوشی، لذت، عشق، کینه و مانند آن، عنوان نمونه، هستی، نیس به
های مفهومی،  وسیلۀ قالب گانه قابل شناسایی است و نه به وسیلۀ حواس پنج چون نه به

  .شود شناسایی آن از راه دیگری حاصل می
وسیلۀ حواس قابل فهم است، چون  گونه است؛ نه به ذات و حقیقت اشیاء نیز همین

وسیلۀ  ها و نه به گیرد، نه به ذات و حقیقت آن ار اشیاء تعلق میحواس به ظواهر و پدید
های مفهومی آشکار  شناس قابل درک است، چون حقیقت اشیاء در قالب عقل مفهوم

  .گردد نمی
به همین جهت است که فیلسوفان میان فصل حقیقی و فصل منطقی و مشهوری 

ست، ولی فصل منطقی و فصل حقیقی، همان ذات و حقیقت شیء ا. اند تفاوت گذاشته
اند  حکیمان تصریح کرده. ترین خاصیت و مشهورترین لوازم چیزی است مشهوری، ویژه

چه که  کم بسی دشوار است و آن یابی به فصل حقیقی اگر ناممکن نباشد، دست که دست
ها نیست، بلکه  گر ذات آن شود، بیان عنوان فصل منطقی در تعریف اشیاء بیان می به

  .هاست تفاوت اشیاء در عوارض و لوازم آندهندۀ  نشان
طور کلی چنین ابهامی را به همراه دارد و بنابراین، تعریف  در هر صورت تعریف به
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مسألۀ تعریف چیزی نیست که در مسایل کالمی حلّ . ها روبروست دین نیز با این چالش
خاطر همین  شاید به. پذیر باشد، باید در منطق انجام شود اگر چنین کاری امکان. شود

ها  خاطر محتوای آن ما گاهی تعریف را به: گوید می» شتایننویتگ«پیچیدگی است که 
نیاز ما، نیازی ساختمانی است، یعنی . خواهیم ها می خواهیم، بلکه برای صورت آن نمی

  1.کند این تعریف نوعی کتیبه تزیینی است که چیزی را تأیید نمی
  

  راه حلّ تعریف

راه حلّی  )همانند هر چیزی دیگر(فته شد، برای تعریف دین چه گ با توجه به آن
به  که بدین صورت که پیش از آن. مطرح شده است که تعریف از طریق مصادیق است

های  گاه ویژگی کنیم، آن تعریف دین بپردازیم، نخست مصادیق دین را شناسایی می
صادیق دین وجود نداشته ها در غیر از م ای که این ویژگی گونه ها را به مشترک میان آن

  .آوریم عنوان تعریف دین می ها را به گاه این ویژگی آوریم، آن دست می باشد، به
هایی مانند اعتقاد به مبدأ، کرامت  نگریم و ویژگی عنوان نمونه، به ادیان موجود می به

هاست، در  و هدایت انسان، زندگی پس از مرگ و مانند آن را که مشترک میان آن
ای از باورها و رهنمودهایی است که بر  گوییم دین مجموعه آوریم و می ین میتعریف د

های غیرمشترک  در این تعریف از ویژگی. گانه مطرح شده باشد اساس این اصول سه
گونه مفاهیم در  کنیم، چون این نظر می مانند تناسخ، شرّآلود بودن هستی و مانند آن صرف

 دین عبارت است از تأمل در مصادیق آن و پس راه حلّ تعریف .همۀ ادیان نیست
های  پوشی از امتیازات و ویژگی ها و تدوین آن مشترکات و چشم شناسایی مشترکات آن

  . خاص هر کدام
راه حلّ یاد شده با مشکل بزرگی روبروست و آن این است که پیش از تعریف دین 

                                                 
 Wittgensteine, Philosophical Investigation, p. 217 ـ1
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ی مصادیق چیزی، فرع توان مصادیق آن را شناخت؟ شناسای یا هر چیز دیگری، چگونه می
توانیم بفهمیم که  تا ندانیم انسان چیست؟ چگونه می. بر شناسایی حقیقت آن چیز است

توانیم   را بیابید، در صورتی میXافراد انسان کدام است؟ اگر گفته شود که مصادیق 
 را نشناسیم، توانایی شناسایی X چیست؛ ولی اگر Xها را شناسایی کنیم که بدانیم  آن

پس شناسایی افراد و مصادیق چیزی به .  و مصادیق آن را نیز نخواهیم داشتافراد
شناسایی حقیقت آن چیز بستگی دارد و شناسایی حقیقت آن چیز هم بر اساس این راه 

  . حلّ، به شناسایی افراد و مصادیق آن بستگی دارد و این یعنی دور
نجام شود؟ بر اساس تعریف به تعبیر دیگر، شناسایی مصادیق دین بر چه اساسی باید ا

درست از دین یا بر اساس امری دیگر؟ اگر بر اساس تعریف به شناسایی مصادیق 
پس در هر . هم ناشناخته است بپردازیم، دور است و اگر بر اساس امری دیگر باشد، آن
  .صورت، تعریف بر اساس مصادیق، خالی از اشکال نیست

 شناسایی کردیم، شکی نیست که همه از این گذشته، بر فرض که مصادیق دین را
ها برای  مصادیق آن معلوم و قطعی نیست و در این میان به افرادی که مصداق بودن آن

توان کرد؟ آیا  با چنین مصادیقی چه می. دین مشکوک باشد، برخورد خواهیم کرد
ها را نادیده گرفت؟ اگر همین مصداق  ها گذشت و مصداق بودن آن توان از آن می

ک، واقعاً یکی از مصادیق دین باشد و در عین حال فاقد ویژگی مشترک میان مشکو
ظاهر مشترک، مشترک نخواهد بود و بنابراین، تعریف  دیگر مصادیق باشد، آن ویژگی به

  .گر ماهیت آن نخواهد بود دین و بیان
عنوان  توان آن را به که نمی پوشی کرد، چنان توان از مصادیق مشکوک چشم پس نمی

چه  لحاظ کردن آن. داق دین لحاظ کرد؛ زیرا ممکن است در واقع مصداق دین نباشدمص
شود که تعریف دین گسترش یابد  عنوان مصداق دین، سبب می که مصداق دین نیست به

  .و در نتیجه ماهیت دین را معرفی نکرده باشیم
 مصداق  شناخته باشیم و یکC،B ،Aعنوان نمونه، اگر سه مصداق دین را به نام  به
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 را که مشکوک است، همانند مصداق قطعی Xداشته باشیم، اگر  X مشکوک به نام
یابد و اگر نادیده بگیریم، در  لحاظ کنیم، در برخی از موارد تعریف دین گسترش می

برخی از موارد تعریف دین محدود خواهد شد و در هر دو صورت، تعریف حقیقی دین 
  .نخواهد بود

  :ها را داشته باشند یژگیاگر مصادیق دین این و
J, H, G, F, E, D =A   
K, J, H, G, F, E =B  
L, K, J, H, G, F =C 

عنوان تعریف  است که باید به F و G  وH  وJ های مشترک این مصادیق ویژگی
اینک اگر مصداق مشکوکی برای دین داشته باشیم که چنین . دین لحاظ شود

  :ی داشته باشدهای ویژگی
M, L, K, J, H, G =X 
های مشترک  عنوان مصداق دین لحاظ کنیم، ویژگی اگر این مصداق مشکوک را به

 F, G, H, Jخواهد بود و اگر لحاظ نکنیم،  J, H, Gمصادیق چهارگانۀ دین، 
سه . (تر خواهد شد پس با لحاظ مصداق مشکوک، تعریف دین گسترده. خواهد بود

چهار . (و بدون لحاظ آن، تعریف دین محدودتر خواهد شد) ویژگی خواهد داشت
  ).ویژگی خواهد داشت

که گفته شد، شناسایی مصادیق به تعریف بستگی دارد، بنابراین  عالوه بر این، چنان
توان یافت و اولین مصداق فرضی برای آن،  قطع نظر از تعریف، مصداقی برای آن نمی

های مصادیق مشکوک،  ا توجه به ویژگیهمان مصداق مشکوک است و پیداست که ب
  .توان به تعریف قطعی دست یافت نمی

های  از این گذشته، شاید بتوان گفت که میان ادیان، عناصر مشترکی که به همه جنبه
نظر داشته باشد، وجود ندارد؛ زیرا اگر ) که پس از این بدان اشاره خواهیم کرد(دینی 

 ناظر بر یکی از ابعاد دین است و با فقدان عناصر مشترکی میان ادیان وجود دارد،
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تعریف از راه شناسایی (های مشترک، حتی بر فرض درستی این راه حلّ  ویژگی
توان دین را تعریف کرد، زیرا بر این اساس ویژگی و  ، نمی)های مشترک مصادیق ویژگی

عد معرفتی های دین نظر داشته باشد، وجود ندارد، اگرچه بُ عنصر مشترکی که به همه جنبه
  .های مشترک باشد ادیان، دارای عناصر و ویژگی

  
  راه حلّ ویتگنشتاین
. اند ای حلّ کرده گونه های مشترک میان مصادیق معرّف را به برخی مشکل ویژگی

در این زمینه پیشنهادی را مطرح ) 1889ـ 1951( 1»لودویگ ویتگنشتاین«عنوان نمونه،  به
او بر این باور است که اشتراک افراد .  نامیده است2»یشباهت خانوادگ«کند که آن را  می

به گفته وی، . برای این منظور بسنده است) و یک تعریف(یا مصادیق مختلف در یک نام 
... و تقاطع دارند ) و تداخل(پوشانی  بینیم که هم هایی را می ای پیچیده از شباهت ما شبکه

توانم بیابم؛  نمی» های خانواده شباهت«ها توضیح بهتری از  من برای توصیف این همگونی
ها،  ها، رنگ چشم ها، شکل های متعدد میان اعضای یک خانواده، ترکیب زیرا شباهت

پوشی و تقاطع دارند که من آن را  ای همسان، هم گونه به... طرز راه رفتن، خلق و خو و 
  3.نامم های سازنده خانواده می بازی
  :های زیر داشته باشیم ویژگیعنوان نمونه اگر مصادیقی با  به

D+ C+ B+ A =X  
E+ D+ C+ B =X  
F+ E+ D+ C =X  
G+ F+ E+ D =X   

 شمارۀ چهارم در یک X بدانیم، نه به این خاطر که Xتوانیم  این چهار مورد را می
 شماره سوم مشترکات X شماره یکم مشترک است، بلکه بدین جهت که با Xویژگی با 

                                                 
 Ludwig Josef Johann Wittgensteine ـ1
 Family Resemblance ـ2
 67 ـcf. Wittgenstein,  pp. 66 ـ3
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  :توان گفت متعددی دارد و بنابراین می
H+ G+ F+ E =X 

 شماره یکم هیچ شباهتی ندارد، ولی با X نامید با این که با Xتوان  این فرد را نیز می
پس در . ها نیز به نوبۀ خود با شمارۀ یکم شباهت دارند شمارۀ دیگر شباهت دارد که آن

  . جانبه شرط نیست گذاری، شباهت دقیق و همه نام
توان آن را در  تراک در نام مربوط است، ولی میاگرچه سخن ویگتنشتاین به اش

های مصادیق دین  کار برد و در نتیجه مسأله اشتراک در ویژگی اشتراک در تعریف نیز به
را نیز حلّ کرد و گفت، در تعریف نیز همانند تسمیه، وجود جهت مشترک ضرورتی 

همگی دین توانند  مصادیق مختلف در عین حال که جهت مشترک ندارند، می. ندارد
  .باشند

برای رفتارهای کامالً متفاوت یا در مورد رفتارهایی با » بازی«گونه که عنوان  همان
  . کار برد گونه به توان همین رود، عنوان دین را نیز می کار می اندک شباهت به

  .کارهای معینی که در آن رقابت باشد= بازی
  .کارهای معینی که در آن رقابت نباشد= بازی
  .ارهای معینی که برد و باخت داشته باشدک= بازی
  .کارهای معینی که برد و باخت نداشته باشد= بازی
  .کارهای معینی که دو نفره باشد= بازی
  .کارهای معینی که چند نفره باشد= بازی

های مشترک نیستند،  موارد یاد شده که همگی بازی نامیده شده است، دارای جهت
  .گونه باشد تواند همین دین نیز می. ی هستندها باز ولی در عین حال همه آن

  سعادت فراگیر+ معاد + نبوت + اعتقاد به خدا = دین
  سعادت فراگیر+ تناسخ + خودکفایی عقل + اعتقاد به خدا = دین
  غلبه شر بر خیر+ معاد + خودکفایی عقل + اعتقاد به شیطان = دین
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   شر بر خیرغلبه+ تناسخ + فقدان تکلیف + اعتقاد به شیطان = دین
هم دین  اگرچه دین شماره یکم با دین شماره چهارم هیچ شباهتی ندارد، ولی آن

  .است
  

  نقد و بررسی
رود و در  کار می که نظریه شباهت خانوادگی در مورد تعاریف نیز به قطع نظر از این

ش نتیجه به مسألۀ مورد بحث ما ارتباطی دارد یا نه، این نظریه در جایگاه مربوط به خود
  .کنیم باره اشاره می نیز قابل بررسی است که به چند نکته در این) تسمیه(

اگر زبان امری قراردادی باشد و . ـ این نظریه بر قراردادی بودن زبان استوار است1
هرکس هر نامی را که بخواهد، بر هر چیزی بگذارد، شباهت داشتن و نداشتن در آن 

 را بر شیر خوردنی، شیر جنگل، شیر آب و مانند آن توان نام شیر تأثیری ندارد؛ مثالً می
که هیچ شباهتی با هم ندارند، نهاد، ولی آیا قراردادی بودن مجموعۀ زبان، مورد پذیرش 

ان در این زمینه بسی توان آن را پذیرفت و آرای اندیشمند کم به آسانی نمی است؟ دست
  .متفاوت است

گونه  گیری نیز همین شته باشد، مفهومگذاری چنین وضعی دا ـ آیا بر فرض که نام2
توان از اشیای متعدد و متفاوت و بدون داشتن جهت اشتراک و شباهت،  است و می
دست آورد؟ اگر چنین باشد، به فقدان ربط میان صورت یا مفهوم ذهنی  ای به مفهوم یگانه

  .ایم و این چیزی جز سفسطه نخواهد بود با شئ خارجی نظر داده
تنها دلیلی  ن امری پذیرفته شود، همانند دانستن تعریف با تسمیه، نهـ بر فرض چنی3

های ما، صرف به ذهن  ندارد، بلکه دلیل بر خالف آن وجود دارد؛ زیرا همه آگاهی
های اشیاء نیست، بلکه حکم و تصدیق، بخش مهمی از مفاهیم ذهنی و  آوردن نام

  .های ماست آگاهی
کم  یابی به ذات و حقیقت اشیاء و یا دست ستبه تعبیر دیگر، مقصود از تعاریف، د
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ترین خواص و آشکارترین لوازم معرَّف، است؛ در حالی که در تسمیه  رسیدن به ویژه
  .های بشری، شاهدی بر آن است گذاری در مورد ساخته که نام چنان. گونه نیست این

  
  انواع تعریف دین

ته ایجابی و سلبی تقسیم نمود، توان آن را به دو دس های دین، می با نگاهی به تعریف
  .اگرچه تعریف سلبی آن مصداق چندانی ندارد

  
  ـ تعریف سلبی دین 1

های سلبی آن به حساب  اند که جنبه برخی برای تعریف دین اموری را در نظر گرفته
که بگوییم دین چیست، باید بگوییم دین چه  جای آن اند به عنوان نمونه، گفته به. آید می

شود یا باید بشود را باید از تعریف دین  چه از دین سلب می کم آن  دستچیزی نیست و
  :ها به نظر این. سلب کنیم

  .ـ دین را با توحید نباید برابر دانست1
  .کند، برابر دانست ـ دین را نباید با دستورات اخالقی که از رفتار مؤمنان مراقبت می2
  .مربوط دانست 1های آفرینش ـ دین را نباید ضرورتاً به اسطوره3
  .ـ دین را نباید با ماورای طبیعت همسان دانست4
  
  ـ تعریف ایجابی دین 2

های  کنند و به مطالعه تفاوت طور جدی دربارۀ دین اندیشه می هنگامی که مردم به
هایی مطرح کنند و  پردازند، اشتیاق دارند که دربارۀ حقیقت و ذات دین پرسش دین می

طور کلی مربوط به چیست؟ عنصر  هیت دین چیست؟ دین بهما: عنوان نمونه بپرسند به

                                                 
 Myths of Creation ـ1
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شود که همه در مقوله واحدی  زند و سبب می مشترکی که همه ادیان را به هم پیوند می
های متفاوتی را با  قرار گیرند، چیست؟ فیلسوفان، متکلمان، دانشمندان و دیگران پاسخ

  .دان های متفاوت خود ارایه کرده توجه به عالیق و دیدگاه
  :های آنان از این قبیل است پرسش

  ـ دین چیست؟1 
  ـ ماهیت دین چیست؟2
  طور کلی، همه ادیان چه ویژگی مشترکی دارند و در انجام چه کاری همگونند؟ ـ به3
سازد و  ـ دین دارای چه ویژگی است که آن را از هر شکل دیگر زندگی جدا می4

  ها ندارند؟ چه ویژگی دارد که دیگر دیدگاه
های فیلسوفان، دانشمندان  ین چه چیزی دارد که سبب شده است در برابر فعالیتـ د5

  منظور ردّ ادعاهای دینی، مقاومت کند؟ و شکاکان، به
توانند بدون مدرکی که موقعیت و عقایدشان را تأیید  ـ مؤمنان به دین چگونه می6

دهد که عقاید  شان میتوانند در برابر دالیلی که ن کند، ایمان داشته باشند و یا حتی می
  ها عناصر خردناپذیری مانند ناسازگاری و تناقض دارد، مؤمن باشند؟ آن

  
  ضرورت تعریف

ای از بخشی از  های تعریف، مناسب آن است که خالصه دربارۀ ضرورت و ویژگی
 که نکات قابل توجهی دارد، را 2»فردریک فری« اثر 1»مبانی نوین فلسفه دین«کتاب 

  .کاتی نیز بر آن بیفزاییمیادآور شویم و ن
های عمومی باشد که باید همه  تنها باید دارای آن دسته از مالک هر تعریفی از دین نه

تعاریف داشته باشند، بلکه باید دارای برخی نکات اضافی خاصی که مربوط به 

                                                 
 Basic Modern PhiloSophy of Religion ـ1
 Frederick Ferre ـ2
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  :ها باید تعریف. پدیدارهای دینی است، نیز باشد
  .کار گیرند را به) معمولی(ـ زبان عرفی 1
  .ـ از ابهام بپرهیزند2
  .ـ از تناقض دوری کنند3
  .چه را که الزم است، شامل باشند ـ آن4
  .چه را که نباید، مانع باشند ـ آن5
  .ـ از دور تهی باشند6

برای مسأله تعریف مناسب » دین«ولی باید توجه داشت که کاربرد زبان عرفی از واژۀ 
نوعی  زبان عرفی به. هام و غالباً تناقض داردها اب نیست، زیرا زبان عرفی مانند دیگر زبان

ها را برطرف سازد و بنابراین  تواند به پدیدارهای جدید بپردازد و ابهام ناتوان است و نمی
برای تأمین کردن نیازها و شرایط . پذیر نیست کار بردن آن برای چنین تعاریفی، توجیه به

ای انسانی قرار گیرد که خود را ای مربوط به پدیداره یاد شده، دین باید در مقوله
پس از قرار دادن دین در . های یاد شده را نشان دهد ای آشکار سازد که ویژگی گونه به

  .ای، باید آن را از دیگر افراد آن مقوله جدا ساخت چنین مقوله
وسیلۀ زبان  های تعاریف عام را که به منظور روشن شدن این نکته، برخی از نمونه به

  :گذرانیم شده، از نظر میعرفی ارایه 
های فوق طبیعی که به  ـ عقیده به واقعیت أـ اعتقاد به خدا ب: دین عبارت است از
  .ـ همه زندگی دـ هرچه به زندگی معنی بخشد ج. سعادت انسان ارتباط دارد

این تعابیر، دین را به چیزی که خردناپذیر، بسیار سطحی یا به تعاریف گسترده و 
برد؛ زیرا این تعاریف از شناسایی گستره و ژرفای  نع تحویل میجامع یا بسیار ما

  .پدیدارهای دینی ناتوان است
  :دین هرچه که باشد باید به امور زیر ارتباط داشته باشد

  ـ رفتارهای اجتماعی و عمومی 3های زندگی  ـ همه جنبه2های مردم  ـ همه گروه1
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  های شخصی ـ رفتارها و تجربه4
  : از دین باید نیازهایی را تأمین کند، مانندبه عالوه هر تعریفی
  : أـ به لحاظ حوزه

  . زیادی داشته باشد1ـ گسترۀ1
  . باشد2ـ و در عین حال خاص2
   3:ـ به لحاظ اهمیت و تمرکز ب
  4.های زندگی باشد و نه ویژه برخی های مردم و همه جنبه ـ مربوط به همه گروه1
  .ناسب داشته باشدـ نسبت به تفاوت پدیدارها، پذیرایی و ت2
  .گیر باشد ـ نسبت به نقش فردی و اجتماعی آسان3
  .ـ نسبت به صدق و کذب ادعاها گشاده باشد4
  .ـ نسبت به سود و زیان پدیدارها منصف باشد5

  :اینک با توجه به نیازهای یاد شده، تعریف دین به چه اموری توجه دارد؟ دین
  .شود أـ تمام زندگی را شامل می

  .ها گشوده است ه انسانـ برای هم ب
  .دهد طور گسترده مورد توجه قرار می های متفاوت را به طور طبیعی فعالیت ـ به ج

  .دهد ها و عقاید مختلف را مورد توجه قرار می طور گسترده ایده دـ به
  .های شخصی و اجتماعی وجود و ظهور دارد ـ در موقعیت ه

  .ش گشوده استوـ برای هرگونه نظری دربارۀ صدق یا کذب عقاید
  .آور دانست ها سودمند یا زیان توان آن را برای افراد و گروه زـ نتایجی دارد که می

                                                 
 Inclusive ـ1
 Specific ـ2
 Cruciality ـ3
 unspecialized ـ4
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  مشکل تعریف

که به معنی ایمان نیک، شعایر و » Reilgo«از واژۀ التین » Religion«واژه انگلیسی 
که در فرهنگ لغت فلسفه دین آمده  معانی مانند آن است، گرفته شده است و چنان

که به معنی محکم بستن است، اخذ  »Religare«از ریشۀ یونانی  »Religion«  واژۀ1:است
طور منظم برای  این واژه نوعاً به نهادی اشاره دارد که پیروانی دارد که به. شده است

پذیرند که نوعی وابستگی  هایی را می ای از آموزه آیند و مجموعه عبادت گرد هم می
  .کند ایی واقعیت است، ایجاد میفردی را به چیزی که ماهیت غ

عالوه بر اشکال مشترکی که بر همه تعاریف وارد است و پیشتر به آن اشاره شد، 
تر است؛ زیرا تعریف این واژه با مشکالتی  تعریف دین از این جهت کمی پیچیده

  .کم یک نقص دارند ایم، دست ها روبرو شده همه تعاریفی که ما با آن. روبروست
عنوان  ها به کنند که بسیاری از مردم از آن ها عقاید و اعمالی را خارج می برخی از آن

عنوان نمونه، برخی از تعاریف ممکن است  به. کنند امری دینی، با احساسات دفاع می
برخی دیگر از . اعتقاد به خدای شخصی یا برخی از نیروهای فوق طبیعی را خارج کنند

شود که  را شامل می 2پرستی دینی یسم و شیطانتعاریف برخی ادیان الحادی مانند بود
برخی وجود هرگونه موجود فراطبیعی و ارزشی را از تعریف دین . چنین عقایدی ندارند

 دین الزم نیست که وجودی فراطبیعی را بپذیرد 3»وتیجاول ال«اند و به گفته  بیرون دانسته
برعکس، برخی از ادیان . ندک یا بدان ایمان داشته باشد، بلکه جایگاهی در آن اتخاذ می

به نظر ما این . کنند، ولی این جایگاه را دارند کم ارزش جهانی را انکار می وجود یا دست
ترین تعاریفی است که وجود دارد و در عین حال از چنین  ترین و عام یکی از گسترده

  .اشکالی پیراسته است

                                                 
 cf. ibid, 647 ـ1
 Religious Satanism ـ 2
 Joel Elliott ـ3
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براین از هر سه نفر انسان، دو دانند و بنا برخی از تعاریف دین را با مسیحیت برابر می
  .انگارند دین می نفرشان را بی

هایی از  برخی از تعاریف چنان گسترده ارایه شده است که شامل عقاید و حوزه
عنوان نمونه، به نظر  به. اند شود که بیشتر مردم آن را امری دینی ندانسته مطالعه و تحقیق می

علم عادات و نوع زندگی (شناسی  ی و بومشناس  جهان1،»دیوید ادواردز«رسد تعریف  می
های پژوهشی که  را در تعریف دین لحاظ کرده است؛ زمینه) مردم و ارتباط آن با طبیعت

  .اند عنوان حوزۀ مطالعات علمی و اساساً غیر دینی لحاظ کرده بیشتر مردم آن را به
گارند و گاهی تعاریف دین بیشتر از یک کاستی دارند و در واقع با هر چیزی ساز

آموز نبودن  عالوه بر معرفت. دهند گر دین نبوده، به ما آگاهی جدیدی دربارۀ آن نمی بیان
  .ها وجود دارد ها، در مواردی، نوعی شبه تناقض در آن آن

دین عبارت است از «: گویند کنند و می ای را مطرح می برخی تعریف بسیار گسترده
های  ، ویژگی)شعایر(غلب شامل عبادات هر نظام عقیدتی خاصی دربارۀ الوهیت، که ا

بنابراین تعریف، مسیحیت، اسالم، یهودیت، معنویت بومی » .اخالق و فلسفه زندگی است
 4 الحاد،3چنین این تعریف شامل عرفان، هم. دانند  را دین می2آمریکا و الحاد نوین

اعتقادی «یز ها ن خاطر که آن شود، بدین  و مانند آن می6 تربیت اخالقی5گرایی، انسان
دانند که خدایی وجود دارد و یا  ها این است که نمی اعتقاد آن. دارند» دربارۀ الوهیت

  . شناختی از خدا ندارند و یا صادقانه معتقدند که خدایی وجود ندارد
عنوان نمونه، برخی از  به. دانند برخی از مردم راه معنوی شخصی خود را دین نمی

                                                 
 David Edwards ـ1
 Neopaganism ـ 2
 Agnosticism ـ3
 Atheism ـ4
 Humanism ـ5
 Ethical Culture ـ 6
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دانند، بلکه رابطۀ کامالً شخصی با عیسی   را دین نمیکار، مسیحیت مسیحیان محافظه
  .دانند مسیح می

ها، دین به  بسیاری از بومیان آمریکا بر این باورند که عقاید و رفتارهای معنوی آن
این عقاید و رفتارها بخش سازنده و به هم پیوسته وجودشان . معنی عرفی کلمه نیست
  .بخشد شان نظام می است که به تجربه زندگی

آنان حداکثر تنها اعتقاد . دانند گران و ملحدان، اغلب عقاید خود را دین نمی الادری
آنان الزاماً دارای موضوعات . کنند واحدی دربارۀ وجود یا عدم وجود فراطبیعی اظهار می

گر مشکل اساسی تعریف دین است، ولی خود یکی از  این امر نشان. اخالقی نیستند
  .آید ب میتعاریف مرکب نیز به حسا

  
  ناپذیری دین تعریف

عنوان نمونه، به تعبیر  به. دانند خاطر مشکل یادشده، برخی دین را قابل تعریف نمی  به
های متفاوت   هیچ تعریف واحدی که شامل مجموعه1،» المعارف بارن و نوبلۀدائر«

  . سازند، وجود ندارد ها، اعمال و عقایدی شود که ادیان مختلف را می سنت
خاطر وضوح و  دانند، بلکه به تنها تعریف دین را پیچیده نمی ی برخی نیز نهاز سوی

که دین   در پاسخ این2عنوان نمونه، برخی به. دانند نیاز از تعریف می بداهت، آن را بی
امروزه کامالً روشن است که : گویند دهند و می چیست، با مراجعه به عرف پاسخ می

اینک بیایید از خود بپرسیم دین . های متفاوتی وجود دارد ها و گروه ادیان، کلیساها، فرقه
گاه که  آن. پرستند را نمی) یکتایی(چیست؟ در حالی که همه ادیان خدای همانندی 

  دار است، به چه معنی است؟ گوییم کسی دین می

                                                 
 (cf. Cambridge Encyclopedia 1990) Barns and Noble ـ1
 Wikipedia The Free Encyclopedia ـ 2



138  تعریف و خاستگاه دین

روی هم رفته من مذهبی . که دین چیست، روشن است این: تواند بگوید کسی می
دهم، بنابراین این همان چیزی  یده دارم و رفتارهایی را انجام میهستم، به چیزهایی عق

آیا ممکن نیست که . گونه باشد توان آن را دین نامید و بسا دین هم همین است که می
برد، اخذ و لحاظ  تجربه خود را در حالی که آن را به بنیادهای اصلی خودش تحویل می

ر را نیز مورد لحاظ قرار دهد و یک تعریف کند و کاربرد آن بنیادها در مورد ادیان دیگ
  دست آورد؟ کاربردی از دین را بتواند از خودش به

دین، «یابند که  آزمایند و به پاسخی از این قبیل دست می بسیاری همین دیدگاه را می
دین پاسخ انسانی به چیزی است که «تر،  طور گسترده و به» پرستش خدا یا خدایان است

  ».تمقدس لحاظ شده اس
تر به ادیان مختلف جهان بنگریم، با مشکالت متعددی روبرو  ولی اگر اندکی ژرف

مثالً . طور جدی بحث کنیم اجازه دهید نخست از برخی از عقاید به. خواهیم شد
ای  اند که به خدای یگانه مسیحیت، اسالم و یهودیت و بسیاری دیگر که همگی مدعی

دیگر  ت را آفریده است، ولی به شدت با یکعقیده دارند که جهان و هرچه در آن اس
خواهد، در میان خود  که از انسان چه می ناسازگارند و دربارۀ جزئیات این موجود و این

  .بسی اختالف دارند
در تحلیل نهایی ممکن است ... های توحیدی بس است  دهد که قدم هندو پاسخ می

ایی واقعیت، از شخصیت تهی است و ها با بوداییان موافق باشند که حقیقت نه برخی از آن
اگر چنین موجودی وجود داشته باشد، آغاز و انجام او در غبار زبان گم شده است و بر 

شما « به تمام این گفتگو چنین پاسخ داده است؛ 1»کنفوسیوس«طبق نقل، حکیم چینی، 
گذاری به خدا  دانید چگونه به مردم خدمت کنید، پس چرا نگران خدمت هنوز نمی

  »ید؟سته
یابی به معنی دین به ما  ولی اگر عقاید بنیادین دربارۀ جهان و مبدأ آن، برای دست

                                                 
 Confucius ـ1
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. طور مشترک دارند کند، بسا بتوانیم چیز دیگری بیابیم که همه ادیان به کمک نمی
، ـ زیرا  مقصود من از آن، اعمالی مانند عبادت، شمع روشن کردن یا سجده کردن نیست

ها کامالً روشن است ـ بلکه مقصود چیزی کامالً دینی  یان آنهای موجود در م تفاوت
دیگر را نکشید، تجاوز  دهند که هم باالخره، آیا همه ادیان تعلیم نمی. دربارۀ اخالق است

  نکنید و دزدی نکنید؟
به مسیحیان گفته . های کامالً گزینشی کنند، ولی به شیوه ها به یک معنی چنین می آن

به یک طرف صورتتان سیلی زد، طرف دیگر را برای سیلی شده است که اگر کسی 
کم به  بوداییان دست. دهد خوردن بگردانید، ولی اسالم به دیدگاهی متفاوت از آن بها می

روی  اند؛ بنابراین به زیاده ای را پذیرفته لحاظ نظری، آزار نرساندن به هیچ موجود زنده
 اجباری 1خواری  آیا این به معنی گیاهپایان در میان خودشان که کردن در گفتگوهای بی

  .اند است، گرفتار شده
آوری دربارۀ  به نظر برخی نیز، در حالی که اطالعات و پدیدارهای فراوان بهت

ها و با برخی  ها و تعبیرهای انسان وجود دارد که ممکن است در برخی فرهنگ تجربه
دین . ارۀ دین وجود نداردگونه اطالعاتی درب عنوان دین توصیف شود، هیچ معیارها به

های خیالی و مقایسه و تعمیم  وسیلۀ فعالیت دین به. صرفاً ساخته مطالعه دانشمندان است
گونه وجودی  دین هیچ. ها پدید آمده است منظور مقاصد تحلیلی آن ذهن دانشمندان به

   .و بنابراین، تعریف هم ندارد 2جدای از فرهنگستان ندارد
جا که دستگاه قضایی آمریکا بدون تعریفی رسمی از دین بیش  نبه نظر برخی نیز، تا آ

ای از قوای دولتی  توان امیدوار بود که هیچ دادگاه یا قوه از دو قرن دوام یافته است، می
زیرا این تعریف به ایجاد . هرگز نسبت به یک تعریف احساس ضرورت نخواهد کرد

های خود بر آن تمایل خواهد  ستهمنظور تحمیل خوا فشار بر هر دین جدید التأسیس به

                                                 
 Vegetarianism ـ 1
 Smith, J.Z. on Religion ـ 2
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  .داشت
دانستند  واژه دین در اولین متمم قانون اساسی نیاز به تعریف نداشت، زیرا همگان می

از موارد، پیچیدگی اندکی در % 95حتی امروزه نیز در . که دین به چه چیزی اشاره دارد
  .مورد آن وجود دارد
 نقاط مشترک برخوردارند، هیچ  در حالی که بسیاری از ادیان از1به گفته برخی،

  .تعریفی که بتوان شامل چیزی غیر از دین نشود، وجود ندارد
اند، ولی به امور فراطبیعی عقیده  ای وجود دارد که آشکارا دینی های عقیدتی نظام

که خدایی وجود ندارد، یک دین  آیا عقیدۀ به این. ندارند، مانند بودایی و نیز خودِ الحاد
  2.نیست
  

   تعریفمعیار

شود  گر ادیان، همان اندازه از تنوع و گوناگونی ادیان دچار سردرگمی می پژوهش
او استخراج عناصر اصلی دین را از . گردد که از پیچیدگی هر دینی دچار شگفتی می
ای که آن عناصر در آن وجود دارد، چندان  انبوهی از عقاید و اعمال ناهمگون و پیچیده

ها را  به این شرایط، برای او امری طبیعی است که برخی از جنبهبا توجه . داند ممکن نمی
برگزیند که به نظرش مشخصۀ با اهمیت آن است و بکوشد دین را در این چارچوب 

ها  این یکی از دالیل وجود انبوهی از تعاریف دین است که هیچ یک از آن. تعریف کند
گری  در واقع هر پژوهش. گیرد تمام پدیدارها و فرامین کلی مورد پذیرش را در بر نمی

در این حوزه تعریف خودش را ارایه داده است و البته برخی، چیزی بیشتر از تعریف 
  . با تعجب بسیار، برخی از این تعاریف متناقض نیز هست. اند خودشان را نیز مطرح کرده

ساسی ها، برای دین امری ا ای از آموزه برخی از دانشمندان بر این باورند که مجموعه

                                                 
 John Kilkins ـ1
٢  Lennart Regenbro, Richard Pocklington ـ
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است؛ در حالی که برخی دیگر عقیده دارند که ممکن است دین رویکردی کامالً 
به نظر برخی عقیده به خدا، همچون خون برای . احساساتی و بدون هرگونه عقایدی باشد

کنند و ادیانی مانند بودا و الحاد را  دین حیاتی است؛ ولی دیگران این عقیده را رد می
عنوان نمونه  در جای خود تعداد اندکی از تعاریف دین را به. ندکن عنوان نمونه یاد می به
آزماییم؛ به این امید که عناصر مشترکی را برای ادیان بیابیم که هر کدامشان چون  می

  .کلیدی برای تعریف جامع و فراگیر باشند
رو سبب  دیگر تناقض دارند و از این که گفته شد، بسیاری از تعاریف با یک چنان
یادآوری کرده است، در برابر » پروفسور پاتن«گونه که  همان. شوند ی بیشتر میسرگردان

آمیز مربوط به دین، همیشه امکان آن وجود دارد که دیدگاهی همانند  هر دیدگاه مخاطره
  1.یافت که دقیقاً ضد آن باشد

به نظر .  با نگاه به این تعاریف متعارض، نظریه نسبیت دین را پذیرفت2»اوسپنسکی«
ها ارتباط دارد و ممکن است دین یک نفر با دین نفر  ی، دین به مرتبۀ وجودی انسانو

  3.دیگر تناسب نداشته باشد
گردد، بسنده و  خاطر نادیده گرفتن واقعیتی که دین بدان باز می تعریف وی به

  . کند بخش نیست و هرگونه واقعیت را برای دین انکار می رضایت
های مشترک میان   با توجه به مصادیق و نیز جنبهاگرچه که گفته شد تعریف دین

خواهانه نیست که هرکسی  ها با مشکل روبروست و در عین حال، تعریف امری دل آن
گونه که بخواهد تعریف کند و از طرفی هم، شناسایی ذات و حقیقت  هرچیزی را آن

عریف از این گذشته، اگر ت. چیزی بدون توجه به مصادیق آن، کاری بس دشوار است
پس با توجه به .  تعریف گردد4دین ممکن باشد باید همچون پدیدار مخصوص به خود

                                                 
 cf. Paton, H.J. The Modern Predicament, p. 59 ـ1
 Ouspensky ـ2
 cf. Ouspensky, P.D.  In Search of the Miraculous, p. 299 ـ3
 Sui Generis Phenomenon ـ 4
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تنها دین را  چه که گفته شد، نه این مشکالت، دین باید فاقد تعریف باشد، ولی با همه آن
توان  های ارایه شده برای دین بسی فراوان است که می اند، بلکه تعریف تعریف کرده

  .قسیم نمودها را به چند نوع ت آن
 1»ناکبروک«عنوان نمونه،  به. های دین در دو دسته ارایه کردند ـ برخی تعریف 1

  : گوید داند و می  می3 و ماهوی2تعریف دین را کارکردی
توان  اگرچه به تعداد اهل تحقیق، تعریف برای دین وجود دارد، ولی با این حال می

تی، صوری، واقعی، هنجاری و ذا(» ماهوی«همه تعاریف را تحت دو مقوله گستردۀ 
  .گنجاند) جامع(» کارکردی«و ) انحصاری

این تعاریف برآنند که . تعریف نخست بر ذات و محتوای باورهای دینی متمرکز است
در کاربرد تعریف ماهوی . تا محتوای ذاتی آن را معین سازند» چیست«بگویند دین 

های ذاتی دین،  این تعریف ویژگیبنابر. های محتوایی آن اشاره کرد توان به ویژگی می
  .اغلب به جهانی نامریی یا واقعیتی متعالی اشاره دارد

بیند که ایفا  هایی می تعریف کارکردی از دیگر سو، ذات و گوهر دین را در نقش
  .»کند چه می«گونه تعریف کنند که دین  کوشند تا دین را بدین آنان می. کند می

ای را ایفا  کند بر این که هر نظامی که نقش ویژه کاربرد تعریف کارکردی داللت می
  4.کند، قطع نظر از محتوای آن نظام، دین است می

ایمان قدیم و « کتابی به نام 5،»دیوید فریدریک استراوس« متکلم آلمانی، 1872در 

                                                 
 V. Nackebrouck ـ1
 Functional ـ 2
 Substancial ـ 3
 cf. J. Goody, Religion and Ritual. The Definitial Problem, British ـــ4
Journal of Sociology, 1961; Spiro, M. Religion: Problems of Definition 
and Explanation, in: M. Banton (ed.), Anthropological Approaches to 
the Study of Religion, London, 1966.  
 David Fridrich Strauss ـ5
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توان به وضوح فهمید که نویسنده آن، ایمان مسیحی  از این کتاب می.  منتشر کرد1»جدید
او .  را پذیرفته است2گرای جای آن شکلی از الحاد فراگشت  کرده است و بهعتیق را رها

ـ 1: خواهد به چهار پرسش پاسخ دهد که دو پرسش آن از این قرار است در این کتاب می
ـ آیا هنوز دینی داریم؟ پاسخ وی به پرسش نخست منفی 2آیا ما هنوز مسیحی هستیم؟ 

 پاسخ وی به پرسش دوم از صراحت کمتر و 3.»ما دیگر مسیحی نیستیم«گوید  است و می
دهیم که انسان  ما به جهان خود به همان اندازه اهمیت می«: ابهام بیشتری برخوردار است

در عین حال اگر از ما سؤال شود که آیا » .داد عصر گذشته به خدای خودش اهمیت می
که تلقی از دین دینی دارید، پاسخ ما به صراحت، منفی نیست، بلکه ما بر این اساس 

  4.دهیم چیست پاسخ مثبت یا منفی می
عنوان توضیحی بر کتاب استراوس   به5»فریدریک نیچه«سال بعد فیلسوف آلمانی، 

اساساً دین جدید، ایمان جدید نیست، بلکه بر علم جدید منطبق است و بنابراین «: نوشت
عنوان  ن عتیق مسیحی را بهعنوان یک ملحد با استراوس که ایما  نیچه به6».اصالً دین نیست

 را که استراوس 7»آن کلی«بلکه به نظر او، پذیرش . کند، تقابل ندارد امری موهوم رد می
دهد، ممکن و  دار به خدایش اهمیت می داد که یک دین بدان همان اندازه اهمیت می

   8.شدنی نیست تا دین نام داشته باشد

                                                 
  The Old and New Faith ـ1
 Evolutionist Atheism ـ 2
 Ibid, P. 94 ـ3
 Ibid, P. 146 ـ4
 Fridrich Nietzsche ـ5
 cf. Nietzsche, F. Unzeitgemässe Betrachtungen. Erstes Stück: David ــ 6
Strauss, der Bekenner und der Schriftsteller (1873), in: F. Noetzsche, 
Werke in drie Bände, I, München, 1954, p. 182 
 The Whole ـ7
 Ibidem ـ8
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 لباس متافیزیکی جدید به تن کند و چرا فهمد که چرا جهان باید به نظر وی، نیچه نمی
چه رخ داده است این است که  گوید آن او می. باید به لحاظ دینی حرمت گذارده شود

من شما را : یعنی این حقیقت را که. استراوس شهامت گفتن تمام حقیقت را به مردم ندارد
 ماشینی است جهان یک مکانیزم ثابت دارد؛. دهم رس نجات می از خدای مهربان و یاری

. کند به وجود شرور در جهان اشاره می (1.کند های آن شما را تکه تکه نمی که چرخ دنده
  ).توان یافت شرح بیشتر آن را در نوشتۀ استوارت میل می

ما در بحث تقابل میان تعریف کارکردی و ماهوی چه باید بگوییم؟ به نظر برخی، تا 
اه باشیم که دین به حدود ادیان موجود منحصر توانیم با این تعاریف همر ای می اندازه
  .نگردد

که بیرون از حدود و مرزهای ادیان شناخته شده، شاید تجربه دینی  با توجه به این
ها به همراهی با این معنی گسترده  وجود داشته باشد و در واقع وجود هم دارد، تمایل آن

هایی دربارۀ درک نهایی از  رسشبر این اساس هرگاه انسان خود را گرفتار پ. از دین است
زند؛ هرگاه به  گیری دست می واقعیت ببیند؛ هرگاه به تأسیس چارچوبی برای جهت

شود؛ هرگاه در پی راهی به سوی آرامش، سعادت و چیزی که  موضوع تعهد روبرو می
سازد، باشد، در این حاالت او تجربه دینی  ارزش متعالی در زندگی برایش فراهم می

  .دارد
رسد، ولی غیر از ادیان متعارف را نیز شامل  ن تعریف اگرچه جامع به نظر میای
تواند دین باشد؛  بر اساس این معیار، لیبرالیسم، سوسیالیسم و فاشیسم نیز می. شود می

های مالی یا جنسی و مانند آن نیز  گونه که هنر، علم، ورزش یا جستجوی لذت همان
طلب یا  د شکل نژادپرستی یا ضدّ نژادپرستی، جنگتوان دین می. توانند دین باشند می

جا که  طلب، محیطی و بومی، مخدر یا شفابخش و مانند آن داشته باشد و از آن صلح
توان گفت که همگان به این معنی  بستگی دارد، می اغلب هرکسی در نهایت به چیزی دل

                                                 
 cf. Ibidem, p. 171 ـ1
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های  م فلسفی و آرمان نیز از تجربه همین است؛ یعنی نظا1»دیویی«مقصود . دار هستند دین
های کفرآمیز و مربوط به تحقق بخشیدن  سیاسی و اجتماعی، تجلیات هنری و دیگر شیوه

. ، دین او باشد»کیفِ پولِ کسی«حتی ممکن است . توانند تجربه دینی باشند به خود، می
  2.جنگند ها با شور و شوق دینی می گویند، انسان گاه که دربارۀ سیاست سخن می حتی آن
 بر ردّ کسانی که هوی و هوسشان، خدایشان است، 3»مزامیر«ی از سویی، نویسندۀ ول

 پس بر اساس مزامیر و عقاید شناخته شده نیز، خدا بودن چیزی غیر از 4.سخن گفته است
اگر هوی و هوس، خدا باشد، چرا کیفِ پول، دین . خدای شناخته شده، قابل توجه است

  !نباشد؟
آتش من، خدای من است، چون : گفتند  می6»جان تیلور«ه  ب5»ها گاندایی«برخی از 

  7.خدای ما، غذا و چپق ماست، نه چیز دیگر. پزد خورم او می غذایی را که می
ها را  نماید، امروزه برخی آن ظاهر پیش پا افتاده می به نظر برخی، همین اموری که به

ری عادی است که بر امروزه ام. دانند ترین مرحله اندیشه دربارۀ دین می پیشرفته
امروزه هماهنگی شعایر . های میان مارکسیسم و ادیان رسمی انگشت گذاشته شود شباهت

 8،)مارکس، انگلس، لنین(، قدّیسان )های دسته جمعی مراسم طلب بخشش، حرکت(
های مقدس  ، کتاب)داس و چکش(، نمادهای مقدس )ها قبر رهبران آن(اماکن مقدس 

                                                 
 Dewey ـ1
 .P ـ cf. R. N. Bellah, The Five Religions of Modern Italy, in: R. N. Bellah ـ2
E. Hammond (eds.), Varieties of Civil Religion, San Francisco, 1980, cites 
socialism and liberalism among the five religions of modern Italy 
 Psalms ـ3
 cf. J. Taylor, The Primal Vision, London, 1963, p. 90 ـ4
 Ganda ـ5
 Jhon Taylor ـ6
 .cf. Ibid ـ7
 Marx, Engles, Lenin ـ8



146  تعریف و خاستگاه دین

 متافیزیکی، فداییان و البته احساس ژرف 2 و تأمّالت1ها سطوره، ا)آثار مارکس و لنین(
ها را با همتاهای دینی خود  و بسیاری از این 3شناسیم داری از کمونیست را می طرف

  .کنند مقایسه می
 هر چیزی 4»نمکال«که  چیز دین است؛ چنان با این تعریف گسترده از دین، تقریباً همه

طور جدی ارتقاء  رد و وضعیت زیستی انسان را بهرا که در زندگی انسان وجود دا
 هر چیزی که معنی قابل توجهی از هویت 5»مال. اچ«از نظر . داند بخشد، امری دینی می می

  6.دهد، دین است انسان را ارایه می

که بسیاری از تعاریف واقعی دین از (ـ به نظر دیگری، انواع اصلی تعریف دین  2
  :ین قرار استاز ا) اقسام این تعریف است
گونه تعاریف را معموالً فیلسوفان دین یا کسانی که رویکردی  این(أـ تعریف ماهوی 

  .کوشد تا نشان دهد که دین چیست می) اند ضروری دارند، ارایه کرده

                                                 
 Muths ـ 1
 Speculations ـ 2
 cf. About the possible similarities between religious and political ــ  3
behaviour, see D. Mothe, Le métier de militant, Paris, 1973; Y. Bourdet, 
Qu'est ــ ce qui fait courir les militants?, Paris, 1976. On communist ritual 
in the USSR: C. Bins, The Changing Face of Power: Revolution and 
Accomodation of the Soviet Ceremonial System, Man, 1979, 1980; C. 
Lane, The Rites of Rulers: Ritual in Industrial Society  ــ The Soviet Case, 
Cambridge, 1981  
c.f. For a systematic analysis of the similarities between Sovjet Marxism 
and the Catholic Church, see G. A. Wetter, Der dialektische 
Materialismus. Seine Geschichte und sein System in der Sowjetunion, 
Wenen, 1952, p. 574 580ـ  . 
 Luckmann ـ4
 H. Mol ـ5
 ــ cf. H. Mol, Identity and the Sacred. A Sketch for a New Social ــ 6
Scientific Theory of Religion, Oxford, 1976. 
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کوشد تا  می) اند شناسان دین مطرح کرده که اغلب جامعه(ـ تعریف کارکردی  ب
  .نشان دهد نقش دین چیست

برای آن است که ) اند که اغلب مورخان دین ارایه کرده(ری و رسمی ـ تعریف صو ج
). یا شامل چه چیزهایی است. (نشان دهد که دین از چه چیزهایی تشکیل شده است

اِشکالی که در مورد تعاریف صوری و کارکردی وجود دارد این است که اغلب در 
دازند که گویی تعریف پر اند و چنان به تعریف دین می نقش تعریف ماهوی مطرح شده

  ...دین عبارت است از : کنند گونه مطرح می ها تعریف دین را این ماهوی است؛ یعنی آن

   1»دکتر اسکات اچ مور«ـ اقسام تعریف از نظر  3
  أـ تعریف لغوی

  ـ تعریف احساسی ب
  ـ تعریف نظری ج

  دـ تعریف کالمی
  2ـ تعریف پیترسون ه

عنوان   و حرمت نهادن به نیرویی فراانسانی که بهبیان عقیده انسان: تعریف لغوی دین
  3.آفریننده جهان و حاکم بر آن یا هرگونه نظام کاملی از این قبیل است

  4)پاول تیلیخ. (بستگی غایی انسان است دین، دل: تعریف احساسی
  5)سر جولیان هاوکسلی. (دین، احساس امری مقدس است

عنوان نظامی از حقایق کلی  یمش بهتوان بر اساس تعال دین را می: تعریف نظری

                                                 
 Dr. Scoth. H. Moore ـ1
 Peterson ـ 2
 cf. American Heritage Dictionary ـ3
                                                                                                                         cf. Paul Tillich ـ4
  Sir Julian Huxley ـ5
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های او کامالً  تواند در تغییر ویژگی تعریف کرد که اگر کسی بدان ایمان داشته باشد، می
  1)آلفرد نورث وایتهد. (مؤثر باشد

ایمان نوئل . (عنوان فرمان الهی لحاظ شده باشد دین مجموعه وظایفی است که به
  2)کانت

فردریک، . ( واقعیتی نامحدود، یعنی خداستماهیت دین احساس وابستگی مطلق به
  3)شالیر ماخر

رغم ترس از زیان شخصی  سوی هدفی بر ضد موانعی و علی هرگونه فعالیتی که به
  4)جان دیویی. (باشد، دین است

عنوان خدایی یگانه، پیوند  دین درست آن است که ما را به خدا به: تعریف کالمی
  5)جان کالوین. (دهد

  6)کارل بارث. (اعتقادی است دین اساساً بی
های شخصی و جمعی  دین از مجموعۀ عقاید، اعمال و انگیزه: تعریف پیترسون

  .تشکیل شده است و بر محور مفهوم واقعیت نهایی، شکل گرفته است

  :اند گونه مطرح کرده ـ برخی دیگر، اقسام تعریف را این 4
کسی یا گروهی تعریفی است که مرکب از هر چیزی است که   7:أـ توصیفی
عنوان تعابیر دقیق توصیفی آن پذیرفته  عنوان دین خود تعریف کند یا به خواسته آن را به

جا که ممکن است به  در واقع فهرست فراگیری است که همه اجزای آن را تا آن. است

                                                 
 cf. Alfred North Whitehead ـ1
 cf. Immanuel Kant ـ2
 cf. Friedrich Schleiermacher ـ3
 cf. John Dewey ـ4
 cf. John Calvin ـ5
 cf. Karl Barth ـ6
 Descriptive ـ 7
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  .گیرد دقت و جامعیت در بر می
باید و «های غایی مربوط به   تعریفی است که پرسش1:ـ هنجاری و اصولی ب
این تعریف در پی آن است که معین سازد چه چیزی دین حق . دهد  را پاسخ می2»شاید

  . است تا بر اساس آن بهترین شیوه زندگی انتخاب شود
 تعریفی است که در پی آن است که تعریف فراگیری ارایه کند که 3:ـ ماهوی ج

  .ذات یا ریشه همه ادیان باشد
لب کارکردهایی که دین دارد و آثاری را که در  تعریفی است در قا4:دـ کارکردی
  .کند پی دارد، بیان می

خاطر   تعریفی است که با واقعیت توصیفی ارتباط دارد، ولی بدین5:ـ احساسی ه
مقصود از چنین تعریفی، صدق پیوسته . پذیرفته شده است که پریشانی را از میان بردارد

 این تعریف مقصود و مراد افراد را روشن .بخواهانه نیز نیست آن نیست، ولی کامالً دل
  .کند ها وضع می کند و حدودی را برای پژوهش آن می

های غایی ارتباط دارد، تعریف  بستگی عنوان افعال و عقایدی که به دل تعریف دین به
  .احساسی است

  :ـ تقسیم دیگر از این قرار است5
  ـ تعریف مجازی1
  گرا ـ تعریف تبلیغ 2
  ا ماهوی یا بنیادیـ تعریف حقیقی ی3
  

                                                 
 Normative ـ 1
 Should ـOught ـ 2
 Essencial ـ 3
 Functional ـ 4
 Stipulative ـ 5
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  1ـ تعریف مجازی1

این تعریف به ماهیت دین نظر ندارد، بلکه به معانی مجازی یا موارد استعمال مجازی 
واژۀ دین نیز مانند هر واژۀ دیگری که معانی حقیقی و مجازی دارد، . دین توجه دارد

آن و شاید خاطر دشواری ارایه معنی و تعریف حقیقی  شاید به. دارای چنین معانی هست
چه دربارۀ مطلق تعریف و ناممکن بودن آن گفته شد، چنین تعریفی را  با توجه به آن

رو به معانی مجازی آن بلکه به معانی متعارف  اند؛ از این ناممکن و یا بسی دشوار دانسته
عنوان  کنند و یا از آن هم دست برداشته و موارد استعمال مجازی آن را به آن بسنده می

  . کنند ین ارایه میتعریف د
دین چیزی است که انسان از آن دست بر : گوید  می2»بوزانکه«عنوان نمونه،  به
جا که بر حسب تعریف حقیقی  از آن. خاطر آن جان سپارد دارد و حاضر است به نمی

ای برخوردار است که به همه  دین از اهمیت ویژه) اگر چنین تعریفی ممکن باشد(دین، 
ای که قطع نظر از آن،  گونه دهد، به ردی و اجتماعی انسان معنی میهای زندگی ف جنبه

زندگی انسان فاقد معنی انسانی خواهد بود، اگرچه زندگی حیوانی و گیاهی داشته باشد، 
  .بدیلی برخوردار است پس دین از اهمیت ویژه و بی

خاطر توجه به اهمیت آن، اصل دین که چنین اهمیتی  در تعریف مجازی دین، به
نشیند و در نتیجه هر امر دارای  جای دین می شود و همان اهمیت به دارد، نادیده گرفته می

از این نگاه هر چیزی که انسان بدان تعلق خاطر . شود عنوان دین لحاظ می اهمیتی، به
داشته باشد و چنان مورد محبت او باشد که نتواند از آن دست بردارد، دین است، اگرچه 

خاطر و محبت شدید اوست، جایگاه سیاسی، اقتصادی، خانواده و مانند چه مورد تعلق  آن
گونه امور از این جهت دین هستند که همچون دین در نگاه مردم از اهمیت  این. آن باشد

  .ای برخوردارند ویژه
                                                 

  Figurative Definitions ـ1
 Bosanquet ـ2
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اکنون همچون همیشه، دین من پیشرفت عقل : گوید  می1، فرانسوی»ارنست رنان«
ای دارد و بسا تفاوت مهم انسان  ندگی انسان اهمیت ویژهپیشرفت عقل و علم در ز. است

جا  بدیل است و از آن داران، قوای عقالنی و آگاهی اوست؛ بنابراین، امری بی با سایر جان
  .اند که در نگاه متعارف، دین چنین جایگاهی دارد، یکی را جای دیگری قرار داده

نامند، اگرچه مصداق آن امرِ  ن میبدیلی را دی به تعبیر دیگر، هر چیز با اهمیت و بی
  .بااهمیت به نظر آنان، علم و عقل است، نه دین به معنی رایج و متداول آن

های زبان، دین را   اگر ما نیز همانند بسیاری از فرهنگ2،»مارتین اندرسن«به نظر 
همچون نظامی از عقاید برای تبیین طبیعت و علل جهان تعریف کنیم، در چارچوب 

دین . زادی با عبارات دشوار روبرو خواهیم شد؛ همچون عبارت آزادی از دینحقوق و آ
ای که  گونه ای تعریف کنیم که اساساً آزادی از دین را به ما ببخشد، به گونه را باید به

  .خود برگزینیم» ایمان«بتوانیم علم را به عنوان 
های  ر یکی از بخشبر اساس گزارۀ فوق، ریاکارانه خواهد بود که واژۀ خدا را حتی د

تواند از دین  گونه میمان داشته باشیم، زیرا اگر کسی از پیش مجبور باشد، چ نظام حقوقی
  آزاد باشد؟

دهد تا با اغتشاشات زندگی   دین غذای روح است که به ما اجازه می3به نظر برخی،
 ما را سازد، بنابراین دین روبرو شویم و ما را برای حیات معنوی پس از مرگ آماده می

  .ها روبرو شویم بخشد که با بیماری و ناخوشی و خود انسان سازد و توانی می آسوده می
در هر دینی .  یکی از ضروریات دین، جمود آن در برابر دالیل است4به نظر برخی،

مقصود از آن، برخی از اموری . اموری وجود دارد که به نوعی در برابر گفتگو بسته است

                                                 
 Ernest Renan ـ 1
 cf. Martin Andersen Simo Fraser University,s indePendent Student ــ 2
NewsPaper, 8, vol. 102ـ June 21, 1999 
 Byetina ـ3
 Speel ـScees ـHans ـ4
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  . دار پنداشت توان خود را دین پذیرفت و در غیر این صورت، نمیاست که باید آن را 
  

  مجازی نقد تعریف
بدیل  چنین تعاریفی در واقع بر وجهی از وجوه دین استوار است و آن اهمیت و بی

ولی در . ای که جایگزین ندارد بودن دین است؛ یعنی دین برابر است با اهمیت فوق العاده
بینند، همان را   اهمیت یاد شده را تنها در علم و عقل میمقام شناسایی مصداق آن، چون

انگاشتند و اگر  دیدند، اخالق را دین می دانند و اگر آن اهمیت را در اخالق می دین می
  .پنداشتند یافتند، همان را دین می اقتصاد را دارای چنان ویژگی می

  
   1گرا ـ تعریف تبلیغ 2

 موارد استعمال دین و یا در پی تعیین این تعریف بر خالف تعریف مجازی که به
شناساند و در پی  مصداق دین بود، به این امر توجهی ندارد و گویی مصداق دین را می

از این دیدگاه، اهمیت، جایگاه و تأثیر دین در امور فردی، اجتماعی، . توصیف آن است
  .اقتصادی و سیاسی، در تعریف و توصیف اثر شایانی دارد

های زندگی بشری،  او مصداق شناخته شده دین در یکی از جنبهکسی که به نظر 
هایی که نشان  ها و واژه ساز است که همانند ندارد، بهترین عبارت چنان حیاتی و سرنوشت

هر حسن و کمالی، : گوید برد و مثالً می کار می از این اهمیت است را در توصیف دین به
دین آن چیزی . ی است، از دین استهر خوبی و جمالی و هر امری که خوشایند آدم

سازد و هم آرامش؛ هم دنیای وی را آباد  است که برای انسان هم آسایش فراهم می
  .دهد و هم رفتارش را کند و هم آخرت او را؛ هم اخالقش را سامان می می

های  این توصیف، محصول نگاه کسی است که نقش و تأثیر مثبت دین در جنبه
های دیگران را مشاهده و مطالعه کرده   تجربه کرده و یا تجربهمختلف زندگی انسان را

                                                 
 Propagandist Definition ـ1
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ها و  ولی اگر کسی همین نگاه را درباره نقش منفی دین داشته باشد، بدترین واژه. است
اند و  ها نامیده  دین را افیون ملت1که برخی چنان. کار خواهد برد ها را دربارۀ دین به عبارت

  .ها برخی نیز افیون دولت
های حیات زندگی را  یف، محصول نگاه کسی است که یا تأثیر دین بر جنبهاین توص

های خود دیده است و در واقع  یابی به خواسته داند و یا دین را مانعی برای دست منفی می
هایی  رو با چنین توصیف بیند؛ از این ها راهی جز درگیری با دین نمی برای رسیدن به آن

ه توصیف مثبت دین مربوط به کسانی است که دین را ک چنان. قصد تخریب آن را دارد
یابی  بینند، بلکه آن را عاملی برای دست های خود نمی تنها مانعی برای رسیدن به خواسته نه

ها  یابند؛ خواه آن خواسته مربوط به زندگی دنیوی آن تر آن می تر و آسان تر، عمیق دقیق
  :هایی از این نوع تعریف نهنمو. ها باشد و خواه مربوط به زندگی اخروی آن

قلب و روح اوضاع   دین، حسرت مخلوق ستمدیده، قلب جهانی بی2:»کارل مارکس«
  .هاست  ملت3دین افیون. و احوال فاقد روح است

: کند ، چنین تعریف می»آزاد باش تا انسان باشی« نویسنده کتاب 4،»دیوید ادواردز«
  . دهیم، دین نام دارد ان میهایی که به مسأله ربط خود با جه مجموعه پاسخ

کند بر این که  ولی این تعریف عنصری از تناقض را در خود دارد؛ زیرا داللت می
  .اند و نه برعکس وسیلۀ انسان آفریده شده بسا خدا یا خدایان به دین و چه

عنوان یک خیال و اختالل روانی  شناس مشهور، دین را به  روان5،»زیگموند فروید«
 انسان قرار دارد، نه بر 6عنوان یک خیال، بر اندیشه آرزوطلبی اید دین بهعق. محکوم کرد

                                                 
 Karl Marx ـ 1
 Karl Marx ـ2
 Opium ـ 3
 David Edwards ـ4
 Sigmund Freud ـ5
 Wishfull ـ 6
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  .آور است دین، یک اختالل روانی و آشفتگی ذهنیِ زیان. دالیل واقعی
شناسی، جایگزین عقاید  روان. شناسی را جایگزین علمی دین دانست فروید، روان

  .جایگزین اعمال دینی استشناسی  ها و اصول روان دینیِ منسوخ شدۀ انسان است و روش
علم «طور کامل و روشن در عبارت زیر از کتاب  دربارۀ ماهیت دین به» وایتهد«عقیدۀ 

  :وی چنین آمده است» و جهان نوین
دین، رؤیت چیزی است که در وراء و پشت و درون جریان گذرای اشیای دم دست 

 یافتن است؛ چیزی است قرار دارد؛ چیزی که واقعی است و در عین حال در انتظار تحقق
کند؛  بخشد و در عین حال از ادراک شدن پرهیز می گذرد، معنی می چه می که به هر آن

فراتر (چیزی است که دارایی آن خیر نهایی است و در عین حال فراتر از هر ثروتی است 
؛ چیزی است که هدف نهایی است و در عین حال، تالش )یابی است چه قابل دست از آن
 1.استنومید 

  .سپارد، دین است داند و برایشان جان می ها می چیزهایی که انسان خود را متعلق به آن
توزی و خشونت وجود دارد، ما نیاز به  به نظر برخی، در عصری که این همه کینه

  .های ذاتی و شأن و مقام هر کسی را آشکار و اعالم نماید دینی داریم که ارزش
ما نیازمند به دینی هستیم که در پی ... ویی و وحشت خ در عصری با این همه درنده

  .عدالت، انصاف و ترحم در روابط انسانی باشد
، نیاز …اند  هایی که مورد بدرفتاری و اهمال قرار گرفته در جهانی با این همه انسان

  .دیگر به رشد شخصی فراخواند دیگر و تشویق هم به دینی داریم که ما را به پذیرش یک
به دینی نیازمندیم که ما را برای ... های مذهبی و دروغ   با این همه تعصبدر جهانی

  .یابی به حقیقت و معنی به مبارزه وادارد منظور دست دار به تحقیقی آزاد و مسؤولیت
ما به دینی نیاز داریم که حق آگاهی و کاربرد ... در جهانی با این همه ستم و تعدی 

  .اتیک را اثبات کندطلبانه و دموکر های آزادی جریان
                                                 

 cf. Whitehead, A.N. Science and the Modern World, p. 222 ـ1
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خواهیم که برای ایجاد جامعه  در جهانی با این همه نابرابری و ستیز، ما دینی می
  .جهانی همراه با صلح، آزادی، و عدالت برای همه تالش کند

ما به دینی نیاز داریم که از احترام به شبکه ... در جهانی با این همه پستی محیطی 
  . که ما نیز بخشی از آن هستیم، دفاع کندجانبه همه موجوداتی وابستگی همه

ه های ما امید و ب در جهانی با این همه تردید و نومیدی، ما به دینی نیاز داریم که به دل
  .های ما خدمت کردن بیاموزد دست
  
  1ـ تعریف حقیقی یا ماهوی یا بنیادی3

 ذاتی و های تعاریف بنیادی دین به این امر توجه دارند که دین را بر اساس ویژگی
از . کنند، تعریف کنند درونی آن، که ارمغان تجربۀ دینی کسانی است که بدان عمل می

عنوان  عنوان دین تعریف شده است، آن تجاربی است که افراد به این دیدگاه اموری که به
ها قابل  امری غیر معمول، متعالی و کامالً متفاوت از واقعیت روزمره که در بیشتر زمان

وسیلۀ  توانند آن را به ای دارند، نمی کسانی که چنین تجربه. کنند رک میدرک است، د
کار  شان به مفاهیم و نظریاتی که معموالً برای تعریف و توضیح رخدادهای زندگی

چه  تر از آن عنوان امری تردیدناپذیر، واقعی ولی تجربه در این احوال به. رود، بیان کنند می
  .دهد ها رخ می د، برای آنشو که در زندگی روزمره درک می

 هر کدام معیارهایی را 4»کنون دروری« و 3»پاکاک« و پروفسور 2»پریندر«پروفسور 
عنوان دین لحاظ  توان یک پدیدار را به معنی ماهوی به وسیلۀ آن می اند که به ارایه کرده

اژه ها کاربرد و وسیلۀ آن مقصود این است که حدود متعددی ارایه شده است که به. کرد

                                                 
 Substantive Definition of Religion ـ1
 Professor Parrinder ـ2
 Pocock ـ3
 Canon Drury ـ4
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» یکجا«های معینی است که  شود که دارای ویژگی به مورد پدیدارهایی محدود می» دین«
  .در دیگر پدیدارها وجود ندارد

ترین شکل تعریف ماهوی این است که دین، ذات یا ماهیتی اساسی دارد که  دقیق
وجه به این، با ت. طور یقینی بشناسند توانند آن را به بینی می برخی تنها از راه شهود و درون

طور  کند که دین، عنصر اولی طبیعت روحی ماست که باید به  ادعا می1»رادولف اتو«
  2.توان آن را تبیین نمود اش شناخته شود و از طریق دیگر نمی همتایی خالص و پاک در بی
ها از نوع تجربه دیگر  های اساسی آن همتایی تجربه دینی در تفاوت به نظر وی، بی

 عنصر دَور و 3.است» کامالً دیگر«های دینی، تجربه از چیزی است که  ربهتج. قرار دارد
ای پیچیده است و بیشتر   در این نوع استدالل، مسأله4)نامتناهی بودن(زمانی  بی

های  شناسان را از کاربرد تعاریف ماهوی باز داشته است، ولی در عین حال، جاذبه جامعه
  .این نوع تعریف انکارناپذیر نیست

. های معینی قابل شناسایی است با ارجاع به ویژگی» دین«اند که  ی تصریح کردهبرخ
 دین عبارت است از نهادی که از تأثیر 5»اسپیرو«شناسی چون  عنوان نمونه، به نظر انسان به

متقابل فرهنگی منطبق با موجودات فراانسانی مفروض ترکیب شده و از آن الگو گرفته 
  7ـ6.است

  .کنند ن اجتماعی بر ارجاع به موجودات فراانسانی پافشاری نمیولی همه دانشمندا
                                                 

 Rudolf Otto ـ1
 cf. Harmondsworth, The Idea of The Holy. Penguin Books, 1950, P, 141 ـ2
 Wholly Other ـ3
 Timelessness ـ4
 M. Spiro ـ5
 .cf. Religion: Problems of Definition and Explanation, in M. Banton ed ـ6
Anthropological Approaches to the Study of Religion. London: 
Tavistock, 1966, p. 96  
 .cf. M. Banton, Anthropological Approaches to the Study of Religion ــ  7
London: Tavistock, 1966, p. 96 
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شناسان است و سودمندتر دیده است که دین را به   یکی دیگر از انسان1»ورسلی«
   2.تعریف نماید» ای فراتر از قلمرو تجربی ـ فنی گستره«عنوان 

 آن تربیت دینی،: در همین زمینه بدین قرار است 3»رابرتسون. آر«تعریف مشهور 
که به تفاوت میان واقعیت تجربی و فراتجربی و متعالی ... مجموعه عقاید و نمادهاست 

امور مربوط به موجودات تجربی، از نظر اهمیت و معنی، فرع امور تجربی . ارتباط دارد
وسیلۀ آگاهی از تمایز میان  عملی که به: کنیم ما دین را صرفاً چنین تعریف می. است

   4.کل گرفته باشدتجربی و فراتجربی ش
شناسان قرار  از جامعهاین ترجیح نسبتاً جامعِ تعاریف ماهوی، مورد پذیرش بسیاری 

  .گرفته است
عنوان امری واال، واقعیت زندگی روزمره  در متن تجربه دینی به: گوید  می5»پیتر برگر«

عنوان  برعکس، این واقعیت به. دهد  جایگاه خود را از دست می6به شکلی رؤیایی
شود، واقعیتی که ماهیتی کامالً متفاوت و با این حال  سرسرای واقعیتی دیگر آشکار می
از طریق این تغییر در درک واقعیت، هر فعالیت کلی . اهمیت بسیاری برای افراد دارد

کند و به تعبیر  عنوان اموری کامالً سطحی و ناچیز جلوه می مربوط به واقعیت روزمره به
  8.رسد به پوچی می 7گران کلیسا، موعظه

                                                 
 P. Worsley ـ1
 cf. Worsley, P. The Trumpet Shall Sound,  311 ـ2
 cf. R. Robertson ـ3
 ,cf. The Sociological Interpretation of Religion. Oxford: Blackwell, 1970 ـ4
p.47  
and see: R. Wallis, The Road to Total Freedom. London: Heinemann,  
1976, p. 124 
 Piter Berger ـ5
 Dramatic ـ 6
 Ecclesiastes ـ7
8 cf. Piter Berger, 1974, 130 131ـ   
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به نظر وی این نوع . ورزد  به شدت با تعریف ماهوی دین مخالفت می1»جان دیویی«
به گمان وی، . دارانی است که دین را پدید آوردند تعاریف، کار تک تکِ دین

ها و  های آموزه فرض های دینی وجود دارد که کامالً از ادیانِ ساخته شده و پیش تجربه
 2»وی، جیمز«شناس آمریکایی پیشتر از  ای را که روان ایده. استنهادهای آن مستقل 

 مورد 4»ردین« و 3»الوی«شناسان مانند  وسیلۀ برخی روان جا به مطرح کرده بود، این
  .حمایت قرار گرفت

های   تجربۀ دینیِ اساسی، باید از همۀ تجربه6 و ردین،5به نظر جیمز و در پی او، الوی
این تجربه .  و ادیان ساختگی جدا شود8 و فوق بشری7ی فراطبیعیها ادیان سنتی و از نظام

عنوان مثال از  ممکن است این تجربه خود را به. تواند از نظر کمی و کیفی فراوان باشد می
طریق خودسپاری به علتی معین آشکار کند و ممکن است از طریق خواندن یک شعر 

کسی که . نسبت به آرمان را در بر داردهایی از انقیاد  این تجربه دینی جنبه. پدید آید
دهد؛  یابی به آن آرمان قرار می ای دارد، زندگی خود را در جهت دست چنین تجربه

گونه که انسان همیشه به چیزی تمایل دارد که متعالی است و آرزوی اتصال و اتحاد  همان
  .با آن را دارد

چه که به لحاظ   متفاوت از آنای کامالً گونه اگر این تصور را بپذیریم، تعریف دین به
  .سنتی تعریف شده است، خواهد بود

                                                 
 Jhon Dewey ـ1
cf. J. Dewey, A Common Faith, New Haven, 1934 
 W. James ـ 2
 Lowie ـ3
 Radin ـ4
 Lowie ـ5
 Radin ـ6
 Supernatural ـ7
 Superhuman ـ8
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  نقد تعاریف ماهوی یا بنیادی
ـ از سویی به نظر برخی، بسیار محدود است؛ زیرا اعتقاد به موجودات روحانی، 1

تعاریف کارکردی این اشکال را دارد که بسیار گسترده . کند بسیاری از چیزها را نفی می
  .ی این اشکال را دارد که بسیار محدود استاست و تعاریف ماهو

از دیگر سو، بسیار گسترده است؛ زیرا به برخی اشارات مبهم، نامتعین، دوپهلو یا غیر 
 و امر 1»اتو«توان به امر ملکوتیِ  عنوان نمونه، می به. گردد قابل توصیف و بیان باز می

  . اشاره کرد2»الیاده«قدسی 
کسی باید فرق  و عرضی فرق نهاد و چه) ماهوی(ی توان میان بنیاد ـ چگونه می 2

  گذارد؟
  .آموز نیستند ـ تعاریف ماهوی، معرفت 3
ایم، ولی  گوییم همه پرندگان حیوانند، اگرچه حقیقتی را بیان کرده گاه که می آن

سازد؛  ای، آگاهی یا بینش ما را چندان گسترده نمی چنین گزاره. امری پیش پا افتاده است
گاه ما پیشرفت  آن. ها نیز حیوانند ها و انسان ها و حشرات و ماهی  و میمونها زیرا اسب

را بیان ... ها و  ها و ماهی ها و میمون ایم که تفاوت میان پرندگان را از سویی و اسب کرده
  .کنیم

، اگرچه صادق است، ولی در عین »همه پرندگان حیوانند«از نقطه نظر علم، گزارۀ 
گردد؛ چون فاقد تشخّص  برد و مانع پیشرفت علم می ه ابهام میحال واقعیت را در پرد

  3.آشکار است
ها سودمندند، ولی نه به اندازه   شاعر فرانسوی، شباهت4،»پانگ. اف«به گفته 

                                                 
 Otto ـ1
 Eliade ـ2
 cf. F. i., S. FREUD, The Future of an Illusion "and V. White, God and ــ 3
the Unconscious, Glasgow, 1960, p. 65,  
 F. Ponge ـ4
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گاه که  آن. هاست ها از طریق شباهت چه اهمیت دارد، کسب تفاوت آن. ها تفاوت
وست بادام است، جالب است، ولی گوییم مغز داخل پوست گردو همانند مغز داخل پ می

  1.تر است ها جالب تفاوت آن
پذیر باشد، چنین تعریفی سودمند نیست؛ زیرا  بر فرض که تعریف ماهوی دین امکان

  . ما با ماهیت دین سر و کار نداریم: اند  گفته2»ماکس وبر«که برخی همچون  چنان
ای  گونه اختن گوهر دین بهایم، به معنی آشکار س این تعریف را اگرچه حقیقی نامیده 

خاطر حقیقی یا ماهوی است که در  های آن را معرفی کند، نیست، بلکه بدین که همه جنبه
دو نوع تعریف یاد شده در پی تبیین . گرایانه قرار دارد های مجازی و تبلیغ مقابل تعریف

این . کردند حقیقت دین نبودند بلکه به نوعی احساسات و عواطف خویش را آشکار می
های مهم  این تعریف به قصد بیان حقیقت دین، به یکی از جنبه. گونه نیست تعریف، این

جا که هرکس  پردازد و از آن های آن غلبه و سیطره دارد، می دین که به نظر بر دیگر جنبه
کند، این نوع تعریف نیز اقسام  های دین را مهم تلقی می از نگاه خودش، یکی از جنبه

  .کنیم ها اشاره می  به تعدادی از آنمتعددی دارد که
شود و صاحب این قلم، با توجه  گونه تعاریف به سه دسته تقسیم می  این3به نظر برخی،

شناسان، چهار دسته دیگر بر  شناسان و روان به آراء و نظریات فیلسوفان، متکلمان، جامعه
موعۀ تعاریف آن افزوده و در پایان تعریف مورد نظر خود را نیز مطرح کرده و مج

  .است   حقیقی را در هشت دسته مطرح ساخته
  

                                                 
cf. F. PONGE, Méthodes, Paris, 1961, p. 41 ـ1 42ـ   
 Weber ـ2

  شناسی دین جیمز لوبا، مطالعه روان. ک.ر ـ3
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  تعاریف هشتگانه دین

  2گرایانه  یا معرفت1گرایانه ـ تعریف عقل1

دانند؛ خواه متعلَق  ها، دین را نوعی معرفت یا دستگاهی معرفتی می گونه تعریف این
ناپذیری مندی جهان باشد یا حد ؛ هدفآن جهانی باشد یا این جهانیاین معرفت، امری 
در هر صورت، دین در این تعاریف، نوعی معرفت یا نظامی معرفتی . ها آن و یا غیر از این

  .است
اند، ممکن است به این دلیل  ها که بر معرفتی بودن دین تمرکز کرده این نوع تعریف

دانند و یا  دانند و تنها ساحَت آن را همان بُعد معرفتی می باشد که دین را تک بُعدی می
هر کدام از این دو که . این دلیل که دیگر ابعاد دین، اهمیت بُعد معرفتی آن را ندارندبه 

یک از دو  سازد؛ زیرا هیچ باشد، خود زمینه بروز نقص و نارسایی در تعریف را فراهم می
  .احتمال یاد شده، مدلّل نیست

  :ها گونه تعریف هایی از این نمونه
انی است که جدای از عقل و حس، انسان را بر  بر این باورند که دین، ایم3أـ برخی

  .سازد درک امر غیر متناهی توانا می
ای معرفتی است، نه عاطفی و نه  دین در این تعریف ایمان است و چون ایمان، مقوله

البته معرفتی که . توان گفت که دین، نوعی معرفت است کارکردی و رفتاری، پس می
ناپذیر هستی فراتر رود و به ادراک  ظاهر شکست های بهتواند از مرز وسیلۀ آن می انسان به

  .امر نامتناهی که بیرون از این مرزهاست، نایل شود
حقیقت دین، ایمان به این است که : اند  آن را چنین تعریف کرده4برخی دیگر

                                                 
 Intellectualistic Definition ـ1
 Eoistemologic Definition ـ2
 Max Muller Translater of Upanishads ـ3
 Herbert Spencer ـ4
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  .چیز، تجلی و ظهور قدرتی است که فراتر از حدود شناسایی ماست همه
عرفتی بودن دین تأکید دارد، اگرچه با تعریف قبلی های م این تعریف نیز بر جنبه

پذیری امر نامتناهی را ابراز داشته بود، در حالی که  آن تعریف، معرفت. تفاوت بسیار دارد
دهد، ولی هر دو در معرفتی بودن  ناپذیری آن را مورد تأکید قرار می این تعریف، معرفت

حدّ و مرز است و  سایی حقیقت بیاگرچه معرفت یکی از آن دو، شنا. دین وفاق دارند
  .که آن حقیقت قابل شناسایی نیست معرفت دیگری، دانستن این

که  اند که دین عبارت است از ایمان به این برخی دیگر دین را چنین تعریف کرده
  .جهان دارای هدف است

که جهان سرانجامی  این تعریف نیز بر بُعد معرفتی دین تأکید دارد؛ معرفت به این
گرایانه، دین نوعی معرفت است؛  توان گفت بر اساس تعریف عقل در مجموع می. ددار

که آن امر نامتناهی در حوزۀ شناسایی انسان قرار  معرفت به امر نامتناهی، معرفت به این
  .که جهان آغاز و انجامی دارد گیرد یا معرفت به این نمی

آگاهی انسان از «تقاد به  دین عبارت است از اع1به تعبیر فرهنگ فشرده آکسفورد،
  .»ویژه اعتقاد وی به خدای شخصی که شایسته عبادت است نیروهای برتر فراانسانی و به

بسیاری از . شناسد عنوان دین نمی های بودیسم را به این تعریف برخی از فرقه
ز گروهی ا (3و یکتاباوران) رسند ها به سعادت می که همه انسان اعتقاد به این (2گرایان عام

اگر به دقت بگوییم، این تعریف ادیان همه . از این تعریف خارج هستند) مسیحیان
  .کند  را نیز نفی می4خدایی

دست  عنوان ذهن مطلق به  دانشی که ذهنی محدود دربارۀ ذات خود به5:جورج هگل

                                                 
 cf. The Concise oxford Ditionary 1990 ـ1
 Universalist ـ2
 Unitarians ـ3
 Polytheistic ـ4
 Gorge Hegel ـ5
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  . دین است1آورده است،
ن گیری آ  دین، رفتار، جریان یا ساختاری است که جهت2:اسکات هات فیلد

  .ای فراطبیعی است کم تا اندازه دست
شناسایی همه وظایفی است که خدا بدان فرمان داده ) به لحاظ نظری(دین : کانت

  .است
عنوان نمونه و جزیی از کل؛ هر   دین آن است که هر چیز منفردی را، به3:شالیر ماخر

ری هم دارد وی تعریف دیگ. عنوان مثال و نماینده نامحدود بنگریم امر محدودی را، به
  .گراست و در جای خود بدان اشاره خواهیم کرد که از اقسام تعریف عاطفه

اعتقاد به موجودی فراتر از انسان : قرار است نمونه دیگری از این نوع تعریف، از این
چیز دارد؛ خدا یا خدایانی که باید مورد پرستش قرار گیرند و از  که نیروی غالب بر همه

  .دها پیروی کر باید آن
سر «شناسی اجتماعی،  ترین تعاریف دین، تعریفی است که پدر انسان یکی از مشهور

به گفته وی، دین عبارت است از عقیده به موجودات غیر .  ارایه کرده است4»ادوارد تیلور
  .مادی
مایل نبود دین را در قالب عقیده به موجودات ) که یک ملحد بود (5»دورکیم«

به عقیدۀ وی، تعریف ابتدایی تیلور با بودیسم، رد . ریف کندفرامادی یا فوق العاده تع
ها را  شود؛ زیرا بودیسم در عین حال که به موجودات فرامادی عقیده دارد، ولی آن می

: گونه تعریف کند دهد که دین را این رو او ترجیح می داند؛ از این چندان قابل توجه نمی

                                                 
 ,cf. H.L.Mencken, Treatise on The God,s, AlfredA. Knopf, New York ــ 1
Ny, 1930, revised 1946 
 Scott Hatfiled ـ2
 Schleier Macher ـ3
 Sir Edward Tylor ـ4
 Durkheim ـ5
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ای از عقاید و اعمال که به اشیای مقدس پیوند دارد، یعنی به اشیایی که پیروان  مجموعه
  .سازد خود را از دیگران جدا می

خاطر مفهوم موجودات فراانسانی، از   نهادی است که به1،»اسپیرو«دین از نظر 
  .های متقابل تشکیل شده است ویژگی

ه تصور موجودات فراانسانی تأکید کند و ب  همین تعریف را ارایه می2»مک گواری«
نامند، یعنی تعاریفی که با توجه به محتوای  این تعاریف را تعاریف ماهوی می. کند می

  . شود دین ارایه می
  

  گرایانه نقد و بررسی تعریف معرفت
یکی این که دین را به بُعد . کم دو اشکال اساسی دارند ها دست گونه تعریف این

اند و  که بُعد معرفتی را نیز بسیار محدود عرضه کرده ند و دیگر اینا معرفتی منحصر دانسته
  .که نه دین تک ساحتی است و نه ساحت معرفتی دین چنین محدود است حال آن
که پیشتر گفته شد، دین دارای ابعاد متعددی است که اصول آن از این قرار  چنان

  :است
  أـ بُعد معرفتی

  ـ بُعد عاطفی ب
  ـ بُعد اخالقی ج
  ـ بُعد عملید

مندی دربارۀ جهان طبیعت، ماورای طبیعت، آغاز و انجام  دین هم شناسایی سامان
کند و هم به حب و بغض، ایمان و انکار و باالخره غیرت و عواطف انسان  جهان ارایه می

ای که از دیدگاه برخی از ادیان، دین با حب  گونه کند؛ به طور عمیق و اساسی توجه می به

                                                 
 Spiro ـ1
 Mc Guire ـ2
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 توجه به معرفت مانع از توجه به ابعاد عاطفی انسان 1.ن دانسته شده استو بغض، یکسا
  .نیست

ای قرار  های روحی او مورد عنایت ویژه به همین صورت، بُعد اخالقی انسان و ویژگی
. کند، مورد ارزیابی دینی قرار دارد کند و چه نمی که چه می انسان قطع نظر از این. دارد
های روحی  خواهد و به تعبیر دیگر، کشش  دهد و چه نمیخواهد انجام که چه می این

شده باشد  انسان خود موضوع مستقلی برای تعالیم دینی است، اگرچه در عمل چنان کنترل
  .که زمینه ظهور نداشته باشد

به همین خاطر است که زشتی بخل تنها . اهمیت اخالق تنها به رفتار اخالقی نیست
آمیز، رفتاری ناپسند   بخل یک صفت ناپسند و عمل بخل.آمیز نیست خاطر رفتار بخل به

ممکن است کسی توانایی انجام . که بخشش و کرم غیر از رفتار کریمانه است است؛ چنان
رفتار کریمانه را نداشته باشد، ولی میل و کشش درونی او که ناشی از ملکات اخالقی 

پس این ارزش غیر از . شدوی است، به کریمانه زیستن و رفتار کردن اشتیاق داشته با
که بُعد اخالقی دین غیر از بُعد عملی آن است، اگرچه در  نتیجه این. ارزش عمل است

  .برخی موارد مصادیق مشترکی هم دارند
معرفت بدون عمل یا معرفت نیست و . بُعد عملی دین نیز به همین اندازه اهمیت دارد

قی و عملی، یک نظام را پدید مجموعۀ ابعاد معرفتی، عاطفی، اخال. یا تمام نیست
ها در این نظام جایی داشته باشند که با دیگری تفاوت  آورند که هرچند هریک از آن می

ها به معنی نادیده  دارد، ولی همه جایگاه اساسی دارند که نادیده گرفتن هریک از آن
  .انگاشتن دین در تمامیت آن است

ردیف بُعد اخالقی آن یا بُعد   هممقصود نگارنده این نیست که بُعد معرفتی دین
عاطفی دین در ردیف بُعد عملی آن است، بلکه مقصود این است که این ابعاد، ارکان 

ها، دین را از تمامیت تهی خواهد  ای که فقدان هریک از آن گونه تمامیت دین است؛ به
                                                 

   الحبّ و البغض هل الدین االّـ1
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  .ساخت
 دین نظر های گرایانه تنها به یکی از ساحت گرایانه یا معرفت های عقل پس تعریف

گر گوهر دین  رو، تعریف جامع و بیان اند؛ از این اند و دیگر ابعاد آن را نادیده گرفته داشته
  .نیستند

ای انجام  که گفتیم، در نگاه به همین بُعد نیز محدودنگری ویژه از این گذشته، چنان
ز هم هم بُعد معرفتی باشد، با حتی اگر دین تنها یک بُعد داشته باشد و آن. شده است

تعاریف یاد شده، ناقص و نارساست؛ زیرا بُعد معرفتی دین تنها شناسایی هدف یا درک 
  .امر نامتناهی یا فهم به ناتوانی از شناخت آن نیست

گونه که شناخت امر نامتناهی امری شایسته و بایسته است، شناسایی وجوه  همان
و بایسته است، بلکه شناسایی های متناهی و نامتناهی آن نیز شایسته  پدیداری آن و جلوه

توان  پذیر نیست؛ پس نمی آن امر نامتناهی، جز از راه شناسایی وجوه پدیداری آن امکان
های آن حقیقت نامتناهی است، نادیده  های مختلف جهان را که جلوه شناسایی بخش

اگر دین تنها معرفت هم که باشد، شناسایی هستی، مراتب آن، جهان، انسان، . گرفت
ای دارد  دها و نبایدهای مربوط به انسان و هدف و غایت از جهان و انسان، اهمیت ویژهبای

  . پوشی کرد توان از آن چشم که نمی
  
  2گرایانه  یا عاطفه1گرایانه ـ تعریف اراده2

اند؛ خواه  طور کلی این دسته تعاریف، دین را به نوعی احساس منحصر کرده به
آلود از   به ترک این وابستگی؛ خواه احساس ترساحساس وابستگی باشد و خواه احساس

از این دیدگاه، دین یعنی احساس محبت یا ترس از . آمیز به او خدا و یا احساس محبت
بستگی یا وابستگی به او، احساس فقر و تهی بودن خود، نگرانی از آینده و مانند  خدا، دل

                                                 
 Voluntaristic Definition ـ1
 Affectivistic Definition ـ2
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  .آن
ها تنها به بُعد عاطفی دین  تعریفبا توجه به ابعاد چندگانه دین که گفته شد، این نوع 

ها را به همراه دارد،  کم اشکال نخست دسته اول از تعریف پردازد و بنابراین دست می
از این . یعنی نادیده گرفتن جوانب مختلف دین و منحصر ساختن آن به یک بُعد است

شکال گذشته، اگر همان یک بُعد را نیز منحصر به وابستگی به موجودی دیگر بدانند، ا
باشد و در واقع دین با عواطف وابستگی دوم نیز بر آن وارد است؛ زیرا بر فرض که دین، 

گردد، بلکه احساس  و احساسات برابر باشد، عواطف به احساس وابستگی منحصر نمی
تهی بودن، احساس محبت، ترس، امید، نومیدی و مانند آن نیز بخشی از عواطف است 

  .ها را یافت نشانی از آنتوان  که در ادیان مختلف می
مشهورترین تعریف ) 1768ـ 1834( متکلم پروتستانی، 1،»شالیر ماخر«در هر صورت، 

به اعتقاد وی دین عبارت است از احساس وابستگی . از این نوع را مطرح کرده است
  .مطلق به موجودی دیگر

نداشت و به  در نقد نظریه وی، ضد این احساس را دین پ2برخی دیگر نیز مانند فروید
تعبیر دیگر، به نظر وی واکنش به این احساس به قصد رهایی از آن است که دین نام 

  3.دارد
 ماخر، متدین کسی است که احساس وابستگی به موجودی دیگر داشته به نظر شالیر

  .باشد و به نظر فروید، متدین کسی است که از چنین احساسی تهی باشد
بستگی به موجودی دیگر، نه احساس  است از دل دین عبارت 4به نظر برخی دیگر،

از این منظر، دین با عشق برابر است و دینی که عشق در آن نباشد بلکه . وابستگی به او

                                                 
 Friedrich Schleiermacher ـ1
 Fruid ـ2

   آینده یک پندار،فروید. ک.ر ـ3
   مانند عارفانـ4
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  .خود عشق نباشد، سودای آن به

  صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم 
  تا به کی در غم تو نالۀ شبگیر کنم
  دل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود

   سر زلف تو زنجیر کنممگرش هم ز
  گر بدانم که وصال تو بدین دست دهد 
  1دل و دین را همه در بازم و توفیر کنم

  

از دست » آن دیگر« پندارند، به قصد وصال  چه را که دیگران دین می اگر عارف آن
تواند به آن دست یابد، همان  طلبد و می چه را انسان می بدهد، توفیر کرده است؛ زیرا آن

 تعبیر دیگر، عارف نه در پی کشف راز و رمز جهان است و نه از عهدۀ آن بر به. است
طلبد و هرچه او را در این وصل و عشق یاری دهد، فروع  آید؛ او وصل عاشقانه می می

  .دین اوست و آن اصل دینش
  گو و راز دهر کمتر جو  حدیث مطرب و می

  که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
  

  :و نیز
  وزگاری است که سودای بتان دین من استر

  غم این کار نشاط دل غمگین من است
  

دین آن است که این غم را . رود غم یاد شده، غم فراق است که با وصل از میان می
ظاهر  که از عشق تهی باشد، به به همین خاطر است که آن. از میان بردارد و آن عشق است

                                                 
  347 حافظ، ـ1
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  .متدین است و در واقع چنین نیست

  فظ هر آنکه عشق نورزید و وصل نخواستحا
  وضو ببست احرام طوف کعبۀ دل بی

  

عقاید دینی چیزی است که چارچوب فراگیری : گوید  از فیلسوفان می1،»وای مسیح«
یافت کانونی و اصلی سمت و سوی زندگی را از طریق سرسپردگی  برای ارجاع ره

   2.سازد جانبه به متعلق پرستش فراهم می همه
بستگی که همه  داند؛ آن دل بستگی غایی می  آن را دل3،»پاول تیلیخ«انفوذ، متکلم ب

کند و خود پاسخ به  های مقدماتی توصیف می بستگی عنوان دل های دیگر را به بستگی دل
   4.معنی زندگی است

جریانی که انسان : اند  برخی دین را چنین تعریف کرده5،»دیوید کارپنتر«به گفته 
  .سیلۀ آن در جهان آشفته معنایی بیابدو کوشد تا به می

ای از اَشکال و  مجموعه: کند شناس، دین را چنین تعریف می  جامعه6،»باله. ان. آر«
بستگی   این دل7.دهد اَعمالی نمادین است که انسان را به حاالت غایی وجودش پیوند می
ی است؛ چیزی که غایی با چیزی باید سر و کار داشته باشد که در نهایت باارزش و بامعن

                                                 
 Y. Masih ـ1
 .cf.  Y. Masih, Introduction to Religious Philosophy, New Delhi, 1971, p ـ2
12 
 P.Tillich ـ3
ــ4  cf. Paul. Tillich, Christianity and the Encounter of the World ـ
Religions, New York, 1963, p. 4 5ـ  .  
 David Carpenter ـ5
 R. N. Bellah ـ6
 cf. R. N. Bellah, Religious Evolution, in: R. Robertson (ed.), Sociology ــ 7
of Religion, Baltimore, 1969, p. 263 
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ای با  این یکی از کارکردهای دین است که مجموعه... باید آن را ارزش غایی بخوانیم 
  1.تواند بر آن استوار باشد کند که اخالق جامعه می های غایی را تأمین می معنی از ارزش

 برخی دین 5 کانادا،4 در آلبرتای3ِ از دانشگاه کالگری2»ایرونیگ هکس هام«به گفته 
  .دهد چه به زندگی ما معنا می بستگی نهایی است؛ آن چه دل آن: اند نین تعریف کردهرا چ

دین آن چیزی است که گرایش درونی همه ادیان را آشکار » هافدینگ«به نظر
  6.هاست سازد، آن حقیقتِ نگهداشت از ارزش می

 بر این عقیده است که دین عبارت است از احساسات، رفتارها و 7»ویلیام جیمز«
جا که خویش را در ارتباط با چیزی بیابند که آن  های شخصی در تنهایی خود تا آن تجربه

  .دانند را خدا می
گاه که ما عوامل  آن: گوید  در توضیح تعاریف مختلف دین می8»گالووی«پروفسور 

خاطر  کنند، به ها عمل می ای را که آن شناسانه مربوط به آگاهی از دین و شیوه روان
ها برای برخی از مراحل دین کاربرد دارند، نه برای همه   بسا بفهمیم که آنآوریم، می

چه را که اهمیت دارد، نادیده  ها آن فهمیم آن که می مراحل و مراتب آن و یا این
  .اند گرفته

های دانشمندانی بزرگ بوده است،  تردید با فقدان موفقیتی که نتیجۀ کوشش ولی بی

                                                 
 cf. T. Luckmann, The Invisible Religion. The Problem of Religion in ــ 1
Modern Society, New York, 1967, p. 48 49ـ    
 Dr. Irving Hexham ـ2
 Calgary ـ3
 Alberta ـ4
 Canada ـ5
 Hoffding ـ6
 William James ـ7
 Professor G. Galloway ـ8
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ایمان انسان نیرویی فراتر از خود را : کند گونه بیان می  اینگالووی تعریف خود را از دین
 را تأمین نماید و استحکام زندگی خود 1کند که نیازهای احساساتی در جایی جستجو می

دست آورد، بنابراین، دین، آن چیزی است که خود را در اعمال عبادی و بندگی  را به
  2.کند آشکار می

  
  نهگرایا نقد و بررسی تعریف اراده

  : این تعریف دین نیز از جامعیت برخوردار نیست؛ زیرا
ـ همه ادیان از چنین بُعدی برخوردار نیستند و ادیانی نیز که از آن سهمی دارند، با  1

عنوان نمونه، نگاه عرفانی به دین،  به. گونه است ها نیز همین تفاسیر آن. هم متفاوتند
که  چنان. گونه نیست  و فلسفی یا عرفی اینبیشترین سهم را از آن دارد، ولی نگاه کالمی

در عوض مذهب پروتستان . دین بودا کمترین سهم را از آن دارد و پس از آن دین یهود
پس در هر صورت، این احساس در . در میان مذاهب مسیحی، بیشترین سهم را از آن دارد

که شامل همه همه ادیان وجود ندارد و در نتیجه دین به چنین احساسی، تعریف جامعی 
  .ادیان شود نیست

کم  جود دارد که دستکه گفته شد، و های دیگری نیز، چنان ـ در ادیان احساس 2
  .بدیل آن است

  .های آن ـ این احساس تنها یکی از ابعاد دین است، نه همه وجوه و ساحت 3
ترین بخش یا بُعد دین با  ها، تعریف به مهم گونه تعریف البته اگر مقصود از این

توان از  ذیرش سایر ابعاد باشد، نه انکار سایر ابعاد، در این صورت به این صراحت نمیپ
  .ای دیگر از تعاریف خواهند بود آن انتقاد کرد، ولی در این صورت، مربوط به دسته

ـ از این گذشته، مشکل دیگر این است که مسأله غایی یا مشکل نهایی زندگی انسان  4

                                                 
 Emotional Needs ـ1
 cf. George Galloway, The Philosophy of Religion, pp. 181, 184 ـ2
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مسأله اساسی انسان ممکن است برای بسیاری از . شود میهای مختلف تعریف  به گونه
یابی به  مردم صرفاً چگونگی لذت بردن از زندگی، چگونگی پرهیز از درد و رنج و دست

ای تعریف کند که  گونه گذرانی باشد و برای دیگران چیزی باشد که واقعیت را به خوش
که نشانی از خدا در آن  ن آنارزش غایی را پدید آورد و به معنای غایی بیانجامد، بدو

ای دینی  ها را ندارد، عقیده توان گفت این اعتقاد به خدا که چنین ویژگی آیا می. باشد
  1.نیست
 اگرچه ویژگی نمایان دین، اعتقاد به موجودات 2،»ملفورد اسپیرو«ـ به گفته  5

ی غایی بستگ دهد که این موجودات برای دل فراانسانی است، ولی این امر، نتیجه نمی
این امر بستگی به این دارد که آن موجودات را ابزار بپنداریم یا . اند انسان امری ضروری

   3.غایت
گردد، نه با چیزی که  مقصود و هدف هر چیزی با کاربرد آن برای انسان تعیین می

ها برای  خدایان آفریقایی. بیرون از حوزۀ انسان است؛ حتی خدایان نیز در خدمت انسانند
   4.ها باشد که انسان برای آن نند، نه آنانسا

  

                                                 
 cf. For some examples, see A. Kagame, La place de Dieu et de ـــ1
l'homme dans la religion des Bantu, Cahiers des Religions Africaines, 
vol. 3, 1969, p. 5 11ـ  ; D. ZAHAN, Religion, spiritualité et pensée africaines, 
Paris, 1970, p. 13; Okot P' Bitek, African Religions in Western Scholarship, 
Nairobi, 1971, p. 109; J. Mbiti, African Religions and Philosophy, London, 
1969, p. 4 5ــ   ; G. Lienhardt, Divinity and Experience. The Religion of the 
Dinka, Oxford, 1961 
 Melford Spiro  ـ2
 .cf. M. Spiro, Religion: Problems of Definition and Explanation, in: M ــ 3
Banton (ed.), Anthropological Approaches to the Study of Religion, 
London, 1966, p. 95 
cf. Okot P'Bitek, op. cit. , p. 109J.and Mbiti, op. cit. , p. 67 ـ4 68ـ  .  
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  گرایانه ـ تعریف عمل3

ها، از آنِ کسانی است که از بیرون به  الزم به یادآوری است که این دسته از تعریف
کنند  های اَعمال پیروان یک دین، دربارۀ آن داوری می دین نظر دارند و قطع نظر از بنیان

اما کسانی که همین رفتارها و شعایر . دهند  میکنند، گزارش چه را که مشاهده می و آن
شناسند، چنین تعریفی  نگرند و پشتوانۀ معرفتی و عاطفی آن را می دینی را از درون می

 دین را مجموعه شعایر و انجام 1با توجه به همین جهت است که برخی. کنند ارایه نمی
 دین عبارت است از 3،»کاواناگ « و2»هال پیگریم«عنوان نمونه، به نظر  به. اند ها دانسته آن

عنوان موجودی که ارزش  تعبیر نمادین و متفاوت از پاسخ شایسته به چیزی که مردم به
  .ها دارد نامتناهی برای آن

داند که انسان در تنهایی خود انجام   دین را چیزی می4،»آلفرد نورث وایتهد«
   5.دهد می

دین، تجربه : گوید کند و می میدین را در قالب مقدس تعریف  6،»دان سوینسان«
ها، شعایر و خلقیات تجلّی  شخصی و اجتماعی انسان از امری مقدس است که در اسطوره

  .صورت مجموعه یا نهادی به هم پیوسته است یافته است و به
: های مقدس و معنوی تعریف کرده و گفته است  نیز دین را در قالب7»پاول کانلی«

کار ساختن و منظم کردن عقاید، احساسات، تخیالت و دین ریشه در کوشش برای آش
منظور پاسخ به تجربه مستقیم از امر قدسی و معنوی مطرح شده  رفتارهایی دارد که به

                                                 
 Lord Raglan ـ1
 Hall Pilgrim ـ2
 Cavanagh ـ3
 Alfred North Whitehead ـ4
 cf. E.S, Brightman, A Philosophy of Religion p.18 ـ5
 Don Swenson ـ6
 Poul Connelly ـ7
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  .است
توان مسیحی  راحتی می به) مکاشفه( در لحظه عبادت و تأمل 1،»ویلیام برکلی«به نظر 

گاه که آسمان بسیار نزدیک  آنو ) دنیا(بودن را احساس کرد؛ به هنگام دور شدن جهان 
توان نزدیکی به خدا را احساس کرد، ولی این احساسات، دین نیست؛  راحتی می است، به

  .این فرار از واقعیت است
دین، برخاستن در برابر خدا برای دیدار خلق و روبرو شدن با مشکالت وضع انسان 

دین واقعی، هم . ه دیگران استمنظور نیرو دادن ب دین واقعی، نیرو گرفتن از خدا به. است
دین واقعی، نیاز خویش به . دیدار خدا در خلوت و هم دیدار خلق در کوی و برزن است

حضور خدا بردن است، نه به این معنی که صلح و آرامش و راحتی داشته باشیم، بلکه 
بدین معنی که بتوانیم از سر لطف و با قدرت و کارآمدی، با نیازهای دیگران روبرو 

  .ویمش
  

  گرایانه نقد و بررسی تعریف عمل
خاطر  پذیرد؛ زیرا اوالً، این تعاریف به گونه تعاریف نیز انتقادهای بسیاری را می این

پرداز به آن و بیرونی بودن نگاه وی به آن، از  درگیر نبودن ارتباط درونی نداشتن نظریه
ی نظر دارد، نه بنیادهایی این نوع تعریف به ظاهر شعایر دین. ژرفای الزم برخوردار نیست

عمل بدون توجه به پشتوانه معرفتی و عاطفی آن، دین به . که این شعایر بر آن استوار است
به همین خاطر است که رفتارهای مشابه در عین حال که همانندهای . آید حساب نمی

آیند، بلکه  آیند و برخی به حساب نمی بسیاری دارند، برخی شعایر دینی به حساب می
  .ممکن است نوعی ورزش باشند

. آید و نه همه آن ها نیز یکی از ابعاد دین به حساب می ثانیاً، اعمال و شعایر و انجام آن
  .در واقع این تعریف نه جامع است و نه مانع

                                                 
 William Barcly ـ1
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  1ـ تعریف مرکب4

مثالً تعریف دین به . های گذشته است ها، ترکیبی از اقسام تعریف این دسته از تعریف
توان یافت، یا تعریف   با محبت یا معرفت توأم با محبت که میان مسیحیان میایمان همراه

دین نظامی است : اند اند و گفته گونه تعریف کرده  این2که برخی به عاطفه و عمل، چنان
  .آمیخته از عمل و عاطفه

گونه تعاریف از جهتی نسبت به تعاریف پیشین بهتر است، چون به تعداد بیشتری  این
های دین نظر دارد، ولی نه همه ابعاد دین را لحاظ کرده است و نه   و ساحتاز ابعاد

هایی از این نوع تعریف از این  نمونه. کیفیت آمیزش عمل و عاطفه را تبیین کرده است
  :قرار است

هایی که دین را از دیگر  جنس و ذاتی دین است و ویژگی 3به نظر برخی، ارزش،
  . است5 و جامعیت و گستره4و هیجانسازد، شور  اَشکال ارزش جدا می

ترین روش ارزیابی است که انسان آن را تجربه کرده  دین شورانگیزترین و گسترده
  .است

ترین و شورانگیزترین صورت تجربه شده  دین آن راه ارزیابی است که به گسترده
  .است

سازد تا هم  این تعریف ما را قادر می. این تعریف هم ذهنی است و هم واقعی
  .دیدارهای دینی را بهتر فهم کنیم و هم بهتر توضیخ دهیمپ

های انسان  سازد که بفهمیم که دین چگونه از دیگر تجربه این تعریف ما را قادر می
  .یابد تفاوت می

                                                 
  Compound definitions ـ1
  Mathew Arnold ـ2
 Valuaation ـ3
 Intensity ـ4
 Comprehensiveness ـ5
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سازد که بهتر بفهمیم که دین چگونه به دیگر اشکال زندگی  این تعریف ما را قادر می
  .های زبانی ارتباط دارد یا بازی
  . سازمان یافته، راه نهادینه شدۀ ارزیابی است که گسترده و شورانگیز استدینِ

ها و احساسات ارزشی   را در بر دارد که به انگیزه1دین، شعایر و اعمالی همانند نیایش
  .کند کمک می

 را در خود دارد که شمول گسترده ارزیابی را 3ها  همانند آموزه2دین، عناصر تصوری
  4.سازد ممکن می
لحاظ  ، این تعریف و این نگاه به دین، همه ادیانی را که به»فردریک فیری«ظر به ن
شود و پدیدارهایی همانند جادو، هنر و علم  اند، شامل می عنوان دین شناخته شده سنتی به
این تعریف، این توانایی را دارد که . سازد که نامزد عنوان دین باشند، خارج می را از این

  . شوداز پدیدارها متمایز
ترین شکل  عنوان شکلی از بها دادن و شورانگیزترین و گسترده هنگامی که دین به

های فلسفی  های علمی و نقادی توان فهمید که چرا یافته ارزیابی شناخته شود، می
  .اند پیروان آن را آشفته سازند نتوانسته

دهد که  نشان میاین امر . دین مربوط به ارزیابی است، نه مربوط به استدالل یا حقیقت
تر  دین از حقیقت، مهم! دین از خدا اهمیت بیشتر دارد: توان گفت چرا دربارۀ دین می

  5!تر است دین از هر چیز دیگر مهم! تر است دین از استدالل مهم! است
گونه تعریف   دین را این1،»دین نامریی« در کتاب مشهورش به نام 6»الکمن. تی«

                                                 
 Cultus ـ1
 Ideational Elements ـ2
 Doctrinus ـ3
cf. Frederick Ferre, Basic Modern PhiloSophy of Religion ,pp. 15 ـ4 18ـ   
  Ibid ـ5
 T. Luckmann ـ6
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گنجایش اندامگان انسان برای باال بردن و تعالی بخشیدن به طبیعت زیستی خود : کند می
  .دار مورد پذیرش های معنی آور همه جهان از طریق ساختار واقعی و اخالقاً الزام

وسیلۀ آن گروهی از  ای از باورها و رفتارهایی است که به  دین مجموعه2:»م یینگرا«
دار کسی است که با   دین3.کنند مردم با مشکالت نهایی زندگی دست و پنجه نرم می

چگونه باید با واقعیت : ها عبارت است از این پرسش. های نهایی سر و کار دارد پرسش
های متوالی که  ها و فاجعه رغم رنج و محرومیت مرگ روبرو شویم؟ آیا زندگی علی

توانیم با نیروهایی که بر ما فشار وارد  دارد، معنی اساسی نهایی نیز دارد؟ چگونه می
اندازد، نیروهایی که دانش تجربی ما  کند و معیشت، سالمتی و بقای ما را به خطر می می
توانیم میل  و شویم؟ چگونه میطور مناسبی با آن ارتباط داشته باشد، روبر تواند به نمی

ای که  گونه خوبی تحت کنترل درآوریم، به خود به خصومت و خودپسندی را به
  4.کنیم، متحد سازیم ای را که ما نیز در آن زندگی می مجموعه

پذیر نبود؛  به تعبیر دیگر یینگر، دین توضیح چیزی است که در غیر این صورت تبیین
ها شکست خورده باشند؛ فراهم ساختن تعادل و   قدرتگاه که همۀ رسیدن به قدرت آن

  .ها از عهده آن برنیامدند آرامش در برابر شرّ و رنجی که دیگر تالش
هر نظام خاصی از عقاید و پرستش که غالباً   «5،»وبستر«به تعبیر فرهنگ عصر جدید 

  .»های اخالقی و فلسفی است دارای مشخصه
این .  سر و کاری ندارند، بیرون خواهد ساختاین تعریف، ادیانی را که با پرستش

ـ عقیده به خدا یا خدایان و 1: کند که دین دو جزء سازنده مهم دارد تعریف داللت می

                                                                                                            
 Invisible Religion ـ1
 M. Yinger ـ2
 ,cf. Yinger, The Scientific Study of Religion, London, 1970; M. Yinger ــ 3
Religion, Society and the Individual, New York, 1957, p. 17 
 cf. ibid ـ4
 cf. Webster,s New World Dictionary Third College Edition ـ5
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  ـ رفتار اخالقی نسبت به دیگران2ها  پرستش او یا آن
به  در انجیل متی) عهد جدید(این طبیعت دوگانه دین در کتاب مقدس مسیحیان 

  : روشنی آمده است
تر است؟ عیسی  در میان دستورهای مذهبی کدام یک مهم! تاداس

خداوند را که خدای توست با تمام قلب و جان و عقل : جواب دارد
. ترین دستور خداست این اولین و مهم. خود دوست داشته باش

دومین دستور مهم نیز مانند اولی است؛ همسایه خود را دوست بدار 
   1 .داری یبه همان اندازه که خود را دوست م

  دین یعنی،: اند که عبارت است از  تعاریف دیگری مطرح کرده2برخی
ها، احساسات، رفتارها و مانند آن که رابطۀ انسان را با نیروها و  ـ عقاید، دیدگاه1

چنین هر نظام خاصی از چنین  هم. ویژه با خدا یا خدایان برقرار سازد اصول جهان به
  .رکیب شده استها و مانند آن ت عقاید، دیدگاه

  ـ بخش مهم یا بخش اساسی آزمون زندگی معنوی2
  ـ موضوع تعلق خاطر آگاهانه یا مراقبت صادقانه3
  ـ موضوع تعلق رفتار یا عقیدۀ دینی4
که خیر متعالی ما، در   این باور را که نظمی نامریی وجود دارد و این3:»ویلیام جیمز«

  .داند  میانطباق دادن آهنگین خود به آن نظم است، دین
یابی انسان به نیروهایی  ای است که سبب دست  دین، نقش یگانه4:»ال، منکن. اچ«
رسد سرنوشت او در دست آن است و تنها مقصود آن این است که  شود که به نظر می می

                                                 
Matthew 22: 36 ـ1 39ـ   
 Qumran Bet ـ2
 William James ـ3
 H.L.Mencken ـ4
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  .ای میان انسان و نیروهای یادشده برقرار سازد رابطۀ دوستانه
   2:گوید می چنین 1»ای پیرامون خدا رساله«وی در کتاب 

ای دربارۀ آن وجود  هیچ امر واقعاً سِرّی و یا پیچیده. دین در ظاهر بسیار ساده است
دین . کنند نظران دینی عکس آن چه چیزهایی را ادعا می ندارد و مهم نیست که صاحب

اشکال سطحی نشان دهد و خواه ) فاقد هنر(صورتی کامالً غیر هنرمندانۀ  خواه خود را به
یابی  م کامالً پالوده و فراطبیعی، تنها نقش آن این است که زمینه دستدر شکل مراس

رسد سرنوشت انسان در دست اوست، فراهم سازد و تنها  انسان را به نیرویی که به نظر می
  .هدف دین این است که دوستی میان نیروهای یاد شده را با انسان پدید آورد

ستانی و خواه جدید، خواه متمدن و این نقش و این هدف، میان همه ادیان خواه با
ها را  های مشترکی است که دین آن ها تنها ویژگی این. خواه غیرمتمدن، مشترک است

دین ممکن است که هدف یا . هیچ امر دیگری، ذاتی و اساسی نیست. سازد آشکار می
  .طور صحیحی دین باشد انگاره اخالقی را رد کند و در عین حال به

داران این جهان محدود سازد و ابدیت و حتی  را به رفاه طرفدین ممکن است خود 
دین ممکن . عقیده به روح را انکار کند و در عین حال، شخصیت و نام دین را داشته باشد

گونه محتوای منطقی روشنی نداشته باشد،  های پوچ که هیچ است اعمال خود را به فرمول
وجودات ناشناخته یا دارای استعدادهای عنوان م ممکن است خدایان خود را به. فرو کاهد
ها را همچون مخلوقات ولی اندکی متفاوت  ناپذیر تصور کند؛ یا ممکن است آن شناخت

جان در  ها را با حیوانات، نیروهای طبیعی یا اشیای بی ممکن است آن. از انسان تصور کند
  .های ناشناخته یکی بداند زمین یا آسمان

ضایلی بداند که در مورد انسان قابل تصور نیست؛ یا ها را دارای ف ممکن است آن

                                                 
 Treatise on God ـ1
 ,cf. H.L. Mencken, _Treatise on the Gods, P.2_ (NY: Alfred A. Knopf ــ 2
1930, revised 1946 
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ها  ممکن است آن. ها بپذیرد که در مورد انسان پذیرفته نیست گناهان و عیوبی را برای آن
ها را نصب یا عزل کند،  ممکن است آن. را متعدد یا یگانه، فناپذیر یا فناناپذیر تصور کند

ها را مجازات   سلسله مراتب سامان بخشد، آنها را در ها، یکی را انتخاب کند، آن میان آن
توانند به ارادۀ خود سرنوشت انسان را  ها می کند یا بکشد ولی تا زمانی که اعتقاد دارد آن

  .مقید کنند، خواه در همین دنیا باشد یا در عالمی دیگر، این دین است
بر تأثیر نابخردی است که حتی امروزه توانایی دین : گوید  می1منکن در جای دیگر

مداران  گونه که از سیاست ها همان بسیاری از انسان. بر سعادت انسان را ناچیز بپنداریم
دین طرحی : گوید با این حال وی می. کنند کنند، از متکلمان نیز پیروی می پیروی می

گر نفی تعریف  سخنان وی هم بیان. ای دربارۀ علل است برای رفتار نیست، بلکه نظریه
گرایانه نیز  دهنده جنبه معرفتی دین و در عین حال جنبه کارکردی و عمل اناست و هم نش

  .دارد
وسیلۀ آن، اضطراب خویش را از   دین نظامی از عقاید است که انسان به2:»جری مایر«

کاهد و نیز، دین نظامی از عقاید است  ای آشکار فرو می پدیدارهای فوق طبیعی تا اندازه
توانند از طریق برخی توضیحات، اضطراب خود را از  میوسیلۀ آن  ها به که انسان

  .پدیدارهای طبیعت کاهش دهند
های خردپذیر که نیروهای فراطبیعی  ای از شعایر و اسطوره  مجموعه3:»آنتونی واالس«
  .کند یابی یا بازداشتن تغییرات وضع انسان یا طبیعت بسیج می منظور دست را به
دین، اثبات : گوید  می6 دانشکده پاث، یوکی5ا، از دانشگاه اسپانی4»میشل یورک«

                                                 
 cf. Treatise on the Gods, (NY: Alfred A. Knopf, revised 1946 ـ 1
 Jerry Moyer ـ2
 Anthony Wallace ـ3
 Michael York ـ4
 Spa Univer city ـ5
 Bath, uk ـ6
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هایی دارای معنای  مشترک هویت و رابطۀ میان جهان، انسان و فراطبیعت در قالب واژه
  .تکلیف، ارزش، قانون توزیع و اعتبار است

فصلی را به » شخصیت و الوهیت« خود بر 2)شرح گونه( در اثر تفسیری 1»کمپبل«
وی همچنین تعریفی را از جانب . ختصاص داده استبحث دربارۀ مشکل تعریف دین ا

  :کند که شایستگی توجه به آن را دارد خود مطرح می
عنوان وضعیتی از ذهن تعریف کرد که اعتقاد به موجود یا  دین را ممکن است به

موجودات فراطبیعی را، که دارای نیرو یا ارزش متعالی دارد، به عالوه رویکردی 
   3.پذیرد ت، میاحساساتی نسبت به عباد

نظامی از : گونه تعریف کرده است  دین را این4،»اریک فروم«روان شناس مشهور، 
اندیشه و عمل که میان گروهی مشترک باشد و فرد را در چارچوبی از هدایت و جهت 

   5.داری و متعلق پرستش قرار دهد
شناسی  انسان دین چیزی است که برگرفته از روابط انسان و خدا یا 6،»اسکات«به نظر 

یابی و سمت و سوی آن،  دین رفتاری، جریانی یا ساختاری است که جهت. است
  .ای فراطبیعی است کم تا اندازه دست

گوید، تعریف ضعیفی  که تیلیخ می» بستگی نهایی دل«به نظر وی تعریف دین به 
گی منظور قطع کردن پیوند وابست است؛ زیرا واژه دین را از هرگونه توان توصیفی به

  .سازد فراطبیعی آن تهی می
اگر دین را به این سستی تعریف کنیم، در این صورت علم، فوتبال و هر چیز دیگر 

                                                 
 A.C. Campbel ـ1
 Illuminating ـ2
 cf.A.C. Campbell, On Selfhood and Godhood, p.248 ـ3
 E. Fromm ـ4
 cf. E. Frumm, Psychoanalysis and Religion, New Haven, 1950, p. 29 ـ5
 Scott Hatfileld ـ6
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  . یکی از انواع دین خواهد بود
  
  1ها های مشترک آن ـ تعریف ادیان با توجه به جنبه5

پیشتر گفته شد که یافتن جنبه مشترک میان ادیان کار دشواری است؛ زیرا متوقف بر 
اسایی مصادیق دین است و شناسایی مصادیق متوقف بر تعریف دین است و تعریف شن

های مشترک بستگی دارد و گفته شد که راه حلّ تعریف را باید در  دین به شناسایی جنبه
  .منطق جست

عنوان نمونه  به. اند در عین حال، برخی دین را با توجه به همین مشکالت تعریف کرده
وی نخست، . کند گونه تعریف می ین معاصر، دین را همین فیلسوف د2،»جان هیک«

گاه  کند، آن  را امر مشترک میان همه ادیان معرفی می4 یا رستگاری3اندیشه نجات، رهایی
  .کند کند، تعریف می عنوان نظامی که راه نجات و رستگاری انسان را ارایه می دین را به

میان همه تعاریف قابل توجه بسیاری در پی آن بودند که عنصری را بیابند که 
دهد و بنابراین  این عنصر اگر وجود داشته باشد، گوهر دین را تشکیل می. مشترک باشد

عنوان امر مشترک  ها به عنصری را که آن. توان انتظار داشت که محور هر دینی باشد می
د به اعتقا) اگرچه میان همه ادیان مشترک نیست(اند،  میان اغلب تعاریف مشترک یافته

خدا، هم . رود کار می وجود نیروی کیهانی متعالی که غالباً کلمۀ خدا برای آن به
طور  گر ذات واحد است و هم ذات متعدد؛ اگرچه مفهوم یکتاانگاری به نمایان

در حالی که وجود نیروی متعالی . انگاری پذیرفته شده است تری از مفهوم کثرت گسترده
ها دربارۀ ذات او، به  سش قرار گرفته است، تصورات آنداران کمتر مورد پر از سوی دین

                                                 
 Definition with resptect to common aspect ـ1
  John Hick ـ2
 Deliverance ـ3
 Salvation ـ4
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گونه است و به نظر  همان اندازه مبهم، نامعین و متفاوت است که خود تعاریف دین این
اند، خدا را به شیوه خود  رسد هریک از نویسندگان بزرگ که دربارۀ دین قلم زده می

  :کنیم های آن اشاره می  نمونهاینجا تنها به تعداد اندکی از. اند درک کرده و پذیرفته
 او را 2،»ویلیام جیمز«کند و  معرفی می» گذار اخالق قانون«عنوان   خدا را به1»کانت«
 اعتقاد دارد که خدا 3»ماتیو آرنولد«. توصیف کرده است» بخش برتر طبیعت«عنوان  به
  4».کاری است نیرویی است که سبب درست«

 در یکی از 6»برگسون«. است» دان ترین ریاضی بزرگ« او 5،»سِر جیمز جینز«به نظر 
گاه که  اش، آن معرفی کرده و در کارهای بعدی» نیروی خالق«کارهای پیشترش او را 

  9. خواند8» و معشوق7عشق«افکارش به عرفان گرایید، او را 
بینیم که به همان تعداد که برای خدا تعریف وجود دارد، برای دین نیز  بنابراین می

ای که باید مورد تأکید قرار گیرد این است که خدا نامحدود است،  ؛ ولی نکتهوجود دارد
اند  برخی از کسانی که کوشیده. تواند ذات او را دریابد بنابراین فهم محدود ما هرگز نمی

تا خدا را تعریف کنند، عنان خیال خویش را از دست داده و تأمالت خام خود را بدون 
  .اند  رها کردههرگونه ارتباطی با واقعیت،

خوبی  تواند به اند که ذهنشان می  گروهی دیگر در حالی که در پی چیزی بوده

                                                 
 Kant ـ1
  William James ـ2
 Matthew Arnold ـ3
 cf. Brightman, op. cit., p. 81 ـ4
 Sir James Jeans ـ5
 Bergson ـ6
 Love ـ7
 Beloved ـ8
ـ cf. Henry Bergson, The Two Sources of Religion and Morality, pp. 245 ـ9
6 
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خدا . اند که خدا متعالی است ولی اینان از یاد برده. اند بپذیرد، خدا را همان طبیعت دانسته
اعتقاد بر این است که شناخت خدا . توان او را شناخت توان احساس کرد، ولی نمی را می
که عارفان بزرگ بدان تصریح  دهد، ولی همین شناخت نیز چنان ربه عرفانی رخ میدر تج
  .اند، شناختی ناقص، گریزان و هماره با تیرگی است کرده

با این حال ممکن است برخی از . بنابراین، یک تعریف جامع از خدا ممکن نیست
یاری برای دین ولی به نظر بس. صورت تعریف ارایه نمود مفاهیم مربوط به خدا را به

. تری از خدا نیاز دارد تعریف دین به درک دقیق. توان همین کار را نیز انجام دارد نمی
دست آورد و  توان به توان پرسید که آیا چنین مفهومی از خدا را می پس اینک می

  چگونه؟
  

  نقد و بررسی تعریف مبتنی بر امور مشترک
های دیگر، خالی از  د شد، مانند تعریفاین تعریف عالوه بر اشکالی که پیش از این یا

در هر دو . انتقاد نیست؛ زیرا اندیشه نجات و رهایی دین، یا جنبۀ معرفتی دارد یا عملی
گر ماهیت و  صورت، دین به یکی از ابعاد آن تعریف شده است و یکی از ابعاد دین، بیان

  .گوهر آن نیست
  
  1ـ تعاریف جامع6

هایی که  هایی، همه جنبه در چنین تعریف. تتعریف جامع، تعریف چند وجهی اس
گونه  در واقع جامعیت این. شود گونه پراکنده در دیگر تعاریف آمده است، جمع می به

گونه  اند و از این جهت هیچ ها بدین جهت است که همه ابعاد دین را لحاظ کرده تعریف
) ی، اخالقی و عملیمعرفتی، عاطف(که گفته شود ابعاد یاد شده،  کاستی ندارند؛ مگر آن

اگر چنین باشد، این تعریف نیز جامع نخواهد بود و در نتیجه . در همه ادیان وجود ندارد

                                                 
 Comprehensive definition ـ1
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  .توان گفت تعریف حقیقی که نسبت به همه ادیان جامعیت داشته باشد، ممکن نیست می
های تحلیلی درون  ای به پژوهش که تا چه اندازه این اشکال اهمیت دارد، تا اندازه این

شاید بتوان گفت که بر اساس نوعی توجیه عقالنی و . نی ادیان مختلف بستگی دارددی
توان ابعاد یاد شده را در همه ادیان پذیرفت، اگرچه گسترۀ هریک از  شناسانه، می روان
  .ها در ادیان یاد شده تفاوت داشته باشد آن

رت است از دین عبا: در هر صورت، یکی از تعاریف از این دسته از این قرار است
مجموعه عقاید، اخالق، قوانین و مقرراتی که برای ادارۀ امور جامعه انسانی و پرورش 

 اگر این مجموعه آسمانی باشد، دین الهی است وگرنه بشری خواهد 1.ها الزم است انسان
  .بود

های شخصی و جمعی  دین از مجموعۀ عقاید، اعمال و انگیزه: »پیترسون«تعریف 
   2.بر محور مفهوم واقعیت نهایی شکل گرفته استتشکیل شده است و 

  
  نقد و بررسی تعریف جامع

در این تعریف، هم بُعد معرفتی . در این تعریف، ابعاد متعدد دین لحاظ شده است
تنها چیزی که ممکن است . دین مورد توجه قرار گرفته است، هم بُعد اخالقی و عملی آن

هم  ظ نکردن بُعد عاطفی دین است که آندر مورد کاستی این تعریف گفته شود، لحا
پذیر است؛ زیرا عواطف  که در تعریف پیترسون به اشاره آمده است، توجیه عالوه بر این

در متن ایمان جای دارد و شاید بتوان گفت که ایمان، بدون دخالت عواطف تحقق 
 تنها پذیرد؛ زیرا ایمان، محصول فعالیت صرف عقلی نیست؛ به همین خاطر است که نمی

که ردّ دالیل نیز سبب سلب ایمان  انجامد، چنان دالیل و شواهد عقلی به ایمان نمی
تواند بر مبانی عقلی  مشغولی فراتر از عقل انسان است که می ایمان محصول دل. شود نمی

                                                 
   94یعت در آینه معرفت، جوادی آملی، عبداهللا، شر. ک.ر ـ1

 cf. Peterson, P. 4 ـ2
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از این گذشته، این تعریف، مجموعه قوانین قراردادی و دستوری . و خردپذیر استوار باشد
هایی را داشته باشد، در بر  ها را که چنین ویژگی حزاب و انجمنمصوّب مجالس، ا

  .که چنین چیزی نه مدلّل است و نه متعارف گیرد و حال آن می
های اساسی ادیان باشد، وجود ندارد؛ زیرا  از این گذشته، تعریفی که شامل همه جنبه

 1ع سنتی شامان،ـ جوام1: توان بر چند دسته تقسیم کرد به اعتقاد بسیاری ادیان را می
  ) اعتقاد به ارواح (3دارانگاری  و جان2توتمیسم

ـ سه مورد از ادیان توحیدی مهم در تاریخ جهان، یهودیت، مسیحیت و هندویسم 2
  4.دین چندخدایی هستند

بر مفاهیم ها  آن. بودیسم، کنفوسیوس و تائوئیسم خدا ندارند: ـ ادیان شرق دور3
  .کنند اخالقی تأکید می

  
  یف کارکردی ـ تعر 7

تعریف کارکردی آن تعریفی است که بر نقش دین در استحکام یا بقای نهاد جامعه 
  .یا فرهنگ توجه ویژه دارد

این واقعیت که این شیوه تعریف مشکالت فلسفی بسیاری را در پی دارد و ذهن 
دانان را به خود مشغول کرده است، مانع از این نشده است که  بسیاری از منطق

  .شناسان دین، به آن جذب شوند ویژه جامعه ناسان بهش جامعه
  :توان گفت که دین شایستگی و قابلیت چنین کارکردهایی را دارد می

کند تا بر مشکالت مربوط به عدم تعادل  أـ در سطح شخصی، به انسان کمک می

                                                 
 Shaman ـ1
 Totemism ـ2
 Animism ـ3
 Polytheistic ـ4
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  .شخصیتی، هویت، معنی زندگی، تعقل اخالقی و مانند آن فایق آید
هایی که به  های بالقوه فاقد ریشه را در جامعه و انجمن سانـ در سطح گروهی، ان ب

  .سازد بخشد، وارد می زندگی شخصی جهت و معنی می
بخشد، احساس  ـ در سطح اجتماعی، حاکم شدن نظم اجتماعی را مشروعیت می ج

کند و قواعد اخالقی مربوط به ارتباط درونی نهادهای اجتماعی  محرومیت را جبران می
  .کند یس میبزرگ را تأس

های علمی  تعریف دین بر حسب کارکرد و نقش آن ممکن است در برخی از تحلیل
های مورد توجه از همکاری برای  اجتماعی، سودمند باشد و بدین طریق بسیاری از جنبه

  .زندگی اجتماعی را روشن سازد
برای این . پردازد ها به تفاوت ماهوی دین با مثالً تمایالت انسان نمی گونه تعریف این

  1.منظور باید به تعاریف ماهوی رجوع کرد
  

  شناسی نقش کارکردی دین در جامعه

  :ـ تبیین ابزارانگارانه و اجتماعی 1
  .ـ دین ابزار وحدت و پیوستگی اجتماعی است1
  .های اخالقی است ای برای اجرای الزام ـ دین وسیله2
  . قات اجتماعی استای برای اعتبار و اجرای نابرابری میان طب ـ دین وسیله3
تواند درگیری با دیگران  ـ دین وسیله این است که به کمک آن کسی یا گروهی می4

  .ها تسلط یابد را درست جلوه دهد یا بر آن
  .ای برای تأیید نابرابری میان زن و مرد است ـ دین وسیله5
  .ای برای ایجاد تغییرات اجتماعی است ـ دین وسیله6

                                                 
 cf. James A. Backford, 1980  ـ1
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  . فظ نظم اجتماعی استای برای ح ـ دین وسیله7

  )شناسانه یا روان(گرایانه  ـ تبیین عقل 2
عنوان نمونه، مسایل مربوط به  به. ـ دین با نیازهای عمیق روانی انسان سر و کار دارد1

  .کند وجود، اخالق، مرگ، بدبختی، رنج و عدالت ما را تبیین می
نیم بر نیروهایی که به لحاظ توا وسیله آن می کند که به ـ دین ما را به ابزاری مسلح می2

  .اجتماعی و روانی فراتر از ما هستند، غلبه کنیم
وسیلۀ آن  ـ دین واکنشی مربوط به ساختار اجتماعی است و ابزاری است که به3
  )1اصل توتم دورکیم. (صورتی انتزاعی پرستید توان چیزی را به می

دیدارهای طبیعی، مادی و وسیلۀ پ ـ دین تعبیری از ترس ما از احساساتی است که به4
  .شود زیستی در ما برانگیخته می

هایی که  ویژه آن واقعیت های متفاوت به ـ دین بیانی از نیاز ما به ارتباط دادن واقعیت5
  .ناپذیر است ایم و نیز حوادث تبیین در خواب تجربه کرده

اع و نیروها توانیم رابطۀ خود را با دیگر انو وسیلۀ آن می ـ دین ابزاری است که به6
  .تبیین کنیم

  .ها بیان کنیم توانیم رابطۀ خود را با دیگر گروه وسیلۀ آن می ـ دین ابزاری است که به7
  2.بخشد دین به ما احساس هویت و شخصیت می

  هایی از تعاریف کارکردی نمونه
  3ـ تسکین اضطراب و دلواپسی و افزایش اتحاد اجتماعی1
  1بستگی نهایی ـ دل2

                                                 
  Durkhim's Totemic Principle ـ1
 cf. Merton, Social Theory and Social Structure, Tambiah,S, 1990, Chs 14 ـ2
&15  
 B. Malinowski ـ3
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ی از اشکال و رفتارهای نمادین که انسان را به شرایط غایی وجود ا ـ مجموعه3
  2.سازد خودش مربوط می

جادو و دین ابزاری را : گوید او می.  دیدگاه دیگری دربارۀ دین دارد3»کالوِرتن«
دست  تواند به کمک آن نیرویی به گردد و می کند که سبب ایمان انسان می آشکار می

  .ه کند و جهان را با آرزوهای خود منطبق سازدآورد که با آن بر محیط غلب
منظور تکمیل   دین آن واقعیت فراگیری است که کوشش انسان به4:»دوپر. دبلیو«

خود، تکمیل آگاهی، جهان و جامعه را در نظامی ماقبل علمی و متافیزیکی مربوط به 
  5.نمادهای مطلق در بر دارد

ین تکیه دارد، یعنی بر کاری که دین توجه داریم که این تعریف بر کارکرد و نقش د
تعاریف کارکردگرایانه متعددی وجود دارد، ولی . دهد برای هر فرد و جامعه انجام می

شناسی و حتی میان متکلمان  شناسی، الهیات، جامعه ها را که در انسان من یکی از آن
  . ت اس6»سی گیرتز«این تعریف از . کنم اهمیت بیشتری پیدا کرده است، مطرح می

وسیله  هایی را به دین مجموعه نمادهایی است که حاالت و انگیزه: گوید وی می
آورد که نافذ، فراگیر و بسیار بادوام  مفاهیم منظمی از ترتیب عام هستی در انسان پدید می
ها کامالً  دهد که آن حاالت و انگیزه است و این مفاهیم را در پوششی از واقعیت قرار می

  7.رسند واقعی به نظر می

                                                                                                            
 Paultillich ـ1
 Robert bellah ـ2
 Calverton ـ3
 W. Dupre ـ4
ــ5  cf. W. Dupre, Religion in Primitive Cultures. A Study in ــ
Ethnophilosophy, Den Haag ـ Paris, 1975, p. 66. 
 C. Geerts ـ6
 ,cf. C. Geertz, Religion as a Cultural System, in: M. Banton (ed.) ــ 7
Anthropological Approaches to the Study of Religion, London, 1966, p. 3ـ 
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هایی  دیدگاه کسی که به نظامی از باورها اعتقاد دارد که بیرون از نظام: تعریف دیگر
  .اند دینان بنا کرده است که درست

دین مجموعه منسجم باورهایی : اند گونه بیان کرده برخی نیز تعریف کاربردی را این
 و نیز فهم آن های شخصی یا گروهی را دربارۀ ذات یا ماهیت واقعیت است که دیدگاه

  .سازد مشخص می
چه که  ها این است که رابطه میان دین رسمی ما و آن اهمیت این تعریف به نظر آن

ها بر این باورند که همه ما در  آن. سازد دانند، روشن می بستگی اولی خود می آن را دل
توانم آن را گوهر واقعیت بنامم،  سراسر زندگی به تحقیق و جستجوی چیزی که می

کنم این جستجو، اساس همه زندگی ماست، اگرچه اغلب  گمان می. ایم ذب شدهج
این جستجویی است که . روشن و یا ظاهر نیست و غالباً دارای ماهیت دینی روشنی نیست

ممکن است ما بر آن خیلی متمرکز شده باشیم و یا از آن پرهیز کنیم، یا نتوانیم به دالیل 
ی در عین حال مبنا و تعریف زندگی ماست و پیشرفت ما بسیاری آن را به پیش ببریم، ول

  . در این جستجو، میزان سعادت و رضایت ماست
عنوان دین رسمی خود انتخاب  چه را که به در نهایت ممکن است این جستجو با آن

ایم، یکی باشد یا نباشد؛ زیرا هر دین تنها یک تعبیر از میان تعابیر متعدد و ممکن  کرده
بسیاری از ما بخشی از عقیده و ایمان معینی هستیم که بیرون از عادت و . آناست نه همه 

های کامالً متفاوتی  آسودگی است؛ یا نتیجۀ تولد اتفاقی است ولی قلب ما را به جریان
های دیگر است که واقعاً برای ما اهمیت دارد و ابزاری است که از  برد و همین جریان می

  .شویم  واقعیت نزدیک میها ما به ژرفای ذات طریق آن
دین نظریه کلی و عام این :  نیز تعریفی کارکردی ارایه کرده است1»کارل مارکس«

  .جهان، محتوا، منطق، دیدگاه معنوی، شور و شوق، ضمانت و تبیین اخالقی آن است

                                                 
 Karl Marx ـ1
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ای که بدان   دین عبارت است از رابطه میان انسان و نیروی انسانی ویژه1به نظر برخی
رو، به گاه سختی به انسان  از این. کند د و خود را وابسته به او احساس میعقیده دار
چنین به انسان امید به آینده بهتر  هم. بخشد دهد و به گاه ترس به او قوت می آرامش می

دین امری . دهد دین به زندگی انسان معنی می. هم در جایی که پایان ندارد دهد، آن می
. سازد دین اغلب انسان را برای جایگاه برتر آماده می. روانی، احساساتی و مادی است
  . کند، اگرچه ادیانی نیز وجود دارد که چنین نیستند دین غالباً بر یک خدا تأکید می

نیروی ایمان، درون : گونه تعریف کرده است دین را این) وایتهد(و در جای دیگر 
   2.کند انسان را تطهیر می

 چهل و هشت 3،»شناسانه درباره دین ای روان مطالعه«در کتاب خود به نام » لئوبا«
  .تعریف متفاوت از دین را فهرست کرده است

به عقیده وی، دین .  ارایه کرده است4»کلیفورد گیرتز«بهترین تعریف از این نوع را 
مند،  های قدرت منظور ایجاد حاالت و انگیزه ای از نمادها که به مجموعه: عبارت است از

رود،  کار می ای از واقعیت به دوام در انسان، از طریق مفاهیم منظم با بهرهفراگیر و با
  5.رسد ها کامالً واقعی به نظر می ای که آن حاالت و انگیزش گونه به

  
  نقد و بررسی تعریف کارکردی

این تعاریف شامل هرچیز دیگری که این آثار را . ـ شمول و ابهام بیش از اندازه1
هایی تعریف شده است که   به تعبیر دیگر، دین به آثار و ویژگیشود و داشته باشد، می

                                                 
 Keith Sweeney ـ1
 cf. J.Huxley, Religion without Revelation, p.40 ـ2
 cf.  A psychological Study of Religion, p. 234 ـ3
 Clifford Geertz ـ4
 ,cf.Clifford Geertz, Religion as a Cultural System, in: M. Banton (ed.) ــ 5
Anthropological Approaches to the Study of Religion, London, 1966, p. 3ـ 
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  .اختصاص به آن ندارد
  .ـ ویژگی کلی متغیرهای کارکردی، پدیدارهای دینی مبهم است2
  .عنوان امری کالً تغییرناپذیر ـ تصور دین به3
  . کند ـ این تعریف ما را به جداسازی از پدیدارهای غیر دینی کمک نمی4
بیشتر مردم با . کنند ارکردی نیز چیزی بیش از امور مشترک را بیان نمیـ تعاریف ک 5

رمز و راز، ترس، شگفتی، تحقیق و تخیل ارتباط نزدیکی دارند و به ارتباط خویشاوندی 
و وفاداری خود توجه دارند، به متعلقات خود نیازمندند و از انزوا و تنهایی برخوردارند؛ 

  . دار هستند ها به یقین دین نساناگر دین همین امور باشد، همه ا
برخورداری از چنین امور انسانی چیزی است و برابری آن با دین امری دیگر است و 
. اگر تفاوت میان این امور را آشکار نسازیم، از کمک به گسترش علم فاصله بسیار داریم

ی و بند با جداسازی امور مشترک است که به گسترش علم و وظیفه تبیین علمی، رسته
  1.ایم تشخیص علمی کمک کرده

دار  الزمه تعریف کارکردی این است که همگان دین(ـ غیر از اِشکالی که گفته شد  6
  :، اشکال دیگری نیز مطرح است)باشند و هر چیزی دین باشد

کند که هر نظامی که معانی غایی به انسان  تعریف کارکردی بر این نکته داللت می
این امر ممکن است به نتیجۀ غریبی . ی آن، نظامی دینی استببخشد، قطع نظر از محتوا

عنوان نمونه، تا زمانی دین است که نقش این  بنابراین دیدگاه، دین مسیحی، به. بیانجامد
ارزش غایی یا مشروعیت را داشته باشد، ولی اگر این نقش از میان برود دیگر مسیحیت 

اند که  کار برده ای به د را به شیوههای خو در واقع کارکردگراها خواسته. دین نیست
تنها کسانی آن را . کس قابل پذیرش نیست کند که برای هیچ تصویری از دین ارایه می

                                                 
 .cf. M. Muller, Introduction to the Science of Religion, London, 1873, p ــ 1
123: "All real science rests on classification 
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  1.اند، یعنی خودشان پذیرند که آن را ترسیم کرده می
بدون تردید در هندوستان، بودیسم، هندوییسم، جاینیسم، مسیحیت، اسالم و مانند آن 

عنوان یک پدیده  داند؛ هر چند به کس یک همایش را دین نمی  هیچدانند، ولی را دین می
  2.اجتماعی، نکات بسیاری دارد که با برخی از اَشکال رسمی دین شباهت دارد

پذیرد و نیز وقتی که یک  ـ فهم عرفی یا تبادر ذهنی نیز چنین گستردگی را نمی 7
شان مطالعه پیرامون نازیسم، کنیم، مقصود گوید ما دربارۀ دین مطالعه می شناس می انسان

رسد که تعریف کارکردی از دین   به تعبیر دیگر، به نظر می3.ها نیست کمونیسم و همایش
  4.با درک متعارف از دین سازگار نیست

دار و از او به تعریف دین  دین، به تعریف دین آیا ممکن است از طریق تعریف بی
  دست یافت؟

  
  )ابیبدوی یا اعر (تعریف کاربردی کافر

گونه که تعریف دین، متعدد و متفاوت است، تعریف نفی دین یا منکر آن و یا  همان
کافر نیز چنین است و هرکس با توجه به ذهنیت یا سلیقه خود آن را لحاظ کرده است و 

  .توان از شناسایی آن یا او به شناسایی دین دست یافت به همین خاطر، نمی
معنی این واژه به عوامل بسیاری وابسته . است اغلب بد فهمیده شده 5»کافر«واژۀ 

. کار رفته است کار برده است و در مورد چه کسی به مثالً چه کسی این کلمه را به. است

                                                 
 ,cf. S. J. Casey, Definitions of Religion: A Matter of Taste, Horizons ــ 1
1984, p. 94 
 cf. Vempeny, Ishanand, Krishna and Christ, Pune Anand, 1988, p. 4 ـ2
 cf. Bellah, five religions of modern Italy ـ3
 cf. P. H. Vrijhof, Religion and Christian Faith: Some Sociological ــ 4
Comments, in: E. Van Beek ــ  Sherer (eds.), Explorations in the ـ
Anthropology of Religion, Den Haag, 1975, p. 292 294ـ  . 
 Pagan ـ5
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کار  ها به دهد که این واژه در آن شماری را پوشش می مدخل ورودی این بحث موارد بی
  .گان سودمند باشدتوان برای هم انجامد که می رفته است و به تعریفی کاربردی می

ای انگلیسی مربوط به قرن میانه اقتباس شده که خود از واژۀ  از واژه ،»Pagan«واژه 
این واژه نیز از واژه .  است1اخذ شده است که به معنی موطن »Paganus«التین 

»Pagus «است، گرفته شده است2التین که به معنی کشور یا ناحیۀ روستایی  .  
واژه که مردمان شایسته را، که بیرون از منطقه شهری زندگی زودی این  پس از آن به

امروزه، این واژه . های متعدد ضمنی پدید آمد منظور داللت کرد، به کردند توصیف می می
برند که طبقه  کار می کنند، در مورد کسانی به را کسانی که در مناطق مرکزی زندگی می

  .رفت کار می  در عصر امپراطوری روم بهمشابه همین نیز احتماالً. پایین جامعه نیستند
آمد و پس  رسد که اغلب، امور در شهرها پدید می در گذشته و نیز امروزه به نظر می

روستاها غالباً از آخرین اخبار، مدها و تحوالت . یابد از آن در روستاها نیز تحقق می
رسید و  روستا میهر دینی که بسا شهرها را درمی نوردید، دیرتر به . روحی عقب بودند

در نتیجه بسا که کفر همان دینی باشد که در شهرها از میان رفته و هنوز در روستاها باقی 
گذشت تا مبلغان بتوانند عقاید کشاورزان روستایی را تغییر  زمان زیادی می. مانده است

) عرابیبدوی یا ا(بنابراین کافر . شد زودی انجام می دهند، در حالی که این امر در شهر به
  .داد که دین جدید رواج یافته بود، ادامه می عمل به دین قبلی را حتی پس از آن

از دیدگاه آنان، ساکنان شهرهای بزرگ دالیل متعددی بر کوچک شمردن کافران 
کردند، همۀ روز  به نظر آنان، بدویان که به گونۀ غریبی لباس به تن می. داشتند) بدویان(

. ای بودند سواد و تربیت ناشده کردند، افراد نادان، بی میرا در خاک و آلودگی کار 
  .پرستیدند ها خدایان غیر واقعی را می ها تا مدت عالوه بر این، آن

  

                                                 
 Country Dweller ـ1
 Rular Area ـ2
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  )صوری(تعاریف رسمی 
را در فرهنگ لغت ببیند، تعاریفی را ) بدوی ـ کافر( Paganاگر کسی بخواهد واژه 

  :یابد که بدین قرار است می
ـ کسی که هیچ دینی 3. پرست ـ بت2. هودی و مسلمان نیستـ کسی که مسیحی، ی1
.) داند گذرانی می کسی که سعادت را در خوش(گذران  ـ خوش5ـ غیر مسیحی 4. ندارد

ـ کسی که 8. شناسد ـ کسی که خدا را نمی7. پرستد ـ کسی که خدایان دروغین را می6
  .به هیچ دینی اقرار و باور ندارد

  : ۀ نادرستی این تعاریف یادآوری کردتوان دربار دو نکته را می
  . ـ این تعاریف تحت تأثیر فرهنگ غربی یهودی ـ مسیحی حاکم، قرار دارد1
  .تر از یک تعریف هستند ها گسترده ـ این2

یسم، بومیان آمریکا، عارفان منکر خدا و ییسم، هندویاین تعاریف، بودیسم، تائو
  .شود ملحدان را شامل می

  
  وجه به تاریخ آن ـ تعریف دین با ت 8

به تعبیر دیگر، . به نظر نگارنده، تعریف دین باید با توجه به تاریخ متواتر و قطعی باشد
گاه با تکیه بر  ناپذیر عقلی و برون دینی و آن نخست باید با استناد به دالیل قطعی و تردید

.  اقدام نمودگاه به تعریف آن عنوان دین لحاظ کرد، آن یافتی را به بینات درون دینی، ره
های متعددی بر تعاریف   از جنبه،»سنت وحیانی نبوی«در این صورت تعریف دین به 

طور خاص به  یادشده برتری دارد؛ بدین جهت که هم همۀ ابعاد دین را در بر دارد و هم به
از این دیدگاه . دارد الهی بودن آن اشاره دارد و هم تاریخ و متن دین را از نظر دور نمی

ین میان ادیان آسمانی و بشری مشترک لفظی است و نه معنوی، بنابراین، اگر واژۀ د
شود  اند، اشکالی بر تعریف یاد شده وارد نمی پرستی را نیز دین نامیده توتمیسم یا حتی بت

  .و به همین خاطر، هم جامع است و هم مانع



196  تعریف و خاستگاه دین

بنای چندان تاکنون معلوم شد که اوالً، بسیاری از تعاریف ارایه شده برای دین، م
نظران با  ثانیاً، صاحب. های آشکار نیست کم پیراسته از کاستی خردپذیری ندارد و دست
های دست و پاگیر و  اند که ارایه تعریف برای دین، محدودیت این تعاریف نشان داده

های خود، تعریفی از دین ارایه کرده  آور ندارد و هرکسی با توجه به عالیق و آگاهی الزام
لثاً، تعاریف یادشده، اغلب تاریخ پیدایش ادیان و ظرف تحقق عینی آن را نادیده ثا. است
تعریف نگارنده که با توجه به همین نکته اخیر ارایه شده است، هم با متن دین . اند گرفته

کم  گیری و گسترش آن را نادیده نگرفته است و دست سازگار است و هم تاریخ شکل
  . گیرد شکال در بر میادیان بزرگ آسمانی را بدون ا

به هر حال، خواه ارایه تعریف جامع از دین ممکن باشد و خواه نباشد، مصادیق مورد 
البته برای فرق نهادن میان دین و دیگر افکار و عقاید، باید به . بحث دین روشن است

محتوای دین نظر کرد، یعنی باید به لحظات ویژه و زودگذری که در هر دینی وجود 
  1.ر کرددارد، نظ

ویژه بحثی را که اینک باید آغاز کنیم، یعنی  گونه مباحث به  منظور از دین در این
خاستگاه و منشأ دین، ادیان بزرگ جهان مانند اسالم، مسیحیت، یهودیت، زرتشت و در 

  .مرتبه بعد، بودا و هندوست
  

  های تحلیلی برای ارزیابی تعاریف دین پرسش

این . هایی تحلیل کرد و به ارزیابی آن پرداخت پرسشتوان با طرح  هر تعریفی را می
  : ها بدین قرار است پرسش

 آیا تعریف، دارای محدودۀ کوچک 3گرا؟  است یا شمول2ـ آیا تعریف، انحصارگرا1

                                                 
 Mare De Hingh ـ1
 Exclusive ـ2
 Inclusive ـ3
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  شود؟  گیرد یا گسترده است و ادیان بسیاری را شامل می است و ادیان اندکی را در بر می
 یعنی آیا دین، دیدگاه 3.طرف  و یا بی2گرا  نفی است یا1گرا ـ آیا تعریف، اثبات2

  تأییدی دارد یا انتقادی و یا غیر مشخص؟
 آیا تعریف، با مغز سروکار 6 یا عملی؟5 است یا انگیزشی4ـ آیا تعریف، شناختاری3

  )عقل، احساس، رفتار(دارد یا با دل یا با دست؟ 
عریف، بر متعلق مورد توجه  آیا ت7.ـ آیا تعریف، عینی است یا ذهنی یا میانۀ آن دو4

یعنی فاعل و رفتارهای دینی؛ (دین، یعنی غایت دین، متمرکز است یا بر موضوع دین 
  یا بر چیزی میانۀ آن دو؟) مکلف

مندانه؟  شناسانه یا تاریخ شناسانه یا انسان شناسانه یا جامعه ـ آیا فلسفی است یا روان5
  ) عملی ـ فرهنگی برابر است؟های ها یا نظام آیا تعریف با یکی از دیدگاه(

                                                 
 Positivism ـ1
 Negative ـ2
 Neutral ـ3
 Cognitive ـ4
 Affective ـ5
 Active ـ6
 Cobjective, Subjective, Interrelational ـ7



 



  
  
  
  
  

  
  کثرت ادیان

ها را به دویست و       توان آن    نوزده دین جهانی وجود دارد که می       1،»دیوید بارت «به نظر   
بـارت حتـی در مـسیحیت       . هفتاد سنت بزرگ و تعداد بیشتری سنت کوچک تقسیم کـرد          

هـا     مجموعـه ده   2.تنهایی، سی و چهار هزار دسته و گروه دینی را شناسـایی کـرده اسـت                به
  :توان به دو دسته تقسیم کرد ها را می ز پیروان آنهزار دین و نی

  . کنند ـ کسانی که از دین صوری و رسمی معینی پیروی نمی1
  .ـ کسانی که عالوه بر ایمان، تبعیت رفتاری نیز دارند2

بـستگی فـردی و    های اساسی مربوط به این موضوع تنها با توجه به اعتقـاد و دل           پرسش
چرا ادیان پدید آمدنـد؟  : ان پایبندی به آن، از این قرار استجمعی به آن و قطع نظر از میز   

  پیدایش ادیان برای رفع کدام نیاز یا پر کردن کدام خأل در زندگی انسان بود؟
هـا و جنایـات علیـه         به گفته وی، نهادهای دینی از سویی سبب مشکالت، شـرور، قتـل            

هـا    خود برای رفع ایـن نگرانـی      انسانیت شده است و از دیگر سو بیشترین امید را به پیروان             
  . دهد می

                                                           
 David Barret ـ1
ـ 2  cf. David Barrett et al., editors of the "World Christian Encyclopedia: A ـ
comparative survey of churches and religions ـــ AD 30 to 2200." Oxford 
University Press, (2001). 
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های شناخته شده، به      ها در همه فرهنگ     پرسش مهم این است که چرا تقریباً همه انسان        
نوعی  خدا یا خدایانی ایمان دارند و آداب، عقاید و نهادهایی مربوط به ادیان مختلف را به               

  1اند؟ پذیرفته
  

  ایمان بدون دلیل

 این است که علـت بقـاء و تکثّـر انـسان در زمـین و      شود چه سبب اعجاب انسان می      آن
سلطه بر آن، تمایل ذاتی او به حـلّ مـشکالت از طریـق تأمـل در رابطـه علّـی و معلـولی و                         

دلیـل بـودن      خـاطر دالیـل آن، بـا بـی          میل انسان به پذیرش هر چیزی بـه       . هاست  کاربرد آن 
 و به علل اشیاء توجه ویژه       گراست  با این حال اگرچه ذهن انسان واقع      . ایمان سازگار نیست  

ــسان   ــه ان ــاً هم ــی تقریب ــوب    دارد، ول ــاریخ مکت ــول ت ــا در ط ــر اســاس داوری (ه ــای  و ب ه
به عقاید دینی ایمان داشته و ایمان آنان بر هیچ مـدرک            ) شناسان حتی پیش از تاریخ     انسان

  2.تجربی نیز استوار نبوده است
انجامد و ممکن اسـت کـسی دالیـل          که در بسیاری از موارد، دلیل به ایمان نمی         در این 

قابل توجهی درباره چیزی داشته باشد و بدان ایمان نداشته باشد و یا ایمان عمیقـی کـه بـه                    
های درونی و رفتارهای وی جهت، سرعت و دقت ببخشد، نداشـته              افکار، آرزوها، کشش  

ری باشـد،   طورکلی فاقد دلیـل و پـشتوانه نظـ          که ایمان، به   پذیر نیست، ولی این     باشد، تردید 
  .سخت تردیدپذیر است

های مختلفـی قابـل تـصور اسـت کـه هریـک از          پذیرش چیزی و ایمان به آن، به گونه       
خـاطر نیـافتن دلیـل قطعـی بـر ردّ امـر مـورد توافـق                   کـه بـه    آن. توان دلیل نامید    ها را می    آن

خـاطر    خاطر اعتماد به سخن معتبری آن را قبول کرده یـا بـه              همگان، چیزی را پذیرفته یا به     
                                                           

 .cf. Inquiry magazine, Volume 19, Number 3 ـ1
 ibid ـ2
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بستگی پیدا کرده است، کاری مدلّل انجام داده اسـت و در واقـع در                 امور دیگری بدان دل   
ایمـانی بـه موقعیـت       ای رخ نموده است که او را از وضعیت بی           دستگاه شناسایی وی پدیده   

کسی که ایمان به چیزی نداشته است و تحت تأثیر هیچ محـرّک             . ایمان منتقل کرده است   
ناشـناخته  . ایمـانی بیـرون رود   ار نگرفته است، ممکن نیست از وضعیت بی    و مؤثّر بیرونی قر   

توان پذیرفت ایـن اسـت        چه را که می     آن. ماندن علت ایمان، غیر از علت نداشتن آن است        
های شناخته شده بنا نشده است، اما بدون دلیل           ها بر دلیل و علت      که ایمان بسیاری از انسان    

هـای حـواس، فاهمـه و         د بود؛ زیـرا کنتـرل همـه ورودی        بودن آن هرگز قابل اثبات نخواه     
بـرای توضـیح بیـشتر      . پذیر نیست تا به نفی دلیل حکم نمـود          های انسان امکان    مرکز کشش 

  :پردازیم ها یا دالیل پذیرش می این مسأله به راه
  

  ها یا دالیل پذیرش راه

  ـ عقالنی بودن1
اگر چیزی بدین جهت که     . شدچیزی که باید مورد پذیرش واقع شود باید خردپذیر با         

مدلّل است و با قوانین و ادراکات عقلیِ روشن سازگار است، مـورد پـذیرش قـرار گیـرد،                  
هــم بــا هویــت و ذات انــسان و مــسؤولیت عقالنــی او ســازگار اســت و هــم از قطعیــت و   

کلیات عقایـد و باورهـای      . نمایی الزم را دارد    کم اطمینان برخوردار است و هم واقع        دست
تـوان از ایـن راه پـذیرفت و جزئیـات آن نیـز تـا                   مربوط به خدا، جهان و انسان را می        دینی
  .گونه است ای همین اندازه
  
  ـ مخالف نداشتن یا نیافتن آن2

 قبولی بر ضد آن وجود نداشته باشـد،          اگر چیزی را که باید بپذیریم دلیل عقلی یا قابل         
ه باشیم، اگرچه دلیل و تبیین عقلی نیـز   یا بر فرض که وجود داشته باشد بدان آگاهی نداشت         

نداشته باشد و در عین حال مورد پذیرش قرار گیرد، پـذیرش آن معیـار دیگـری دارد کـه                    
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بـه تعبیـر دیگـر، بـسیاری از آراء و عقایـد مـردم تنهـا                 . کم و بیش مورد توجه مردم اسـت       
رد یـا آنـان   خاطر مورد پذیرش واقع شده است که نظر یا دلیلی خالف آن وجود نـدا           بدین

  .به آن دلیل مخالف آگاهی ندارند
  :فقدان دلیل مخالف به چندگونه قابل تصور است

  .أـ امکان مخالفت با آن وجود داشته، ولی با آن مخالفت نشده است
فرض دوم فاقد اعتبـار اسـت؛ زیـرا         . ـ امکان ابراز چنین مخالفتی وجود نداشته باشد         ب

ولـی فـرض   . کنـد  بـه نظـر مـورد پـذیرش نمـی     مخالف نداشتن در این فرض هیچ کمکـی    
ایـن فـرض نیـز چنـد     . گونه نیست، یعنی ممکن است سبب تأیید آن نظـر باشـد   نخست این 
  :احتمال دارد

أـ موافقت و مخالفت کسانی که امکان مخالفـت بـا آن برایـشان وجـود داشـته، دارای       
  . ارزش و اعتبار باشد

  .اشدها اعتبار نداشته ب ـ موافقت و مخالفت آن ب
ها بـا     فرض دوم تأییدی بر پذیرش یک نظریه یا باور نیست؛ زیرا بر فرض مخالفت آن              

هـا نـشانی از درسـتی آن     کـه موافقـت آن   شـود، چنـان    آن نظر نیز نقـصی بـر آن وارد نمـی          
  .رو مخالفت و حتی موافقت آنان یقین یا اطمینان را در پی ندارد باشد، از این نمی

هـا تأییـدی بـر        ها دارای اعتبار است، موافقت آن       فت آن فرض اول که موافقت و مخال     
ایـن فـرض نیـز بـر        . ها نشان از کذب آن است       که مخالفت آن    صدق یک باور است، چنان    

  :دو قسم است
  .دست نیاید ها به أـ پس از جستجوی الزم، مخالفتی از آن

  .ها معلوم نشود ـ بدون جستجو، مخالفت آن ب
را ممکن است آنان مخالفـت کـرده باشـند و در نتیجـه              فرض دوم فاقد اعتبار است، زی     

ها کاذب باشد، ولی کسی بدان آگاهی نداشته          خاطر مخالفت آن    باور یا نظریه مورد نظر به     
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شـود؛ پـس فـرض عـدم          آگاهی نداشتن به کذب یک نظریه، سبب صـدق آن نمـی           . باشد
  .ارزش است مخالفت که بدون تحقیق و بررسی باشد، بی

فتن مخالفـت معتبـر پـس از جـستجوی الزم اسـت، در صـورتی کـه                  فرض اول که نیـا    
دهنـده    پژوهش مربوط به آن مناسب آن باشد، فرض قابل تـوجهی اسـت و در واقـع نـشان                  

که دربـارۀ اعتبـار یـا         حاصل آن . صدق یا اعتبار و حجّیت نظریه یا باور مورد پذیرش است          
جـا داوری کـرد بلکـه      کلی و یـک    طور  اعتباری معیار دوم یعنی مخالف نداشتن نباید به         بی

  .های مختلف آن را جداگانه بررسی نمود باید فرض
  
  ـ ناتمام بودن دلیل مخالف3

ای بدین جهت پذیرفته شود کـه دالیـل مخالفـت آن ناتمـام                ممکن است باور یا نظریه    
گردد؛ زیرا ناتمامی دالیـل مخـالف        های مختلف معیار دوم باز می       این معیار به فرض   . باشد
هـایی کـه در معیـار دوم گفتـه شـد، اینجـا نیـز                  بنابراین فرض . نند نیافتن دلیل معتبر است    ما

  .شود ها بررسی می اعتباری این معیار بر اساس همان فرض گردد و اعتبار یا بی مطرح می
  
  ناپذیری ـ تحقیق4

طـور کلـی آن نظریـه        ای ایـن باشـد کـه بـه           ممکن است معیـار پـذیرش بـاور و نظریـه          
اثبات آن نه از راه عقل ممکن است و نه از راه مورد اطمینـان دیگـری؛               . یر نیست پذ  تحقیق

پذیرش چنین باوری اگرچه ارزش و اعتبـاری نـدارد و نیـز             . مانند تحقیق دربارۀ مشهورات   
ای از باورهـای بیـشتر مـردم را تـشکیل             پـذیر نیـست، ولـی بخـش گـسترده          اگرچه تحقیـق  

  .دهد می
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  عتبروسیلۀ نقل م ـ تأیید به5
آور و بر هر دو فرض، حوزۀ نقـل یـاد شـده     آور است و یا اطمینان    نقل یاد شده یا یقین    

یا مربوط به باور و نظر است و یا مربوط به کنش و رفتار و یا مربوط به نظری است کـه بـه                
  . رفتار ارتباط دارد، مانند اخالق

جـا    ن معـصوم، از آن    آور باشد، مانند متن کتاب آسمانی یا سـخ          اگر نقل یاد شده یقین    
آور و معتبر است و به همین خاطر مقدمۀ برهـان قـرار       طور مطلق یقین    هایی به   که چنین نقل  

گیرد و به تعبیر منطقی، واجب القبول است، پذیرش نظر و باور و رفتاری که مستند بـه                    می
کـم    آن باشد، قطعی است و با پذیرش آن بر اساس معیار عقالنـی تفـاوتی نـدارد و دسـت                   

  .کمتر از آن نیست
آور نیست، یا راهی برای رسیدن به یقین وجـود دارد یـا وجـود                 اگر نقل یاد شده یقین    

اگر راهی وجود داشته باشد که بدون اعتماد بر آن نقل، بتوان به یقین دست یافـت،                 . ندارد
ط نقل یاد شده اعتبار ندارد، ولی اگر راهی برای یقین وجود ندارد، اگر نقل یاد شده مربو                

به پذیرش باور و نظر باشد، تأییدی بر آن اسـت ولـی اگـر مربـوط بـه عمـل باشـد، دارای                        
مراجعـه بـه کارشـناس و اهـل         . تواند معیار پذیرش آن رأی عملـی باشـد          اعتبار است و می   

  .گونه است خبره در هر کاری، همین
   

  ـ تأمین نیازهای وجودی یا روانی6
این باشـد کـه آن بـاور، نیازهـای وجـودی یـا               اگر علت و معیار پذیرش نظر یا باوری         

  :اعتباری آن به این امر بستگی دارد که کند، اعتبار یا بی روانی انسان را تأمین می
  کننده بودن نیازها قطعی باشد یا غیر قطعی أـ تأمین

  .ـ نیازهای یاد شده، نیازهای اساسی و گریزناپذیر باشد یا نباشد ب
دست آمده باشد یا از راهی غیـر          آور به   ازها از راهی یقین   ـ علم به اساسی بودن آن نی        ج
  .های مختلف یاد شده نتایج متفاوتی را به دنبال دارند فرض. یقینی
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که پذیرش    أـ اگر علم به یکی از نیازها و گریزناپذیری آن یقینی باشد و نیز علم به این                
آمـده باشـد،       یقینی به دست   سازد، یقینی باشد و از راهی       باور معینی، آن نیاز را برطرف می      

گردد و در     های معتبر معیار پنجم باز می       این معیار در واقع به معیار نخست یا یکی از فرض          
  .هر صورت دارای اعتبار است

که این نیازی اساسی و گریزناپـذیر اسـت یقینـی باشـد، خـواه ایـن               ـ اگر علم به این      ب
 باشد، خواه نیامده باشد، ولی تأمین شـدن  دست آمده یقین از راهی یقینی و دارای اعتبار به      

  .وسیلۀ پذیرش این باور یقینی نباشد، پذیرش آن ارزش و اعتبار ندارد آن نیاز به
کنندگی آن نیز یقینی باشـد، ولـی راه کـسب             ـ اگر علم به نیازی یقینی باشد و تأمین          ج

  .اقد ارزش استآن یقین، اعتبار علمی و عقلی نداشته باشد، در این صورت نیز پذیرش ف
کننـدگی آن بـاور یقینـی باشـد و      دـ اگر علم به یکی از نیازها یقینی نباشد، خواه تأمین  

  .خواه نباشد، پذیرش آن باور اعتبار و ارزش ندارد
تـوان   های متعدد این معیار اعتبار برابر ندارنـد و نمـی            چه گفته شد، فرض     با توجه به آن   

ا فرضـی کـه اعتبـار قطعـی دارد آن اسـت کـه اوالً،        تنهـ . همه را دارای ارزش برابر دانست     
ثانیاً، راه کسب این یقین اعتبـار داشـته باشـد و ثالثـاً، بـه      . اساسی بودن یک نیاز یقینی باشد    

هـای    فـرض . شـود   یقین دانسته شود که نیاز یاد شده با پذیرش آن باور یا نظریه تـأمین مـی                
  .دیگر یاد شده ارزش علمی و عقلی ندارد

   
  های درونی انسان فقت با کششـ موا7

هـای درونـی انـسان موافقـت          ممکن است پذیرش برخی از باورها و نظریات با کشش         
موافقت داشتن یا نداشتن، دلیل معتبری برای درستی بـاور یـا            . داشته باشد و یا نداشته باشد     

نظریۀ مورد بحث نیـست، ولـی در صـورت برابـری پـذیرش یـا عـدم پـذیرش آن بـاور از                    
های درونی، بر معیار مخـالف آن   ای دیگر، این معیار، یعنی موافقت داشتن با کشش     ه  جنبه

شود که تنها تـرجیح دارد، نـه          یادآوری می . ها ترجیح دارد    یعنی موافقت نداشتن با کشش    
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یـابی بـه صـدق آن یـا عـاملی بـرای               که دلیل بر صدق آن باشد و نیز راهی برای دسـت             آن
  :وان نمونه، اگر دو عقیدۀ زیر را در نظر بگیریمعن به. پیدایش صدق در آن نیست

  .أـ انسان نابودشدنی نیست
  .ـ انسان نابودشدنی است ب

هـا تنهـا    اگر فرض کنیم که این دو از همه جهات با همدیگر برابر باشـند و تفـاوت آن          
های انسان سازگار و گـزارۀ دوم ناسـازگار اسـت،             در این باشد که گزارۀ نخست با کشش       

کـه گـزارۀ      نـه آن  . ارۀ نخست نسبت به گزارۀ دوم تـرجیح دارد؛ همـین و بـس             پذیرش گز 
نخست صادق یا از صدق بیشتری برخوردار باشد و یا گزاره دوم کاذب یا کذب بیـشتری                 

  .داشته باشد
   

  ـ سازگاری با باورها و نظریات پیشین8
راء و نظریـات    خاطر بپذیرد که آن باور با آ        ای را بدین      ممکن است کسی باور یا نظریه     

  :این فرض نیز اقسامی دارد. وی سازگار است
أـ راه دیگری برای پذیرش آن وجود نداشـته باشـد؛ مـثالً نـه بتـوان آن را خردپـذیر و                

یـک از معیارهـای یـاد        مدلّل ساخت و نه بتوان آن را به نقل معتبر مستند نمود و نه به هـیچ                
  .شده بتوان مستند باشد

  .وان آن را ارزیابی کرد، ولی ارزیابی آن منفی باشدهای دیگر بت ـ از راه ب
تواند معیار صدق باشد، ولی بر فـرض          بنابر فرض دوم سازگاری با باورهای پیشین نمی       

نخست که راه دیگری بـرای ارزیـابی و مـدلّل سـاختن آن وجـود نـدارد، دو فـرض قابـل                       
  :تصور است

  .تأـ باورها و نظریات پیشین یاد شده، مدلّل و قطعی اس
  .ـ باورها و نظریات یاد شده، مدلّل و قطعی نیست ب
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اگرآن باورها مدلّل و قطعی نباشد، فاقد ارزش است، ولی اگر باورهای پیشین مدلّل و               
هـا قابـل جمـع اسـت و           چه که با آن نظریات سازگار باشد، در واقـع بـا آن              یقینی باشد، آن  

دهنـدۀ    هـا نـشان     سازگاری آن چون جمع دو نقیض یا دو ضد ممکن نیست، پس اجتماع و             
پـس بـر فـرض صـدق آراء و          . هـا تنـاقض یـا تـضادی وجـود نـدارد             این است که میان آن    

رو،  باورهای پیشین، هرگونه رأی و نظری که با آن سازگار باشد نیز صـادق اسـت، از ایـن                
  .پذیر و معتبر است پذیرش آن توجیه

  
  ـ پاداش داشتن پذیرش آن9

. ای را بدین جهت بپذیرد که پـذیرش آن پـاداش دارد     یهممکن است کسی باور یا نظر     
تواند معیار صدق و اعتبار این پذیرش یا نظریـه باشـد،     اگرچه در نگاه نخست، این امر نمی      

توان گفت این معیار نیز یک حکـم   های قابل طرح مربوط به آن، می ولی با دقت در فرض  
چنـد  . در اعتبار آن باور مؤثر اسـت      دهد،    که چه کسی و چگونه پاداش می        ندارد؛ زیرا این  

  :احتمال در این زمینه نیز قابل طرح است
  .دهنده عرف باشد أـ پاداش

  .دهنده عقل باشد ـ پاداش ب
  .دهنده فوق عقل باشد ـ پاداش ج

  :همین فرض اخیر هم دو احتمال دارد
  .أـ پاداش دادن قطعی نباشد

  .ـ پاداش دادن قطعی باشد ب
  : دارد فرض اخیر نیز دو قسم

  .أـ پاداش دادن امری اعتباری و قراردادی باشد
  .ـ پاداش دادن امری وضعی و طبیعی باشد ب
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دهنده عرف باشد یا قطعی نباشد، پذیرش باور یـا نظریـه بـر                تنها در صورتی که پاداش    
دهنـده    ویـژه اگـر پـاداش       های دیگر بـه     این اساس دارای اعتبار نیست، ولی بر اساس فرض        

صورت غیر مـستقیم مـدلّل و در نتیجـه صـادق اسـت؛ زیـرا         این پذیرش بهفوق عقل باشد، 
ــا توجــه بــه علــم و حکمــت    قطعــی بــودن پــاداش اگرچــه امــری قــراردادی هــم باشــد، ب

دهد که باور مورد پذیرش امری صادق بـوده اسـت؛ چـون                می  دهنده، این امر نشان     پاداش
ر پـاداش امـری وضـعی و        در غیر این صورت با علم و حکمت وی ناسـازگار اسـت و اگـ               

طبیعی باشد، پاداش، یا نتیجۀ حتمی آن باور است و یا خود آن بـاور و ایـن چیـزی غیـر از        
  .صدق آن باور نخواهد بود

  
  ـ کیفر و جریمه داشتن پذیرش آن10

های متعددی است که در قوت و ضعف همانند معیار پیشین            این معیار نیز دارای فرض    
  .کنیم است و از شرح آن پرهیز می

ها و معیارهای یاد شده برای پذیرش باور و عقیده، قطعـی و معتبـر اسـت؛                   برخی از راه  
هـای معیـار دوم       طور مطلق دارای اعتبار است و نیز برخی از صورت           مانند معیار یکم که به    

هـا و معیارهـای       راه. اعتبار است، معیـار چهـارم اسـت         طور کلی بی    تنها راهی که به   . تا دهم 
  .شده، همه بر پژوهش استوار استمعتبر یاد 

  آیا انسان در قرن بیست و یکم نیز هنوز به دین نیازمند است؟
  چرا باید علم به مطالعه دین جذب شده باشد؟

دین چنان در تفکر دانشمندان نفوذ کرده است که به گفته برخی، این چـشم و گـوش       
ت اخالقـی ماسـت کـه       شناسـاند، بلکـه طبیعـ       و حتی عقل ما نیست که جهان را بـه مـا مـی             

سازد و هر قرنـی، جهـان را در           چه را که وجود دارد، برای ما روشن می          کم معنی آن    دست
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ها برای خود تفـسیر کـرده اسـت و کـم و بـیش تفاسـیر قـرون پـیش از خـود را                           همه جنبه 
  1.اعتبار ساخته است بی

سیار طـور کلـی فاقـد دیـن اسـت، بـ             تبیین این احساس دینی فراگیر برای کسی کـه بـه          
هـای زنـدگی بـشر بـا همـین            دینی در همۀ دوره   ) صاحبان استعدادهای (نوابغ  . مشکل است 

انـد    عنوان اصول عقاید شناخته شده است، از دیگران متمایز شده           احساس دینی بودن که به    
کنـد و در      به نظر من این نقش بسیار مهم هنر و علم است که این احـساس را بیـدار مـی                   ... 

  2.سازد اند، ماندگار می ذیرفتهکسانی که آن را پ
هیچ موضوع در زیر این آسمان، از باکتری گرفته تا زندگی در کـرات دیگـر، وجـود       

. شـود  که هر روزه در کتاب، روزنامه، رادیو و تلویزیون دربارۀ آن بحث می       ندارد مگر آن  
 تنها موضوعی که از این مطالعه علمـی اسـتثناء شـده اسـت، مفهـوم الوهیـت اسـت کـه از                      

آیـا راز هـستی کـامالً       . طور پیوسته در ذهن انسان وجـود داشـته اسـت            هزاران سال پیش به   
طور قطعی اثبات شده است که نیروهایی در جهان وجود نـدارد              کشف شده است و آیا به     

که با مفـاهیم دیـن برابـر و بخـشی از تفکـر انـسان از آغـاز آفـرینش باشـد؟ اگـر نـه، آیـا                             
  3ه یک چنین مسأله جاودانی را، دیدگاه درستی از عقل بدانیم؟عالقگی ب توانیم این بی می

با توجه به حاکمیت اصل علیت و گریزناپذیری انـسان از پـذیرش آن، بـه نظـر برخـی        
به همین جهت این پرسش را      . انگیز است  ویژه دالیل متافیزیکی آن شگفت      پذیرش دین به  
  4 معجزه را قبول دارند؟ها اند که چرا اکثریت قریب به اتفاق انسان مطرح کرده

                                                           
ـ 1  cf. Bucke, Richard Maurice MD. (Kundalini: Empowering Human ـ
Evolution. G.Krishna. Ed: Gene Kieffer. Publ: Paragon House.) 
ـ 2  cf. Albert Einstein  (Kundalini: Empowering Human Evolution. and ـ
G.Krishna. Ed: Gene Kieffer. Publ: Paragon House. 
ـ 3  cf. Gopi Krishna, Indian mystic, p55 & the real Nature of Mystical ـ
Experience. G.Krishna. Publ: New Age Publishing, 1979. 
 .cf. Time, April 10, 1995, p. 65 ـ4
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کننـد،   در حالی که برخی افراد، ایمان خود را بر اسـاس مـدارک تجربـی اصـالح مـی       
عنـوان نمونـه،      بـه . کننـد   گروهی دیگر دالیل تجربـی را بـر اسـاس ایمـان خـود تبیـین مـی                 

ها که از تـاریخ زمـین         شناسی و نیز فسیل      بر این باورند که آثار مربوط به زمین        1بنیادگرایان
هـا را در شـش روز آفریـده           کنند، خود از آثـار خداسـت و خـدا آن             تکامل حکایت می   و

  2.است
ترین مسایل کالمی اسـت کـه          و عوامل پیدایش دین، یکی از مبهم       3موضوع خاستگاه 

انـد و گـاهی نیـز     صاحب تراشیده پردازان آن، سرِ بی نظران و تئوری رسد صاحب به نظر می  
و با کاربرد واژۀ دیـن و معـیّن نـساختن مـصداق و تعریـف آن،                 اند    در این کار تعمّد داشته    

تـرین نتیجـۀ آن ایجـاد ابهـام و تردیـد پیرامـون دیـن و                اند که کـم     تیری به تاریکی انداخته   
  .قداست آن بوده است

کنـد، بایـد نخـست        پردازی مـی   ها یا عوامل پیدایش دین تئوری       کسی که درباره ریشه   
هـای بیرونـی آن را کـه       مطرح و انسجام درونی و ویژگی     تعریف مورد نظر خود را از دین        

سـپس مـصداق چنـین تعریفـی را بـه           . گردد، آشکار سازد    به جامعیت و مانعیت آن باز می      
دقت معین کند تا در مرحله بعد، دربـارۀ تـاریخ ایـن مـصداق دیـن و عوامـل پیـدایش آن                      

نشده است و به همـین دلیـل        ولی متأسفانه دانسته و نادانسته چنین کاری انجام         . بحث نماید 
  .های بسیاری دارد ها و کاستی های مربوط به آن، ضعف است که بیشتر یا همه تئوری

مبنای نقدهای صاحب این قلم پیرامون خاستگاه دین، همـان تعریفـی اسـت کـه ارایـه                  
پردازان از عوامل پیـدایش دیـن، عوامـل پیـدایش            رو اگر مقصود نظریه     کرده است، از این   

                                                           
 fundamentalists ـ1
 .cf. Inquiry magazine, Volume 19, Number 3 ـ2
 Origins ـ3
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انـد،    رسوم بدوی یا تکامل یافته بشری و مانند آن است که آن را دین تلقی کرده      عادات و 
  .بیرون از حوزۀ بررسی ماست
عنـوان نظریـات علمـی و تـاریخی و            هایی را کـه بـه       ها و پیرایه    ما در پی آنیم که گمانه     

سـنت وحیـانی    (های دین مطرح شده است، از ساحت قدسـی دیـن              مانند آن، دربارۀ ریشه   
  .  بزداییم؛ نه کمتر و نه بیشتر)نبوی

که قبایل بدوی و بومی فالن منطقۀ آفریقایی که مورد مطالعۀ تیلور یا اسپنسر بوده،                این
ها چگونه و بـر اسـاس چـه           اند و ایمان و متعلق ایمان آن        به چه اموری عقیده و ایمان داشته      

 نوشـتار ارتبـاطی     عوامل طبیعی یا فراطبیعی پدید آمده است، به موضوع مـورد بحـث ایـن              
  .ندارد

ها و عوامل معینی برای پیـدایش         الزم است بر این نکته تأکید کنم که کسانی که ریشه          
انـد و ثانیـاً،       اند، اوالً، به تاریخ مکتوب ادیان بزرگ آسمانی توجه نکرده           دین معرفی کرده  

بـوده و   به متون پاک و پالوده چنین ادیـانی کـه از آلـودگی بـه فکـر و فهـم بـشر پیراسـته                         
انـد و دیگـر    هستند، به عمد یا به سهو، نظر نداشته و آن را مورد مطالعه و تحقیق قرار نداده                

ها به مـصداق کـدام یـک     اند که این ریشه    که با توجه به تعاریف متعدد یاد شده، نگفته         این
شـود کلیـت چنـین نظریـاتی فاقـد          این نکـات سـبب مـی      . از تعاریف یاد شده مربوط است     

اینـک  . تحقیق و پژوهش باشند و به گفتگوهای جلسات غیر علمی شباهت یابند           معیارهای  
  :شوم پیش از پرداختن به اصل موضوع نخست نکاتی را یادآور می

ای، خواه در حوزه اختیار انسانی باشـد و خـواه در قلمـرو طبیعـی،                  ـ رخداد هر پدیده   1
ای طبیعی مورد بحـث و      ه  هم فاعل دارد و هم غایت و بر فرض که وجود غایت در پدیده             

. گونـه تردیـدی نیـست    ها در قلمرو اختیار انـسان، جـای هـیچ    مندی پدیده   نظر باشد، هدف  
  .هدف حتی اگر کار بیهوده باشد، ممکن نیست انجام کار بی
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نـوعی بـه خـود انـسان بـاز           ـ از این گذشته، انجام هر کاری در حوزۀ اختیار انسان بـه            2
 کـاری   1.و هدف انسان از انجام کارهایش، خـودش اسـت         به تعبیر دیگر، غایت     . گردد  می

هاست و پیداست اگـر بـه نتـایج           یابی به نتایج آن     منظور دست   دهد، به   را که انسان انجام می    
خـاطر تـأثیر غایـت در فاعـل      آن نیاز نداشته باشد، میل به انجام آن نخواهد داشت؛ زیرا بـه     

کند و به تعبیر دیگـر، هـدف          اقدام می شود و به آن       است که وی بر انجام کاری مشتاق می       
ای که اگـر غایـت نباشـد، فاعلیـت فاعـل تمـام                گونه  به و غایت، متمّم فاعلیّت فاعل است؛     

پـس انجـام کـاری    . نیست و در صورت ناتمام بودن فاعل، کاری هـم انجـام نخواهـد شـد          
  . مندی اوست دهندۀ هدف وسیلۀ کسی، نشان به

  ـ وجود عینی و خارجی علمی و ذهنی بأـ وجود : ـ غایت دو وجود دارد3
یابد و وجود عینـی آن پـس از انجـام             وجود علمی غایت، پیش از انجام کار تحقق می        

یـابی بـه    آید و فاعل بـرای دسـت   نخست صورت علمی غایت در ذهن فاعل پدید می . کار
 .زند که او را بـه وجـود عینـی غایـت برسـاند               وجود عینی آن، دست به انجام کارهایی می       

پس فقدان وجود عینی غایت برای فاعـل اسـت کـه او را بـه انجـام کـار معینـی تحریـک                        
خـاطر رفـع یکـی از نیازهـای خـود             فاعـل بـه   . کند و این یعنی نیازمندی فاعل به غایـت          می

پس اگر کـسی کارهـای انـسان را تحلیـل کنـد، در              . زند  دست به انجام کارهای متعدد می     
  .فته است که انجام آن کار برای رفع آن نیاز استپس پرده انجام هر کاری، نیازی نه

تـر باشـد، دامنـه کارهـای انجـام شـده بـرای آن نیـز                   تـر و گـسترده      ـ هرچه نیاز ژرف   4
هـای کوتـاه    نیازهای کوتاه مدت، سـبب پیـدایش پدیـده        . تر خواهد بود    تر و عمیق    گسترده
  .دنبال داردهای پیوسته و دائمی را به  شود و نیازهای همیشگی، پدیده مدت می

های   توان دریافت که گرایش به دین که یکی از پدیده           چه گفته شد، می     با توجه به آن   
خــاطر  حــوزۀ اختیــار انــسان اســت، اوالً، معلــول یکــی از نیازهــای انــسان اســت و ثانیــاً، بــه

                                                           
  286ـ270، صص2، جصدرالدین شیرازی، الحکمۀ المتعالیۀ.  رکـ1
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وسیلۀ دیـن   همیشگی بودن دین، نیاز به آن نیز همیشگی است و به تعبیر دیگر، نیازی که به               
ثالثاً، نیاز مورد نظر تنهـا از  . ناپذیر از اوست شود، از نیازهای اساسی انسان و جدایی      رفع می 

شود؛ زیرا در غیر این صورت، وجود دیـن در زنـدگی انـسان مـوقتی                  راه دین برآورده می   
  .به تعبیر دیگر، دین فاقد هرگونه جایگزین و بدیل است. بود

ام یـک از نیازهـای انـسان اسـت؟ و           توان پرسید پیدایش دین برای رفـع کـد          اینک می 
  گرایش انسان به دین به چه منظور است؟

هـای یـاد      منظور پاسـخ دادن بـه پرسـش         هایی اشاره کنیم که به      که به فرضیه   پیش از آن  
گونه که اشـاره شـد، نیـازی          شده تدوین شده است، تأکید بر این نکته الزم است که همان           

دهـد، نیـازی همیـشگی اسـت نـه          اده و مـی   که به انسان انگیزش حرکـت بـه سـوی دیـن د            
های مختلف زنـدگی انـسان پدیـد آمـده اسـت،       با همه تغییر و تحولی که در جنبه  . مقطعی

این بدین معنی است که تحوالت یـاد شـده کـه            . گرایش انسان به دین همچنان باقی است      
یـک از   هر کدام ابزارهای بسیاری برای رفع نیاز در خـدمت انـسان قـرار داده اسـت، هـیچ                 

  .اند خاطر آن به دین گرایش پیدا کرده است، برنیامده عهده رفع آن نیازی که انسان به
های اقتـصادی، سیاسـی و ماننـد آن در زنـدگی انـسان                ها و شکل    تغییراتی که در شیوه   

تحـوالتی کـه در صـنعت و تکنولـوژی رخ داده            . پدید آمده اسـت، واقعـاً شـگرف اسـت         
هریـک از ایـن تحـوالت بـه نـوعی در تـأمین              . ف شـود  است، بیش از آن است که توصـی       

انـد،   اند و به همین خاطر برخی از نیازهای انسان را برآورده کـرده      آسایش انسان مؤثر بوده   
گر آن اسـت      ها نشان   باقی بودن این گرایش   . ولی گرایش انسان به دین همچنان باقی است       
خاطر رفع آن به دیـن   ه انسان بهکند؛ نیازی ک که نیازی که انسان را به گرایش تحریک می  

  . های بشری تأمین نشده است وسیله هیچ یک از ساخته گراید، هنوز باقی است و به می
البته میزان بروز و ظهور میل به دین و یا اندازۀ توانایی این گرایش در شرایط مختلـف                  

شـرایطی  گـاهی در زنـدگی انـسانی        . گاه از میان نرفته اسـت      متفاوت بوده است، ولی هیچ    
مانند فقر و غنا، جنگ و صلح و مانند آن پدید آمده است که بر میزان گـرایش انـسان بـه                      
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صـورت کامـل آشـکار        دین تأثیر گذاشته و سبب شده است کـه انـسان آن گـرایش را بـه                
  .نکند، ولی با پیدایش تغییر در آن شرایط، انسان وضع طبیعی خود را بازیافته است

اطر شرایط درونی یا بیرونی، غذا خوردن را از یاد برده است            خ  که گاهی انسان به     چنان
و یا اشتهای خود را از دست داده است، ولی با پیدایش تغییر در آن شرایط، دوباره به غذا                   

گـرایش بـه دیـن نیـز فـراز و نـشیب داشـته، ولـی            . خوردن یا اشتهای به غذا بازگشته است      
ت که انسان نیاز یا نیازهایی دارد که نـه از او            هرگز از میان نرفته است و این بدین معنی اس         

بـه تعبیـر دیگـر، نیـازی کـه          . گـردد   وسیله چیزی غیر از دین تأمین مـی         شود و نه به     جدا می 
دهد، امری عرضی و مقطعی نبوده است، بلکـه بـا             داده و می    سوی دین سوق می    انسان را به  

اگـر غیـر از ایـن بـود، در          . تگوهر و ذات او ارتباط دارد و به همین جهت هنوز باقی اسـ             
رفـت؛ در حـالی کـه         ای که در تاریخ انسان رخ داده است، از میان مـی             جانبه تحوالت همه 

. چنین نشده است و چیز دیگری نتوانسته آن نیازها را برآورده سازد و جایگزین دین شـود    
  این نیازها چیست؟: پرسش این است که

  
  .تنیازهایی که سبب گرایش انسان به دین اس

  1ـ نیازهای اجتماعی1
  2ـ نیازهای روانی2
  3ای ـ نیازهای تاریخی و اسطوره3
   و ذاتی4ـ نیازهای طبیعی4

                                                           
 Sociological Needs ـ1
 Psychological Needs ـ2
 Historical or Mithical Needs ـ3
 Natural Needs ـ4
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پیرامون هریک از نیازهای چهارگانـه یـاد شـده، نظریـاتی مطـرح شـده اسـت کـه بـه                      
هـا را از نظـر       ها اشاره خواهیم کرد و تحلیل و نقد و بررسی آن            ترین و مشهورترین آن     مهم

ها، اشاره به این نکته الزم است که مقصود از            پیش از طرح آن نظریه    . هیم داشت دور نخوا 
هـای   قسم چهارم از نیازها، همان نیازهای فطری انـسان اسـت، نـه خـور و خـواب و لـذت                    

  .طبیعی و مانند آن
  

  شناسان دیدگاه جامعه: یکم

ازهـای  تـرین عامـل گـرایش انـسان بـه دیـن، نی            شناسـان، مهـم     به نظـر برخـی از جامعـه       
تـوان بـه      انـد مـی     ای را ارایه یا تأیید کـرده        از میان کسانی که چنین نظریه     . اجتماعی اوست 

شـناس آلمـانی      روان 2،»وونـت «شناس فرانـسوی و       ، جامعه )1858ـ  1917 (1»امیل دورکیم «
  .اشاره کرد
پـیش  . ترین و مشهورترین کسی که این نظریه را تبیین کرده است، دورکیم است              مهم

ای به جایگاه ایـن       استوار است، اشاره  » من جمعی « نظریه وی که بر محور فراموشی        از بیان 
تـوان    با توجـه بـه پیـشینه نظریـه دورکـیم، مـی             .نظریه در دوره پیش از دورکیم الزم است       

  .شناسان را چهار نظریه دانست نظریان جامعه
  
  ـ نیاز عقالنی ـ اجتماعی 1

، علت گرایش انسان بـه دیـن را بـرآورده    نظران فرانسوی پیش از وی برخی از صاحب  
به نظر آنان در میان نیازهای متعدد انـسان، دو نیـاز وجـود دارد               . دانستند  ساختن دو نیاز می   

  :آن دو نیاز عبارت است از. شود وسیلۀ دین بهتر برآورده می که به

                                                           
 Emile Durkheim ـ1
 Wundt ـ2
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  أـ شناخت جهان
  ـ سالمت روابط اجتماعی ب

این شناسایی امری گریزناپذیر است و کسی آن        . انسان به شناسایی جهان نیازمند است     
نظران وجود دارد این است که برخـی ایـن            اختالفی که میان صاحب   . را انکار نکرده است   

  .ای دانند و برخی آن را نیاز واسطه ینیاز را نیاز طبیعی و غایی انسان م
دگی هـای زنـ   ای است برای فراهم سـاختن زمینـه         به نظر برخی، شناسایی جهان، مقدمه     

یابی به خور و خـواب بیـشتر؛ زیـرا بـا              تر و دست   ای آسان   بهتر و رفع نیازهای خود به شیوه      
توان بر آن تسلط یافت و بنـابراین، بهتـر            تر می   شناسایی جهان و قوانین حاکم بر آن، آسان       

دهنـد و بـا       کاری که علوم جدیـد انجـام مـی        . توان از آن استفاده بهینه نمود       تر می   و راحت 
انـد، بـا      عت و دانش تجربی، زمینه آسایش بیـشتری را بـرای انـسان فـراهم سـاخته                رشد صن 

  .همین تفسیر سازگار است
از این دیدگاه، شناسایی جهان که مربوط به ساحَت عقالنی انسان اسـت، ارزش ذاتـی                

که جهان را بهتر بشناسد، از ارزش و کمال بیـشتری برخـوردار              ندارد و چنین نیست که آن     
تــر   تنهــا ابــزار بیــشتری بــرای خــدمت گــرفتن نیروهــای طبیعــی دارد و آســانباشــد، بلکــه

  .کند مشکالت زندگی اینجا و اکنون خویش را برطرف می
یابی به خـور و خـواب بیـشتر و            به نظر برخی دیگر، شناسایی جهان ابزاری برای دست        

 نیـست، بلکـه   ای برای برآورده ساختن نیازهای دیگر انسان       تر نیست و در واقع وسیله       آسان
رفع این نیاز یکی از اهداف نهایی انسان اسـت، نـه   . خود یک نیاز اساسی برای انسان است  

  .هدف میانی او
طـور ویـژه،    طور کلی و نگاه عقالنی به جهان و شناسـایی آن بـه           از این دیدگاه، علم به    

هـای او بـا      یابی به آن بر ارزش و کمال انسان و نیز بر تفـاوت              ارزش ذاتی دارد که با دست     
  .شود داران افزوده می سایر جان
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هـای ذاتـی انـسان اسـت،          طلبی، کنجکـاوی و گریـز از نـادانی کـه از ویژگـی              حقیقت
ایـن ویژگـی اوالً، از همـان دوران         . گـر همـین سـاحَت عقالنـی و نیـاز علمـی اوسـت                بیان

ب ندارد،  کودکی همراه با انسان است و ثانیاً، در شرایطی نیز که انسان مشکل خور و خوا               
  .دهندۀ ذاتی بودن نیاز به شناخت جهان است این دو، نشان. گردد از او جدا نمی

کم افـزایش و کـاهش آن در    در کودکی که خور و خواب انسان فراهم است و دست 
هـای    اختیار او نیست، کنجکـاوی و پـرس و جـو بـا او همـراه اسـت و بـسیاری از کـاوش                       

رد، بلکه در موارد بـسیاری، بـا خـور و خـواب او              کودکی به خور و خواب او ارتباطی ندا       
کنـد و آن را بـه    کـاری مـی    کودکی که بهترین اسباب بازی خود را دست       . ناسازگار است 

کنـد،   خاطر ارضای حسّ کنجکاوی خود چنـین مـی        کند، به   مصرفی تبدیل می    های بی   تکه
  .یابی به خور و خواب بیشتر نه برای دست

خاطر ناسازگاری آن با همین       رده شدن از دروغ دیگران، به     ویژه آز   پرهیز از دروغ و به    
خـاطر از میـان رفـتن برخـی از منـافع انـسان                نیاز است؛ اگرچه ممکن است برخی آن را به        

ــافع کــسی از میــان نمــی   رود،  بداننــد، ولــی آزرده شــدن از آن حتــی در مــواردی کــه من
  .دهندۀ این است که عامل آن چیزی غیر از منافع است نشان
داران این نظریه، دین یکی از منابع و به باور برخی، تنهـا منبـع خطاناپـذیرِ              ه نظر طرف  ب

یـابی بـه منبعـی بـرای شناسـایی            شناخت جهان است و علت گرایش انسان به دیـن، دسـت           
  .منظور برآورده ساختن یکی از آن دو نیاز است جهان به

اسـانه، ولـی بخـش دوم آن کـه     شن ای جامعه  این نظریه تا اینجا، فلسفی است و نه نظریه        
  .شناسانه دارد تأمین سالمت روابط اجتماعی است، جنبۀ جامعه

شکی نیست که انسان موجـودی اجتمـاعی اسـت کـه هـم بـسیاری از نیازهـای وی از                     
اگـر روابـط   . گونـه اسـت   شود و هم برخی از کمـاالت وی ایـن     طریق اجتماع برآورده می   

شـود و نـه آن دسـته از           خـوبی بـرآورده مـی       انی بـه  اجتماعی سالم نباشـد، نـه نیازهـای انـس         
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آیـد؛ پـس تنظـیم روابـط اجتمـاعی           دسـت مـی     کماالتی که باید در جامعه کسب شود، بـه        
  .ای دارد اهمیت ویژه

تنظیم روابط اجتماعی باید بر اساس محوری باشد که اوالً، مورد پذیرش عـام باشـد و                 
 کمتـر باشـد و آن چیـزی جـز دیـن             هـای فرضـی آن      ثانیاً، خطاهای آن نسبت به جایگزین     

خـاطر ویژگـی قدسـی آن و نیـز برتـری آن بـر محـصوالت فهـم آدمـی، از                        دین به . نیست
خاطر ارتباط آن با فهـم آدمـی داشـته         پذیرش عمومی برخوردار است و اگر خطایی هم به        

  .های آن بسیار کمتر است باشد، از خطاهای جایگزین
یی جهان و نیز ساماندهی بـه روابـط اجتمـاعی، از        یابی به شناسا    این دو امر، یعنی دست    

  .گردد و همین امر سبب گرایش انسان به دین است تر حاصل می راه دین بهتر و دقیق
  

  نقد و بررسی
دقت روشن نکرده است که آیا این دو نیاز سبب گرایش به دین اسـت                ـ این نظریه به   1

ر باشد، بـسیاری از مـشکالتی       اگر بخش دوم مورد نظ    . یا سبب دست زدن به آفرینش دین      
که بر نظریه دورکیم وارد است بر این نظریه هم وارد خواهد بود؛ ولی اگر بخش نخـست                  
مورد نظر باشد، قطع نظر از اشکاالتی که پس از این خواهیم گفت، نقطه ضـعف دیگـری                  

نگارنـده پـس از شـرح و نقـد دیـدگاه دورکـیم، بـه                . توان آن را تکمیل نمـود       ندارد و می  
  .میل آن خواهد پرداختتک

ـ منحصر ساختن علل گرایش به دین به دو نیاز به معنـی انحـصار نیازهـای انـسان بـه                     2
نیازهـای اساسـی انـسان    . توان ارایه نمـود     که دلیلی بر آن نمی     همین دو امر است و حال آن      

ز تنهایی توانایی برآورده ساختن آن را ندارد، بـیش از آن دو اسـت و هـر کـدام ا                     که او به  
هـا ممکـن    کم هر گروهـی از انـسان      توانند علت گرایش به دین باشند و دست         ها نیز می    آن

  .خاطر برطرف ساختن یکی از آن نیازها به دین گراییده باشند است به
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  ـ نیاز اجتماعی2
 مطرح شده است و ظاهراً دورکـیم    »دورکیم«ای که پیش از       شناسانه  نظریۀ دیگر جامعه  
شناس آلمانی اسـت      ، فیلسوف و روان   »وونت«ایه کرده است، نظریه     تبیین دیگری از آن ار    
  .داند ترین علت گرایش به دین را رفع نیازهای اجتماعی انسان می که تنها عامل یا مهم

ناپـذیر    هـای ذاتـی و جـدایی        خودخواهی از ویژگـی   : شرح نظریه وی از این قرار است      
یـشتر رفتارهـای فـردی و جمعـی     کـم ب  همین ویژگی انگیـزه همـه و یـا دسـت          . انسان است 

کرد و در نتیجه زندگی او        اگر انسان خودخواه نبود، به انجام هیچ کاری اقدام نمی         . اوست
  .دوام و بقاء نداشت

خودخواهی یا حب به ذات، در روابط سالم اجتماعی بـه کمـال خـود خواهـد رسـید،                   
خـاطر خـود      تمـاعی را بـه    گیری کند یا مقررات اج     ای که اگر انسان از جامعه کناره        گونه  به

نادیده بگیرد، در واقع خود را نادیـده گرفتـه و کمـاالت خـود را پایمـال کـرده اسـت؛ از                       
  .ای جز ماندن در جامعه ندارد رو، چاره این

 درونی دارد، بـدین صـورت کـه انـسان           1به تعبیر دیگر، خودخواهی نوعی شبه تناقض      
ای نـدارد جـز ایـن کـه از            چـاره خواهـد، ولـی در عـین حـال            چیـز را بـرای خـود مـی          همه

خودخواهی خود بکاهد و آن را مقید سازد و در واقع دیگـران را نیـز بخواهـد و در واقـع                      
خودخواهی انسان در این اسـت کـه خـود را نخواهـد و بنـابراین بـه انگیـزه پدیـد آوردن                       
روابط سالم اجتماعی، مقررات اجتماعی را گردن نهد، اگرچه این مقررات سبب شـود او               

  .خواهد، خودخواهی خود را ابراز کند گونه که می نتواند آن
شود کـه روابـط اجتمـاعی مناسـبی داشـته             خودخواهی انسان به این صورت ارضاء می      

باشد و روابط اجتماعی مناسب بـه ایـن اسـت کـه از خودخـواهی خـویش کـم کنـد و از                        
 انتخـاب میـان     این وضعیت برای انسان چنان پیچیده اسـت کـه         . خودگذشتگی داشته باشد  

                                                           
 Paradox ـ1
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ای که بیشتر مـردم از عهـده          گونه  نماید، به   خودخواهی و از خودگذشتگی بسیار دشوار می      
  .یابند آیند و به همین جهت، به روابط سالم اجتماعی دست نمی چنین گزینشی بر نمی

ترین عامل برای از دست دادن کماالت خود اسـت           دست نیافتن به چنین روابطی، مهم     
البته نه بـه معنـی پدیـد آمـدن از         . رین سبب از میان رفتن خودخواهی است      ت  و در واقع مهم   

داران و    خود گذشتگی، بلکه به معنی سقوط کردن انسان از مرتبۀ خود به مرتبۀ سایر جـان               
هـای ذاتـی انـسان اسـت،          این با خودخواهی انـسان کـه در واقـع حـب بـه ذات و کرامـت                 

  .ناسازگار است
ن خودخــواهی و روابــط ســالم اجتمــاعی کــه بــا از  کــه ایجــاد تعــادل میــا حاصــل آن

های فردی یـا نظریـات        خودگذشتگی همراه است، از عهده انتخاب شخصی که بر کشش         
تواند میان خودخواهی و      تنهایی نمی   این است که انسان به    . علمی استوار باشد، بیرون است    

  .از خودگذشتگی تعادل برقرار کند
جـا   از آن. ن تعادل بـا کمـک گـرفتن از آن اسـت    علت گرایش انسان به دین، ایجاد ای 

تواند چنین تعادلی میان آن دو ایجاد کند، انسان بدان گرایش پیـدا کـرده                 که تنها دین می   
پذیر اسـت     وسیلۀ عقل، علم و فلسفه امکان       اما تأمین نیاز عقالنی یا شناخت جهان، به       . است

هـای دیگـری      ن زمینـه جـایگزین    کم دین در ای     و از این جهت نیازی به دین ندارد و دست         
  .دارد

  
  نقد و بررسی

  .ـ نخستین انتقاد که بر نظریه قبلی وارد بود، بر این نظریه نیز وارد است1
شـود؛    تری بـر ایـن نظریـه وارد مـی          صورت عمیق   ـ انتقاد دوم مربوط به نظریه قبلی به       2

رسید    نظر چنین می   زیرا آن انتقاد منحصر کردن علل گرایش به دین به دو عامل بود که به              
ها ناتوان اسـت، تنهـا دو نیـاز           تنهایی از برآورده ساختن آن      که نیازهای اساسی انسان که به     

نیست، در حالی که این نظریه آن نیازها را به یک نیاز کاسـته اسـت و ایـن گمـانی بـدون                       
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ریـه  عنوان تکمیل نظ    چه که پس از نظریه دورکیم به        در عین حال با آن    . شاهد و دلیل است   
  .های آن جبران خواهد شد شناسانه ارایه خواهیم کرد، کاستی جامعه
  
  ـ نظریه دورکیم3

  : پیش از پرداختن به تبیین این نظریه، یادآوری نکاتی الزم است
 است که پیش از ایـن بـدان اشـاره           »وونت«تر نظریۀ     تر یا روشن    أـ این نظریه، بیان دقیق    

  . شد
 مـسأله   »وونـت «گویـد در ایـن اسـت کـه            وونـت مـی   چـه     ـ تفاوت این نظریه بـا آن        ب

توانـد   هـم مـی  . پیدایش دین را مبهم رها کـرده اسـت و گـویی نظریـۀ وی دو پهلـو اسـت          
گر علت گرایش به دین باشد، به این صورت کـه پیـدایش دیـن ارتبـاطی بـا ایـن نیـاز           بیان

ی که نویسنده بـر آن  ویژه با شرح به. نداشته باشد، بلکه گرایش به دین معلول این نیاز باشد   
نظریه ارایه کرد، این نظریه با آسمانی بودن دین ناسازگار نیست، اگرچه بدان تصریح هـم               

  . چنین نیست»دورکیم«ولی نظریه . نکرده است
 و دیگـران، نیازهـای انـسان متعـدد اسـت، ولـی آن            »وونـت « و نیز    »دورکیم«ـ به نظر    3

نیازهـای  .  نیاز به روابط سالم اجتماعی اسـت       شود،  نیازی که تنها از طریق دین برآورده می       
وسیلۀ علوم عقلی ماننـد فلـسفه         طلبی انسان به   دیگر او مثالً نیاز به شناسایی جهان یا حقیقت        

یـابی بـه      شـود، همـان دسـت       وسیله دیـن تـأمین نمـی        تنها نیازی که جز به    . شود  برآورده می 
  .روابط متعادل اجتماعی است

رۀ منشأ و علت پیدایش دین این اسـت کـه انـسان دارای               دربا »دورکیم«خالصۀ نظریه   
هرگـاه انـسان خـودِ جمعـی خـویش را           . ــ خـودِ جمعـی       أـ خـودِ فـردی ب     : استخود  دو  

پذیر نیست، ماننـد گذشـت و    فراموش کند، برای توجیه رفتارهایی که با خودِ فردی توجیه   
عنـوان دیـن پدیـد        هفداکاری، چیزی به نـام مـاورای طبیعـت و قـوانین مربـوط بـه آن را بـ                   
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چه به نام دین پدید آورده است، همان خود جمعـی اوسـت کـه       آورد؛ در حالی که آن      می
  .مورد غفلت قرار گرفته است

  
  شرحی بر نظریۀ دورکیم

این خودخـواهی بـا خودخـواهی دیگـران     .  انسان ذاتاً خودخواه است   »دورکیم«به نظر   
. نـافع و دفـع ضـرر را بـه دنبـال دارد            تزاحم بلکه تعارض دارد؛ زیرا خودخـواهی، جلـب م         

چه که برای کـسی منفعـت اسـت و خودخـواهی او بـه جلـب و تـصرف در آن حکـم                          آن
کند، ممکن است برای دیگران نیز منفعت باشد و آنان نیز آن را جلب و تصرف کننـد                    می

طـور    یا جلب و تصرف در آن برای کسی، به ضرر دیگری باشد؛ بنابراین، خودخواهی بـه               
در . رود  شـود و نظـم اجتمـاعی از میـان مـی             های اجتمـاعی کـشیده مـی         به درگیری  طبیعی

رو   یابی به منفعت و دفع ضرر را ندارد، از این           آسانی کسی توان دست    نظمی اجتماعی به    بی
  .یابی انسان به منافع و لذایذ خود، نیازمند به روابط اجتماعی سالم است برای دست

هی قابـل جمـع نیـست، زیـرا انـسان پیوسـته بـه دنبـال         روابط اجتماعی سالم با خودخوا 
کسب منافع و دفع ضرر خود است؛ در حالی کـه پیـدایش روابـط سـالم اجتمـاعی و دوام            
آن، نتیجۀ نادیده گرفتن منافع خود است و بر فرض که کـسانی باشـند کـه توانـایی جمـع                     

ها چنین توانی را      انروابط اجتماعی سالم و خودخواهی را داشته باشند، جمع زیادی از انس           
کـم تعـدادی از       ندارند و بر فرض که بیشتر مردم از این توانـایی برخـوردار باشـند، دسـت                

گـر   طور طبیعی، همیشه افراد سـرکش و طغیـان      بنابراین، به . ها چنین توانایی را ندارند      انسان
ختـل  اندازنـد و نظـم اجتمـاعی را م    خاطر منافع خـود منـافع دیگـران را بـه خطـر مـی          که به 
  .سازند، وجود خواهند داشت می

یابی به منـافع      وجود چنین افرادی سبب رقابت در نادیده گرفتن نظم اجتماعی و دست           
این وضعیت برای بیـشتر مـردم       . شخصی خود و پایمال کردن حقوق و منافع دیگران است         

ز کـه   چـه را نیـ      قابل تحمل نیست؛ زیرا در این شرایط نگرانی، ناامنی و ماننـد آن لـذت آن               
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پس مردم برای محدود ساختن افراد سرکش و نیـز پیـشگیری            . برد  مردم دارند، از میان می    
ای جـز   ای است، چاره یابی افراد سرکش به منافع ویژه     های ناسالم که نتیجه دست      از رقابت 

  .وضع قوانینی که به پیدایش، تحکیم و دوام روابط اجتماعی سالم بیانجامد، ندارند
ناپـذیری، قـوانین و مقـرارت مـورد نیـاز را وضـع                ر چنین وضعیت گریز   خاط  ها به   انسان

  : شود وضع این قوانین به دو صورت انجام می. کنند می
أـ وضع رسمی قانون، مانند مکتوب کردن، اعالم نمودن و باالخره چیزی ماننـد وضـع                

  . گذاری وسیلۀ قوۀ قانون قوانین به
هـا نـسبت بـه برخـی از            و سـایر واکـنش     ـ وضع غیر رسمی آن مانند تشویق، تـوبیخ          ب

  .ها برای همگان شناخته شود ای که پسندیده و ناپسند بودن آن گونه رفتارها به
کنـد و بـا       وسـیلۀ انـسان وضـع شـده اسـت، در درون مـردم نفـوذ مـی                   این قوانین که به   

ها پایبند بـوده اسـت، نـوعی حرمـت و       خاطر منافع خود به آن      ای که انسان به     گذشت دوره 
چـه بـرای او    کنـد کـه آن   گیرد و پس از گذشت زمـانی، فرامـوش مـی       قداست به خود می   

خاطر حب به ذات خـود وضـع کـرده            ای است که به     محترم است، همان قوانین خودْ نهاده     
  .کند این همان فراموشی و غفلت از خود جمعی است که از آن به دین تعبیر می. است

ای  اده اسـت، قـوانین خـود سـاختۀ فرامـوش شـده      چه را که انسان بر آن نام دین نهـ    آن
خاطر سودمندی آن، در درون او رسوخ کرده است؛ یعنی همان من جمعـی یـا      است که به  

  .اند جامعه است که مردم آن را خدا و دین نامیده
  

  نقد و بررسی
گونه دلیل عقلی یـا تـاریخی یـا غیـر از آن را نـدارد،                  که هیچ  این دیدگاه عالوه بر این    

  :شود ها را یادآور می ترین آن التی نیز دارد که مهماشکا
ایـن کـه    . ـ معیاری برای تقسیم خـودِ انـسان بـه فـردی و جمعـی ارایـه نکـرده اسـت                    1

تنهـا مـدلّل نیـست، بلکـه تـصور روشـنی هـم                حقیقت انسان مرکب از دو واقعیت باشد، نه       
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 متفاوتی لذت ببـرد،     های  برد، ممکن است از پدیده      که لذت می   آن. توان از آن داشت     نمی
لذت بـردن از غـذا خـوردن و نیـز           . برد  ها لذت می    ولی یک حقیقت است که از آن پدیده       

غذا دادن به یک گرسنۀ ناتوان، هر دو مربوط به نفس یا خود انسان است، نه مربوط بـه دو      
. شاید بتوان گفت انسان دارای یک خود است، ولی خودِ او، دارای مراتب اسـت  . حقیقت
  .کند ای از قوت انتقاد بکاهد، ولی کامالً آن را حلّ نمی کته شاید تا اندازهاین ن

باوران از خود جمعـی خـویش بیگانـه و           ـ اگر این فرضیه درست باشد، باید همه دین        2
تـوان اثبـات کـرد،     تنها چنین چیزی را نمـی  که نه آن را به فراموشی سپرده باشند و حال آن 

ها افرادی کـه دارای روح جمعـی      زیرا در میان انسان   . اردبلکه خالف آن شواهد بسیاری د     
  .باشند و به اصطالح، خودِ جمعی را فراموش نکرده باشند، کم نیستند

جا کـه     ـ این فرضیه بر این گمان استوار است که با توجه به خودخواهی انسان، از آن               3
انـد و      جعـل کـرده    پذیر نیست، خود جمعی را      برخی از رفتارهای او مانند فداکاری، توجیه      

حال آن که این سخن تمام نیست؛ زیرا حتی اگر انسان فردگرا باشد و خودی جمعـی نیـز                   
رفتارهـای انـسان بـر دو دسـته اسـت،           . پذیر است   نداشته باشد، باز هم رفتارهای وی توجیه      

. طـور غیـر مـستقیم منفعـت دارد          طور مستقیم سـودمند اسـت و برخـی بـه            ها به   برخی از آن  
پس بدون فـرض خـود جمعـی نیـز          .  چون گذشت و فداکاری از نوع دوم است        رفتارهایی

  .پذیر است رفتارهای اجتماعی او توجیه
چنین این فرضیه بر این مقدمه استوار گـشته اسـت کـه توجـه بـه خودخـواهی و                  ـ هم 4

اگر ذات  . که چنین نیست   شود و حال آن     حب به ذات، سبب فرو ریختن نظم اجتماعی می        
جانبـه تعریـف شـود، چنـین پیامـدی            های آن همه    تبیین گردد و منافع و لذت     و خود انسان    

ندارد؛ زیرا در این صورت، از خود گذشتگی، ایثار بلکه فدا کردن خود و پذیرفتن مرگ                
  .تواند با خودخواهی و حب به ذات توجیه شود نیز می

دن منـافع و  هـای مـادی و زودگـذر بـدانیم، از دسـت دا      اگر ذات انسان را برتر از جنبه  
تـوان از برخـی از منـافع و       گونه که می    همان. پذیر است   راحتی توجیه   های زودگذر به    لذت
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تـوان همـه    های بیشتر و ماندگارتر گذشـت، مـی    یابی به منافع و لذت      خاطر دست   ها به   لذت
هـای فراتـر از       هـای جنبـه     های مادی را فدای منافع و لذت        های مربوط به جنبه     منافع و لذت  

  .نمود و در عین حال با خودخواهی و حب به ذات ناسازگار نباشندماده 
داری را با به رسمیت شناختن قوانین اجتماعی برابر دانـسته اسـت و          ـ این فرضیه، دین   5

که تاریخ چیزی خـالف      دین را همان قوانین شناخته شدۀ اجتماعی دانسته است و حال آن           
هـای رایـج و قـوانین          دین بـا فروپاشـی نظـام       از نظر تاریخی، پیدایش   . کند  آن را اثبات می   

پیدایش هر دینی، ویران ساختن بسیاری از عـادات و رسـوم و             . اجتماعی شروع شده است   
قوانین اجتماعی را به همراه داشته است و خود به تأسیس قوانین اجتماعی جدیـدی دسـت     

زی انـسان، سـبب     های غری   زده است و به تعبیر دیگر، آمیخته شدن قوانین دینی با آلودگی           
  .ها بوده است منظور اصالح یا ویران ساختن آن پیدایش دین نوین به

کـه برخـی از      فرضیه دین را با قوانین اجتمـاعی برابـر دانـسته اسـت و حـال آن                 ،ـ این 6
ادیان قوانین اجتماعی ندارند و برخی دیگر نیز عالوه بر قوانین اجتماعی، آداب، شـعایر و                

اگـر دیـن تنهـا بُعـد اجتمـاعی داشـت، شـاید تحویـل و                 . رنـد مقررات شخصی بـسیاری دا    
فروکاهش آن به خود جمعی، قابل تصور بود، ولی دیـن ابعـاد متعـدد دیگـری ماننـد بُعـد                     

  . فردی، عبادی و معرفتی نیز دارد
تـوان    گونه که گفته شد، بخش عقالنی و معرفتی وجود دارد که نمـی              ـ در دین همان   7

پاسخ بخش عقالنی دین بایـد عقالنـی        . ین دست توجیه یا ردّ کرد     هایی از ا    آن را با فرضیه   
  . ای تهی است که این فرضیه از چنین جنبه باشد و حال آن

عنـوان یـک احتمـال بـرای توجیـه            ـ اگر دین با اعتقاد به خدا برابر بود، این نظریه بـه            8
ل به من جمعـی  اعتقاد به خدا قابل عرضه بود، ولی عقاید دینی بیش از آن است که با توس           

  .توجیه پذیرد
داری حفـظ     ـ این فرضیه با واقعیت ناسازگار اسـت؛ زیـرا بـر اسـاس آن، علـت دیـن                  9

های فردی اسـت؛ در حـالی کـه           یابی به نیازها و لذت      منظور دست   روابط سالم اجتماعی به   
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داری به لحاظ تـاریخی و واقعیـت خـارجی در بـسیاری از مـوارد غیـر از ایـن بـوده و                          دین
انـد   باوران برای صیانت از دین خود، هم از روابط اجتماعی گذشته  بسیاری از دینهست و 

  .های فردی خود و هم از منافع و لذت
گردد که در جای خود بـه آن اشـاره خـواهیم     ـ این فرضیه نیز به فرضیه جهل بر می      10

  .رو اشکاالت آن را نیز دارد کرد، از این
اند؛ یعنی اولین کسانی کـه مقـررات اجتمـاعی را           د  ـ این فرضیه دین را فرافکنی می      11

اند، برای وارد ساختن دیگران یا توجیه رفتار خود، نـامی و یـادی از خـدا را بـا                      پاس داشته 
داشت قوانین یاد شده را دستور خدا، ترس از خدا و امید             مثالً علت پاس  . اند  آن در آمیخته  

انـد و بـه ایـن         ود نیز آن را فراموش کـرده      اند و بعدها خ     به پاداش خدا دانسته و اعالم کرده      
چه را که خود به نام خدا پدید آوردند، خدایی دانـستند در               آن. اند  قوانین اعتقاد پیدا کرده   

های آینده مطـرح خـواهیم        شرح و نقد فرافکنی را در بحث      . حالی که از آغاز خدایی نبود     
  .کرد

  
  ـ نظریه تکمیلی4 

ناسی دربارۀ علل گرایش یا پیدایش دیـن ارایـه شـده    ش عنوان نظریه جامعه چه که به    آن
گونه نظریـات دارنـد       ای که از نقطه ضعف آشکاری که این         گونه  است را با نگاهی دقیق به     
مطرح خواهد شد، پیراسته باشـد، بازگردانـدن        ) شناسان  نظر روان (و در مقدمه بحث بعدی      

  .عی آن استگونه آراء به علت ضرورت نبوت با توجه به جنبۀ اجتما این
متکلمان از دیرباز در تبیین علت ضرورت یا پیدایش و نزول دین و نیز گرایش به آن،                 

هـایی    شناسـانه شـباهت     اند که در عین حال که به دیدگاه جامعـه           رویکردی را مطرح کرده   
ایـن رویکـرد بـدین      . دارد، از دقت بیشتری برخوردار است و آن مدنی بودن انـسان اسـت             

  :قرار است
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 1این که آیا طبیعـت انـسان مـدنی اسـت یـا فطـرت او،               (ان موجودی مدنی است     أـ انس 
و زیـستن او در جامعـه امـری         ) ای است که چندان تأثیری در موضـوع بحـث نـدارد             مسأله

شـود و هـم    تـر بـرآورده مـی      هم نیازهای مادی او در جامعه بهتر و آسان        . گریزناپذیر است 
ه، انسان نیاز به محبت دارد؛ هم نیازمند است کـه           عنوان نمون   به. نیازهای روحی و معنوی او    

ایـن نیـاز    . کسی را دوست داشته باشد و هم نیازمند است کسانی او را دوست داشته باشند              
آسانی و تمامیت در جامعـه   کم تأمین آن به     شود و یا دست     روحی، تنها در جامعه تأمین می     

وت، از همـین مجموعـه بـدان        چنین نیازهای دیگـری کـه در بحـث نبـ           هم. پذیرد  انجام می 
  .خواهیم پرداخت

ایـن  . کم نیازهای غیر اساسی انسان، حدّ و اندازه نـدارد           ها و دست    ـ نیازها و خواسته     ب
بـه تعبیـر دیگـر، انـسان     . طلبـی اوسـت   خواهی و مطلـق  جویی، تمامیت امر نشانی از حقیقت 

نـه جوینـدگان   . طلبد میناپذیر است؛ هرچه که داشته باشد، بیشتر از آن را     موجودی سیری 
جـستجوی  . شوند و نه جوینـدگان علـم و معرفـت           مال و ثروت با رسیدن به چیزی سیر می        

  .کند در واقع انسان، مطلق را طلب می. ناپذیری انسان است پیوسته، نشان سیری
اگرچـه ممکـن اسـت جهـان طبیعـت          . ـ امکانات بالفعل جهان طبیعت محدود اسـت         ج

حدّ و مرز انسان تناسب       های بی   ای باشد که با خواسته      حدّ و اندازه    یدارای امکانات بالقوۀ ب   
هـا و     در طبیعـت کمیّـت    . داشته باشد، ولی همیشه امکانات بالفعـل طبیعـت محـدود اسـت            

نهایـت را طلـب    پس از سـویی انـسان، مطلـق و بـی    . ها همیشه محدود بوده و هست  کیفیّت
  .محدود و مقیّد است) ت بالفعل طبیعیامکانا(کند و از دیگر سو میدان رقابت او  می

تـزاحم منـافع پدیـد     ) های نامحـدود و امکانـات محـدود         خواسته(دـ در چنین شرایطی     
هـای خـود، در پـی اختـصاص دادن ایـن              ها و خواسـته     آید؛ زیرا هرکه بر اساس کشش       می

  .شود امکانات محدود به خود است که سبب درگیری می

                                                           
  401 شریعت در آینه معرفت، .ک. رـ1
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. ها و مانند آن، گواهی بر این امـر اسـت   ها و درگیری ها، رقابت نگاهی به تاریخ جنگ  
امکانـات  . های نظامی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن، تزاحم منافع است          ریشه همه درگیری  

یابی به آن، از سر و جان خـود           ناچار برای دست   خواهند و به    محدودی را افراد مختلف می    
خـاطر تـزاحم      کـه بـه    ت مگـر آن   در طول تاریخِ انسان، درگیری و جنگـی نیـس         . گذرند  می

  .روی داده است) خواه منافع مشروع و خواه غیر مشروع(منافع 
تـرین نتیجـۀ آن از میـان رفـتن بـسیاری از            ـ در صورت تزاحم منافع و درگیـری، کـم          ه

دهد که همیـشه صـاحبان حـق          های خونین بشری نشان می      تاریخ جنگ . هاست  منافع انسان 
سـتمکاران کـه    . اند و هم ستمدیدگان     کاران زیان دیده    هم ستم  اند؛ بلکه   به پیروزی نرسیده  

انـد، بـسیاری از کمـاالت و          انـد و منـافع مـورد نـزاع را تـصاحب کـرده               ظاهر پیروز شده    به
وضـعیت  . انـد   اند و در ردیف جانواران درنده قرار گرفتـه          های خود را از دست داده       ارزش

هـا     پس در صورت تزاحم منافع، انـسان       .گونه بوده است    ستمدیدگان نیز کم و بیش، همین     
  .یابند ویژه منافع حقیقی خود، دست نمی به منافع خود به

وـ بهترین راه رفع تزاحم بلکه دفع آن، وجـود قـانونی اسـت کـه روابـط اجتمـاعی بـر                      
سـازد    حدّ و مرز انسان را برآورده نمی        های بی   قانون اگرچه خواسته  . اساس آن شکل گیرد   

کم از هدر رفتن منافع بسیاری جلوگیری         انجامد، ولی دست    شمار نمی    بی و اگرچه به منافع   
  .پس زندگی اجتماعی باید قانون مدار باشد. کند می

هـای رام نـشده او در    جانبه انسان و تأثیر غرایز و کشش        های همه   خاطر محدودیت   زـ به 
ده بهترین پیـشنهاد  تواند برای رفع تزاحم یاد ش طور کلی قوانین بشری نمی    تدوین قانون، به  

گذاران وابسته است و     های قانون   ها و خواسته    به تعبیر دیگر، هر قانونی به افکار، ایده       . باشد
ها در قانونِ سـاخته و پرداختـۀ او           های بسیاری دارد، این محدودیت      چون انسان محدودیت  

  .شود آشکار می
ت کــه هرگــاه گــذاری بــشری بــه اثبــات رســیده اســ از ایــن گذشــته، در تــاریخ قــانون

گذار در وضع قانون منفعتی داشته باشد، از نادیده گرفتن منافع خود نـاتوان اسـت یـا          قانون
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بنابراین، انسان به قانونی بـرای رفـع تـزاحم نیازمنـد            . تواند آن را نادیده بگیرد      به سختی می  
  .طرف باشد و تنها به منافع جمعی انسان نظر داشته باشد است که بی

نیـازی او     گذار، بـی    طرفی قانون   خاطر که بی    بدین. جز دین، چیزی نیست   ـ این قانون     ح
ها بـا توجـه بـه         انسان. و دیگر شرایطی که در تدوین قانون الزم است، در دین وجود دارد            

  .که دین را پدید آورده باشند اند، نه آن این امر به دین گرایش پیدا کرده
 وجـه  1تـوان در منـابع کالمـی یافـت،     این دلیل بر ضرورت بعثت کـه دنبالـه آن را مـی    

شناسانه دربارۀ علل گرایش به دیـن اسـت، بـا ایـن تفـاوت کـه در                    دیگری از نظریه جامعه   
وسـیلۀ بـشر      شناسان تحت عنوان علل گرایش به دیـن، علـل پیـدایش دیـن بـه                 آرای جامعه 

  .ای به آن خواهیم داشت که تحت عنوان بعدی بحث، اشاره چنان. مطرح شده است
  

  شناسان نظریه روان: دوم

هایی جهت تبیین علت گرایش به دین بلکه علت پیدایش دیـن              شناسان نیز فرضیه   روان
هـا و     ویژگـی مـشترک ایـن فرضـیه       . پـردازیم   هـا مـی     انـد کـه بـه برخـی از آن           مطرح کرده 

داری   هـای یـاد شـده بـا واقعیـت دیـن             یـک از فرضـیه     های پیشین این است که هـیچ        فرضیه
عنـوان    رو، دین را بـه      اند؛ از این    کلی نادیده گرفته   نبۀ تاریخی ادیان را به    سازگار نیست و ج   

بلکه آن را بدون واقعیت تـاریخی       . دهند  یک واقعیت تاریخی قطعی مورد مطالعه قرار نمی       
بحثـی کـه بایـد در چنـد     . پردازنـد  زنی مـی  گاه دربارۀ علل پیدایش آن به گمانه   دانسته، آن 

طـور کـامالً سـطحی مـورد مطالعـه قـرار        آن آشکار شود، بـه  مرحله مطرح شود تا حقیقت      
  :سطوحی که باید موضوع مورد بحث را مطرح کرد، عبارت است از. گرفته است

  ها أـ علل پیدایش ادیان و در مورد ادیان آسمانی علل نزول آن

                                                           
ی؛ شریعت در آینه معرفت، شوارق االلهام، الهیجی؛ شرح تجرید، قوشچی؛  کشف المراد، حل      : به عنوان نمونه   ـ1

  .جوادی آملی
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  ها به دین ـ علل گرایش انسان ب
  ـ نتیجه این گرایش و سازگاری آن با علل پیدایش ج

انـد و بـا فـرض     شناسان، مراتب مختلف را با هم درآمیختـه         شناسان و روان     جامعه اغلب
های تاریخی و پیدایش و نزول خردپذیر، همه را تحت عنوان گرایش به دیـن                 فقدان ریشه 

. دیگـر جداسـت   کم مرتبۀ یکـم و دوم کـامالً از یـک        اند؛ در حالی که دست      مطرح ساخته 
آنـان پیـدایش    .  نه، غیر از عوامل گرایش بـه آن اسـت          که دین واقعیت تاریخی دارد یا      این

  .دهند دین را همان گرایش به دین دانسته و هر دو را در یک سطح مورد مطالعه قرار می
به تعبیر دیگر، عوامل گرایش بـه دیـن را ماننـد عوامـل گـرایش بـه تـشکیل خـانواده،                  

نواده، جامعـه، فیزیـک و    کـه خـا    اند و حـال آن      جامعه یا رویکرد به فیزیک و شیمی دانسته       
چنین نیست که واقعیـت خـانواده       . شیمی، قطع نظر از گرایش انسان به آن، واقعیتی ندارند         

هـا بـدان عالقمنـد شـده باشـند؛            گـاه انـسان     عنوان امری عینی در تاریخ وجود داشته، آن         به
  .گونه است فیزیک، شیمی و مانند آن همین

ا به تشکیل خـانواده یـا جامعـه دسـت زده یـا بـه                ه  خاطر آن   انسان نیازهایی داشته که به    
گونه نیست کـه انـسان     گونه نیست؛ یعنی این     دین این . تدوین علوم بشری اقدام کرده است     

نیازهایی داشته باشد و به دنبال خلق دین برآمده باشد، بلکه دین با توجه به نیازهای انـسان                  
گـاه    خذ و اقتباس شـده اسـت و آن        های بشری ا    فرود آمده و یا از ادیان آسمانی و فرهنگ        

  .انسان بر اساس نیازهای خود، بدان گرایش یافته و آن را باور کرده است
هاسـت، ولـی مرتبـۀ پیـدایش      اگرچه همه نهادهای اجتماعی نتیجۀ نیازهای انسان به آن   

ها همچون یکی     دیگر تفاوت دارد و نادیده گرفتن ادیان آسمانی و مطالعۀ آن            ها با یک    آن
های انسانی بـا پـژوهش ناسـازگار اسـت؛ زیـرا ایـن امـر نادیـده گـرفتن واقعیـت                        اختهاز س 

پوشـی از     تاریخی است و نیز نادیده گرفتن ادیان بشری بزرگ ماننـد بـودا، هنـدو و چـشم                 
ها و همانند دانستن آن با موضوعات بشری کـه در گـذر زمـان تکمیـل                   مبادی تاریخی آن  

  .شود، امری محقّقانه نیست می
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تـرین    اند که به برخـی از مهـم         شناسان نیز نظریاتی را مطرح کرده       ر صورت، روان  در ه 
  :پردازیم ها می آن

  
   1ـ نظریه فروید1

 »فرویـد «طـور عـام و از دیـدگاه       شناسـی بـه     تبیین علل گرایش به دین از دیـدگاه روان        
ارد، این نوع نگرش اختصاص به دین نـد       . طور خاص، بر تحلیل روان انسان استوار است         به

های آدمی بر اسـاس محتـوای روان انـسان کـه              ها و کوشش    طور کلی همه گرایش     بلکه به 
از ایـن   . گـردد   ای از آن به گمان فروید، پوشیده و پنهان است، آشـکار مـی               بخش گسترده 

هـا و     ویـژه بخـش پوشـیدۀ آن بـا شناسـایی همـه کـشش                دیدگاه، شناسایی روان آدمـی بـه      
کـه بتوانـد روان آدمـی را     آن. بینی رفتارهای او برابر است    های او و در نتیجه پیش       خواهش

  .تواند رفتارهای وی را پیش بینی کند بشناسد، می
شناسان پیش از فروید بود و بـر دو بخـشی بـودن روان                این دیدگاه بر خالف نظر روان     

شناسـان بـر ایـن بـاور بودنـد کـه انـسان          پـیش از فرویـد، غالـب روان       . انسان بنا شده اسـت    
بـه تعبیـر فلـسفی    . گذرد با خبـر اسـت       چه در روان او می      دی خودآگاه است و از آن     موجو

چه در آن جریان دارد بـا خبـر اسـت،             شناخته شده، نفس انسان به خود آگاه است و از آن          
هایی که تجرّد روان آدمـی        ویژه بر اساس دیدگاه     به. اگرچه به علم خود، علم نداشته باشد      

  . در علم انسان به خود تردیدی روا داشتتوان اند، نمی را پذیرفته
وی بر این بـاور اسـت       .  از این جهت در نقطه مقابل دیدگاه یاد شده قرار دارد           »فروید«

  .ـ بخش ناخودآگاه2ـ بخش خودآگاه 1: که روان انسان از دو بخش تشکیل شده اشت
نه نیـست   گو  این دو بخش از نظر کمّیت و گستره با هم تفاوت اساسی دارند؛ یعنی این              

که نیمی از روان آدمی معلوم و شناخته شده باشـد و نیمـۀ دیگـر آن نـامعلوم و ناشـناخته؛                       

                                                           
 Freud, 1856_1939 ـ1
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بلکه بخش شناخته شده آن نسبت به بخش دیگرش بسیار محدود است و در واقـع بخـش                   
. کوچکی از روان انسان شناخته شده است و قسمت عمده آن ناشناخته بـاقی مانـده اسـت                 

رو، چنـدان مـورد اعتمـاد         گیرد از این    ش کوچک روان تعلق می    آگاهی انسان به همان بخ    
هـا و رفتارهـای وی تـأثیر          ها و خواهش    نیست؛ زیرا از بخش مهم روان خود که در کشش         

ها یا    بنابراین اگر از کسی دربارۀ علت و انگیزه یکی از خواهش          . اساسی دارد، آگاه نیست   
هایی که برایش شناخته شده است،        دهرفتارهای وی پرسش شود و او آن را به یکی از پدی           

ای از روان خـود کـه         نسبت دهد، پاسخ وی فاقد اعتبار اسـت؛ زیـرا او بـه بخـش گـسترده                
پس اگر انگیزه رفتـار وی بـه نـام    . تواند انگیزه و علت رفتارهای او باشد، آگاهی ندارد         می
P           مورد پرسش قرار گیرد و او علت آن را M      بوط به روان   معرفی کرد، این پاسخ اگر مر

 M اوست، از اعتبار الزم برخوردار نیست؛ زیرا او با توجه به بخش خودآگـاه روان خـود                
ممکـن اسـت علـت آن       . را علت آن پدیده دانسته است نه با توجـه بـه بخـش ناخودآگـاه               

بنـابراین، پاسـخ وی گمـانی        M باشـد نـه    N پدیده با توجه به بخش ناخودآگـاه روان او،        
  .بیش نیست

شـود؛ بـدین جهـت کـه تحلیـل         که نقش قابل توجه روانکاوان برجسته مـی        جاست این
هـا،    بینـی آن   هـای رفتارهـای وی و نیـز پـیش           منظور یافتن علـل و انگیـزه        کسی به  روان هیچ 

  .پذیرد، بلکه باید روانکاو آن را تحلیل کند وسیلۀ خود او انجام نمی به
شناسان و روانکـاوان معاصـر        انای که در این دیدگاه مبهم است و مورد توجه رو            نکته

 قرار گرفته است، این است که ناشناخته بودن بخشی از روان انسان، تنهـا   »فروید«و پس از    
اگـر کـسی    . گونـه اسـت     برای خود صاحب روان نیست، بلکه برای ناظر بیرونی نیز همـین           

. اه شـود  تواند به آن آگـ      تواند بخش ناخودآگاه روان خود را بشناسد، دیگری نیز نمی           نمی
علت توانایی روانکاوان بر شناسایی بخشی از ذهن یا روان دیگران، آگاهی آنان به قـوانین    

به همین خاطر اسـت کـه اگـر کـسی از چنـین            . ها  حاکم بر روان است، نه بیرونی بودن آن       
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که روانکـاو در   چنان. تواند روان خود را مورد کاوش قرار دهد      دانشی برخوردار باشد، می   
  .زند  خود به چنین اقدامی دست میمورد روان

 دربارۀ انگیزۀ گرایش به دین یـا ایجـاد آن بـر تحلیـل               »فروید«در هر صورت، دیدگاه     
او مــدعی اســت کــه بــا تحلیــل بخــش . روانکاوانــۀ وی از ذهــن و روان انــسان تکیــه دارد

  .هایی دست یافت توان به چنین علل و انگیزه ناخودآگاه روان انسان، می
های مربوط به دیـن بایـد بـا توجـه بـه روانکـاوی                تنها شناسایی انگیزه     نه »ویدفر«از نظر   

چـه    گونـه باشـد و آن       انجام پذیرد، بلکه هر نوع شناسایی دربارۀ رفتارهای انسان باید همین          
شـود، آشـکار سـاختن     را که تحت عنوان مدلّل ساختن و تأیید عقلی و مانند آن انجام مـی       

 آن اسـت و در واقـع رفتـاری را کـه بـر               1لی وانمـود کـردن    وجه عقلی آن نیست، بلکه عق     
کـه   دهـیم، نـه آن    های روانی ناشناخته انجـام شـده اسـت، عقالنـی جلـوه مـی                اساس انگیزه 

  .دلیل، توجیه و حفظ ظاهر است، نه تبیین وجه عقالنی آن. عقالنیت آن را آشکار سازیم
کند؛ کسی که جهـان را        ار می پذیرد یا انک    با توجه به این دیدگاه، کسی که خدا را می         

شناسد و کسی کـه       پندارد؛ کسی که انسان را موجودی جاودانی می         داند یا شر می     خیر می 
کنـد، در واقـع بـا توجـه بـه             های خود دلیل ارایـه مـی        پندارد و برای دیدگاه     نابودشدنی می 

ی از  هایی گرایش پیدا کرده اسـت و اینـک بـدون آگـاه              های روانی به چنین عقیده      انگیزه
این امر و برای حفظ ظاهر و موجـه جلـوه دادن و خردپـذیر کـردن آن، بـه سـاختن دلیـل                        

  .پردازد می
سرپرسـت بـودن را چـشیده         هـا و بـی      که بدون پدر بزرگ شده است و سـختی         مثالً آن 

سـازی   گاه برای توجیه آن دلیل      آن. کند  است، ناخودآگاه به پدری آسمانی اعتقاد پیدا می       
در شرایط بد اقتصادی یـا اجتمـاعی رشـد کـرده اسـت، شـرور جهـان را                   که   کند و آن   می

                                                           
 Rationalization ـ1
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دانـد   خواه بزرگ شده است، خیر جهان را غالب می که در شرایط راحت و دل  غالب و آن  
  .و همین طور

تراشی اسـت و دلیـل       نکته مهم این است که دالیل مربوط به یک باور و دیدگاه، دلیل            
که در نقد و بررسی این دیدگاه خواهیم          چنان.  است های روانی ناشناخته    واقعی آن، انگیزه  

  .گفت، اولین قربانی این دیدگاه خودش است
 نـدارد،   »فرویـد «اعتبار بودن دلیـل، اختـصاص بـه           یادآوری این نکته الزم است که بی      

گـذار مکتـب      فیلـسوف و اقتـصاددان آلمـانی و بنیـان          1،»کـارل مـارکس   «بلکه پیشتر از او     
ــسم  ــ 1818(مارکسی ــه اســت )1883ـ ــدان پرداخت ــه  . ، ب ــار ب ــن ک ــۀ  تاریــک«وی از ای خان
  .تعبیر کرده است» ایدئولوژی
تنهـا جـایی بـرای اعتبـار       دربـارۀ اعتبـار دلیـل، نـه        »فروید« و پس از او      »مارکس«نظریه  

دالیل فلسفی، عقلی و دینی نگذاشته و به گفتۀ برخی تکلیف آنان را روشن کـرده اسـت،                  
لیلی باقی نگذاشـته و پیـشاپیش تکلیـف خودشـان را نیـز روشـن                بلکه اعتباری برای هیچ د    

  .کردند
  

   نظریه فرویدتقریرهای

تـرین نیـاز      هـای گـرایش بـه دیـن و یـا مهـم              که دیدیم، نظر فروید، تبیـین انگیـزه         چنان
جـا کـه      از آن . دار شـده اسـت     ها و نیازهای روانـی عهـده        گرایش به آن را بر اساس انگیزه      

رو،   طـور دقیـق آن را مـشخص نمـود؛ از ایـن              متعـدد اسـت، بایـد بـه       نیازهای روانی انـسان     
کند و آن را علـت گـرایش           دو انگیزه و نیاز روانی را ریشه دیگر نیازها معرفی می           »فروید«

  .ـ شهوت2ـ امنیت 1: ای عبارت است از آن دو نیاز یا انگیزه. داند به دین می
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 است کـه خالصـه آن را بـا دو تقریـر     های مختلفی بیان کرده انگیزۀ دوم را نیز به گونه 
  .مطرح خواهیم کرد و در پایان به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت

  
  ترس: انگیزۀ یکم

ها و آرزوهای انسان و یا آرزوهای محقـق نـشدۀ انـسان               علت گرایش به دین، خواسته    
ــانی، طــوالنی . اســت ــ  ایــن آرزوهــا از نظــر زم ــابراین، ه ــرین دورۀ زمــانی را دارد و بن م ت
منـدی و تأثیرگــذاری،   هــا و از نظـر تــوان  تـرین آن  تـرین آرزوهاســت و هـم مانــدنی   کهـن 

  .نیرومندترین آرزوهاست
. یکی از این آرزوها که اولین انگیزه گرایش به دین هم هـست، آرزوی امنیـت اسـت                 

پـذیر اسـت؛ یکـی در امـان بـودن از خطـرات و                 آرزوی امنیت انسان در دو بخش تحقیـق       
شود، ماننـد جنـگ، تجـاوز و ماننـد            دیگر وارد می    نوعان بر یک   ز سوی هم  هایی که ا    زیان

  . شود هایی که از سوی طبیعت رام نشده متوجه انسان می آن؛ دیگری در امان بودن از زیان
ها متوجـه همـدیگر اسـت، از طریـق وضـع              هایی که از سوی آن      خطرات انسان و زیان   

 هم کـه قابـل پیـشگیری نباشـد، چـون در             قوانین اجتماعی قابل پیشگیری است و بر فرض       
حوزۀ اختیـار انـسان قـرار دارد، جلـوگیری از آن را نیـز بایـد از انـسان انتظـار داشـت، نـه                          

  .گونه نیست و با وضع قوانین قابل پیشگیری نیست دیگری؛ ولی خطرات طبیعی این
شد و از   از سویی آرزوی دیرینه انسان این بوده که از خطرات عوامل طبیعی در امان با              

دست آوردن چنین امنیتی ناتوان بـوده اسـت؛ بنـابراین، همـه موجـودات و                  دیگر سو، از به   
طور کلی جهان طبیعت را آفریده و ساخته دست یک موجود توانا دانسته است تا بتواند                  به

رو به دین و عقایـد دینـی گرویـده            با جلب توجه وی، از خطرات آن در امان باشد؛ از این           
یـابی وی بـه امنیـت و آرامـش            تقاد و توسل به خدای جهان، یـا سـبب دسـت           این اع . است

اگر با اعتقاد بـه دیـن و خـدا، خطـرات تهدیدکننـده از میـان                 . شود  شود و یا نمی     خاطر می 
کـم   رفت یا کاهش پیدا کرد، به آرزوی خود دست یافته است و اگـر چنـین نـشد، دسـت                   
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نـوعی آرامـش     تـسلیم، توکـل و ماننـد آن بـه     تواند با تکیه بر دیگر باورهای دینی مانند         می
  .روحی دست یابد

ماننـد  . توان یافت نوعی این باور را تأیید کند، می     هایی را که به     در ادیان مختلف، نشانه   
پدر آسمانی در مسیحیت، دعا به درگاه خدا، توسل به ابزاری برای جلب توجه خـدا و در                  

  .امید، پاداش و مانند آنهایی چون توکل، تسلیم، رضا،  پایان، اندیشه
، همـان نظریـۀ تـرس اسـت کـه در دورۀ معاصـر،               »فرویـد «در واقع این تقریر از گفتـۀ        

های طبیعـی و نیـز        به گفته وی، ترس از پدیده     . آن را بازسازی کرده است     1»برتراند راسل «
جـویی   نوعان سبب شده است تا برای رفع نگرانـی و اضـطراب خـود بـه چـاره                  ترس از هم  

  .های دینی را بسازد د و انیشهبپرداز
بـا ایـن   . کند با اعتقاد به قضا و قدر و مانند آن، نامالیمات زندگی را بر خود هموار می              

شود، در جهانی دیگر پـاداش دارد، یـا    هایی که در این جهان بر او وارد می        باور که سختی  
  .کند تر می های این جهان خواست خداست، تحمل آن را آسان با این اعتماد که سختی

  
  شهوت:  دومانگیزه

مشهورترین تقریر وی از ایـن      . های شهوانی است    علت گرایش به دین شهوت یا عقده      
انگیزه دخالت مستقیم و تمام عیار شهوت در پیدایش و گرایش به دین است، ولـی تقریـر                  

با توضیح کوتاهی دربارۀ آن     . های شهوانی شهرت یافته است      دیگری هم دارد که به عقده     
ترین فرضیۀ وی دربارۀ پیـدایش دیـن و گـرایش بـه آن کـه همـان شـهوت اسـت،                        به مهم 

  .پردازیم می
  

                                                           
 Bertrand Russel, 1872-1970 ـ1



239   استگاه دینخ       

  های جنسی عقده
هـا    طـور کلـی انـسان       کند کـه بـه      ها را مطرح می     گونه، این گمانه   وی با گزارشی تاریخ   

این عقده از دوران کـودکی و نوجـوانی پدیـد آمـده و در جـوانی بـه                   . عقده جنسی دارند  
خـاطر عقـدۀ      به گمان وی در گذشته تاریخی بسیار کهن، پسران که بـه           . یده است ثبات رس 

دیدنـد و از    شدند، از سویی پدر را مزاحم اظهار تمایل خـود مـی             جنسی به مادر متمایل می    
کـشت و   پرداختنـد، پـدر چنـین پـسری را مـی      دیگر سو، اگر به اظهار تمـایالت خـود مـی         

  .کرد یعنوان غذا مصرف م گوشت بدن او را به
آنـان نیـز بـه پـدر متمایـل          . چیزی شبیه به این در مورد دختران نیز وجود داشـته اسـت            

 و 1»ادیــپ«ایــن دو عقــده مــادرخواهی یــا . پنداشــتند بودنــد و مــادر را مــزاحم خــود مــی 
 سبب شد که راه چاره جستجو کنند و پسران راه حلّ را در کـشتن                2»الکترا«پدرخواهی یا   

هـا و اداء نکـردن    خاطر آوردن حقوق پدر بر آن       آن، از سویی با به    پدر دیدند؛ ولی پس از      
آن، از کردۀ خود پشیمان شدند و از دیگر سو، پیدایش رقابت میان پسران، سبب شـد کـه              

  .آنان اوالً به مشکالت وضعیت جدید خود و ثانیاً، به حق پدر در این مورد پی ببرند
خاطر جبـران رفتـار     خود، سبب شد که به این پشیمانی و آگاهی آنان به نادرستی رفتار       

رو بـه سـاختن اشـیایی دسـت زدنـد کـه        از ایـن . داشت پدر بپردازند   ناپسند خود، به بزرگ   
نـام گرفـت، بـه دالیـل یـاد شـده، حالـت              » توتم«این اشیاء که    . یادآور خاطرات پدر باشد   

  .داری، برداشته شد قدسی پیدا کرد و از این راه، اولین قدم دین
با رشد این مرحله، اشیای غیرمادی      . حله، پرستش اشیای مادی و محسوس است      این مر 

جای محسوسات نشست و پرستش امور نادیدنی رواج پیدا کرد و چـون از                و نامحسوس به  
هـای یـاد شـده     این تاریخ، زمان بسیاری گذشت، مردم علت پرستش آن اشیاء را که عقده          
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عنـوان امـر مـستقل        ن بزرگداشت خاطر پدر، بلکه بـه      عنوا  بود، از یاد بردند و در نتیجه نه به        
  .مورد توجه قرار گرفت

هـای    خـاطر عقـده      بـه  1داری نتیجۀ پشیمانی از اولـین جنایـت تـاریخ،           به گمان وی دین   
  .جنسی است که همان کشتن پدر است

  
  تمایالت جنسی

یـل  ای کـه اگـر ایـن م    گونـه  به گمان وی ریشۀ همه غرایز انسان، میل جنسی اوست؛ به         
وجود نداشته باشد، انسان هیچ غریزۀ دیگری نخواهد داشت، بلکه ایـن میـل، تنهـا غریـزۀ                  

های همین میـل اسـت و در واقـع همـین کـشش                ها یکی از جنبه     انسان است و دیگر غریزه    
  .کند های دیگر بروز می صورت غریزه است که به

ی ارضـاء شـود و از   ترین اقتضای این غریزه این است که در هر شرایط          از سویی طبیعی  
حـدّ و مـرز وجـود نـدارد؛ زیـرا آداب و          صـورت بـی     ویژه به   دیگر سو، زمینه ارضای آن به     

دهـد، بلکـه    قیـد و شـرط آن اجـازه نمـی       تنها به ارضای بی     رسوم و نیز مقررات اجتماعی نه     
وسیلۀ آداب و مقـررات   محدود شدن این غریزه به. پردازد پیوسته به محدود ساختن آن می  

گـردد و چـون    اعی، سبب سرخوردگی و در پایان، سـبب پیـدایش عقـدۀ شـدید مـی       اجتم
تــدریج از بخــش خودآگــاه روان بــه بخــش   راهــی بــرای گــشودن آن وجــود نــدارد، بــه 

دهد و مایه پیدایش افکار و        های انسان را شکل می      شود و خواسته    ناخودآگاه آن منتقل می   
سان نیز که تحت تأثیر بخش ناخودآگـاه        گردد و در عین حال، خود ان        رفتارهای معینی می  

  .روان خویش قرار دارد نیز از آن آگاه نیست
این غریزه سرکوب شده که در بخـش ناخودآگـاه روان ثبـات یافتـه اسـت، از طریـق                    

تمایل انسان به شعر، هنر و دین نتیجۀ میل جنـسی سـرکوب             . کند  شعر، هنر و دین بروز می     
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هـا در بخـش    تـر از آن  تـر و راسـخ   قی بلکه قویشدۀ اوست که همچون ملکات ثابت اخال    
  .ناخودآگاه روان استقرار یافته است

بـستگی بـه دیـن، ظهـور تمـایالت جنـسی بـه                های مختلف هنر و نیز دل       تمایل به گونه  
خـاطر مقـررات    چـه را کـه بـه    در واقع انـسان آن . پسند آن است های محترمانه و عامّه     شکل

هایی که با مقررات اجتماعی ناسـازگار         وان بود، به شکل   اجتماعی از آشکار ساختن آن نات     
هنر و دین، همان بروز شهوت جنسی بـه   . سازد  نباشد و مورد عالقه عموم باشد، آشکار می       

های جنسی سهمی دارند،      ها از این عقده     جا که همه انسان     شکل محترمانه آن است و از آن      
  .همه به هنر و دین عالقه دارند

 و پیـامبران کـسانی هــستند کـه از شـهوات سـرکوب شـده، ســهم       شـاعران، هنرمنـدان  
انـد    بیشتری دارند، چون آنان به رعایت مقررات و آداب اجتماعی، پایبندی بیشتری داشـته             

طـور   هرکه به کنتـرل و سـرکوبی شـهوت بـه    . اند و به سرکوبی بیشتر غرایزشان اقدام کرده      
 هنر و دین بیشتر است و اگر کـامالً بـه            تر پرداخته باشد، میل و کشش او به         تر و عمیق    دقیق

  . سرکوب آن پرداخته باشد، شاعر، هنرمند و پیامبر خواهد بود
چه گفته شد، اگر زمانی آداب و مقررات اجتماعی که غرایـز جنـسی را                 با توجه به آن   

ای بـه شـعر و هنـر و دیـن وجـود خواهـد                 کند، از میان برداشته شود، نـه عالقـه          محدود می 
هـا   شاعر و هنرمند و پیامبری پدید خواهد آمد؛ چون عامـل پیـدایش همـه ایـن         داشت و نه    

هایی است که در جوامع فاقد آزادی جنسی شکل گرفته            های سرکوب شده و عقده      غریزه
  .است
 و  »فرویـد «هـای      نکات دیگری نیز در ردّ بر دین دارد که تحت عنـوان گمانـه              »فروید«

  . بدان خواهیم پرداخت»فروم«
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  ررسینقد و ب
هـای متعـددی       در زمینه علل پیـدایش دیـن و گـرایش بـه آن از جنبـه                »فروید«دیدگاه  

که وی پدر روانکاوی جدید نام گرفته است، ولی نظـرات او دربـارۀ    نقدپذیر است و با آن    
هـا را     هـایی از آن     دلیل بلکـه ضـد دلیلـی اسـت کـه نمونـه              های بی   علل این گرایش، گمانه   

  .مطرح خواهیم کرد
ویـژه بخـش ناخودآگـاه آن ناشـناخته اسـت، بـرای همگـان                 که روان انـسان بـه      ـ این 1

گونه نیست که بخش ناخودآگاه روان، برای برخی ناخودآگاه باشـد و              این. ناشناخته است 
برای برخی دیگر خودآگاه؛ زیرا در این صورت، تقسیم روان به خودآگـاه و ناخودآگـاه                

ارۀ بخش ناخودآگاه روان و قـرار دادن آن در          پردازی درب  پس نظریه . نادرست خواهد بود  
یا تقـسیم روان بـه      . حوزۀ خودآگاهی، با توجه به تقسیم یاد شده، ناسازگاری درونی دارد          

مگـر  . پردازی و تشریح بخش ناخودآگـاه آن       خودآگاه و ناخودآگاه، خطاست و یا نظریه      
گـاه و ناخودآگـاه     که فروید بگوید روان آدمی در بسیاری از مردم به دو بخـش خودآ              آن

کسانی که دارای   . شود و در تعدادی دیگر تنها یک بخش است و آن خودآگاه             تقسیم می 
  ! روان خودآگاه هستند، روانکاوانند

شـود و     وسیلۀ فاعل شناسـایی بیرونـی انجـام مـی            که تحلیل روان به    »فروید«ـ این نظر    2
های مربـوط بـه علـل و           گزاره تواند روان خود را تحلیل کند و بنابراین خبرها و           کسی نمی 

کـه روانکـاو او را       های فکری و رفتاری هیچ کسی مـورد پـذیرش نیـست، مگـر آن                انگیزه
اش ایـن اسـت کـه اعتبـار      مورد کـاوش قـرار دهـد، چنـدین ایـراد دارد؛ زیـرا اوالً، الزمـه            

کـه چنـین چیـزی را        ها در مقام صـدق، وابـسته بـه تأییـد روانکـاو باشـد و حـال آن                    گزاره
ثانیاً، چنین چیزی امکـان نـدارد؛ زیـرا تأییـد همـه             . کس حتی روانکاو هم نگفته است       هیچ

که هـر فـردی روانکاوهـای     وسیلۀ روانکاو امری ناشدنی است؛ مگر آن     های انسان به    گزاره
هـا بـه تحلیـل     ای را که بیان کرد، یکـی از آن  ای که هر گزاره گونه  متعددی داشته باشد، به   

ها وابسته به     ثالثاً، اگر صدق و کذب گزاره     !! میزان صدق آن را بیان کند     روان او بپردازد و     
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های بشری فاقد اعتبار خواهد بـود؛      وسیلۀ روانکاو باشد، همه معرفت      هم به   تحلیل روان، آن  
شناس نیز بر اساس این دیدگاه، تحت تأثیر بخش ناخودآگـاه روان خـویش و               زیرا معرفت 

گویـد، بـدون تأییـد روانکـاو          های درونی یا بیرونی مـی       یدهعنوان عوامل پد    چه را که به     آن
عـالوه  . اعتبار نخواهد داشت و نتیجه آن تردید در صدق همه علوم و معارف بشری اسـت              

های روانکاو نیز تحت تأثیر بخش ناخودآگـاه او قـرار داشـته               که ممکن است تحلیل    بر این 
  .مدانجا گونه تصورات به سفسطۀ مطلق می نتیجه این. باشد

های روانی باشد و دالیلی کـه بـرای          های انسان دارای انگیزه     ـ اگر همه آراء و اندیشه     3
تراشی باشد نه دلیل، باید همین نظریه نیز نوعی دلیـل           شود، دلیل   اثبات یا ابطال آن ارایه می     

، بگویـد همـین نظریـه فرویـد نیـز      »فرویـد «اگر کسی بر اساس مبـانی فرضـیۀ   . تراشی باشد 
عنـوان دلیـل یـا تأییـد آورده اسـت،       چه را کـه بـه     های روانی او است و آن       یزهمحصول انگ 

  .تراشی است نه دلیل، سخنی ناروا نگفته است دلیل
گونـه کـه بـر ایـن اسـاس، شـاعران و هنرمنـدان در شـعر و هنـر خـویش، غرایـز                           همان

هـای    انـد، چـرا آراء و اندیـشه         هـای جنـسی خـود را آشـکار کـرده            سرکوب شده و عقـده    
های او نیـز   توان گفت آراء و اندیشه گونه نباشد؟ با توجه به فرضیۀ فروید، می   ، این »فروید«

های روانـی مربـوط بـه بخـش ناخودآگـاه روان اوسـت و او نیـز همچـون                      محصول انگیزه 
  .های جنسی خود است دیگران با این نظریه در پی گشودن عقده

یزی است کـه از اعتبـار برآینـدهای         شناسی، چ   ـ در آمیختن تاریخ تردیدپذیر با روان      4
ای آمیختـه شـده باشـد، فاقـد           نتایج علمی که با امور تردیدپذیر بلکـه افـسانه         . کاهد  آن می 

کـه در تـاریخ کهـن پـسرها          این. اعتبار است؛ یعنی همان کاری که فروید انجام داده است         
  .اند، چیزی نیست که حتی بتوان برای آن دلیل تراشید چنین و چنان بوده

کامالً مردود شناخته شـده اسـت؛       ) ادیپ و الکترا  (های یاد شده      ـ امروزه وجود عقده   5
کـارل  «عنـوان نمونـه،       بـه . انـد   به همین جهت است که پیروان او نیز این فرضیه را ردّ کرده            
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 که چندین سال بـا فرویـد همکـاری داشـته و از پیـروان بـزرگ اوسـت،                    1»گوستاو یونگ 
  .داند فرضیه یاد شده را مردود می

ضـیۀ دوم را قابـل پـذیرش        آیـد، فر     نیز که از پیروان فروید به حساب می        2»آلفرد آدلر «
  .داند نمی

تند، این فرضیه را    که از پیروان فروید هس    » کارن هورنای «و نیز   » اریک فروم «چنین   هم
  .اند ردّ کرده

 برگرفته از   های یاد شده و نیز وضعیت خانواده،         دربارۀ پیشینۀ عقده   »فروید«ـ دیدگاه   6
شناسـی    ن که مطالعات مربوط به انـسا      5 است 4»رابرتسون اسمیت « و   3»چارلز داروین «نظریه  

  .آن را مردود شناخته است
 چیزی جز فروکاهش مرتبت آدمی بـه جایگـاه حیـوانی و فروتـر از                »فروید«ـ فرضیۀ   7

ــارۀ روان ناخودآگــاه انــسان بــه   دســت  آن نیــست و شــناخت روشــن و قابــل تــوجهی درب
، این فرضیه چیزی جز تنزل انسان و اخالق و افکار و امیال بـشر               »یونگ«به تعبیر   . دهد  نمی

  . به عالیم جنسی و قرین ساختن او با عدم، چیزی نیست
ـ این فرضیه همان فرضیه ترس است که برتراند راسل آن را بازسـازی کـرده اسـت؛                  8

بـوط بـه ناسپاسـی و حـق         ترس از رسوایی اظهار تمـایالت جنـسی، تـرس از کیفرهـای مر             
رو اشکاالت آن فرضیه نیـز بـر ایـن دیـدگاه وارد               از این . ناشناسی نسبت به پدر و مانند آن      

  .خواهد شد

                                                           
Carl Gustav Yung, (1875 ـ1 1916ـ ) 
Alfred Adler, (1870 ـ2 1937ـ )  
3 Charles Darvin, (1809 1882ـ ) 
 Robertson Smith ـ4
ـ 5  ,cf. The Sociological Interpretation of Religion. Oxford: Blackwell ـ
1970, p.47  
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ترین باورهای دینی بشر بـه امـور تـاریخی            ساز ترین و سرنوشت    ـ وابسته دانستن عمیق   9
رو، ایـن   از ایـن ای، نـه بـدیهی اسـت و نـه مـدلّل؛       کامالً تردیدپذیر بلکه نادرست و افـسانه   

هـایی   چنـین تحلیـل  . دارد دلیل را عرضه می هایی بی آموز نیست و تنها گمانه فرضیه معرفت 
  .به تخیالت رمانتیک شباهت بیشتری دارد تا به تاریخ قطعی یا تأییدپذیر

، آداب و مقررات اجتماعی سبب سـرکوب غریـزۀ جنـسی شـده،        »فروید«ـ به گفته    10
توان مطرح کرد کـه ایـن         اینک این پرسش را می    . دیل شده است  ای که به عقده تب      گونه  به

ترین بلکه تنها غریزۀ      چه کشش عمیق و تأثیرگذار است که در جامعه بشری، حتی اساسی           
تـر از غریـزۀ جنـسی باشـد وگرنـه از              سازد؟ این کشش بایـد قـوی        انسان را هم محدود می    

مقدم بر غریزه جنسی اسـت، نـه        از این گذشته، این کشش،      . محدود ساختن آن ناتوان بود    
پس غریزۀ جنسی، ریشۀ هم غرایز و یا تنها         . ساخت  محصول آن و گرنه آن را محدود نمی       

غریزۀ دیگری وجـود دارد کـه مـسلط بـر آن اسـت و آن را بـا همـه نیـروی                     . غریزه نیست 
هـای   ای کـه بـه گفتـه فرویـد سـبب پیـدایش عقـده           گونه  کند، به   اش کنترل می    العاده خارق

  چرا همان کشش، تمایالت دینی نباشد؟. گردد ونی میدر
های یاد شده جلـوگیری کـرد و در           توان از پیدایش عقده     ـ اگر با آزادی جنسی می     11

شـود، آیـا در کـشورهایی کـه در عـصر حاضـر                نتیجۀ آن، گرایش به دین و هنر منتفی می        
کند، دیـن     مایت می ای وجود دارد و حتی قانون نیز از آن ح           طور گسترده   آزادی جنسی به  

  !و هنر از میان رفته است؟
کـشید،    ـ آیا فاصله زمانی میان بعثت پیامبران که گـاهی چنـدین قـرن بـه درازا مـی                  12
  غرایز جنسی آزاد بوده است؟) فاصله میان دو پیامبر(خاطر است که در آن دوره  بدین

خـاطر    بـه ) کنوناز قرن ششم مـیالدی تـا      (ـ آیا مبعوث نشدن پیامبران در قرون اخیر         13
  های جنسی انسان است؟ گشوده شدن عقده

خـاطر سـرکوبی غرایـز        ـ اگر شاعر، هنرمند و پیامبر، نتیجه شرایط روانـی انـسان بـه             14
است، چرا در عصر حاضر که غرایز چنین وضعیتی ندارند، پیامبری مبعـوث نـشده اسـت،                 
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   شده است؟ های گذشته بسیار بیشتر ولی تعداد شاعران و هنرمندان، از قرن
هـای آن اعتبـار عقلـی داشـته باشـد و نـه                ـ روانکاوی نه علمی عقلی است، تا نظریه       15

های آن ارزش تجربی داشـته باشـد، بلکـه علمـی نیمـه                علمی کامالً تجربی است، تا گزاره     
تجربی است که احکام و آرای آن بر استقرای ناقص استوار است و از قطعیـت برخـوردار                  

گر، نظریات این علم بر اساس نمونه آمـاری مـورد پـذیرش قـرار گرفتـه                 به تعبیر دی  . نیست
از ایـن گذشـته، بـا توجـه بـه ناشـناخته بـودن روان،                . رو، ارزش احتمالی دارد     است؛ از این  

توان بر اساس آن دربارۀ اموری کـه   ارزش احتمالی آن نیز بسیار اندک است؛ بنابراین نمی     
  . کردزنی نیاز به تبیین قطعی دارد، گمانه

آیـد و     ، چیزی جز پنداری تأییدناشده به حـساب نمـی         »فروید«در هر صورت، دیدگاه     
  .ها را ندارد های ادیان و علل گرایش به آن توان تبیین ریشه

  
   1ـ نظریه اریک فروم2

شناسانه دربارۀ علل پیدایش دین و گـرایش بـه آن، نظریـۀ               یکی دیگر از نظریات روان    
دانـد، نـوعی    ین حال که فرضیۀ فروید را ناقص و مردود مـی          وی در ع  .  است »اریک فروم «

بـه بـاور وی دو عامـل سـبب     . انگـارد   گو مـی    شناسانه دربارۀ منشأ دین را پاسخ       تحلیل روان 
یابی به نگـرش مـشترک اسـت و دیگـری یـافتن کـانون                 یکی دست . گرایش به دین است   

  .سرسپردگی
 نگـاهی کوتـاه بـه آراء و         پیش از پـرداختن بـه شـرح و بررسـی دیـدگاه وی، نخـست               

  .های او دربارۀ دین، اقسام و آثار آن خواهیم داشت اندیشه
کند و در ضمن آن، علت گرایش به هر دو را امری              وی ادیان را به دو دسته تقسیم می       

خـاطر    داند و تأثیر یک دسته از ادیان را در تـأمین نیازهـایی کـه بـه                  ها می   مشترک میان آن  

                                                           
 Erick Frume ـ1
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داند و بنابراین نیازمندی انسان بـه         به دین تحقق یافته است، بیشتر می      ها    برآورده ساختن آن  
هـا یـادآوری    هـای متعـددی را نیـز بـرای آن       انگـارد، اگرچـه کاسـتی       تر مـی    ها را عمیق    آن
  .کند می

  
  اقسام دین

  1گرا ـ ادیان انسان1
  2تاز ـ ادیان یکه2

 میان عبد و مولی ترسـیم       اگر محتوای یک دین، رابطه میان انسان و خدا را مانند رابطۀ           
خاطر که هرچه امـر و نهـی و خواسـته و حکـم اسـت از                   تاز است؛ بدین    کند، آن دین یکه   

رابطـۀ  . طور کلی فرمـانبری از او را نـدارد          خداست و بنده نقشی جز اطاعت امر و نهی و به          
  .میان آن دو، یک سویه است

بطـه میـان محـب و محبـوب     اگر معارف یک دین، رابطۀ میان انسان و خدا را ماننـد را            
خاطر که اوالً، چنین دینی امر و فرمـان کمتـری          گراست؛ بدین   ترسیم کند، این دین، انسان    

شـود و در واقـع نـوعی همـدلی،            ها نیز، بر اساس محبت ارایه مـی         دارد و ثانیاً، همین فرمان    
بـر  گونـه کـه خـدا     گونـه ادیـان، همـان       در این . همگرایی و درخواست طرفینی وجود دارد     

  .هایی دارد، انسان نیز بر همین اساس، تقاضاهایی دارد اساس محبت به انسان، خواسته
سـاز اسـت، ولـی خواسـتۀ         اگرچه سرانجام، این خواستۀ محبوب اسـت کـه سرنوشـت          

ترین بلکه تنها عامـل       محبوب، از محبت به محب جدا نیست و در واقع محبت به خلق مهم             
بندی ادیـان شـده       ه این دیدگاه کلی که سبب تقسیم      با توجه ب  . های خداست   ظهور خواسته 

  : قرار توصیف کرد گونه ادیان را بدین های مهم این توان تفاوت است، می

                                                           
 Humanist Religions ـ1
 Totalitarian Religions ـ2
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  تاز گرا با ادیان یکه تفاوت ادیان انسان
گـرا نقـص و       ادیـان انـسان   . ها به انسان است     ها، نگرش آن    ترین تفاوت میان آن     ـ مهم 1

طـا را عـارض بـر انـسان و ذات او را پـاک و پیراسـته از                   تر گنـاه و خ      ضعف و از همه مهم    
داشـتنی اسـت؛     از این دیدگاه، انسان موجودی پاک، آسمانی و دوست        . دانند  آلودگی می 

ها و در عین حال، ظهور        ها و محدودیت    خاطر زیستن در زمین که جایگاه سختی        اگرچه به 
 طغیان غرایـز، بـه گنـاه آلـوده          خاطر همین تنگناها و نیز      و بروز غرایز است، ممکن است به      

  . شود
آلوده شدن انسان به گناه اگرچه نقـص اسـت، ولـی نقـصی اسـت کـه بیـرون از ذات                      

کاهد و به همین خـاطر اسـت          اوست و بنابراین، از کمال و شایستگی ذاتی وی چیزی نمی          
 که توانایی زدودن خطاها و بازگشت به ذات پـالودۀ از گنـاه را دارد و ایـن بازگـشت نیـز                     

  .پذیرد آسانی انجام می به
این ادیان انسان را ذاتاً خطاکار و آلـودۀ  . تاز در مقابل این دیدگاه قرار دارند  ادیان یکه 

انسان از این نگاه، عین فقر و ضعف و کاستی است و چون گناه و زشـتی                 . دانند  به گناه می  
 به همین خـاطر،     هاست، بنابراین انسان، مجمع رذایل و خبایث است و          معلول همین ویژگی  

ادیان یـاد شـده نیـز پیوسـته ایـن           . پیوسته میل به طغیان و مخالفت با دستورات خدا را دارد          
هـا را و در واقـع         کنند تا آن    شوند و به او کمک می       ها را به او یادآور می       ها و زشتی    کاستی

  .خود را بشناسد
ف اسـت؛ بـا ایـن       ـ انسان از دیدگاه هر دو دسته از ادیـان، دارای نقـاط قـوت و ضـع                 2

های او از نقاط قوت و کماالت او کمتر اسـت،             گرا، کاستی   تفاوت که از نگاه ادیان انسان     
تاز، این مسأله بر عکس است و نقـاط ضـعف و کاسـتی او از نقـاط                    ولی از نگاه ادیان یکه    

. این دیدگاه نتیجۀ ذاتی و عارضی بـودن گنـاه اسـت           . های او بیشتر است     قوت و شایستگی  
ناپـذیر باشـد، کاسـتی او بیـشتر      اه از ذاتیات انـسان باشـد و در نتیجـه از او انفکـاک         اگر گن 



249   استگاه دینخ       

است، ولی اگر عارض بر انـسان باشـد، امـری مـوقتی و رخـدادی مقطعـی خواهـد بـود و                       
  .های او اندک خواهد بود بنابراین کاستی

گـرا،   تفاوت این دو دسته ادیان با توجه بـه ایـن نگـاه، در ایـن اسـت کـه ادیـان انـسان             
تـاز، نقـاط    کنند؛ در حـالی کـه ادیـان یکـه     پیوسته نقاط قوت و شایستگی او را گوشزد می    

یکـی بـر سـجدۀ مالیکـه بـر او تأکیـد             . شـوند   های وی را یادآور مـی       ضعف و ناشایستگی  
  .کند و دیگری بر خطای وی و اخراج او از بهشت می

گرا، محبت است، وظیفـۀ       سانجا که رابطۀ میان خدا و خلق از دیدگاه ادیان ان            ـ از آن  3
عملی انسان از این دیدگاه نیز با محبت سازگار است و به همین خاطر، ایـن ادیـان، انـسان                    

تـاز از انـسان    کنند؛ ولی ادیان یکه را به عشق و محبت و رفتارهای مربوط به آن دعوت می          
وجهـۀ  . ندخواهند تا در مقابل خدا تسلیم باشد و نسبت به او خوف و تـرس داشـته باشـ                    می

گونـه ادیـان خـوف و خـشیت اسـت؛ در حـالی کـه وجهـۀ غالـب ادیـان                        غالب تعالیم این  
  .گرا، محبت و عشق است انسان
ـ هر دو دسته از ادیان، بـه محبـت خـدا نـسبت بـه انـسان توجـه دارنـد، یعنـی انـسان                          4
کـه  ها در این اسـت        گونه هست و تفاوت آن      که او این   تواند محبوب خدا باشد و یا این        می

بـه تعبیـر   . گرا به ذات انسان تعلق گرفته است و نه به عوارض او      محبت خدا در ادیان انسان    
دیگر، انسان از این دیدگاه، مورد محبت خداسـت، خـواه فرمـانبر باشـد و خـواه نافرمـان،              
خواه رفتارهای او درست باشد و خواه نادرست؛ ولی تعلق محبت خدا به انسان از دیـدگاه       

، مشروط است و در واقع به ذات انسان تعلق نگرفته است، بلکـه بـه عـوارض                  تاز  ادیان یکه 
بنابراین، اگر انـسان از فرمـان خـدا اطاعـت کنـد،             . ذات او و رفتارهایش تعلق گرفته است      

  .گیرد و اگر اطاعت نکند، سهمی از محبت الهی نخواهد داشت محبت خدا به او تعلق می
گـرا دسـتورات تـشریعی        ، ادیـان انـسان    ) چهـارم  تفاوت(ـ با توجه به تفاوت یاد شده        5

خـاطر کـه    بدین. تاز، دارای دستورات تشریعی بسیاری هستند   اندکی دارند، ولی ادیان یکه    
گرا در همه شرایط و احوال و با هـر صـفت و رفتـاری، از محبـت                    انسان از نظر ادیان انسان    



 250 تعریف و خاستگاه دین 

ز این محبت اسـت،     خدا برخوردار است و چون هدف از دستورات تشریعی برخورداری ا          
پس در صورتی که محبت به ذات انـسان تعلـق گرفتـه باشـد، دسـتورات تـشریعی کـه بـه                       

بنـابراین،  . تـأثیر یـا کـم تـأثیر اسـت           اعمال و صفات انـسان نظـر دارد، در ایـن محبـت بـی              
  .دستورات تشریعی زیادی مورد نیاز نیست

این ادیان، محبوب واقع شـدن      از نظر   . تاز است   این دقیقاً نقطه مقابل دیدگاه ادیان یکه      
تـر باشـد و از خطـا          خاطر صفات و رفتارهای اوست و هرچه رفتارهـای او درسـت             انسان به 
اش  تر شود، از محبت خدا سهم بیـشتری خواهـد داشـت و هرچـه خطـا و نافرمـانی                پیراسته

پس فزونی دسـتورات تـشریعی، در فزونـی         . بیشتر باشد، از محبت کمتری برخوردار است      
   1.به همین خاطر، دستورات چنین ادیانی، بسیار است. ی از محبت تأثیر داردسهم و

، از ادیـان    »لـوتر «ویژه مـسیحیت پـیش از         ها، مسیحیت به    به باور معتقدان به این تفاوت     
. گونه اسـت  ها و باورهای عارفان، همین گراست و نیز تفسیر عرفانی ادیان و یا اندیشه       انسان

ای مسیحی، رابطه انسان و خدا بر محبـت اسـتوار             عرفانی و تا اندازه   بر این اساس و از نگاه       
توان در تفاسـیر متعـددی از دیـن مـسیحی یافـت،               البته گناه ذاتی را می    . (است، نه تکلیف  

ادیانی همچون یهودیت و نیز پروتـستان مـسیحی از ادیـان            .) که پیشتر بدان اشاره شد      چنان
  . آن را دارندهای روند و ویژگی تاز به شمار می یکه

  
  تاز پیامدهای ادیان یکه

تـاز بـرای تـأمین        که به نظر طراحان این نظریه، ادیان یکه        که خواهیم گفت، با آن      چنان
ترنـد، در   نیازهای اساسی انسان همچون نیاز به نگرش مشترک و کانون سرسپردگی موفـق      

  : نمونهعنوان به. اند عین حال، پیامدهای نامطلوبی را نیز برای آن برشمرده
  

                                                           
  شناسی دین ارلز یونگ، روانچکارل . ک. رـ1
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  های خودکامه ـ پیدایش روحیه تسلیم در برابر قدرت1
کـه   و چنـان . (کنند تاز انسان را به تسلیم بودن در برابر قدرت خدا دعوت می ادیان یکه 

شود تا انسان نسبت بـه        این امر سبب می   .) خواهیم گفت، همین امر از نیازهای او نیز هست        
عالوه بر این، نسبت به هر انسان یا        . م شود هر نیروی مسلطی و هر حکومت خودرأیی تسلی       

  1.نیروی فروتری نیز استبداد ورزند
خاطر که بندۀ ضعیف خداست، بایـد از     تاز این است که انسان بدین       محتوای ادیان یکه  

چنین نگـاهی   . های او سر تسلیم فرود آورد       خدای قادر متعال اطاعت کند و در برابر فرمان        
طور کلی، ضعیف باید در برابـر         ی، این نتیجه را در پی دارد که به        به انسان و نیز چنین تربیت     

کند که در برابر هـر قـدرت مـسلطی، رام             ای تربیت می    گونه  قوی تسلیم باشد و انسان را به      
  .باشد و اعتراض نکند

هـای خودکامـه      گر و حکومت    های سلطه   نتیجۀ چنین تربیت و رفتاری، پیدایش قدرت      
گـرا بودنـد، نـه چنـین نگـرش و تربیتـی را روا                  ادیـان انـسان    در حـالی کـه اگـر      . نیز هست 

  .آوردند داشتند و نه چنین خُلق و عادتی را برای انسان به ارمغان می می
  
  آمیز  نفی روابط محبتـ2

تاز، رابطۀ عبد و مـولی اسـت،          جا که رابطۀ میان انسان و خدا بر اساس ادیان یکه            از آن 
آمیز مـورد توجـه نیـست و ثانیـاً، در زنـدگی               بطۀ محبت نه رابطۀ محب و محبوب، اوالً، را      

آمیـز میـان کـسانی        آیـد؛ بـدین جهـت کـه رابطـۀ محبـت             ای پدید نمی    عملی، چنین رابطه  
دیگـر نـوعی تناسـب داشـته باشـند و در واقـع، تـا سـنخیت و                پذیر است که بـا یـک        امکان

گونه موارد محبـت      شباهت نباشد، محبتی پدید نخواهد آمد؛ زیرا مقصود از محبت در این           
تـوان نامیـد، بلکـه یـا غریـزۀ            غریزی نیست، زیرا چنین کشش و حالتی را محبت نیـز نمـی            

                                                           
   خواستگاه دینهملکیان، مصطفی، جزو. ک.ر ـ1
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کــشش غریــزی حیــوان بــه جفــت خــود را محبــت . ای حیــوانی مــادی اســت و یــا عاطفــه
ای وجـود دارد، ولـی در         کننـده  صـورت تعیـین     نامیم، زیرا در محبت، عنصر آگاهی به        نمی

  .نه نیستگو های غریزی این کشش
شود، مقـصود آن نـوع عالقـه و           گاه که سخن از محبت میان خدا و خلق مطرح می            آن

کششی که میان زن و شوهر یا مادر و فرزنـد وجـود دارد یـا عالقـه کـسی بـه خـوراک و                         
بـستگی انـسان بـه علـم،          پوشاک نیست، بلکه اگر بتوان آن را تشبیه کرد، باید آن را به دل             

که عالقه به علم و هنر، به خود علـم و هنـر    البته به شرط این. دانستهنر و مانند آن همانند  
بستگی به علم ایـن باشـد کـه     اگر علت یا هدف از دل. باشد، نه نتایج مادی و اجتماعی آن   

هـای دنیـوی یـا اخـروی دسـت یـابیم، ایـن                به منافع مادی زودگذر یا ماندنی و یا به لـذت          
  .به محبت میان خلق و خالق نداردبستگی از نوع غریزی است و شباهتی  دل

تـاز اگـر      که مقصود از محبت، اَشکال مختلف غرایز نیست و در ادیان یکـه             حاصل آن 
خاطر سـودمند شـدن از        محبتی هم باشد، از همان نوعی است که میان کارگر و کارفرما به            

 شـود   دیگر وجود دارد، نه محبت حقیقی و چون چنین محبتی وجود ندارد، معلوم می               یک
که میان خالق و خلق، شباهت و سنخیتی وجود ندارد؛ بنابراین، در زندگی عملـی، نـشانی                 

  .از آن نخواهد بود
  

  آمیز پیامدهای نادرستِ نفی روابط محبت
ها از این قـرار   آمیز، پیامدهای نادرست بسیاری دارد که برخی از آن        نفی روابط محبت  

  :است
کنـد و بـه خـوردن و          ه سطح حیوانی تنزل می    أـ زندگی انسان از دیدگاه چنین ادیانی ب       

کند و تفاوت چنـدانی میـان زنـدگی           های فردی سقوط می     کار گرفتن غریزه    آشامیدن و به  
  .انسانی و حیوانی وجود نخواهد داشت
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کـم امکانـات      ـ از سویی زیستگاه انسان یعنی دنیا و طبیعت محـدود اسـت و دسـت                 ب
هـای انـسان نامحـدود و در واقـع انـسان            واستهبالفعل آن محدود است و از سویی دیگر، خ        

ترین نیازهای خود به تالش پیوسته و         یابی به کم    ناپذیر است و از جهتی دیگر، دست        سیری
نتیجه این وضعیت این است که زیستن در دنیـا و جهـان طبیعـت و                . جانبه بستگی دارد    همه

این امـر از سـویی      . د بود های خود بسیار دشوار خواه      یابی به خواسته    محروم بودن از دست   
شـود   گردد و از دیگر سو، سبب می سبب ناامیدی انسان از رسیدن به مقصد نهایی خود می 

که به نقد کردن و فعلیت بخشیدن استعدادها و امکانات بـالقوه موجـود هـم نپـردازد و در                    
  .نتیجه به کماالت شایسته خود دست نیابد

 زیرا رابطه انسان و خدا از دیدگاه ایـن ادیـان،            گرا چنین پیامدی را ندارند؛      ادیان انسان 
منظور وصـل بـه    جانبه به عاشق از حرکت پیوسته و تالش همه      . رابطه عاشق و معشوق است    

یـابی بـه او       های راه وصول، هرگز از دسـت        خاطر سختی   شود و به    معشوق هرگز خسته نمی   
عـشوق او را زنـده   گردد و بـر فـرض خـستگی و مانـدگی در راه، یـک اشـاره م            ناامید نمی 

  . دارد کند و به حرکت پیوسته وا می می
هـای امیـدبخش بـسیار وجـود دارد، بلکـه هریـک از                گرا از ایـن اشـاره       در ادیان انسان  

آمیز از معشوق بـرای عاشـق اسـت و            های این ادیان به انسان، پیامی به غایت محبت          خطاب
هـای راه را      نین پیام و پیامبری، سختی    چ. آوران عشق و محبتند    گونه ادیان، پیام    پیامبران این 

  .سازد آور می اگرچه کوه کندن باشد به سوزن، آسان بلکه لذّت
شـود کـه انـسان        ـ این رابطۀ فاقد محبت که میان خدا و انسان وجود دارد، سبب مـی                ج

در ایـن صـورت، نـوعی       . کار گیـرد    با آن خو گیرد و همان را در روابط جمعی خود نیز به            
وجـود روابـط قهرآمیـز کـه ریـشه در      . هـا حـاکم خواهـد شـد        یز میـان انـسان    روابط قهرآم 

شـود، عامـل مهمـی بـرای          وسیلۀ تعالیم چنین ادیانی بارور مـی        خودخواهی انسان دارد و به    
  .دست نیافتن انسان به کماالت ویژه خود است
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یـان  تـاز هـستند؛ زیـرا روابـط م          گرا، از این جهت نیز در مقابـل ادیـان یکـه             ادیان انسان 
دیگـر    پیروان ایـن ادیـان بـا یـک        . گونه ادیان بر اساس محبت استوار شده است         پیروان این 

چون برادرند و چـون اعـضای یـک پیکرنـد، نـسبت بـه هـم مـسؤولیت دارنـد، خیرخـواه                       
دیگـر کوتـاهی      همدیگرند و باالخره از انجام هیچ کـاری بـرای آسـایش و آرامـش یـک                

  .کنند و نباید کنند نمی
  
  روی ابتکار و خالقیتـ سلب نی3

سـازد کـه در مـسیر معینـی کـه مـورد        رابطۀ قهرآمیز میان خدا و انسان، او را وادار مـی      
پذیرش خداست، حرکت کند، نه در مـسیری کـه عالیـق و اسـتعدادهای او بـا آن موافـق                     

شـود کـه نیـروی ابتکـار و خالقیـت وی کـه متوقـف بـر                    نتیجۀ این تحمیل، این مـی     . است
  .ست، ظهور نیابد و استعدادهای وی شکوفا نشودآزادی انتخاب ا
گونه ادیـان     ها از نگاه این    گرا چنین پیامدهای ناروایی را ندارند؛ زیرا انسان         ادیان انسان 

آزادند و از هر راهـی کـه اسـتعدادهای خـود را بـارور کننـد، پـسندیده و مـورد رضـایت                        
هند و بس و به راهی که این        خوا  این ادیان رشد و کمال و شکوفایی انسان را می         . خداست

  .رسد، کاری ندارند شود و انسان به کمال می استعدادها شکوفا می
  
  ـ نادیده گرفتن حسن و قبح ذاتی4

گونـه تعریـف    تاز، کیفر و پاداش است و خوبی و بدی را همین          اساس تعالیم ادیان یکه   
کـار بـد، کـاری      از این نگاه، کار خوب، کاری است که پـاداش داشـته باشـد و                . کنند  می

این نگاه اوالً، به ذات و ماهیت کارها نظر ندارد و گویی حسن             . است که کیفر داشته باشد    
کند کـه تنهـا بـه         ای تربیت می    گونه  گیرد و ثانیاً، پیروان خود را به        ها را نادیده می     و قبح آن  

هی بـه   پاداش و کیفر کارها بنگرند و به انجام کاری که پاداش دارد، عـادت کننـد و تـوج                  
دهند، اگرچه ذاتـاً      رو کاری که پاداش دارد را انجام می         ماهیت کارها نداشته باشند؛ از این     
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پیـروان  . کنند، اگرچه ذاتـاً خـوب باشـد         بد باشد و کاری که کیفر داشته باشد را ترک می          
اندیـشند   چنین ادیانی، سوداگرانی حسابگر خواهند بود که تنها به پاداش و کیفر کارها می            

  1. ذات کار و بدی و خوبی آن نظر ندارندو به
  
  ـ فروپاشی مبانی اخالقی5

چون و چرای سخن خداست و در واقع سخن خدا معیـار      جا که دین، پذیرش بی      از آن 
خوبی برای هر چیز خوب و بدی هر چیز بدی است، این پیامد را دارد که اگر سخن خـدا       

توان خواهنـد بـود و ایـن چیـزی جـز            دست مردم نرسید، آنان از شناسایی خوب و بد نـا            به
  .فروپاشی اخالق نیست

به عبارت دیگر، مدعای دین این است که افکار و رفتارهای معینی بدین دلیـل خـوب                 
ها و کارهای دیگری به این دلیل بـد اسـت             است که خدا به آن دستور داده است و اندیشه         

تنهـا راه   .  بـدی عقلـی    نـه خـوبی عقلـی وجـود دارد و نـه           . که خدا از آن بـاز داشـته اسـت         
  .شناسایی حسن و قبح، شناسایی آن از راه دین و سخن خداست

اینک اگر وجود خدا انکار شود یا اثبات نشود یا وجود خدا مورد پذیرش باشـد ولـی                  
بعثت و نبوت اثبات نشود یا اثبات شود، ولی راهی برای دسترسی به تعالیم پیامبران وجـود        

باشد، ولی قطعی و یقینـی نباشـد، در ایـن مـوارد، دسترسـی بـه                 نداشته باشد یا راهی داشته      
سخن خدا ممکن نیست و چون حسن و قبح تنها از طریق سخن خدا قابل شناسایی اسـت،                  

در این صورت، چیزی به نام اخالق وجود نخواهـد          . توان حسن و قبح را شناخت       پس نمی 
  .داشت
  

                                                           
  روم، روانکاوی دین، گریز از آزادی، انسان برای خویشتن اریک ف. ک.رـ 1
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  های مشترک فروید و فروم گمانه
 را که فرویـد بـر دیـن و گـرایش بـه آن مطـرح کـرده اسـت را           اریک فروم اشکاالتی  

ترین اشکاالت دیـن و گـرایش         مهم. کند  پذیرد و در واقع دیدگاه مشترکی را ارایه می          می
  :به آن از نظر فروید و فروم از این قرار است

های ستمگر که به نام       مانند پیدایش حکومت  . ـ دین لوازم و پیامدهای نامطلوبی دارد      1
  .اند ه هرگونه ستمی بر مردم دست زدهدین ب
ای به نام عالمـان دینـی کـه از سـویی برتـری فرهنگـی بـر مـردم پیـدا                 ـ پیدایش طبقه  2
کننـد و از دیگـر سـو، چـون بـه              هـا حکومـت مـی       خاطر همـین برتـری بـر آن         کنند و به    می

یـد  پردازنـد، مـردم با     کارهای تولیدی یا مانند آن کـه درآمـد اقتـصادی داشـته باشـد نمـی                
  .کنند رو، بار مالی خاصی بر مردم تحمل می زندگی آنان را تأمین کنند؛ از این

ای است کـه تـاریخ    های گسترده ها و خونریزی ترین عوامل جنگ ـ دین یکی از مهم  3
  .بشر به خود دیده است

 و موثّق دارد که تعالیم و رهنمودهـای آن          1ناپذیر  ـ هر دینی داراری یک منبع پرسش      4
چـون و     ناپذیر بودن ایـن منبـع دینـی و پـذیرش بـی              پرسش. چون و چرا پذیرفت     یرا باید ب  

دلیل عادت کند و در نتیجه، هر سـخن   شود انسان به پذیرش سخنان بی     چرای آن سبب می   
  .دلیلی را بپذیرد بی

دلیل، سبب تنزل فکر و فرهنگ انسان و سـقوط او از جایگـاه ویـژه                پذیرش سخنان بی  
هرچـه کـه بـه ایـن امـر نادرسـت       . مری ناپسند و بسیار زیان آور است   خود است، بنابراین ا   

بیانجامد، بدین جهت که مقدمه سقوط و تنزل است، خود نیز نادرست و غیر قابل پذیرش                
  .است

  

                                                           
 Authority ـ1
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  نقد و بررسی
 دربـارۀ علـل گـرایش بـه دیـن بپـردازیم،             »اریک فـروم  «که به بیان دیدگاه      پیش از آن  

گرا و پیامدهای ادیان یکه تـار بررسـی    تاز و انسان ان به یکهنظرات وی را دربارۀ تقسیم ادی     
  .گاه نگاهی به علل پیدایش ادیان و گرایش به آن خواهیم داشت کنیم، آن می

گرا، اساس خردپذیری که با واقعیت تـاریخی ادیـان           تاز و انسان    ـ تقسیم ادیان به یکه    1
 کلـی هـم دارای عناصـر محبـت     طـور  خاطر که ادیـان بـه     بدین. مطابقت داشته باشد، ندارد   
آمیز باشد و نه دینـی   نه دینی وجود دارد که فاقد روابط محبت. هستند و هم عناصر بندگی  

علت به هم آمیختگی بندگی و عاشقی این است کـه یـا             . که نشانی از بندگی در آن نباشد      
طـۀ علـت و     هـا راب    بندگی با عاشقی ناسازگار نیست و با هم قابل جمعند و یا رابطۀ میان آن              
  .معلولند؛ خواه بندگی نتیجۀ عاشقی باشد و خواه عاشقی نتیجۀ بندگی

بندگی یعنی راضی بودن و راضی شدن بـه رضـای دیگـری کـه بهتـرین نمـود آن در                      
عاشــق در برابــر معــشوق چنــان تــسلیم اســت کــه از خــود هــیچ خواســت و  . عــشق اســت

پـس بنـدگی    . یعنـی رضـا   خوشی عاشق به خوشی معشوق است و ایـن          . داشتی ندارد  چشم
  .تواند نتیجۀ عشق باشد می

بنـدگی  . در عین حال در برخی از مراتب، بنـدگی علـت عـشق اسـت و نـه معلـول آن                 
ها نتیجه و ثمـره عـشق اسـت و برخـی دیگـر مقدمـه و زمینـه                     مراتبی دارد که برخی از آن     

ی کـه  انجام دستورات مولی، در واقع کسب رضایت همان معشوق است، ولی انـسان           . عشق
در آغاز راه کمال است، عاشق نیـست و گرنـه مـولی همـان معـشوق اسـت؛ زیـرا پـس از                        

هـایی کـه    که انسان در مسیر کمال خود به آگـاهی دسـت یافـت و بـه مـشاهدۀ زیبـایی                   آن
ورزد و با شدت یـافتن محبـت وی کـه ثمـرۀ       مخلوق مولی است، نایل شد، بدو محبت می       
  .شود  میرشد آگاهی و دقت مشاهدۀ اوست، عاشق
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آورد، از  در واقع این انسان است که با تغییراتی که در اندیشه و رفتـار خـود پدیـد مـی      
آیـد و از مـولی بـودن بـه            که در مولی تغییراتی پدیـد مـی        رسد، نه آن    بندگی به عاشقی می   
  .یابد معشوق بودن تغییر می

یدایش عـشق   آن بخش از بندگی که مربوط به آغاز راه کمال انسان است، از عوامل پ              
یابـد و آن بخـش    رسد و مولی را معشوق می است و اگر انسان آن را طی کند، به عشق می    

. از بندگی که مربوط به پایان راه کمال انسان است، مانند لقاء، نتیجـه و ثمـرۀ عـشق اسـت                 
گرا باشد و دیگری      پس میان بندگی و عشق تعارضی نیست که یکی مربوط به ادیان انسان            

  ).آورده است» عشق و عاشقی« شرح آن را در ،نویسنده. (تاز یان یکهمربوط به اد
خواهد، سـبب سـلب نیـروی ابتکـار و            ـ وادار شدن به حرکت در مسیری که خدا می         2

خالقیت نیست؛ زیرا اوالً، این وادار کردن به معنی جبر و سلب اختیار نیست، بلکه طلب و                 
 و چنان کند، انسان را به انجام آن وادار          اگر دینی از انسان بخواهد که چنین      . دعوت است 

توانـد بـه آن    نساخته است، بلکه چنین کاری را طلب کرده است و انسان با اختیار خود می           
  .تواند پاسخ منفی دهد و از آن سر باز زند طلب پاسخ مثبت دهد و آن را انجام دهد و می

د، یا این دیـن توانـایی      کن  خاطر سر باز زدن از پذیرش دعوت آن، کیفر می           اگر دین به  
هایش صادق است، پـس حـق اسـت و داوری کـردن دربـارۀ                 چنین کاری را دارد و وعده     

حقیقت و به نقد کشیدن آن، ستیز با عقل است؛ چرا که انسان باید خود را بـا حـق همـراه                       
هـایی صـادق    سازد، نه حق را بر اساس امیال و غرایز خود تغییـر دهـد و اگـر چنـین وعـده                

   چه باک که کسی با آن مخالفت ورزد؟ نیست، پس
کند، شاید همـین کـار و مـسیر مـورد             ثانیاً، اگر دین، انسان را به انجام کاری وادار می         

اگر خـدای   . ساز شکوفایی نیروی ابتکار و خالقیت انسان باشد و چرا نباشد           نظر خدا، زمینه  
 کار حکیمانه اسـت  که آن حکیم رفتاری را از کسی بخواهد، حکمت او دلیل است بر این       

سختی کار یـا تکلیـف      . آورد  و مصلحت، سعادت، آرامش و خالقیت وی را به ارمغان می          
. آوری که شفابخش است    بسا داروی تلخ و نفرت      دهنده مطلوب نبودن آن نیست؛ چه       نشان
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مگر خوراندن داروی تلخ به بیمار و وادار کردن او به این کار، سلب نیروی ابتکـار اسـت                   
کاری که علت سالمتی اسـت، مقدمـه خالقیـت          .  این عمل مقدمه سالمتی اوست     که یا این 

  .کم از شرایط الزم آن است نیز هست و دست
انـد و در انجـام هـر کـاری      گرا، انسان را رها کـرده  شود ادیان انسان که گفته می   ـ این 3

الً ای که هر کاری انجـام دهنـد، مطلـوب خداسـت، سـخنی کـام                 گونه  اند، به   آزاد گذاشته 
یابی انـسان بـه کمـال خـود           اساس است؛ زیرا این به معنی تساوی همه رفتارها در دست            بی

ها، یک نتیجه داشـته باشـد و          شود کمک به بندگان خدا و اذیت و آزار آن           مگر می ! است
ها و قتل و غـارت و         هر دو مقدمه رشد و کمال انسان باشد؟ مگر ممکن است نجات انسان            

 نتیجۀ یکسانی داشته باشـند؟ شـکی نیـست کـه دزدی، آزار، قتـل،                ها،  تجاوز به حقوق آن   
تـوزی و ماننـد آن، نتیجـۀ مناسـب خـود دارنـد و بخـشش،                  غارت، بدگمانی، بخـل، کینـه     

کمک، نجات، دوستی، هدایت و مانند آن نتایج دیگری دارنـد کـه بـا خودشـان مناسـب                   
  .است

گـرا میـان      اینک یا ادیان انسان   . ناپذیر است   تفاوت نتایج رفتارهای متضاد، امری تردید     
هـا راهنمـایی    تـاز بـه آن    گذارند و پیـروان خـود را هماننـد ادیـان یکـه              این رفتارها فرق می   

اش ایـن اسـت       گونه امور هیچ کاری ندارند، معنی       گرا به این    اگر ادیان انسان  . کنند یا نه    می
ن صـورت چـرا آن را   گرا، هیچ جنبه هدایت کنندگی نداشته باشـند؛ در ایـ   که ادیان انسان 

  اند؟ دین نامیده
گری ندارد بتوانـد، نگـرش مـشترک و     چگونه ممکن است دینی که هیچ جنبه هدایت       

کانون سرسپردگی برای انسان فراهم سازد؟ مگر نگرش مشترک و کانون سرسـپردگی از              
انجامد   آید؟ هم ناامنی به نگرش مشترک می        دست می   ها و رفتارهای متعارض نیز به       اندیشه

هـم دزدی و جنایـت بـه نگـرش          ! و هم امنیت و هر دو هم از عوامل کمـال انـسان اسـت؟              
دینـی کـه    ! هـا؟   انجامد و هم رعایت حرمت مـال و جـان انـسان             مشترک و سرسپردگی می   

  .کنندگی نداشته باشد، دین نیست بلکه هیچ چیزی نیست جنبۀ هدایت
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هـا در     ها و نیز تـأثیر آن       از این گذشته، همانندی امور متعارض و کمال بخش بودن آن          
پذیرد و    نه فطرت می  . یابی به محبت و عشق الهی، کاری خالف عقل و فطرت است             دست

دلیـل یقـه کـسی را گـرفتیم و چنـان سـیلی بـه صـورتش                    کند که اگـر بـی       نه عقل باور می   
رسـیم کـه      نواختیم که بینایی و شنوایی را از دست داد، همان انـدازه بـه محبـت الهـی مـی                   

. ده در راهی و چاهی را نجات دادیـم و وسـایل آسـایش او را در اختیـارش نهـادیم                فرومان
کارانی مانند هیتلر و موسولینی را همانند قدیسانی مانند آنسلم            مگر کسی هست که جنایت    

  ! و آگوستین بداند؟
هـا فـرق      دانـد و میـان آن       در هر صورت، هیچ دینی رفتارهای متعارض را هماننـد نمـی           

توان گفت انسان هر کاری که انجام دهد، محبوب خداست و ایـن   ابراین نمی بن. گذارد  می
  .کارها در میزان محبت الهی به انسان تأثیر ندارد

اساسـی   تـاز، ادعـای بـی    وسـیلۀ ادیـان یکـه    ـ نادیده گرفتن حسن و قبح ذاتی کارها به     4
انـد؛   عـین کـرده  هـا م  که ادیان پاداش کارها را بر اساس حسن و قبح آن    است؛ زیرا اول این   

چنین نیست که هر کاری با هـر        . یعنی کارهای نیک، پاداش و کارهای زشت، کیفر دارند        
  .ویژگی ذاتی اگرچه ناپسند و قبیح باشد، پاداش داشته باشد

که بر فرض که پیروان این ادیان به انجام کارهایی کـه پـاداش دارنـد، عـادت                  دوم این 
جا که تنها کارهـای نیـک پـاداش دارنـد،      دازند، از آنکنند و تنها به انجام همین کارها بپر      

مانعی ندارد که تنها به انجام همان کارها بپردازند و چون کاری کـه ذاتـاً بـد باشـد، کیفـر                     
در هـر   . کننـد   گونـه ادیـان از انجـام آن خـودداری مـی             دارد و نه پاداش، پس پیـروان ایـن        

  .ست، نه هر کاریصورت پاداش مورد نظر ادیان، مربوط به کارهای نیک ا
ای دارنـد، ولـی       که همین ادیان نیز در حالی که به کیفر و پاداش توجـه ویـژه               سوم این 

انـد و در واقـع پـاداش و           این پاداش و کیفر را مقدمه پاسداری از کرامت انسانی قـرار داده            
کیفر، عاملی برای نگهداری انسان و کرامت او و بازداشت از آلودگی به زشتی و ناروایی                

  .ستا
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علت توجـه   . که لقاء که آخرین منزل عشق است، در همه ادیان وجود دارد            چهارم این 
های برخی از ادیان، توانایی فهم لقاء         هایی غیر از لقاء این است که مخاطب         بیشتر به پاداش  

تـاز   پس ادیان یکـه . ها بوده است های مادی و معنوی محرک آن اند و تنها پاداش   را نداشته 
هـای ویـژه در هـر         های عشق و محبت برخوردارند؛ اگرچه با توجه بـه مخاطـب             نیز از مایه  

  .شود عصری، این مایه کم و زیاد می
تاز پیامدهای یاد شـده را داشـته باشـند، بـا توجـه بـه وضـعی                    ـ بر فرض که ادیان یکه     5

بودن آن آثار، نقصی بر آن ادیان نیـست، زیـرا آثـار وضـعی دیـن مربـوط بـه طبیعـت آن                        
  .  قراردادی و آثار طبیعی هر چیزی کمال آن است و نه نقصاست، نه
أـ آثار قراردادی و اعتباری     : توان آثار کارها را به دو دسته تقسیم نمود          طور کلی می    به
  .ـ آثار وضعی و طبیعی ب

آثار وضعی، آن دسته از پیامدها و نتایجی است که بدون لحـاظ اعتبـار و امـر و نهـی،                     
. شـود و نـادانی و فراموشـی در پیـدایش آن تـأثیر نـدارد                 حاصـل مـی   به دنبال انجام کاری     

  .گونه نتایج به طبیعت کارها ارتباط دارد، نه به امر و نهی این
آثار اعمالی که امر و نهی دینی بدان تعلق گرفته است، طبیعی است و دین تنهـا بـه آن    

ری دارد؛ بنـابراین  گـ  تنها نقـش هـدایت   دستورات دینی در این زمینه. راهنمایی کرده است 
. کنـد   های انسان را بیشتر تأمین مـی        هرچه این دستورات بیشتر باشد، منافع، مصالح و هدف        

بر این اساس، هرچـه دیـن بـه جزئیـات بیـشتری بپـردازد و تکـالیف آن بیـشتر باشـد و بـه                          
  .کند تاز باشد، کماالت انسان را بیشتر تأمین می اصطالح یکه

هر، تابلوهــای راهنمـایی وجــود نداشـته باشــد، خطــرات   ای بیـرون از شــ  اگـر در جــاده 
وجـود ایـن تابلوهـا بـرای کاسـتن از           . کنـد   هـای خودروهـا را تهدیـد مـی          بسیاری سرنشین 

ظـاهر   پس اگر در جایی تابلوی پیچ خطرناک را دیدیم، اگرچه به      . گونه خطرات است    این
وجود ایـن   . ده است این یک تکلیف است، ولی در واقع چیزی را بر رانندگان تحمیل نکر            

هـای    ای کـه زمینـه      در جـاده  . تابلو و رعایت محتوای آن، به معنی پرهیز از یک خطر است           



 262 تعریف و خاستگاه دین 

خطرساز بسیار دارد، هرچه تابلوهای هـشداردهنده آن بیـشتر باشـد، خطراتـی کـه متوجـه                  
  . شود، کمتر خواهد شد انسان می

هـای دینـی      هنمـایی زندگی دنیوی انسان، همانند همان جادۀ پرخطر اسـت کـه اگـر را             
برد، بلکه خـود انـسان را         کرد و منافع او را از میان می         نبود، خطرات آن انسان را تهدید می      

زندگی که بدون دستورات دینی باشـد، هماننـد جـادۀ پرخطـری اسـت           . برد  نیز از میان می   
  .که تابلوهای هشداردهنده نداشته باشد

کاهـد، ولـی     و از آزادی انسان مـی    ظاهر تکلیف است    تابلوهای هشداردهنده اگرچه به   
ــافع و مــصالح را فــراهم مــی  احکــام و دســتورات دینــی نیــز در ظــاهر  . ســازد در واقــع من

. کنـد   دهنده خطراتی است که انـسان را تهدیـد مـی            محدودکننده است، ولی در واقع نشان     
ه دهنـد  های ضد نفر کاشته شده است، تابلوهـای متعـددی کـه نـشان           اگر در بیابانی که مین    

مسیر حرکت است، وجود داشته باشد، رعایت محتوای این تابلوهـا بـسا از سـرعت انـسان                  
کند در چنین بیابـانی،       بکاهد و آزادی او را محدود سازد، ولی خطرات بسیاری را دفع می            

پـس پُرشـریعت بـودن، کمـال دیـن          . هرچه تابلو راهنما بیشتر باشد، برای انسان بهتر اسـت         
های زندگی و گوشزد کردن همه خطرات به          ی انسان در همه جنبه    است و به معنی راهنمای    

  .اوست
آری، بر فرض که دستورات دیـن و آثـار مربـوط بـه آن اعتبـاری و قـراردادی باشـد،              

یعنی دسـتورات دینـی،     . گونه نیست    چندان بیراه نخواهد بود؛ ولی این      »اریک فروم «سخن  
  . طبیعت اعمال است، نه اعتبار و قراردادراهنمایی انسان به واقع و نشان دادن سود و زیان

  
  آثار وضعی در قرآن

ای کوتاه به چند نصّ دینی از قرآن کریم، ما را به دیدگاه اسالم در مورد آثار و                    اشاره
  :سازد پیامدهای اعمال نزدیک می



263   استگاه دینخ       

ـ  شرّۀٍثقال ذرّل مِعمَن یَ و مَهُرَ خیراً یَۀٍثقال ذرّل مِعمَن یَ و مَ أــ    کـسی کـه    هـر  1؛هُرَاً یَ
ای کـار بـد انجـام دهـد آن را      کـه ذره  بینـد و آن  ای کار نیـک انجـام دهـد، آن را مـی             ذره
  .بیند می

شـود،    به انسان داده می   ) برزخ و قیامت  (چه که به نام کیفر و پاداش در جهان دیگر             آن
خـاطر آن اعمـال، امـور         کـه بـه    همان اعمـالی اسـت کـه در دنیـا انجـام داده اسـت، نـه آن                 

اعمـال انـسان از میـان رفتنـی نیـست و در             .  و اعتبـاری، پـاداش و کیفـر او باشـد           قراردادی
گـاه کـه حجـاب از آن برداشـته شـود، همـه               صحیفۀ نفـس او ثابـت و مانـدنی اسـت و آن            

  .یابد ها و عیدهای دینی را در آن صادق می وعده
که مال یتیم     آنان 2؛إنّ الّذین یأکلون أموال الیَتامی إنّما یَأکُلونَ فی بُطونهم ناراً         ـ    ب

خورنـد و معـده خـود را از آتـش پـر               خورنـد، در واقـع آتـش جهـنم مـی            می) به ناحق (را  
  .کنند می

اگـر کـسی آن را      . مال یتیم که به ناحق از او ستانده شود، آتشی پوشیده و پنهان است             
بخورد، آتش خورده است؛ اگر کسی با آن لباس فراهم سـازد و بپوشـد، لباسـی از آتـش                    

خـاطر    هـای آتـش قـرار دارد، ولـی بـه            چنین کسی هم اینک در میـان شـعله        . ده است پوشی
مانند معتـادی کـه چنـان خمـار         . تواند سوزش آن آتش را ادراک کند        تخدیر طبیعت نمی  

  .کند سوزاند، درک نمی است که آتش سیگاری را که انگشتانش را می
یأکُـلَ لَحـمَ أخیـه       حِـب أحـدُکم أن    یا أیها الّذین آمنوا الیَغتَب بعضُکم بَعضاً أیُ       ـ    ج
آیـا دوسـت داریـد کـه        ! دیگـر غیبـت نکنیـد       از یک ! اید  ای کسانی که ایمان آورده     3؛مَیتاً

  .برخی از شما گوشت تن برادر مردۀ خود را بخورد
                                                           

  8 زلزال، ـ1
  10 نساء، ـ2
  12 حجرات، ـ3
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ظـاهر سـخن      مثابۀ خوردن گوشت برادر مـردۀ خـود اسـت، اگرچـه بـه              غیبت کردن به  
جا پوشیده است، در جای دیگر آشکار خواهـد شـد و             نچه که ای    آن. گفتن دربارۀ اوست  

  .این همان آثار وضعی و طبیعی اعمال است
  

  .قراردادی بودن کیفر ممکن نیست
انـد، قـراردادی      بر فرض که پاداش رفتارهای انسان که ادیـان الهـی بـه آن وعـده داده                

ی آن تـصور    تـوان بـرا     تواند قراردادی باشد؛ زیرا هدف خردپـذیری نمـی          باشد، کیفر نمی  
آمـوز و نـه    هـای عبـرت   شـود و نـه هـدف    های تـأدیبی بـرای آن تـصور مـی      نه هدف . کرد
  .جویانه های انتقام هدف

اگر کیفر امری قراردادی باشد و خدا برای رفتارهای معینی، کیفرهـای خاصـی تعیـین         
 کرده باشد و در عالم آخرت آن کیفرها را بر حسب اعمال یاد شده به انـسان بچـشاند، یـا                    

ها انتقام بگیرد، در حالی کـه انتقـام از لـوازم غـضب                خواهد از آن    خاطر است که می     بدین
است و غضب از لوازم نفس و تغییرپذیری و محدودیت آن اسـت و چـون خـدا مجـرّد و                     
. مقدّس از هرگونه محدودیت و نقص و تغییر است، چنین انگیزه یا هـدفی از کیفـر نـدارد        

اند، اصـالح و ادب   که چنین کارهای ناپسندی را انجام داده      خاطر است که کسانی       یا بدین 
چنین هدفی نیز ناممکن است؛ زیـرا کـسی کـه کـاری را در دنیـا انجـام داده اسـت،                      . کند

شـود؟ اصـالح      اینک در آخرت که جایی برای اصالح و تربیت نیست، چگونه تأدیب می            
چنـین اسـت اگـر       هـم . و ادب مربوط به دنیاست، پس کیفر اخروی برای تأدیب هم نیست           

منظور اصالح دیگران باشد و اگر مقصود از آن، تهدید به کیفر              مقصود از کیفر اخروی به    
  .در نتیجه تهدید قراردادی است،نه کیفر. منظور تأدیب باشد، کیفر تبیین نشده است به

تواند داشته    در هر صورت، اگر کیفر امری قراردادی باشد، نه جنبۀ تأیب و اصالح می             
  .تواند قراردادی باشد شد و نه جنبۀ انتقام، بنابراین نمیبا
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هـای    ای بـه نـام عالمـان دینـی و جنـگ             های سـتمگر و نیـز پیـدایش طبقـه           ـ حکومت 6
نه از لوازم    اند، سوء استفاده از دین است،       گونه که فروید و فروم مطرح کرده        گر،آن ویران

کـه در     چنـان  فتن و ترک دیـن نیـست،      سوء استفاده از دین، دلیلی بر نادیده گر        .ذاتی دین 
مگر ثـروت مـورد سـوء اسـتفاده قـرار           . ای ندارد   موارد مشابه آن، سوء استفاده چنین نتیجه      

گیرد و آیا اگر از ثروت سوء استفاده شد، کـسی بـه نفـی و نادیـده گـرفتن آن حکـم              نمی
 سـوء   شـود؟ آیـا بـا       کند؟ مگر از قدرت، شهرت، علـم و ماننـد آن سـوء اسـتفاده نمـی                  می

کننـد و علـم، قـدرت، ثـروت و ماننـد آن بـد                 هـا مـی     هـا، حکـم بـه نفـی آن          استفاده از آن  
  .هاست شوند؟ سوء استفاده از علم، قدرت و دین غیر از خود آن می

کنندۀ نیاز انـسان بـه نگـرش مـشترک و کـانون              از این گذشته، به نظر فروم، دین تأمین       
ن دلیـل کـه مـورد سـوء اسـتفاده قـرار             سرسپردگی است؛اینک اگر بخـواهیم دیـن را بـدی         

گیرد، نادیده بگیـریم، بایـد جـایگزینی بـرای آن بیـابیم کـه هـم نیازهـای یـاد شـده را                          می
 چنـین چیـزی ممکـن اسـت؟ و آن           برآورده سازد و هم مورد سوء استفاده قرار نگیرد،آیـا         

  چیست؟
پـذیر و در    نا  های دینـی، امـری اجتنـاب        ـ پیدایش نهاد روحانیت و نیز برخی از جنگ        7

هـای عمیـق    مگر ممکن است دین که پاسخ به بسیاری از پرسـش . عین حال پسندیده است 
در این صورت چه کـسی بایـد بـه    . انسان را عهده دار است، عالم و متخصص نداشته باشد       

  تفسیر دین بپردازد؟ آیا همه مردم توانایی چنین کاری را دارند؟
نظران و عالمـان      ان یک رشته علمی، صاحب    عنو  ویژه در عصری که علف هرز نیز به         به

  !نظر ندارد؟ توان گفت که دین نیاز به متخصص و صاحب متخصص دارد، آیا می
ولی دفاع از دین و باورهای قلبی انسان الزم نیـست؟            آیا دفاع از هر چیزی الزم است،      

ی دینـی   طلب به باورها   مندانِ نادانِ سلطه   خاطر دخالت و هجوم قدرت      ها به   برخی از جنگ  
چه کسی و کدام عاقـل، دفـاع را   . آید و در واقع دفاع در برابر متجاوز است   مردم پدید می  
  !داند؟ نامشروع می
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اگر همـه منـابع آگـاهی       . نقطه قوت آن است و نه ضعف       ـ نقدناپذیر بودن منبع دین،    8
، از ایـن گذشـته  . یابی به علم وجود نخواهـد داشـت   انسان نقدپذیر باشد، راهی برای دست 

اگر اعتبار هـر سـخنی بـه        . ناپذیر است و در عین حال معتبر هم هست          عقل هم منبع پرسش   
خودِ خرد، باید اعتبار ذاتی داشته باشـد؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت                  خردپذیری آن است،  

تـوان اعتبـار      ولـی نمـی    ای به عقل اسـت،      اعتبار هر گزاره  . دور یا تسلسل پدید خواهد آمد     
 عنوان نمونه اعتبار ادراکات عقلی به دلیل باشد، دور اسـت؛     اگر به . عقل به چیز دیگر باشد    

خاطر تأیید عقل است و اگر چیزی فراتر از عقل باشد، تسلـسل اسـت و                  زیرا اعتبار دلیل به   
  .در هر دو صورت محال است

زیرا اثبـات وجـود خـدا،        دلیل نیست؛   ناپذیری دین چندان هم بی      عالوه بر این، پرسش   
  .رت بعثت و مانند آن، کامالً خردپذیر و عقلی استصفات او، ضرو

هـا    تـوان از آن     عالوه، پـذیرش دیـن و سـخنان خـدا دو شـرط اساسـی دارد کـه مـی                    هب
أـ سازگاری درونـی  : آن دو معیار عبارت است از. عنوان معیارهای نقد دین استفاده کرد     به
  .ـ سازگاری با نیازهای اساسی انسان ب

دهندۀ آلـودگی     ناسازگاری درونی دین، نشان   . نی دین است  سازگاری درونی،نقد درو  
  .توان آن را بدین وسیله نقد کرد پس می. شدگی آن است آن به غرایز بشری و تحریف

دینـی کـه نیازهـای اساسـی بـشری را           . گونه است   سازگاری با نیازهای بشری نیز همین     
بلکه سـاخته    ، دین خدا نیست،   نادیده بگیرد یا آن را نفی کند و با واقعیت ستیز داشته باشد            

  .فکر و فهم بشری است
زیـرا حـسن و قـبح ذاتـی اشـیاء            وسیلۀ دیـن، پنـداری بـیش نیـست؛          ـ تزلزل اخالق به   9

اعره شـ به تعبیر دیگر، همـه پیـروان و عالمـان دیـن، هماننـد ا              . متوقف بر تعابیر دینی نیست    
  .پردازند اندیشند و به انکار حسن و قبح ذاتی اشیاء نمی نمی

از این گذشته، بر فرض عقلی بودن حسن و قبح و نادیـده گـرفتن دیـن، بـاز هـم ایـن                       
زیـرا اگـر     در واقع این اشکال بـر منکـران دیـن هـم وارد اسـت؛              .اشکال مطرح خواهد شد   
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حسن و قـبح، امـری عقلـی باشـد و مقـدمات فهـم عقلـی آن بـه دالیلـی مخـدوش باشـد،                       
 خدوش شدن فهم عقلی چندان معتبر نیست،      اگر فرض م  . شود  بنیادهای اخالقی متزلزل می   

  .گونه است فرض دست نیافتن به دین نیز همین
با طرح و بررسی اشکاالتی که به نظر فروید و فروم بر دین وارد شده است، اینـک بـه                  

گردیم و عوامل پیدایش و گرایش به دین از نظر اریک فروم را مطـرح                 اصل بحث باز می   
  .سازیم می

  
  ین از دیدگاه اریک فرومعوامل گرایش به د

 .شـود   ، انسان دو نیاز مهم دارد که جز از طریق دین برآورده نمـی             »اریک فروم «به نظر   
  :این دو نیاز عبارت است از

  . بینی ترین امر مربوط به بینش و جهان ـ محوری 1
  . های درونی مربوط است چه که به گرایش و کشش ـ آن 2

شود که انـسان بـه دیـن بگـرود و هـم         نسان سبب می  به تعبیر دیگر، هم نیازهای عقلی ا      
  .نیازهای درونی و روحی و عاطفی وی

هـای    تـوان آن را بـه برخـی از دیـدگاه            پوشی از نکـات ویـژۀ ایـن دیـدگاه،می           با چشم 
  .شناسانه که پیشتر از آن گفتگو به عمل آمد، همانند دانست جامعه
  

  نیازهای اساسی انسان
وسیلۀ دین بـرآورده      چه که به    ها، آن   ولی از میان آن    است،نیازهای اساسی انسان بسیار     

  : از این قرار است،شود می
  ـ نگرش مشترک1
  ـ کانون سرسپردگی2
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کند و هم بـه       انسان موجودی اجتماعی است، هم نیازهای خود را در اجتماع تأمین می           
ای انـسان   رو، زندگی اجتماعی بـر      یابد؛ از این    کماالت شایسته خود از همین راه دست می       

تـرین عوامـل حفـظ زنـدگی اجتمـاعی و جلـوگیری از        یکی از مهـم . ای دارد اهمیت ویژه 
یعنـی داشـتن بینـشی مـشترک کـه سـبب             پاشیده شدن آن، داشتن نگرش مشترک اسـت؛       

  .پیدایش وحدت رویه و رفتارهای کم و بیش سازگار باشد
 ناسـازگار   بـه رفتارهـای    ویـژه متعـارض،     هـای متفـاوت و بـه        شکی نیـست کـه نگـرش      

شـود و نتیجـه ایـن         های اجتمـاعی مـی      انجامد و رفتارهایی از این دست، سبب درگیری         می
یابی به آسـایش و   ساز دست تواند زمینه هایی است که می ها از دست دادن توانایی  درگیری

طور مستقیم بـه      ها به   گونه درگیری   بلکه این  های فردی باشد،    آرامش اجتماعی و شایستگی   
بنابراین، در زندگی اجتماعی، انسان     . انجامد   و آرامش و کماالت انسانی می      سلب آسایش 

  .نیازمند به نگرش مشترک است
  
  های کسب نگرش مشترک راه
یـابی بـه نگـرش مـشترک بیانجامـد، بـر        هایی که ممکن است به دست طور کلی، راه   به

  :حسب احتمال عقلی، از این قرار است
  أـ عقل فردی

  ـ عقل اجتماعی ب
  ـ دین ج

وسیلۀ عقل فردی به نگرش مشترک دست یافـت؟ پاسـخ مثبـت بـه                 آیا ممکن است به   
ها و محدود بودن حوزۀ این نگـرش   ها، یکسانی آگاهی این پرسش بر همانندی عقل انسان     

هـا هماننـد و دارای ادراکـات          اگر بتوان اثبـات کـرد کـه عقـول همـه انـسان             . بستگی دارد 
لوم و آگـاهی انـسان کـه در کـسب نگـرش مـشترک وی                های ع   یکسانی است و نیز زمینه    

هـا هماننـد اسـت و سـرانجام بتـوان اثبـات کـرد کـه                   تأثیرگذارند و نیز سطح اطالعات آن     
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ای کـه     گونـه   هایی که مربوط به این نگرش مشترک است، بسیار محدود است، بـه              موضوع
کـسب  یابی به نگرش مشترک در آن، کـاری آسـان باشـد، شـاید بتـوان گفـت کـه                 دست

ولـی اثبـات چنـین امـوری چنـدان       . پـذیر اسـت     وسیلۀ عقل فردی امکان     نگرش مشترک به  
  .آسان نیست

گیرنـد و بـه همـین خـاطر           ها در شرایط بـسیار متفـاوتی شـکل مـی            قوای ادراکی انسان  
تـأثیر عوامـل ارثـی، تغذیـه، تربیـت خـانوادگی، آداب             . تفاوت بسیاری نیـز بـا هـم دارنـد         

هـای انـسان مـؤثر اسـت و           ای کـه در کـشش       دی، عوامل ناشـناخته   های فر   اجتماعی، سلیقه 
گذارد، بیـشتر از آن اسـت کـه     بینی بر انسان تأثیر می حوادث و رخدادهایی که بدون پیش    

  .بتوان آن را نادیده گرفت و به همانندی توانایی عقلی انسان نظر داد
ورد و در نگـرش او  آ دست مـی  هایی را که انسان خواسته و ناخواسته به       علوم و آگاهی  

  .های مختلف بیانجامد تواند به نگرش ای است که می تأثیر دارد نیز دارای طیف گسترده
تـر از آن اسـت کـه بتـوان            عناصری که موضوع نگرش انسان نیز هست، بسی گـسترده         

وسیلۀ عقل فردی در آن به وحدت دست یافت؛ زیرا نگرش انسان موضـوعات متعـددی      به
بعیـد بـه نظـر      . شناسـی و نیـز مباحـث مهـم اخالقـی را در بـر دارد                 سانشناسی و انـ     از جهان 

هـای متفـاوت یـاد شـده، بـه نگـرش              رسد که بتوان با تکیه بر عقـل فـردی، بـا ویژگـی               می
  .مشترک دست یافت

وسیلۀ قراردادهای جمعی به این نگرش دست یافت؟ پاسخ مثبت بـه      آیا ممکن است به   
  :ها از این قرار است ترین آن  دارد که مهماین پرسش نیز به اثبات نکاتی بستگی

  ـ قراردادی بودن نگرش1
  ـ همانندی عقل فردی2
  ـ یکسانی شرایط رشد جمعی3
  .انجامد ـ همانندی دیگر عناصری که به نگرش مشترک می4
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شکی نیست که نگرش، امری قراردادی نیست، بلکه امـری مربـوط بـه بیـنش اسـت و                   
بل اتصاف به صدق و کـذب اسـت؛ در حـالی کـه امـور       بینش، امری حقیقی، ادراکی و قا     

تنها قـراردادی بـودن نگـرش، قابـل اثبـات نیـست، بلکـه                 پس نه . گونه نیست   قراردادی این 
  .نادرستی آن کم و بیش بدیهی است

کـم   که گفته شد، امری خردپذیر و دسـت  ناپذیری همانندی عقل فردی نیز چنان       اثبات
یط رشد جمعی و نیز دیگر عناصر مؤثر در نگـرش نیـز             یکسان نبودن شرا  . پذیر است   تجربه

  .کم و بیش معلوم است
جا که نگرش امری قراردادی نیست، بلکه نوعی فهم و بینش عقالنی است و نیـز       از آن 

های روحـی مـؤثر    ها، هم چنین زمینه رشد عقالنی و نیز جنبه   جا که عقل فردی انسان      از آن 
ط به آن بسی متفاوت است، بنابراین عقل جمعی         در بینش او و حوادث و رخدادهای مربو       

یابی به نگرش مشترک کـه   رو، برای دست از این. تواند به نگرش مشترک بیانجامد   نیز نمی 
یابی به کمـاالت شایـسته انـسانی بـسیار      برای حفظ آسایش و آرامش اجتماعی و نیز دست  

 و شـناخت و آن بـه        ضروری است، باید راه دیگری وجود داشته باشد و باید آن را جست            
  .، چیزی جز دین نیست»اریک فروم«نظر 

  
  دین و نگرش مشترک

أـ یکی از این جهـت کـه دیـن،          : ساز پیدایش نگرش مشترک باشد     تواند زمینه   دین می 
هـم    خود نوعی شناسـایی انـسان و جهـان اسـت و در واقـع خـود، نـوعی بیـنش اسـت، آن                       

ی فهمیده شود، از هرگونـه خطـایی بـه دور    درست ترین بینش که اگر به     ترین و یقینی    مطمئن
  .است

تواننـد بـا اطمینـان و یقـین چنـین بینـشی را                هایی که دارنـد، مـی       ها با همه تفاوت     انسان
هـای اجتمـاعی را کـه         بفهمند و بپذیرند و از طریق آن با یافتن نگرش مـشترک، درگیـری             
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آور اسـت، بـه      انبرای آسـایش و آرامـش انـسان و نیـز بـرای کمـاالت ویـژۀ او بـسیار زیـ                     
  .ترین میزان برسانند و یا حتی آن را از میان بردارند کم

در واقع نیاز به آرامـش و آسـایش و نیـز کـسب کمـاالت ویـژه، بـه نگـرش مـشترک             
آید و یـا دیـن بـرای ایـن منظـور       دست می وسیلۀ دین به بستگی دارد و این نگرش یا تنها به   

  .بهترین گزینه است
ای از زنـدگی انـسان        ، نیاز به دین، مـوقتی و مربـوط بـه دوره           چه گفته شد    بر اساس آن  

بـرخالف  . نیست، زیرا این نیاز همیشگی است و دین هـم بهتـرین تـأمین کننـده آن اسـت                  
شناسانه کـه نیازهـایی را کـه عامـل گـرایش بـه دیـن معرفـی کـرده بودنـد،                        نظرات جامعه 

  .توانست مقطعی و موقتی باشد می
  

  شرحی بر کانون سرسپردگی
گوی فکر و خلق و رفتار خویش بودن، دشوارترین کاری است کـه           مسؤولیت و پاسخ  

ممکن است بر عهدۀ انسان نهاده شود و چون انسان غالباً از انجام تعهدات خـویش نـاتوان                  
دهد، راه گریـز انـسان از چنـین مـسؤولیت سـنگینی،               است و یا به دشواری آن را انجام می        

  .یافتن کانون سرسپردگی است
گردان است، بلکـه از آن       ، انسان از آزادی مطلق، از آن رو روی        »اریک فروم «ه گفتۀ   ب

هرچـه از   . گویی انسان بـا میـزان آزادی او ارتبـاط مـستقیم دارد              ترس دارد که میزان پاسخ    
آزادی مطلـق،   . آزادی بیشتری برخوردار باشد، تعهد و مسؤولیت وی نیز بیشتر خواهد بود           

بال دارد و این کاری است که یا انسان از انجام آن نـاتوان اسـت و         مسؤولیت مطلق را به دن    
  .یا انجام آن بسیار سخت و گران خواهد بود

کاستن از آزادی خویش به معنی کاستن از مسؤولیت خود است؛ بنابراین، اگر انـسان                
پس گریز انـسان از آزادی      . شود  های وی کاسته می     پیرو فرمان دیگری باشد، از مسؤولیت     

شود تا در پی یافتن کانون سرسپردگی باشد و از            خاطر گریز وی از مسؤولیت، سبب می       به
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سازد، انـسان بـه دیـن         ترین کانون سرسپردگی را فراهم می       جا که دین بهترین و مطمئن       آن
  .گرایش دارد

هـا و تـسلیم شـدن بـه فرمـان حاکمـان               به گفتـه وی، عامـل گـرایش انـسان بـه قـدرت             
بر اساس این دیدگاه نیز، دین امری جاودانی        .  آزادی گریزانند  خودرأی همین است که از    

  .است، چون گریز از مسؤولیت امری همیشگی است
پـردازان آن نیـز      که پیش از این گفته شـد، نظریـه          ای که این دیدگاه دارد و چنان        نتیجه

ز اند، این است که هرچه دین دارای احکام و دستورات بیشتری باشد، ا              بدان تصریح کرده  
تاز چـون دارای احکـام بیـشتری          شود و بنابراین ادیان یکه      مسؤولیت انسان بیشتر کاسته می    
که دین هرچه بیشتر بـه بیـنش          چنان. سازند  تر برآورده می    هستند، این نیازها را بهتر و کامل      

علـوم دینـی بـه همـین     . کنـد  انسان پرداخته باشد، نیاز به نگرش مشترک را بهتر تـأمین مـی      
  .د آمده و گسترش یافته استمنظور پدی

ــ دسـتورات      أــ عقایـد و باورهـا ب       : انـد   طور کلی ادیـان از دو بخـش تـشکیل شـده             به
أـ علوم مربوط بـه بیـنش       : شود  همچنین، علوم دینی بر دو دسته تقسیم می       . اخالقی و عملی  

ننـده  کـالم تـأمین ک  . ـ علوم مربوط به رفتار دینی مانند فقـه و اخـالق          ب. دینی، مانند کالم  
  .نیاز به نگرش مشترک است و فقه و اخالق تأمین کننده نیاز به کانون سرسپردگی است

  
  نقد و بررسی

هـا اشـاره    پـذیرد کـه بـه برخـی از آن     ، انتقادهای متعددی را مـی »اریک فروم«دیدگاه  
  :خواهیم کرد

گریـزی اسـت؛ زیـرا       گریزی، عامل گرایش به دین نیست بلکه عامل دین         ـ مسؤولیت 1
خاطر گریز از مـسؤولیت       آورد، نه به    که به دین ایمان می     آن. آور است   خود مسؤولیت  دین

. پـذیرفت   تری را که همان دیـن اسـت، نمـی          است؛ زیرا در این صورت، مسؤولیت بزرگ      
  .پذیری است که به دین روی آورده است خاطر مسؤولیت بلکه به
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و رفتـار انـسان رهنمـود دارد،    ویژه ادیان پُرشریعت که دربـارۀ اندیـشه، اخـالق            دین به 
گـو    های زنـدگی خـود پاسـخ        دهد که باید نسبت به همه جنبه        انسان را در موقعیتی قرار می     

پس چگونه ممکن است پذیرش چنین مـسؤولیت     . ترین مسؤولیت است    باشد و این بزرگ   
  گریزی باشد؟  سنگینی نتیجۀ میل انسان به مسؤولیت

 به این نکتـه نیـز اشـاره    1،»ریدُ االنسان لِیَفجُرَ أمامَهبل یُ«این تعبیر لطیف قرآن کریم،    
  .دارد

کـه انـسان از آزادی مطلـق وحـشت دارد و از آن               ایـن . گریزی مدلّل نیـست    ـ آزادی 2
در . شـود  تـر مـی   ویژه با نگاهی به تاریخ، این امر روشن      گریزان است، قابل اثبات نیست؛ به     

افزایش بر آزادی موجود کـه از آن برخـوردار          یابی به آزادی و یا برای         تاریخ، برای دست  
طور کامـل     گاه آزادی از انسان به     هیچ. های خونین بسیاری پدید آمده است       بودند، نهضت 

های مهم تاریخ برای رسیدن به حدّاقل آزادی بـوده   نفی نشده است، تا گفته شود درگیری 
یـابی بـه       او برای دست   ها برخوردار بوده است و تالش       انسان همیشه از برخی آزادی    . است

گریز نیست بلکه    پس انسان، آزادی  . بهره بوده است    های دیگری است که از آن بی        آزادی
  .طلب است آزادی
گریـزی انـسان باشـد و اگـر ادیـان            ـ اگر علت گرایش به دین، تأمین نیـاز مـسؤولیت          3
ننـد، بایـد   ک خاطر کثـرت احکـام و شـریعت بـسیار، ایـن نیـاز را بهتـر تـأمین مـی             تاز به   یکه
ها گرایش بیشتری داشته باشـد و حـال           گونه ادیان بیشتر مورد توجه انسان باشد و به آن           این
تـاز و پرشـریعت بـه شـمار      یهودیت در عین حال کـه از ادیـان یکـه      . گونه نیست   که این  آن
رود، ولی افراد کمی به آن گرایش دارنـد و در مقابـل مـذهب کاتولیـک مـسیحی، بـا                       می
گرا و کم شریعت است و باید نیاز یاد شده را کمتر تأمین کنـد، ولـی                   ان انسان که از ادی   آن

  .اند مورد توجه بیشتر قرار دارد و مردم به آن گرایش بیشتری داشته
                                                           

  5 قیامت، ـ1
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مقایسه میان اقبال و توجـه مـردم بـه دو مـذهب مـسیحی کـه یکـی از آن دو از ادیـان                         
گـرا، یعنـی    کـم شـریعت و انـسان   رود و دیگـری از ادیـان    تاز به شمار می   پرشریعت و یکه  

مـذهب پروتـستان بـا      . کند  تر می   مذهب کاتولیک و پروتستان، کاستی این نظریه را روشن        
تـری ایـن نیـاز را     آیـد و بـه شـکل بهتـر و کامـل      تاز به حـساب مـی      که پرشریعت و یکه    آن

کند، ولی گرایش کمتری به آن وجود دارد؛ ولی مذهب کاتولیک بـا آن کـه                برطرف می 
کند، مورد توجه و      شریعت است و بر اساس این نظریه، نیاز یاد شده را کمتر تأمین می             کم  

شــود کــه عامــل گــرایش بــه دیــن، رفــع نیــاز  پــس معلــوم مــی. بــاور بیــشتری وجــود دارد
  . گریزی از طریق واگذار کردن مسؤولیت همه کارها به دیگری نیست مسؤولیت

به همین خاطر است که هرچه دین پر        . گریزی عامل روگردانی از دین است      مسؤولیت
تر باشد، گرایش به آن کمتر است و حتی اگر باورمندان به آن بسیار هـم باشـند                    مسؤولیت

پذیری آن آشکارتر است، عامالن به دین اندکنـد و در            در بخش عملی دین که مسؤولیت     
 و در   عوض هرچه دین مسؤولیت کمتری را بر پیروانش تثبیت کند، پیـروان بیـشتری دارد              

دینی تمایل بیشتری دارند، اگرچه در نظر و عقیـده، پیـرو دیـن معینـی                  ها به بی    عمل، انسان 
  .هم باشند

ـ تناقض در گفتار از دیگر اشکاالت فرضیه فروم است؛ زیرا از یـک سـو مـسؤولیت                    4
شناسـد و از   کننـده ایـن نیـاز مـی     دانـد و دیـن را تـأمین      گریزی را سبب گرایش به دین می      

مگـر تـسلیم پـذیری     . کند  پذیری معرفی می    یکی از نتایج نامطلوب دین را تسلیم       دیگرسو،
روی دیگر همان مسؤولیت گریزی و واگذار کردن مسؤولیت کارها بـه دیگـران نیـست؟                
مگر همین امر نیاز او نیست؟ پس اوالً، چرا چیزی که سبب پیدایش دین است، نتیجـۀ آن                   

کنـد، نتیجـۀ نـامطلوب     ای اساسی انـسان را تـأمین مـی       باشد و ثانیاً، چیزی که یکی از نیازه       
  دین به شمار رود؟

ـ اگر انسان به رفع مسؤولیت و در نتیجه تسلیم شدن در برابر دیگران میل دارد و ایـن    5
تاز، اسـتبدادورزی نـسبت بـه فروتـران باشـد و       یکی از نیازهای اوست، چرا نتیجۀ دین یکه     
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افزایـد و چـرا تـسلیم شـدن در برابـر دیگـران                ن مـی  که این امر، بر مسؤولیت انـسا       حال آن 
کاهـد و میـل بـه مـسؤولیت گریـزی او را               که از مسؤولیت او می     نامطلوب باشد و حال آن    

  کند؟ ارضاء می
منظور ایجاد نگرش مشترک و کـانون سرسـپردگی پدیـد آمـده اسـت،                 ـ اگر دین به   6

سازد، حفظ کنـد؛ در        برآورده می  ای آن دو نیاز را      باید وضع موجود جامعه را که تا اندازه       
پردازنـد، بلکـه      تنهـا بـه حفـظ وضـع موجـود نمـی             حالی کـه ادیـان در آغـاز پیـدایش، نـه           

  .کنند ریزند و بر ضد آن قیام می مشترکات جامعه را نیز در هم می
یابی به نگرش مشترک و کانون سرسپردگی باشد،          ـ اگر علت گرایش به دین، دست      7

، بـه  »یونـگ « و »فرویـد « و نیـز  »اریـک فـروم  «کـه   ت و حال آن دین جایگزین خواهد داش   
های سیاسی، اجتمـاعی و   وسیلۀ نظام یابی به آن دو به      دست. بدیل بودن دین عقیده دارند      بی

  .پذیر است اخالقی غیردینی نیز امکان
ها برای تبیـین عوامـل پیـدایش دیـن و گـرایش بـه آن              گونه فرضیه   در هر صورت، این   

هایی غیر    که هیچ دلیل قابل پذیرشی ندارند و گمانه        سیار دارند، عالوه بر آن    های ب   نارسایی
  .مدلّلند
  
   گوستاو یونگکارلـ نظریه 3

شناس آلمانی االصل آمریکایی نیز کـم و بـیش بـا       ، روان »کارل گوستاو یونگ  «نظریه  
 گمـان کـه     خاطر این   وی به . هایی نیز دارد    نظریه فروید و فروم، شباهت دارد و البته تفاوت        

داند و هیچ یـک    های ادیان فاقد صدق و کذب هستند، همه ادیان را برابر و همتا می               گزاره
های دینی جنبه واقع نمایی ندارند چـون   به گمان وی، گزاره . دهد  را بر دیگری برتری نمی    

هـای واقـع نمـا     زارهصورت گـ   هایی هستند که به     ما بازاء و مطابَق عینی ندارند، بلکه داستان       
  .اند یان شدهب
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داند؛ زیرا این مطالعـه یـا         وی با توجه به همین امر، مطالعه تطبیقی ادیان را نادرست می           
ها و چون بـه       منظور بیان تفاوت سودمندی آن      خاطر تبیین کمیت صدق ادیان است، یا به         به

منظور تبیـین   ها به نظر وی، ادیان فاقد صدق و کذب پذیری هستند، پس مطالعه تطبیقی آن 
پذیر نیست و چون همه ادیان به یک اندازه سودمندند و هدف مؤمنان               میّت صدق امکان  ک

منظـور بیـان      کنند، مطالعه تطبیقی بـه      را از مراجعه و گرایش به دین به یک اندازه تأمین می           
  .تفاوت سودمندی نیز نادرست است

  
  آثار عملی دین

وی نیـز ماننـد     . ندی آن است   به دین، به واقعیت آن نیست، بلکه به سودم         »یونگ«نگاه  
گر واقع نیست، دارای آثار تربیتی و         رغم این که بیان     دین را علی   1سایر فیلسوفان رفتارگرا،  

  : برخی از آثار تربیتی دین از این قرار است. داند علمی بسیاری می
 .ـ ایجاد تعادل میان غرایز 1

 .ها نـ ترجیح برخی از امیال بر برخی دیگر و انتخاب یکی از آ 2

 ـ وحدت شخصیت 3

و بخــش دارد کــه هــردو  د2»برایــت ویــت« و کــسانی ماننــد او چــون »یونــگ«نظریــه 
  :نقدپذیر است

 بـه   3»پوزیتیویـسم منطقـی   «نویـسنده در مقالـه      . هـای دینـی     ناپذیری گـزاره    یکم، صدق 
 بـه اختـصار از دو دیـدگاه فلـسفی و اخالقـی آن را           4»اخالق و واقعیت  «تفصیل و در مقاله     

  . کند د نقد و بررسی قرار داده است و از تکرار آن خودداری میمور
                                                           

 pragmatists ـ1
  R.B.Breith waite ـ2

  1382مجله الهیات و حقوق، سال سوم، ش هفتم و هشتم، بهار و تابستان. ک.ر ـ3
  1381اسفند، 34مجله مفید، سال هشتم، ش. ک.ر ـ4
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های متناقض    شکی نیست که ادیان مختلف، گزاره     . دوم، سودمندی همسان همه ادیان    
ها به یک اندازه سودمند باشند، این نتیجه را باید پـذیرفت کـه میـان                  اگر این گزاره  . دارند

 که پیامد آن این است که هر چیزی علت          علت و معلول رابطه عینی و حقیقی وجود ندارد        
  . هرچیزی باشد و هرچیزی معلول هرچیزی و پذیرش این امر به معنی سفسطه مطلق است

های یک دین، یا تأثیری در واقع و مخاطب و مـؤمن بـه آن دارد                  به تعبیر دیگر، گزاره   
ر دارد و ایـن     پس بایـد پـذیرفت کـه تـأثی        . انکار آن با پراگماتیسم سازگار نیست     . یا ندارد 

اگر به ضرر وی بیانجامد، با اصل برابری        . انجامد یا به ضرر وی      تأثیر یا به سود مخاطب می     
ایــن . انجامــد در ســودمندی ناســازگار اســت، پــس بایــد پــذیرفت کــه بــه ســودمندی مــی 

سودمندی یا امری واقعی است یا خیالی و وهمی و اگر وهمی باشد، سود نیست، پس باید                 
  . عینی و واقعی باشدسودمندی امری 

های یـک دیـن، اگـر کـسی بـر ایـن            اینک با فرض واقعی بودن سودمندی تأثیر گزاره       
ها تفـاوت بلکـه تنـاقض دارد، همـان        های دین دیگر که با این گزاره        گمان باشد که گزاره   

اندازه تأثیر سودمند دارد، نتیجه آن این است کـه دو گـزاره متنـاقض یـک نتیجـه عینـی و           
های   های متناقض در یک معلول یا معلول        پذیرش تأثیر علت  . به دنبال داشته است   واقعی را   

پـس نظریـه   . انجامـد  همسان با انکار علیت تفاوت چندانی ندارد و انکار آن به سفسطه مـی            
از این گذشته، اثر تربیتـی      . نوعی تناقض آمیخته است و بنابراین، نادرست است         به »یونگ«

دق آن است و اگر آن گزاره صادق نباشد، هـیچ اثـر تربیتـی        داشتن یک گزاره، فرع بر ص     
اگـر  . گو زیان خواهد دید یا دزد مجازات خواهد شد         دروغ: که گفته شود   مانند این . ندارد

  !ها صادق نباشند، اثر تربیتی آن چیست؟ این گزاره
  

  نظریۀ ترکیبی: سوّم
سانه دربارۀ پیدایش دین    شنا  شناسانه و روان    های مرکب از دیدگاه جامعه      یکی ار نظریه  
  :از این قرار است
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چه سبب پیدایش دین در روزگار بسیار دور شده است، خواسته ابـدیت یـا آرزوی      آن
هـا، رفـع      منظور نفوذ در ناشـناخته      گر تالش گستاخانه انسان به      این نشان . ابدیت انسان است  

 نظـر مـن ایـن       بـه . ها و نزدیک ساختن جهان به آرزوهای قلبی خـود بـوده اسـت               دشواری
  1.یابی به آن هدف است ترین شیوه برای دست ضعیف

  : شرح کوتاه این نظریه بدین قرار است
هــا آرزوی ابــدیت و  هــای بــسیاری دارد کــه یکــی از آن هــا و کــشش ـــ انــسان میــل 1

  . جاودانگی است
. هاســت ـــ انــسان پیوســته در پــی ارضــای عقالنــی خــود از طریــق نفــوذ در ناشــناخته 2
 ناشــناخته بــسیاری وجــود دارد کــه در شــرایط طبیعــی بــرای انــسان همچــون  هــای حــوزه

منظـور کمـک گـرفتن از آن در ورود بـه ایـن حـوزه انجـام                    گرایش به دین، بـه    . معماست
  . گرفته است

تنهایی توانایی بـر از       های بسیاری دارد که به      ـ زندگی فردی و جمعی انسان، دشواری        3
هایی که انسان برای رفع این مـشکالت در آن قـدم              از راه یکی  . ها ندارد   کیان برداشتن آن  

  . نهاده است، گرایش به دین است
یابی به آرزوهای     های دست   ـ عالوه بر این، گرایش به دین سبب فراهم ساختن زمینه            4

  .خود است
توان آن را بخـشی از نظریـۀ     اگر این نظریه در مقام بیان علت گرایش به دین باشد، می           

 به حساب آورد و ما به همین جهت، از تکـرار آن در آن بحـث خـودداری                )فطرت(پنجم  
  . خواهیم کرد

  

                                                           
  1946منکن،  ـ1
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  ـ تاریخی یا تکاملی نظریۀ تجربی : چهارم
عمر دین به بلندی پیـدایش خودآگـاهی انـسان اسـت، ولـی ریـشه و خواسـتگاه دیـن                     

د یـک  شـاید حـدو  . ای از ابهام قـرار گرفتـه اسـت    هاله همانند ریشه خود آگاهی انسان، در    
ای از ایـن دوره،       در بخش عمـده   . کند  میلیون سال است که انسان بر کرۀ زمین زندگی می         

هـای   دانـیم، فـسیل   چـه کـه مـا دربـارۀ او مـی      آن. او فاقد مدنیّت و تأثیر قابـل تـوجهی بـود      
ها اطالعات خوبی دربارۀ شکل و ساختار         گونه فسیل   باقیمانده وی است و در حالی که این       

انسان برخی از مقدمات   . دهد  هد، ولی از ذات انسان اطالع چندانی به ما نمی         د  وی به ما می   
دست آورده است که کاربرد سنگ و فلز و ساختن ابزاری را آغاز کرد                گاه به   تمدن را آن  

هـای    های دسـت سـاخته      باقیمانده. صورت آماده در طبیعت وجود داشت       که تا این زمان به    
  .افکند یازها و عقایدش میانسان پرتو با ارزشی بر گسترس ن

های اولیـه، جـایی       غارهای انسان . گردد  آغاز پیدایش دین به آغاز تمدن انسانی باز می        
افـزار دفـن شـده اسـت، عقایـد و        ای از خـوراک و جنـگ        ها به همـراه توشـه       که بدن مرده  

رسـد کـه انـسان مرحلـه          به نظـر نمـی    . دهد که ویژگی کامالً دینی دارد       اعمالی را نشان می   
شود و قدم نهادن در راه تمدن را پیـشتر از             توسعه ذهنی را که با خودآگاهی نشان داده می        

اشتیاق به آگاهی دربارۀ جهانی که پیرامون اوسـت و اندیـشه دربـارۀ منـشأ و سرنوشـت و                    
  .دارد، آغاز کرده باشد نیرویی که جهان را آفریده و نگه می

کرش، تصورات نبود، بلکـه نمادهـا و        تفکر او صورت نمادین به خود گرفت و ابزار ف         
کـرد کـه    ای را احـساس مـی       حدّ و اندازه     او به شدت، ولی مبهم، نیروی بی       1.ها بود   عالمت

 پاسـخ بـه تـرس،    2این نیـروی محـسوس ـ مـبهم    . پردازد در جهان پیرامون او به فعالیت می
  .حرمت و عبادت را در انسان بیدار کرد

                                                           
 Symbols ـ1
 sensed ـDimly ـ2
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میشه در این نوع زندگی انسان وجود داشته است         رسد که انگیزش عبادت ه      به نظر می  
منـد اسـت،     خاطر درماندگی خود، چیزی را که عقیده داشته باشـد خیـر و تـوان                و انسان به  

سـختی   سوی مفهوم دین بـه     انسان اولیه به آهستگی و با رنج راه خود را به          . تواند بپرستد   می
گـشت کـه      اندک، بـه دنبـال چیـزی مـی        او با منابع و ابزار      . کرد  پیدا می ) همچون نابینایان (

بـدون شـک او اشـیای       . بتواند او را آرام سازد یا آن را مورد احتـرام و سـتایش قـرار دهـد                 
گونه چیزهـا     پرستید، ولی نباید از یاد ببریم که این         جان یا پدیدارهای طبیعی ساده را می        بی

   .پرداخت برای او نشان و نماد نیروی بزرگی بود که به کار جهان می
شناسان، مـدارک بـسیاری      عبادت، فعالیتی کامالً دارای مشخصات دینی است و انسان        

چنـین اثبـات شـده اسـت کـه قبایـل             هم. پرستید  اند که انسان اولیه چیزی را می        گرد آورده 
شـمارند و اعمـالی را انجـام     بدوی، که حتی هنوز هم وجود دارند، عقایدی را محتـرم مـی        

جا که به خـدا یـا خـدایان و زنـدگی پـس از مرگـی اشـاره                     آندهند که بدون تردید تا        می
  .دارد، دارای مشخصۀ دینی است

تـوان اثبـات کـرد کـه دیـن پدیـداری              بخـشی مـی    طـور اطمینـان     ها به   در پرتو این یافته   
حفـظ  (خاطر این دلیل ساده کـه میـل بـه نگهداشـت خویـشتن       به. (همگانی و فراگیر است   

  ).از ذاتیات انسان است) خود
ای دربـارۀ جهـان عـصر خـود            که در سدۀ اول مـیالدی بـا دانـش گـسترده            1»لوتارچپ«
  :گوید زیست، می می

توان یافت که دیوار، دانش، فرمـانروا، کـاخ،           با گردش بر روی زمین، شهرهایی را می       
خزانه، پول، ورزشگاه و تĤتر ندارند، اما شهری که معبدی برای خـدایان، عبـادت، پیمـان،       

چـه    آن 2.ی نداشته باشد، هیچ انسانی آن را ندیده و هرگـز نخواهـد دیـد              گوی نبوت و غیب  

                                                           
 Plutarch ـ1
 cf. Urban, W.M. Humanity and Deity, p.15 ـ2
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دربارۀ سابقه و عمر دین گفته شد، دربارۀ پیدایش و درک مفهوم خدا و اعتقـاد بـه او نیـز                     
   .کامالً درست است

  
  مفهوم خدا

های مربوط بـه      پرسش. اعتقاد به خدا برای دین، همچون خون برای انسان حیاتی است          
که خـدا چیـست و       این. داران و مخالفان دین ارتباط دارد       طور طبیعی به نگاه طرف     خدا، به 

طـور جـدی بـه     کـسی کـه بـه    هایی اسـت کـه هـیچ    توانیم او را بشناسیم، پرسش     چگونه می 
بخش به   های مناسب و رضایت     پاسخ. تواند آن را نادیده بگیرد      پردازد، نمی   مطالعه دین می  

سازد که ذات خدا را بشناسیم و بـه ارزش دیـن پـی                در می های اساسی، ما را قا      این پرسش 
هـای متفـاوت و متنـاقض داده شـده        ها نیـز پاسـخ      دانیم که به این پرسش      در واقع می  . ببریم
هـا بـر اسـاس       یادآوری این نکته ممکن است سودمند باشد کـه حتـی خـود پرسـش              . است

کـه دیـدگاه     مونـه، آنـان   عنـوان ن    بـه . شـود   ای مطـرح مـی      گونـه   ای، بـه    دیدگاه هر نویـسنده   
مفهـوم خـدا   : انـد   گونـه مطـرح کـرده       برند، پرسش یاد شـده را ایـن         کار می    را به  1گرا  اثبات

  چگونه در ذهن بشر پدید آمد؟
توان نامید، چند فرضیه دارد کـه بـه    ـ تاریخی را که نظریۀ تکاملی نیز می        نظریۀ تجربی   

  :پردازیم ها می ترین آن مهم
  
  ـ فرضیۀ ترس  1

.  از نویسندگان بر این باورند که عامل پیدایش مفهـومِ خـدا، تـرس بـوده اسـت              جمعی
دیـدگاه  .  نمایندگان مناسبی برای این دسته از نویسندگان هستند        1،»فریزر« و   2»گرنت آلن «

  :گونه خالصه کرد توان این آنان را می
                                                           

 Positivist ـ1
 Grant Allen ـ2
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اندند، رسـ   هـا آسـیب مـی       های نخستین پیوسته از نیروهای قاهر طبیعت، که به آن           انسان
طوفـان، آذرخـش، زلزلـه و دیگـر         . شـدند، در هـراس بودنـد        هـا مـی     بلکه سبب مـرگ آن    

خـاطر غلبـه تمـایالت        شـد و بـه      حوادث ناگوار طبیعت، سـبب تـرس و وحـشت آنـان مـی             
کوشـیدند تـا بـا     دارانگاری بر ذهـن آنـان، نیروهـای طبیعـت را شـخص دانـسته و مـی                   جان

زند و از ایـن طریـق جهـان را جایگـاه خـدایان              هـا را رام سـا       پرستش و قربـانی کـردن، آن      
کرد، الزم دید که تعلقات قـدیمی خـود           گونه که ذهن انسان رشد می       بعدها همان . ساختند

پرسـتی، او را بـه منحـصر سـاختن خـدایان             اصـرار بـر یگانـه     . به خدا را توجیه عقالنی کند     
احـساسی آگاهانـه   او سپس یک مفهـوم انتزاعـی را بـا انگیـزش     . متعدد به یک خدا رساند 

  . بنابراین چنین خدایی، ذهنی است. دربارۀ مطلق پدید آورد و آن را واقعی دانست
دست آمـده اسـت، خـدایی     یافتی کامالً نفسانی به   تنها خدایی که با ره     2،»شین«به تعبیر   

  3.ذهنی است که زاییدۀ احساسات شخصی انسان است
کنـد کـه    ت کـه خاطرنـشان مـی   این گزارش دیگری دربارۀ ریشه و گسترش دیـن اسـ   

بـرد و در مواجهـه بـا آن، از          انسان بدوی، از نیروهای طبیعی پیوسته در هـراس بـه سـر مـی              
پنداشـت و     او این نیروها را اشـخاص و افـرادی مـی          . برد  احساس شدید درماندگی رنج می    

ود این اولین مرحلـۀ دیـن بـ     . کرد  ها پیشکش می    منظور رام کردن آن     قربانی و پرستش را به    
ها و واداشتن     که انسان در این مرحله خود را در حضور این خدایان به امید آرام کردن آن               

گرم شـد و گمـان بـرد         ای دل   بعدها او تا اندازه   . انداخت  ها به چشم پوشی، به خاک می        آن
هـایی را در پـیش        هـای طبیعـی دخالـت کنـد و روش           تواند فعاالنه در چرخۀ پدیـده       که می 

این رویکرد، منظرۀ جدید از دین را       . خواه خود محدود سازد    ها را به دل   گیرد که این نیرو   
هـا، وردهـا،      گاه انسان کوشید تا با افـسون        آن. پدید آورد که با منظرۀ جادو شباهت داشت       

                                                                                                                                 
 I. G. Fraser ـ1
 Sheen ـ2
 cf. Fulton J. Sheen, Philosophy of Religion, p. 238 ـ3
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ها و رفتارهای رمزآلود بر خدایان تـأثیر گـذارد و احتمـاالً بـه همـین خـاطر جایگـاه           طلسم
  .ها شدند ین کشیشکشیش پدید آمد و جادوگران، اول

شـد، آداب   یافت و ساختار آن پیچیده می   های انسانی گسترش می     گونه که گروه    همان
احساس نیـاز بـه     . توانست رفتارهای اعضای آن را سامان بخشد        ای، دیگر نمی    و رسوم قبیله  

یک انـسان،   . سازمان مرکزی مطرح شد و دستگاه سلطنت اولین نمودهایش را پدید آورد           
او جایگـاهی   . حدّ و مرز در دستان او قرار گرفـت          لق نصب شد و حکومت بی     با قدرت مط  

. کرد  داشت که فراتر از عامه مردم بود و نظارت مطلق بر زندگی و دارایی مردم اعمال می                
او هـیچ مخـالفتی را تحمـل    . نمود  سخنان او قانونی بود که پیروی از آن امری ضروری می          

بـا گـذر   . خواسـت  پذیر بود و پیوسته قدرت بیـشتر مـی  نا کرد و میل او به قدرت سیری     نمی
این نظریه که سـلطنت مطلـق،       . زمان، این خود به موضوع هراس، کینه و محبت تبدیل شد          

  . طور کلی مورد پذیرش قرار گرفت شرط ضروری صلح و نظم در جامعه است، به
اظ عنـوان موجـودی لحـ       مفهوم خدا بر اساس الگوی پادشاهی مطلق شکل گرفت و به          

او شـاه شـاهان و   . کنـد  رانـی مـی   ها و زمین همچون سـلطان مطلـق حکـم      شد که بر آسمان   
حـضور  . ناپذیر و راه و روش او اسرارآمیز بـود          روای جهان بود که ارادۀ وی پرسش       فرمان

بر اسـاس ایـن فرضـیه، دیـن         . انسان در برابر او، همچون مخلوق درمانده، با ترس توأم بود          
عنـوان    خـدا در ایـن مرحلـه بـه        . آخرین مرتبۀ خود وارد شده اسـت      اینک به مرحله سوم و      

گونـه بـه طبقـۀ حـاکم         دیـن بـدین   . موجودی ستمگر و دین ابزاری بـرای سـتمگری اسـت          
داد کـه از طـرف اربـاب آسـمانی منـصوب              ها را کسانی نـشان مـی        کرد که آن    خدمت می 

 طبقـه حـاکم را در       1،»معنـوی مجوزهـای   «دین با   . ها فرمان برانند    اند تا بر زمین و توده       شده
  .کرد های ستمدیده حفظ می م انسانبرابر خش

                                                           
 Spiritual Sanctions ـ1
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مارکسیــسم، دیــن را همچــون شــیوه . هاســت ای از فرضــیه مارکسیــست ایــن خالصــه
کـار     بـه  1داران برای حفظ منافع خـود در برابـر طبقـه کـارگر             داند که سرمایه    ای می  ماهرانه
کنـد    حسّ می   هایشان بی   ردم را نسبت به رنج     است که م   2به نظر آنان دین، افیونی    . اند  گرفته

  .و وا می دارد تا به سرنوشت خود راضی باشند
ساز فرضـیه   یک نظریه دربارۀ خاستگاه دین که به پیشینه انسان نیز مربوط است و زمینه         

جـا کـه حیوانـات دیـن        یاد شده است، این است کـه انـسان از نـسل میمـون اسـت و از آن                  
هـا بـه    خاطر ترس از ناشناخته که به ا بدون دین گذرانده است تا این      ندارند، انسان دورانی ر   

 یعنـی اعتقـاد بـه نیرویـی مرمـوز،           4.دارانگـاری رسـید      به نام جـان    3»باکوت«چیزی به تعبیر    
 رسـید، یعنـی دیـن قبایـل بـسیار دور            6انگاری  و پس از آن به روح      5مند آور و توان   وحشت
  7. بودندآور ای که معتقد به روحی وحشت افتاده

خواهـد گزارشـی از ریـشه و گـسترش            ای از نظریه تکاملی اسـت کـه مـی           این خالصه 
این نظریه چنین فرض کرده است که مفهـوم خـدا تنهـا در              . مفهوم خدای یگانه ارایه دهد    

هـای نخـستین      شود و نسبت بـه ذهـن انـسان          ادیان برتر و تکامل یافته انسان مدرن یافت می        
  . بیگانه بوده است

                                                           
 Proletariat ـ1
 Opiate ـ2
 Bouquet ـ3
 Animatism ـ4
 cf. Bouquet,  A.C. Comparative Religion (Pelican, 1962), p.41 ـ5
 Animist ـ6
ـ 7  cf. Brow, Robert, Religion: Origins and Ideas, first published 30 years ـ
ago in 1966. The second edition in 1972 had a few minor changes. 
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   بررسینقد و
کند این فرضیه نادرست است؛       دست آمده است که اثبات می       اخیراً شواهدی واقعی به   

  :زیرا
انـد کـه      ـ بر اساس این حقایق بنیادین، برخی از دانشمندان از این دیدگاه دفاع کـرده                1

بـر اسـاس نظـر پروفـسور        . ذهن انسانِ نخستین نیز استعداد آگاهی از خـدا را داشـته اسـت             
وی نظریه خود را بر مـشاهداتی       .  ارایه کرده است   2»پدر اشمیت «این نظریه را     1،»توین بی «

های باقیمانده کـه      ترین انسان   عناصر مشترک میان ادیان بدوی    «بنیان نهاده است که دربارۀ      
  .دست آورده است  به3،»اند ها پراکنده اینک در غارها و بیغوله

او دیـن  . دی تجربی و تاریخی اسـت از دیگر سو، رویکرد این دانشمند به دین، رویکر        
دهد و امید دارد که بـا بازگـشت بـه ریـشۀ              عنوان پدیداری طبیعی مورد توجه قرار می        را به 

ها و عواملی کـه سـبب تغییـر در طـول تـاریخ                دست آوردن زمینه    آن در جوامع بدوی و به     
وی . استطور عمده بر نقش اجتماعی دین         تأکید و توجه وی به    . شده است، آن را بفهمد    

بر این تصور اسـت کـه دیـن بـدین دلیـل پدیـد آمـده و دوام یافتـه اسـت کـه همبـستگی                           
یابی به ماهیـت دیـن    ولی او از دست  . اجتماعی و پیوستگی گروهی را ارتقاء بخشیده است       

 4خاطر که دین در میان تصورات عجیـب         گونه که در جوامع بدوی وجود داشت، بدین         آن
بـا فقـدان ایـن بـه اصـطالح          .  یافته است، ناکام مانـده اسـت        گسترش 6 ناسازوار 5و خرافات 

هـای   عنـوان دیـن شـناخت و جنبـه      هـا را بـه      بینش معنوی، او به اینجا رسید که مجموعه آن        
  .عنوان سازنده حقیقت خود دین یافت سطحی آن را به

                                                           
 Professor Toynbee ـ1
 Father Schmidt ـ2
 Toynbee, Arnold, An Historian’s Approach to Religion, p. 18 ـ3
 Bizarr ـ4
 Superstitions ـ5
 Grotesque ـ6
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او بـر ایـن بـاور بـود کـه اندیـشه             .  در این نوع از تحقیق، پیشگام بود       1»آگوست کنت «
. ن در دوره رشـد خـود، از سـه مرحلـه الهیـات، متافیزیـک و علـم گـذر کـرده اسـت                        انسا

در ایـن مرحلـه،     . دهـد   بنابراین دین مرحلۀ نخستین رشد و گسترش ذهن انسان را نشان می           
طور خالصه، رمزی و عرفـانی بـود؛    رویکرد انسان به واقعیت احساساتی و غیر عقالنی و به     

یابی به قلـب واقعیـت، بیـشتر بـر عقـل       منظور دست  او بهدر حالی که در مرحله متافیزیکی،     
هـای متکـی بـر        در آخرین مرحله، یعنی مرحله علمـی، او بـه اهمیـت داده            . تکیه زده است  

  .کند، پی برد یابی به آگاهی به خود جهانی که در آن زندگی می مشاهدات برای دست
یـن بـا دنیـای جدیـد         را بپذیریم، معنی آن ایـن خواهـد بـود کـه د             »کنت«اگر دیدگاه   

ارتباطی ندارد و تصورات مربوط بـه آن، صـرفاً یادگارهـای دوران گذشـته اسـت کـه در                    
دانــش جدیــد هــیچ جــایی و بــر زنــدگی دوران معاصــر هــیچ تــأثیری نــدارد و شایــستگی 

  . واگذاری به حاشیۀ مفاهیم انتزاعی را دارد
 است بتوانیم بگوییم کـه  ممکن. طلبد ـ این رویکرد به دین، توضیحات بسیاری را می        2

) کنایـه از کلیـسا    (2تنها طنین ناقوس  . تواند با چنین وضعیتی روبرو شده باشد        واژه دین نمی  
  .تواند چنین وضعی داشته باشد می

ـ این عقیده از زمان داروین تـاکنون مـورد توجـه جمعـی از دانـشمندان قـرار گرفتـه            3
قی کردند و با توجه به آن، متمایـل بـه           فرضیه تکامل را همچون امری اثبات شده تل       . است

تنهـا مـشکلی کـه وجـود داشـت، چگـونگی انطبـاق و        . گسترش تکامل در دین نیز شـدند   
او .  حـلّ شـد    3»ول هاوزن «وسیلۀ    خوبی به   هم به  سازگاری آن با کتاب مقدس بود، ولی این       

که با فرضـیه    ای تفسیر کرد      گونه  فرضیه مستندی ارایه کرد که بر اساس آن عهد عتیق را به           
  .تکامل سازگار باشد

                                                           
 Auguste Conte ـ1
 Din ـ2
 Wellhausen ـ3
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شناسـی و مطالعـه تطبیقـی ادیـان،           هشتاد سال پس از مطالعات دقیق مربـوط بـه باسـتان           
عنوان نمونه این اشـکال       به. های متعددی مورد انتقاد قرار گرفت        از جنبه  »ول هاوزن «نظریه  

. سـت ، ادیـان توحیـدی وجـود داشـته ا    وارد شد که حتی پیش از عصر حضرت ابراهیم    
کوشـد تـا بـاور توحیـدی را بـه          نظریه تکامل دین اینک و در پاسخ به چنین انتقادهایی می          

  .های بسیاری نیز دست یافته است گرداند و در این کار به موفقیّت دوران ماقبل تاریخ باز 
 کـه دیـن صـدها       2دهنـد   شناسان نـشان مـی      انسان 1،»ویلهم اشمیت «ـ بر اساس دیدگاه       4

 3،»خـدای متعـالی   «گونه قبایـل بـه        ه در عصر حاضر بدوی نیست؟ عقیده این       قبیله دور افتاد  
پـس  . شـود، نیـست    آور نبـودن، دیگـر پرسـتیده نمـی         خاطر تـرس    خدای پدر و خالق که به     

شناسـان   از این گذشته، جمعی از انـسان      . تواند چندان قابل پذیرش باشد      فرضیه تکامل نمی  
انـد؛    دارانگـار نبـوده     دهـد کـه آن قبایـل جـان          هـا نـشان مـی       بر این باورند که تحقیقات آن     

انـد، بلکـه      خاطر که این قبایل از سـپیده دم تـاریخ همچنـان بـدون تغییـر بـاقی مانـده                     بدین
دهـد کـه آنـان از عقیـده و آگـاهی درسـت دربـارۀ خـدا تنـزل                      برعکس، شواهد نشان می   

  .اند کرده
 ارواح و رشـوه دادن بـه        های دینـی، آنـان را بـه پرسـتش           ـ دوری از پیامبران و کتاب       5
دهـد کـه مـا        بنابراین شواهد نشان می   . ها گرفتار کرده است     منظور آرام ساختن آن     ها به   آن

  . بپردازیم4باید به بازنگری پاسخ کتاب مقدس
که نخستین دین انسان چه بود، یکی از مسایلی است کـه هریـک از دیـدگاه خـود             این

طور گسترده و ژرفـی وابـسته بـه ایـن         پرسش به پاسخی به آن داده است؛ ولی پاسخ به این          

                                                           
 Fr Wilhelm Schmidt of Vienna ـ1
ـ 2  cf. The Origin and Growth of Religion, Methuen, 1931, & The New ـ
Bible Dictionary, Interـ Varsity Press, 1962, pp. 959ff  
 High God ـ3
 Genesis 3:21; 4:4; 8:20 ـ4
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عنوان ریـشه خـود رجـوع         که به فصل اول انجیل به      آنان. است که ریشه انسان را چه بدانیم      
هـا، دسـتاوردها و       بر ایـن اسـاس، دیـن از سـاخته         . دانند  کنند، آن را تعالیمی اساسی می       می

ای کـه او را       الق یگانـه  انسان از آغاز آفـرینش خـود بـه خـدای خـ            . اکتشافات انسان نیست  
  1.پرستید وسیلۀ قربانی کردن او را می از زمان هبوط، به. آفرید آگاهی داشت

یکتاپرستی و قربانی کردن، دو ویژگـی اساسـی اسـت کـه کتـاب مقـدس                 : می گویند 
تواند با رفتارهای درسـت   کار نمی خدا خداست و انسان گنه . برای ادیان یادآور شده است    

   2.ویدخود به او تقرب ج
اگرچه اثبات این امر که دین انسان در آغاز توحید بوده است، چنـدان آسـان نیـست،                  

بـسیاری از رخـدادهای تـاریخی را تبیـین          ) توحید(ولی این امر حتمی است که این عقیده         
  .اند کند که در فرضیه تکاملی دین، رام نشدنی می

مـرد و   (های معمـولی      انسان سال پیش از میالد برگردیم، خواهیم دید که          1500اگر به   
. داننـد و بـدان پایبندنـد        هنوز شیوه رایج تقرب به خدا یا خدایان را قربانی کـردن مـی             ) زن

 و تصویر قبایـل چادرنـشین آریـایی کـه بـه سـوی            3ادبیات پیشتر هند، وداهای سانسکریت    
ه ابـراهیم   کنند کـ    گونه قربانی می    سران این قبایل همان   . گونه است   اند، نیز همین    خاور رفته 

گاه که در هند ساکن شدند، طبقه روحانی منظمی را گسترش دادنـد و وداهـا                  آن. کرد  می
عنوان ترنم صعود بـه سـوی خـدا زمزمـه        ها به   سرودهای روحانی است که عالمان دینی آن      

  .کردند می

                                                           
 .cf. Brow, Robert, Religion: Origins and Ideas, 1972 ـ1
 brow ـ Robert ـ2
 Sanskrit Vedas ـ3
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 یگانـه   1خورشـید، : هـایی ماننـد     نـام . خوانـد   های مختلفی مـی     این سرودها، خدا را با نام     
دادند، پرستش    جاست که آنان هر نامی که به خدا می          ولی نکته مهم این    3. توفان 2ی،آسمان

  4.او تحت عنوان حاکم متعالی جهان بود
های متعددی    گونه که امروزه مسیحیت برای او نام        همان. های متعدد بود    خدا دارای نام  

هـا وجـوه مختلـف        منـا . دهنده خدایان متعدد نبود و نیـست        ها، نشان   شناسد؛ ولی این نام     می
گاه به تعدد خدایان تغییـر یافـت کـه             آن 5های مختلف   ستایش خدا به نام   . خدای واحد بود  

ها بـا     توانند متشخص باشند و ناسازگار بودن نام        ها چنان متشخص گشت که خدایان می        نام
  6.دیگر به جنگ خدایان بدل شد یک

تعـدد خـدایان گراییـد، ولـی     ادبیات ودایی حدود هزار سال پیش از میالد به شرک یا            
   7.ها را پیشتر از این باید موحد و یکتاپرست دانست آریایی

اولـین نـام او در   .  شناخته شـده بـود  8خدای خالق آریایی در میان اقوام هندو ـ اروپایی 
 یـا   11»ژوپیتر التـین  «.  یکی است  10یونانی» زئوس« که با    9بود» پدر آسمانی «میان این اقوام،    

  .های دیگر همسان او هستند  آلمانی قدیم نام3»نورس تیر« و 2»زو« یا 1»تو «12،»دئوس«
                                                           

 The Sun ـ1
 The Heavenly One ـ2
 The Storm ـ3
 the supreme Ruler of the universe ـ4
 Henotheism ـ5
 cf. A History of Religion East and West, Macmillan, 1968 ـ6
 cf. The Origin and Growth of Religion, Methuen, 1931 ـ7
 European nations ـIndo ـ8
 cf. Dyaus Pitar, Divine Father ـ9
 Greek Zeus Pater ـ10
 Latin Jupiter ـ11
 or Deus ـ12
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 و اورانـوس    5وارونای سانسکریت  (4،»یگانه آسمانی «: های دیگر او عبارت است از       نام
 و  11»نگهبـان نظـم    «10،»مند یگانه توان  «)9 و پارسی  8میترای سانسکریت  (7،»دوست«) 6یونان

کـه مـورد    ) 15 و هگنـوس یونـانی     14س التین  ایگنی 13آگنای سانسکریت،  (12»آتش مقدس «
هـا بـا عنـاوین دیگـری          زودی هـر کـدام از آن        گرفت و به    پرستش و اظهار محبت قرار می     

طـور مـستقل مـورد پرسـتش قـرار گرفـت و بـدین طریـق تعـدد                     توصیف شد و هریک بـه     
  .خدایان پدید آمد

 بـه خـدا      نیـز بـرای تقـرب      19 و فینقـی   18 سوری 17 آشور، 16های دوره باستان بابل،     سامی
  . کردند قربانی می

                                                                                                                                 
  early German Tiu ـ1
 Ziu ـ2
 Norse Tyr ـ3
 The Heavenly One ـ4
 Sanskrit Varuna ـ5
 Greek Ouranos ـ6
 The Friend ـ7
 Sanskrit Mitra ـ8
 Persian Mithra ـ9
 The Powerful One' ـ10
 The Guardian of Order ـ11
 The sacred fire ـ12
 Sanskrit Agni ـ13
 Latin Ignis ـ14
 Greek Hagnos ـ15
 Semites of Babylonia ـ16
 Assyria ـ17
 Syria ـ18
 Phoenicia ـ19
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 نامیـده شـود، خـواه    1های بسیاری برای خدا مطرح شده است، ولی خواه یگانه توانا   نام
   4. او یکی است3 و خواه پروردگار،2موجود سرمدی

در اسـالم نیـز آن      . گفت» اهللا« نیز دربارۀ    ها بعد، چنین حقیقتی را پیامبر اسالم          سال
  .د، ولی همه از یک حقیقت حکایت دارندهای بسیاری دار  نام5»یگانه«

اگـر  . داد   نیز قربانی حیوانات اساس دینـشان را تـشکیل مـی           6»مفرغ کرت «تمدن عصر   
این تاریخ درست باشد، کامالً روشن خواهـد بـود کـه بـسیاری از اقـوام سـامی و هنـدو و                       

خـدایان  گـاه کـه دیگـر معتقـدان بـه تعـدد         اروپایی، بر توحید خود باقی مانـده بودنـد، آن         
  .انحطاط یافته بودند

جـا کـه متـون چینـی          از آن . تـوان مطالعـه کـرد       سختی مـی   تاریخ دین باستان چین را به     
در قرن ششم پیش از     . دهند  های خدا به ما نمی      های زبانی نسبت به نام      مصوّت نیستند، نشانه  

قربـانی   و عقیـده کنفوسیوسـی، پرسـتش روحـانی و            8»تائویسم« به   7»جانیت«میالد با حملۀ    
 9توان به نشانی از خـدای آسـمانی متعـالی           ولی در عین حال می    . کلی از میان رفت    چینی به 
گرفـت، دسـت یافـت      مورد پرستش قرار مـی 11»هائوـ تین« یا 10»شانگ ـ تای «عنوان  که به

                                                           
 Elohim (The Mighty One) ـ1
 Yahweh (He was, he is, he will be) ـ2
 Adhonay (The Lord) ـ3
 cf. Pritchard, J.B. Ancient Near Eastern Texts, Oxford University Press ـ4
 The One ـ5
 Minoan civilization of Crete ـ6
  Janit ـ7
 Taoism ـ8
 god ـSupreme sky ـ9
 ti ـShang ـ10
 Tien ـHao ـ11
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تقـرب   بـه او     3»سـین « و   2»سیان «1،»کایائو«هایی به نام      توانست از طریق قربانی     که انسان می  
  .جوید
رغم امواج پیـاپی تائوئیـسم، کنفوسیونیـسم، بودیـسم و نـدرتاً مـسیحیت، عبـادت                   یعل

جا تسلط   که کمونیسم بر همه    گاه ادامه یافت تا آن      قربانی کردن چینیان در معابد، گاه و بی       
  .یافت

اگرچه تبدیل توحید به تعدد خدایان و شرک از نظر تاریخی، قطع نظر از منابع دینـی،                 
  .ت نشده است، ولی از فرضیه تکامل شواهد بیشتری داردطور یقینی اثبا به

تاریخ « طراح فرضیه تکامل دین است که در کتاب          4،»دیوید هیوم «رسد که     به نظر می  
دانـشمندان متـأخر بـرای تطبیـق مـتن کتـاب مقـدس              .  بـدان پرداختـه اسـت      5»طبیعی دیـن  

ن را مـشاهده کـرد و       تـوان در منـابع ویـژه آن، نتیجـه تـالش آ              اند که می    هایی کرده   تالش
 را  7»ویلهـم اشـمیت   «اثر  .  مراجعه کرد  6توان به فرهنگ لغت عهد جدید       عنوان نمونه، می    به

هـا و     ریـشه «توان در ترجمـه کتـاب         های توحید ارایه کرده است، می       که شواهدی بر ریشه   
 و نیـز    10»تاریخ دیـن در شـرق و غـرب        « تحت عنوان    9»تریور لینگ «اثر  .  یافت 8»رشد دین 

                                                           
 Kiao ـ1
 Hsian ـ2
 Hsien ـ3
 David Hume ـ4
 cf. The Natural History of Religion, 1757 ـ5
 .Varsity Press, 1962, pp. 959ff ـcf. The New Bible Dictionary, Inter ـ6
 Wilhelm Schmidt ـ7
 cf. The Origin and Growth of Religion, Methuen, 1931 ـ8
 Trevor Ling ـ9
 cf. A History of Religion East and West, Macmillan, 1968 ـ10
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 در 2»هـا و مفـاهیم     دیـن، ریـشه   « و فصل دوم از      1»روزگار کهن خاور نزدیک   «ی مانند   آثار
  .این زمینه سودمند است

دهنده دیـدگاه متمـایزی نـسبت بـه           رویکرد دانشمندان به دین این است که دین، نشان        
در حـالی کـه علـم دیــدگاهی    . واقعیـت اسـت کـه کـامالً بـا دیــدگاه علمـی تفـاوت دارد       

. دهـد   های واقعیت و اجـزای آن گـسترش مـی           تر را دربارۀ یکی از جنبه      تر و شفاف    درست
عنوان کل و ارتبـاط       تر دربارۀ واقعیت به     تر و نگاهی مناسب     کوشد تا درکی شفاف     دین می 

  . ای فراتر از دسترس علم تجربی ارایه کند آن با انسان و معنی آن برای او در حوزه
: گویـد    در یکـی از آثـار جدیـدش مـی          دان مـشهور،    فیزیـک  3،»پروفسور هـایزنبرگ  «
تر شده است، از متن واقعیت دور و دورتر شـده اسـت               تر و کامل    گونه که دین کامل     همان

شود؛ هرچه    تر می   هرچه مفاهیم علمی به انتزاع نزدیک     .  وارد شده است   4و در حوزه انتزاع   
 بـه سـوی کمـال       هر گامی که علم   . گردد  بیشتر از جهان واقعی تجربه روزمرّه ما دورتر می        

کوشد تـا     دین از سویی دیگر می    . شود  های زندگی دورتر می     برمی دارد، گامی از واقعیت    
اگرچـه دیـن ممکـن      . نزدیکی خود را با واقعیت زندگی و مفاهیم مربوط به آن حفظ کند            

های علمی را نداشته باشد، ولی با این حال، ارتباط و تماس پرمعنـی و                 است صورت گزاره  
  .ا زندگی انسان داردتری ب نزدیک

فیلـسوف در  . تـر اسـت     دیدگاه فلسفه به دین، بـه یقـین از دیـدگاه دانـشمندان مناسـب              
کوشد تـا بـا رویکـردی جـامع دربـارۀ دیـن و ارزش آن بـرای                  جستجوی معنی است و می    

                                                           
ـ 1  cf. Pritchard, J.B. Ancient Near Eastern Texts, Oxford University ـ
Press, 1955 
 cf. Brow, Robert Religion: Origins and Ideas, Chapter 2 ـ2
 Heisenberg ـ3
 Abstraction ـ4



 294 تعریف و خاستگاه دین 

ــد  ــدگی، دســت یاب ــه    . زن ــسوفان ب ــسیاری از فیل ــفانه ب ــه متأس ــت ک ــد گف ــه بای ــاطر  البت خ
  .اند  کار بازماندههایشان از این فرض پیش
توانـد مـا را بـه مـتن           که آیا می   های بسیاری دارد و این      عالوه، عقل انسان محدودیت    به

شک برخی از فیلسوفان بر اثر تأمل عمیق و شدید به             بی. واقعیت برساند، مورد تردید است    
کـه  ای  اند، ولی این خدا کامالً انتزاعی گشته است و بـا خـدای زنـده        درکی از خدا رسیده   

خالصه، عقـل بـه خـودی خـود، مـا را بـر              . کوشند او را بیابند، بسیار تفاوت دارد        ادیان می 
  .سازد قادر نمی» دین چیست؟«پاسخ گویی به پرسش 

کـم    ها به تجربه درونی خودشان که دسـت         آن. گردیم اینک به رویکرد عارفان باز می     
بخـش اسـت، اسـتناد      برای خودشـان کـامالً متقاعدکننـده و بـه بهتـرین صـورت رضـایت                 

گویند کـه در ایـن تجربـه خـود را نزدیـک بـا مطلـق و دارای اتـصال                       ها می   آن. جویند  می
ناپـذیر و   پـذیرد، توصـیف   گونه که عارف مـی  متأسفانه این تجربه، آن . یابند  حیاتی با او می   

د توانـ   تواند علم خـود را بـه دیگـران منتقـل نمایـد و نـه مـی                   او نه می  . غیر قابل انتقال است   
 از 1عالوه بر ایـن، مطلـق،  . دیگران را متقاعد سازد که تجربۀ او صرفاً ذهنی و وهمی نیست   

کند، ولی جهـان تجربـۀ        زمان به وهم صرف تنزل می     . نظر عارف، ایستا و تغییرناپذیر است     
اگـر خـدا بیـرون از جریـان زمـان اسـت، سرچـشمه تغییـرات                 .  اسـت  2ما پیوسته در سیالن   

  چیست؟
وسـیلۀ پیـامبران      های همانندی هستند که به      که دین (ادیان بزرگ جهان    شاید نگاهی به    

ما را قادر سـازد پاسـخی بـرای پرسـش از            ) اند  های مختلف دریافت شده     متعددی در زمان  
موانـع دشـواری    . متأسـفانه ایـن کـاری آسـان نیـست         . دست آوریـم    ماهیت و اعتبار دین به    

                                                           
 Absolute ـ1
 Flux ـ2
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رسـتی از ارزش هریـک از ادیـان را ارایـه            که بتـوانیم بـرآورد د      وجود دارد که پیش از آن     
  .ها روبرو شویم کنیم باید، با آن

زندگی بیشتر رسـوالن و تـاریخ ادیـان، پوشـیده از ابهـام اسـت و حتـی چـشم تیـزبین                       
هـا را فـرا گرفتـه اسـت،           تواند در غباری که سرتاسر زندگی آن        دشواری می  مورخان نیز به  

ها بسیار دشـوار اسـت و بـا توجـه بـه                زندگی آن  های معتبر   یابی به واقعیت    دست. نفوذ کند 
تـر   هـا را احاطـه کـرده اسـت، مـسأله را مـشکل       ها پیرامـون آن  هایی که در طول قرن  افسانه
هـا از     حتی تحقیقـات تـاریخی تـوأم بـا شـکیبایی، اغلـب از جـدا کـردن واقعیـت                   . کند  می

  . بوده است ناتوان1ها افسانه
.  اسـت 2ها اغلب شنیداری یـا حـسی    زندگی آننتیجه این است که اطالعات مربوط به    

اشـاره بـه    . (ها به ما نرسیده است      صورت اولی و اصلی آن      ها به   بدتر این است که تعالیم آن     
هـا در چـه زمـانی         های آن   دانیم که گفته    طور یقینی نمی    ما به ) ادیان مسیحی و یهودی دارد    

دس کـه اغلـب گمـان بـر       های مقـ    نوشته شده است و دالیل موجهی وجود دارد که کتاب         
 و  3هـای مختلـف کـم و زیـاد          هـا را مجـسم کـرده اسـت، در زمـان             این است که تعالیم آن    

  .بسیاری بر آن افزوده شده است
. به یقین تعالیم رسوالن در کتاب مقدس آمـده اسـت، ولـی بـه شـکلی تحریـف شـده                

  .کنیمبنابراین تقریباً ناممکن است که شکل اصلی و ذات این ادیان را بازیابی 
پیامبر این دیـن و نیـز اصـحاب او در بخـش             . تنها استثناء در این میان، دین اسالم است       

وسـیلۀ پیـروانش ثبـت     ای بـه  طور گسترده تعالیم و رفتارهای وی به    . اند   زیسته 4روشن تاریخ 
وسـیلۀ مورخـان      هایی کـه بـه     ها را با گزارش     توان آن   شده و به نگارش در آمده است و می        

                                                           
 Fiction ـ1
 Conjecturial ـ2
 Tempered ـ3
 Limelight of History ـ4
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های موثق و قابـل اعتمـاد         واقعیت. اند، تطبیق نمود    های مجاور ارایه کرده     ینعصر سرزم  هم
آســانی قابــل  هــای معاصــر بــه پیرامــون زنــدگی و رفتارهــای وی بــسیار اســت و در نوشــته

گونه کـه از طریـق     بعالوه، قرآن که اسالم بر آن استوار است، دقیقاً همان         . یابی است   دست
  . ه استرسول دریافت شده است به ما رسید

بـردار   هـیچ نـسخه   . بـرداری شـده اسـت      این کتاب همیشه با احتیـاط و وسـواس نـسخه          
بنابراین منبع و   . مسلمانی، هرگز جرأت کاستن یا افزودن یک حرف بر آن را نداشته است            

توانیم امید همراه     رو ما می    از این . سرچشمه اسالم دست نخورده و خالص باقی مانده است        
اشیم که مطالعه دقیق اسالم، کلید ماهیت نقش واقعی دین و نیز علـل              با خردپذیری داشته ب   

  .پیدایش و گرایش به آن را به ما بدهد
  

  تعبیر دیگر فرضیۀ ترس 
هـای طبیعـی و       ویژه در دوره آغازین زندگی خود، از پدیـده           انسان به  1به گمان برخی،  

نگرانی و اضـطراب    خطرات و پیامدهای آن ترس و هراس داشته است و پیوسته برای رفع              
کـرده اسـت و چـون         جویی مـی   یابی به آرامش، چاره     هایی و دست    خویش از چنین پدیده   

هـا و دور مانـدن از آثـار           توانایی شناخت این پدیده را نداشته، راهی بـرای مهـارکردن آن           
شناخت؛ بنابراین، از راه علم و دانش نتوانست به آرامش برسد و از نگرانی                زیانبارشان نمی 

رو، ناچار به اموری دست یازید که در حکم مسکّن بودنـد              ضطراب خود بکاهد، از این    و ا 
یافـت، ولـی دل خـود را بـدان خـوش              و در واقع اگرچه به مقصود واقعی خود دست نمـی          

  .داشت می
کـرد و بـا    با اعتقاد به اموری مانند قضا و قدر، نامالیمات زندگی را بر خود هموار مـی               

 دنیوی، بهشت و آرامش اخروی را بـه دنبـال خواهـد داشـت، از                های  این گمان که سختی   
هـا بـه مـصلحت انـسان و نیـز             کاست و با این اندیشه که تحمّل این سختی          نگرانی خود می  

  .ساخت های آن را قابل تحمّل می خواست خداست، زندگی و سختی
                                                           

  همچون راسل  ـ1
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ه عوامـل   های طبیعی نبـوده اسـت، بلکـ         جا که ترس و نگرانی انسان تنها از پدیده          از آن 
دیگری نیز در آن دخالت داشت، این ترس همواره وجود دارد و به همین جهـت، دیـن و                   

  .که عوامل ترس یکسره از میان برود داری نیز ادامه خواهد داشت، مگر آن دین
  :به نظر آنان، عوامل ترس انسان از این قرار است

ه، سیل و طغیـان دریـا و        های شدید، زلزل    های طبیعی مانند رعد و برق، طوفان        ـ پدیده   1
  .مانند آن

هـا    هـا و تجاوزهـای آن       عنوان نمونـه، جنـگ      به. ـ انسان و پیامدهای اندیشه و رفتار او         2
شـود و زنـدگی را بـه کـام آنـان تلـخ                سبب ایجاد ترس و وحشت نـسبت بـه دیگـران مـی            

  .سازد می
تـی را   ها و هواهای نفسانی شخصی در بـسیاری از مـوارد، صـدمات و خطرا                ـ شهوت   3

ها، سبب پیـدایش غـم و انـدوه بـه      برای او به دنبال دارد که در لحظات فروکش کردن آن    
شود و در نتیجه دچار       ها از دست داده است، می       وسیله طغیان این شهوت     چه که به    خاطرآن

 .شود گردد و زندگی به کام او تلخ می نگرانی، اضطراب و پشیمانی می

کاهـد و در نتیجـه    س و نگرانی را در انسان فرو می    نقشی که دین دارد این است که تر       
  .آورد دست می های زندگی را به ها و لذت انسان توانایی برخورداری از خوشی

  
  نقد و بررسی

توانـد عامـل     ـ ترس از عوامل طبیعی به دالیلی که در فرضـیه جهـل گفتـه شـد، نمـی                    1
 ایـن فرضـیه، بایـد همـه         عالوه بـر آن، بـر فـرض درسـتی         . پیدایش یا گرایش به دین باشد     

دیـن باشـند و نیـز مهـار           های نترس، متهـوّر و شـجاع، بـی          دار و انسان    های ترسو، دین    انسان
  .طور نکات دیگری که در فرضیه جهل گفته شد دینی بیانجامد و همین طبیعت به بی

ای را یـادآور شـد و         مورد دو عامل دیگر ترس یعنی انسان و شهوات، باید نکتـه            ـ در   2
ین است که آیا این دو عامل، سبب پیدایش دین شده است یا سـبب گـرایش بـه آن؟        آن ا 

که ترس عامل پیدایش دین بوده است، نیازمنـد بـه شـواهد تـاریخی                پیداست اعتقاد به این   



 298 تعریف و خاستگاه دین 

تواند ارایه کنـد؛ ادعـایی        قطعی و فراگیر است که نه کسی آن را ارایه کرده است و نه می              
نوعـان و شـهوات، عامـل     د ایـن باشـد کـه تـرس از هـم     است بدون دلیل، ولی اگـر مقـصو   

هم در برخی از موارد و برخی از افـراد، جـای تأمـل دارد و                  گرایش به دین بوده است، آن     
 . توان بدان نگاه مثبت داشت می

های پیوسته، که ریشه در خودخـواهی فـردی یـا گروهـی               خاطر جنگ   ای که به    جامعه
برنـد، آمـادگی    سـر مـی   رار آن در وحشت و هـراس بـه   اند و از تک     داشته، از آن خسته شده    

. دهنـد   بیشتری برای پذیرش دین که پیام صلح و محبّت را به همراه دارد، از خود نشان می                
رانـی احـساس خـسارت و فـرو      روی در شهوت خاطر زیاده گونه است مردمانی که به  همین

یشتری داشته باشـند، ولـی در   افتادن از مرتبه انسانی دارند، بسا برای پذیرش دین آمادگی ب         
  .همین مورد نیز، کلیّت و عمومیت ندارد

داری دانـست، بلکـه در برخـی مـوارد، عامـل              تـوان ریـشه دیـن       تنها نمـی    ـ ترس را نه     3
شود برخی افراد وظایف      عنوان نمونه، ترس از فقر سبب می        به. گریزی است  دینی و دین    بی

 است، ترک گویند؛ ترس از مرگ و ماننـد آن  ها نشان داده اقتصادی خود را که دین بدان  
شود که برخی از انجام وظایف سیاسی، امنیتی و نظـامی خـود               در برخی از موارد سبب می     

که دین بدان دستور داده است، سر باز زنند؛ ترس از دسـت دادن آسـایش و امکانـات در                    
شـت آن   منظـور حفـظ و نگهدا       برخی افراد، سـبب انجـام هـر کـار درسـت و نادرسـتی بـه                

داری جـای تأمـل داشـت،     عنوان عامل دیـن  گردد،؛ بنابراین، به همان اندازه که ترس به       می
  .گریزی نیز جای تأمل دارد دینی و دین عنوان عامل بی به

شـود و     گراید، سبب یأس و نومیدی می       ـ ترس اگر از اندازه معینی بگذرد و به افراط           4
وزه اطاعـت از خـدا، بلکـه انکـار اوسـت؛            دینی و خروج از حـ       یأس و نومیدی سرآغاز بی    

داری   گرایی و دیـن     توان ترس را بدون توجه به موارد و مراتب آن عامل دین             بنابراین، نمی 
  .دانست
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   فرضیۀ جهلـ 2

هـا اشـاره      های مختلفی بیـان شـده اسـت کـه بـه دو نمونـه آز آن                  فرضیه جهل به شکل   
  :کنیم می

  
  ـ نظریه اگوست کنت 1 

های طبیعی روبرو شد، با توجـه بـه    اه که انسان برای اولین بار با پدیده گ  به نظر وی، آن   
ها بوده و چون توانـایی تحلیـل طبیعـی     حسّ کنجکاوی خود در پی یافتن علل پیدایش آن    

ها روحـی در نظـر گرفـت کـه پیـدایش و آثـار آن را                 ها را نداشت، برای هریک از آن        آن
هـا پـذیرفت و       عنوان خـدای هریـک از آن         را به  انسان این ارواح متعدّد فرضی    . توجیه کند 

ها و موجـودات مهّـم        تعداد خدایان در این دیدگاه به تعداد پدیده       . به تعدّد خدایان گرایید   
خدای طوفان، خدای زلزله، خدای رعـد و بـرق، خـدای دریـا، خـدای                : طبیعی است مانند  

  ...ها و ها و درّه کوه
 جهل انسان به علل و عوامل طبیعـی رخـدادها         بر اساس این دیدگاه، دورۀ دین با دورۀ       

دار است که به عوامل واقعی رخدادهای طبیعـی آگـاهی             انسان تا زمانی دین   . همسان است 
گاه که به چنین آگاهی دست یابد، نه از دین خبری خواهد بود و نـه                  نداشته باشد، ولی آن   

ین خاطر است کـه برخـی       به هم . انجامد  از پرستش و در واقع پیدایش علم، به نفی دین می          
 البتـه سـخنی     1.سـواد اسـت     هرکه به خدای خالق ایمـان دارد، از نظـر علمـی، بـی             : اند  گفته
  .از کوزه همان برون تراود که در اوست. نتوان یافت تر از این می مایه بی

                                                           
ـ 1  cf. Dawkins, Richard, (Zoologist) The Sistine Chapel: A Glorious ـ
Restoration. Ed: Pierluigi de Vecchi / Nippon TV Network, Tokyo 
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   اسپنسر و تیلورنظریهـ  2

شناسـان    ز جامعـه  ها مورد استناد بسیاری ا      شناسی آن   به عقیده این دو که مطالعات مردم      
در این زمینه است، انسان در آغاز از طریق دیدن مردگان در خواب و رؤیـا، بـه دو بُعـدی            

ها پی برد و فهمید که خـود و دیگـران از دو               بودن خود و سپس دو بُعدی بودن همه انسان        
گاه این اعتقاد را به همه اشـیاء تعمـیم داده و همـه                آن. اند  ترکیب شده » روح و بدن  «بخش  

ها   ها و گرفتاری    با این اعتقاد، وی به هنگام سختی      . اشیاء را مرکّب از روح و جسم دانست       
خـاطر کـه      های طبیعی که فراتر از حـوزه تـوان و کنتـرل او بـود، بـدین                  و برخورد با پدیده   

منـدان، تملّـق     گونـه کـه بـرای جلـب توجـه قـدرت             پنداشـت، همـان     دار مـی    ها را جـان     آن
ها   های طبیعی یا روح و جان آن        ند، همین نوع کارها را برای پدیده      بر  گویند و هدیه می     می

منظـور    هـا بـه     ها و تملّق گفتن بـرای آن        گونه پدیده   قربانی کردن برای ارواح این    . انجام داد 
ها،   های ناشی از توجه آن      یابی به سودمندی    ها و نیز دست     در امان ماندن از ضرر و زیان آن       

در واقـع   . ه این اولین دوره پیدایش و گرایش به دیـن اسـت           اولین شکل پرستش و در نتیج     
جهل انسان سبب پیدایش و گرایش به دین شده است و با از میان رفتن جهـل وی، ایمـان                    

  .وی نیز بر باد خواهد رفت
  

  نقد و بررسی
شناسی، مورد بحـث      شناسی و پس از آن در جامعه        میزان اعتبار چنین نظریاتی در مردم     

ــا   آن. تایــن نوشــتار نیــس چــه اینجــا مــورد نظــر اســت، میــزان درســتی و ســازگاری آن ب
از ایـن نظـر، ایـن       . برآیندهای خردپذیر آن و ارتباط آن با پیدایش و گرایش به دین است            

نظریه که با توجه به اشکاالتی که مطرح خواهد شـد، آن را فرضـیه بایـد نامیـد، از اعتبـار                      
تر از آن اسـت کـه بتـوان آن            ط به آن، عمیق   چندانی برخوردار نیست؛ زیرا اشکاالت مربو     

هـایی از     نمونـه . این اشکاالت، آن را به ناسازگای درونی خواهـد رسـاند          . را نادیده گرفت  
  :اشکاالت آن بدین قرار است
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هـا نـسبت بـه عوامـل          ـ یکی از لوازم غیرقابل پذیرش آن این است کـه هرچـه انـسان                1
تـری باشـند و حـال         دارتر و دارای ایمـان محکـم        ینتر باشند، باید د     های طبیعی نادان    پدیده
با پیشرفت آگاهی انـسان در ایـن حـوزه و گـسترش علـوم طبیعـی،                 . گونه نیست   که این  آن
ها کاسته نشده اسـت، بلکـه بـر ژرفـای آن افـزوده شـده                  باوری و ایمان انسان    تنها از دین    نه

. ا گروهـی برابـر بدانـد      هـای فـردی یـ       که کسی دین را با خرافات یـا سـلیقه          است؛ مگر آن  
امـروزه  . تـر کـرده اسـت    تـر و محکـم    گسترش علوم طبیعی، مبـانی دینـی مؤمنـان را ژرف          

هـای فـردی و گروهـی         هـا نـسبت بـه سـلیقه         چون و چـرای انـسان       اگرچه تسلیم و انقیاد بی    
  .ها افزوده شده است کاهش یافته است، ولی بر عمق آگاهی دینی آن

 طبیعیِ رخدادهای یاد شده و گسترش حوزه آگـاهی          رغم آشکار شدن عوامل    ـ علی   2
انسان، هنوز ایمان به معنی واقعـی کلمـه وجـود دارد و دیـن و باورهـا و رفتارهـای دینـی،                       

هـایی کـه از فهـم و          هـا و گرفتـاری      هـا در سـختی      خورد و هنـوز انـسان       جا به چشم می    همه
ناپـذیر اسـت، دسـت     رهها فراتر است و بر حسب اصول علمی شناخته شده، چـا    توانایی آن 

رنـج   کننـد و هنـوز حتـی پـس از اسـتفاده از دسـت            سوی نیرویی ماورای طبیعی دراز می      به
 .گویند خود، او را سپاس می

ـ اگر این فرضیه درست باشد، باید ادیان پیـروان خـود را بـه نـادانی و دوری از علـم                     3
اشد، علت دوام و بقای     چه که علت پیدایش چیزی ب       ترغیب و تشویق کرده باشند؛ زیرا آن      

پس دینی که زاده جهل بشر باشد، تنها در صورت دوام جهل، باقی خواهـد               . آن نیز هست  
تنهـا نبایـد بـه علـم و           کنـد، پـس ادیـان نـه         جا که هیچ چیزی خود را نفی نمی        ماند و از آن   

کـه   آگاهی سفارش کرده باشـند، بلکـه بایـد پیـروان خـود را از آن بـاز دارنـد و حـال آن                       
کم در میان ادیان آسمانی که موضوع بحث این نوشتار است، دینی              دست. گونه نیست   این

عنـوان یکـی      توان یافت که به جهل سفارش کرده باشد، یا آن را پذیرفته باشد و بـه                 را نمی 
توان یافت که بـه فراگیـری علـم و            از کماالت انسان معرفی کرده باشد، بلکه دینی را نمی         

 .فارش نکرده باشددانش از تولد تا مرگ س
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تنها نیک است، بلکه یکی از        ویژه دین اسالم، فراگیری علم نه       از نظر ادیان آسمانی، به    
سه فضیلت و شایستگی بنیادین انسان است که گستره و ژرفای آن، معیـار ارزیـابی انـسان                  

 تـوان   رو نمـی   پس جهل هیچ جایگاه مثبت و قابل پذیرشی در ادیان ندارد؛ از این            . باشد  می
  .گفت عامل پیدایش دین یا گرایش به آن بوده است

دار نباشـد     گرایی جهل باشد، باید اوالً، هیچ عالمی دیـن          داری یا دین    ـ اگر عامل دین     4
یابی به علم از دیـن روگـردان شـوند و از آن               و به دین نگرود و ثانیاً، پیروان ادیان با دست         

از همه، مـتن ادیـان آسـمانی اسـت کـه            تر    مهم. گونه نیست   که این  دست شویند و حال آن    
داری را که مقـام   داند و کمال دین داری را به درجات علم و دانش وابسته می          درجات دین 

تـر از     تعبیـری لطیـف   . خشیت از خدای متعال است، ثمره کمال علـم معرفـی کـرده اسـت              
رآن بـه تعبیـر قـ     . تـوان یافـت     چه قرآن کریم در این موضوع بیان کرده است، کجا مـی             آن

 خـشیت از خـدای متعـال بـه بنـدگان عـالم              1.»ی اهللا من عبـاده العلمـاء      خشَإنّما یَ «کریم،  
گرایـی نیـست، بلکـه مـانع          داری و دیـن     تنهـا عامـل دیـن       پس جهل، نـه   . منحصر شده است  

  .داری حقیقی است بزرگی در راه رسیدن به دین
 خرافـات و مجموعـه      ـ این فرضیه بر درک نادرست از دین بنا شده است و دین را با                5
دلیل افراد نادان برابر دانسته است؛ نه به مـتن ادیـان توجـه کـرده اسـت و نـه                       های بی   گمانه

اگـر دیـن تنهـا همـان عقایـد بـدوی و             . ها را مطالعه کرده است      تاریخ نزول و گسترش آن    
را  باشد، شاید بتوان چنین چیزی گفت و البته شاید؛ زیـ           »اسپنسر«خرافی قبایل مورد مطالعه     
ها یا همان عقاید دینی تحریـف        توان گفت، عقاید و باورهای آن       درباره همان قبایل نیز می    

شده است و یا به دالیل مختلفی مانند دوری از متن دین، دسترسی نداشتن به عالمان دینی                 
یابی به دین، آن را از منابع دینی دست چنـدم             و فقدان شایستگی الزم برای درک و دست       

در هـر  . انـد  دسـت آورده  و اوهام حامالن آن کـه کـسی جـز عـوام نبودنـد، بـه      که با افکار    
                                                           

  28فاطر، ـ1
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ویژه کـه     صورت، هیچ دلیلی ندارد که دین منحصر به عقاید قبایل بدوی یاد شده باشد، به              
پس این فرضیه، یا به چیزی      . تاریخ برخی از ادیان مانند اسالم، روشن و قابل بررسی است          

د و یـا یکـی از مـصادیق تحریـف شـده و تهـی گـشته از              پرداخته که ارتباطی به دین نـدار      
 . طورکلی دور مانده باشد حقیقت دین است، نه دینی که از آلودگی به فکر و فهم بشر به

ای اثبات نشده و غیر مـدلّل اسـت و بـه همـین خـاطر، شایـستگی           ـ این گمانه، فرضیه     6
کـم   و قطعی هستند و یا دسـت هایی همچون دین را که یا مدلّل  تبیین و تفسیر و نفی پدیده    

دالیل و شواهد قابل پذیرش یا تأیید کننده دارند و نیز شایستگی روبروشدن و هموزنی بـا                 
  .ها را ندارد آن

  
  ها گونه دیدگاه عوامل پیدایش این

  ـ دیدگاه شکاکانه دربارۀ دین  1
بب آن  رسد بدبینی به دین که عوامل بیرونی و بسا سـوء اسـتفاده از دیـن سـ                   به نظر می  

ها و خاستگاه دین      های مربوط به ریشه     ترین دالیلی است که بحث      بوده است، یکی از مهم    
هـای صـاحبان چنـین        هایی از گفتـه     نمونه. را چنین محدود و خردناپذیر معرفی کرده است       

    .هاست، گواه بر این امر است دهنده بدبینی مفرط آن دیدگاهی که کامالً نشان
 همانند جغدی است که بـر شـاخۀ خـشکیدۀ درخـت دانـش               متکلم: »ایمت اف فیلدز  «

دهد که صـدها و هـزاران سـال سـر داده شـده                انسانی نشسته است و آوایی از خود سر می        
  1.است، ولی هرگز صدایی برای آینده و پیشرفت ندارد

در قرون وسطی، مردم به همان خوبی راهنمایی شدند که در شبی تاریـک یـک کـور               
گـاه کـه روز    دیگران بهتر بشناسد و راهنمای افراد بینا باشد، ولـی آن ممکن است راه را از  

   1.رسد که کور راهنمای دیگران باشد شود، احمقانه به نظر می می
                                                           

 Emmet. F. Fields ـ1
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ترین تهدید که دین در عصر جدید به وجود آورده اسـت،              به نظر برخی دیگر، بزرگ    
وق افراطـی   عبارت است از نظام اخالقی قـدیمی کـه یـک اقلیـت مـسیحی بـه همـراه حقـ                    

   2.خواهند قوانین دنیوی را شکل دهند می
تربیت علمی و دینی با هم ناسازگارند و عالمان دینی از دخالت در امر تعلیم و تربیـت                  

معنی ایـن   . اند، ولی هنوز در تربیت کودکان دخالت دارند         های پیشرفته منع شده     در دولت 
کامـل چیـزی بیاموزنـد، دربـارۀ        که دربارۀ فرضیه ت    جای آن   سخن این است که کودکان به     

 چیزی بیاموزند و بدانند که کخ، وبا        3»کخ«جای آن که دربارۀ       آموزند؛ به   می» آدم و نوح  «
جـای     را از میان برد؛ به     4»جالوت«که او    آموزند و این    می» داود«را از میان برداست، دربارۀ      

یح بـه آسـمان یـاد       که دربارۀ ماه و تـسخیر آن چیـزی یـاد بگیرنـد، دربـارۀ صـعود مـس                   آن
آموزند که پذیرش چیزی بـدون دالیـل الزم،     ها می   بدتر از آن این است که آن      . گیرند  می

سازد کـه در آینـده خطـرات بـسیاری       ها را شکاری می     چنین تعلیمی آن  . یک ارزش است  
هــای فکــر را کــه در علــوم   ســازد کــه روش هــا دشــوار مــی تهدیدشــان کنــد و بــرای آن

  5.ت، بپذیرندآمیز بوده اس موفقیت
ای را داشـته باشـیم کـه دیـن نهادینـه شـده                توانیم انتظار جامعه    به گفته دیگری، ما نمی    

دهـد    ای که نـشان مـی       گونه  توانیم عمل کردن به     رسمی در آن وجود نداشته باشد، ولی می       
  6.های ماست را متوقف سازیم دین امری با ارزش در میان مجموعه دیدگاه

                                                                                                                                 
 cf. Heine, Heinrich, Gedanken und Einfalle, Volume 10 ـ1
 cf. Wallace Jr. W.J. hypnopaedia@huxley.net ـ2
 Koch ـ3
 Jolioth ـ4
 J. B. S. Haldane ـ5
 cf. Wilson, A. N. Against Religion ـ6
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 که چشمان خود را بر دستاوردهای متفکرانی که با شـکیبایی            داران کسانی هستند    دین
  1.اند اند، فروبسته در طول تاریخ نوشته شدن انجیل کسب کرده

 است که تیغۀ تفتـیش عقایـد دینـی را بـرای از میـان        2از نظر من، دین زنجیر و پاندولی      
  3.سازد تر می بردن آزادی، هر لحظه نزدیک

  
  رباره دیننقد و بررسی دیدگاه شکاکانه د

 از چند جهت نادرست است؛ زیرا اوالً، آوایی که صدها و هـزاران سـال                »فیلدز«گفته  
دهنـده اهمیـت آن اسـت     تنها دلیلی بر نادرستی آن نیست، بلکه نـشان  سرداده شده باشد، نه   

عالوه بر این، این صدا تنهـا صـدای مـتکلم نیـست،             . که هزاران سال دوام پیدا کرده است      
شمندان نیز به آن کم و بیش تعلق خاطر دارند و با او البته نه در حـدّ و انـدازه    بلکه سایر دان  

  . کنند تخصصی، هم نوایی می
نگری اسـت، ولـی نگـاه      از این گذشته، چگونه بحث از پنجاه و صد سال آینده، آینده           

نگـری    به دور دست و آینده ابدی انسان، آینده نیست؟ چرا آسایش دنیـوی انـسان، آینـده                
از این گذشته، مگـر همـه علـوم مربـوط بـه             . نگری نباشد   ، ولی آرامش ابدی او آینده     باشد

پیشرفت صنعتی انسان است که کـالم نقـشی در آن نـدارد؟ مگـر فلـسفه، ادبیـات، شـعر و             
کنـد؟ اگـر مقـصود از پیـشرفت، رشـد و              کند که کالم نمـی      مانند آن تکنولوژی تولید می    

تواننـد در آن نقـشی داشـته      ک از علـوم بـشری مـی       هاست، هریـ    تکامل انسان در همه جنبه    
  .های معارف بشری نیست باشند و در این جهت، کالم کمتر از دیگر شاخه

. که گفته شد، تربیت علمی و دینی ناسازگارند، سخن دور از مطالعه و دقت اسـت                این
 نـه   اگر مقصود از تربیت فراهم ساختن زمینه رشد و بالنـدگی در همـه ابعـاد انـسان باشـد،                   

                                                           
 cf. Asimov, Isaac, Canadian Atheists Newsletter, 1994 ـ1
 Pendulm ـ2
  cf. Wallace, Jr., W.J. hypnopaedia@huxley.net ـ3
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توانـد    کند و نه برعکس و البتـه هـیچ کـدام نیـز نمـی                تربیت علمی، تربیت دینی را نفی می      
آسایش و آرامش انسان، دو واقعیتی است که در هـم تنیـده شـده               . جایگزین دیگری شود  

نـه آگـاهی مربـوط بـه        . توانند در تـأمین آن سـهیم باشـند          است و هریک از علم و دین می       
  . گیرد و نه برعکس و نوح را میتکامل، جای شناسایی آدم 

شده اسـت؛ نـه    داستان آدم و نوح، داستان دغدغه پیوسته انسان در برابر جزیرۀ امنِ گم    
تـا انـسان هـست،      . مربوط به دیروز است و نه امروز و نه حتی فردا؛ مسأله ویژه انسان است              

ین عصر کـه وبـا   مگر در ا. ها خواهد بود  های عمیق و بازشناسی آن      ها، نگرانی   قصۀ دغدغه 
کن شده است، کره ماه و فراتر از آن تسخیر شده است، انسان آرامش بیشتری دارد؟                 ریشه

های کشتار جمعی تبدیل نشده است        چه را علم کشف کرده است، به سالح         مگر امروز آن  
هـا تنهـا از       و در دست زنگی مست قرار نگرفته است؟ اگر تا پیش از پیشرفت علـم، انـسان                

امروزه دسـتاوردهای   . ن نگران بودند، اینک از آن سوی جهان نیز در وحشتند          همسایگانشا
های مرگباری تبدیل شـده اسـت         اند، به سالح    شگرف علمی که کخ و مانند او ارایه کرده        

های این عصر قرار دارد و انسان امـروز، بـیش از هـر چیـزی بـه داود                     که در اختیار جالوت   
آوردهای علمی کخ و امثال او در خدمت همۀ          شاید که ره  نیاز دارد تا جالوت را براندازد؛       

  .ها قرار گیرد انسان
ای، دقــت نکــردن در ماهیــت علــم و دیــن و   تــرین علــت چنــین نگــاه شــکاکانه  مهــم

رو هرگـز     طلبند و از دین آثار علم را؛ از ایـن           از علم آثار دین را می     . هاست  برآیندهای آن 
  .ند رسیدبه داوری درست و همراه با انصاف نخواه

  
  زدگی و ردّ دین ـ علم 2

هایی از این نوع نظـرات        نمونه. زدگی است  خاطر علم   های یاد شده به     گاهی نیز دیدگاه  
  :بدین قرار است
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دانـشمند  . برای آزادی تحقیق و پژوهش نباید هیچ مرزی وجود داشـته باشـد            «
 تردیـد  ای خواهـد بپرسـد و در هـر گفتـه      آزاد است و باید آزاد باشد که هرچه می        

   1».کند؛ در پی مدرک برای هر چیزی باشد، هر خطایی را تصحیح کند
کند کـه همـه دنیـا، شـرق و غـرب،              نویسنده در حالی این نوشته را آماده نشر می        : نقد

کننـد و در ایـن راه از          آمیـز منـع مـی      های علمی صلح    کشوری آزاد و مستقل را از پژوهش      
آیـا  . ورزنـد   گناه دریغ نمی    صدها هزار انسان بی   هرگونه فشار و قلدری حتی به قیمت جان         

هم به چه قیمت؟ بـه قیمـت سـرگردان            آزادی دانشمند تنها باید در مقابله با دین باشد؟ آن         
هـا و     هـا بـه شـک       ها از طریق آلوده ساختن عقایـد و باورهـای دینـی آن              ساختن همه انسان  

  !های اینجا و اکنون جمعی دیگر؟ تردیدهای برخاسته از هوس
این حقیقت که خدا بر انسان وحی کرده است، با حقایقی کـه انـسان کـشف                 «

که گفته شده اسـت وحـی بـا حقـایقی کـه انـسان                 این 2.کرده است، رد شده است    
کشف کرده است، ردّ شده است، سـخنی ناتمـام اسـت؛ زیـرا اوالً، مگـر علـم در                    

 تـاکنون همـه     قلمرو فراتر از فیزیک نیز کـاربرد دارد؟ عـالوه بـر ایـن، مگـر علـم                 
حقایق را کشف کرده است و به پایان راه خود رسیده است؟ از این گذشته، مگـر                 

ها و اکتـشافات خـود بـه قطعیـت رسـیده اسـت و نظـری کـه در                      علم در همه یافته   
امـروزه قطعیـت آرای     . های آینده، ردّ یا تصحیح و تکمیل شود، وجود نـدارد            قرن

گونه آن را سپر بالی آرزوهـای خـام          اینعلمی تردیدپذیرتر از آن است که بتوان        
  3».خود قرار داد

                                                           
 cf. Oppenheimer, J. Robert, Life, 10 October 1949 ـ1
ـ 2  cf. Lemuel K. Washburn, Is The Bible Worth Reading And Other ـ
Essays, 1911  

  ها ها و ابطال پوپر، جستجوی ناتمام؛ حدس. ک.ر ـ3
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وسیلۀ تعلـیم و تربیـت و محـیط،           کسی که از ذهن جسور برخوردار باشد و به        «
محدود نشده باشد، بدون تردید با علم و نتایج قطعی آن همچون روش برتـر فهـم                 

ه از  عنوان تفکر آرزوگرایانـه برخاسـت       شک دین را به     جهان روبرو خواهد شد و بی     
  1».عواطف و احساسات، کوچک خواهد شمرد

وسیله تعلیم و تربیت و محیط محدود نشده باشد؛ البد صاحب             اوالً، کیست که به   : نقد
عالوه بر این، اگر علم روش برتـر فهـم   . این گفته مقصودش از چنین فردی، خودش است   

 از ایـن گذشـته،   .بـرد  کم در جهان فراتر از آن ره به جـایی نمـی   جهان طبیعت باشد، دست  
هـای    پوزیتیویست. ای نیست   که دین برخاسته از عواطف و احساسات است، سخن تازه          این

ها، مجالت و مقـاالت چنـدی دربـاره           کتاب. منطقی حدود نیم قرن چنین شعاری را دادند       
های متعددی برپا ساختند، ولی به گفته برخی، این مکتب چنـان مـرد               آن نوشتند و همایش   

 2»پوزیتیویـست منطقـی  «شـرح آن را در مقالـه   . واقعـاً ممکـن اسـت بمیـرد    که یک مکتب  
  .ایم آورده

خواهم بدون هیچ دلیلی جز توانا ساختن خود به تسلیم در برابـر علـم،                 من می «
  3».اگر شده جسته و گریخته مطالعه کنم

پذیرش بدون دلیل، مشخصه آشکار دین غربی است و رد کردن بدون دلیـل              «
  4».ر علم غربی استنیز ویژگی آشکا

بایـد حـوزه    . هم پذیرش بدون دلیل نادرست است و هـم ردّ کـردن بـدون دلیـل               : نقد
پذیرش را تبیین نمود؛ اگر مربوط به علم است، پذیرش آن باید بر اسـاس شـواهد تجربـی              

                                                           
 cf. Atkins, P.W. "The Limitless Power of Science," Nature's ـــ1
Imagination, edited by John Cornwell, 1995  

  1382مجله الهیات و حقوق، سال سوم، ش هفتم و هشتم، بهار و تابستان. ک. ر ـ2
                                                                     cf. Pagels, Heinz, The Dreams of Reason ـ3
 cf. Gary Zukav, The Dancing Wu Li Masters ـ4



309   استگاه دینخ       

انجام پذیرد و اگر مربوط به عقل است، بر اساس دالیل عقـل بایـد آن را پـذیرفت و اگـر                      
رد کـردن نیـز   . ها پذیرفته شـود  و عقل است، باید بر اساس براهین فراتر از آن        فراتر از علم    

  .گونه است همین
  1».که ماورای طبیعت امری طبیعی یا فطری است، هنوز قابل فهم نیست این«

کم بـرای جمعـی کـه در          دست. کسی قابل فهم نیست، مهمّ است      که برای چه   این: نقد
تنهـا قابـل فهـم اسـت، بلکـه از وضـوح و روشـنی نیـز                    علم و تعقّل سرآمد نیـز هـستند، نـه         

اما طبیعی یا فطری بـودن آن       . انجامد  ای که انکار آن به تناقض می        گونه  برخوردار است؛ به  
 .یابی به دالیل عقلی بسیار، چندان تفاوتی نخواهد داشت پس از دست

دین همانند کسی است که با بیان چگـونگی پایـان یـک فـیلم، آن را خـراب               «
  2».چیزهایی وجود دارد که نباید آن را دانست، چیزهای مهم. کند می

امـا ایـن    . هم درباره چیزهای مهمّ، نـه کمـال اسـت و نـه مطلـوب                اوالً، نادانی آن  : نقد
از این گذشته،   . خواهد چشمْ بسته به آینده برود، بر ما معلوم نیست           نویسنده محترم چرا می   
  یز درست است و باید از آن پرهیز کرد؟ بینی علمی ن آیا همین امر درباره پیش

  3».ترین ویژگی دین این است که باید عمل کرد مهم«
گـرا نکـاتی یـادآور        تـاز و انـسان       درباره ادیان یکه   »فروم«نگارنده در نقد دیدگاه     : نقد

  .شد که برای این منظور نیز بسنده است
ا چنان بـزرگ    دین بر خالف علم، با روبرو قرار دادن آرای متناقض، جهان ر           «

های   کند که بیرون از توان فهم ماست، ولی علم بر خالف دین، پرسش              معرفی می 

                                                           
  cf. Elbert Hubbard ـ1
  cf. The Simpsons, spoken by the character Ned Flanders ـ2
  cf. Isaac Asimov ـ3



 310 تعریف و خاستگاه دین 

عالوه بـر ایـن،   . داند شدنی می دهد و آن را حل     بزرگ را در معرض بحث قرار می      
  1».ستاید نهد و آن را می علم به هوش آدمی حرمت می

متنـاقض اسـت، نـه      این آرای بـشری اسـت کـه         . ای است   پایه  ادعای بزرگ و بی   : نقد
 از ایـن    2.تابـد  گونه تناقضی را بر نمـی       خاطر نزول از یک منبع خطاناپذیر، هیچ        دین به . دین

شـد،   گذشته، اگر انسان از منظر دین دارای حرمت نبود، دینی بـرای او فـرو فرسـتاده نمـی       
  .که برای حیوانات چنین نشده است چنان

ای  ایـن تـرس تـا انـدازه       . توار است به عقیده من، دین بدواً و اساساً بر ترس اس         «
ای مربوط به خـود انـسان کـه حتـی دو             به موجود ناشناخته مربوط است و تا اندازه       

تـرس اسـاس   ) اشاره بـه هابیـل و قابیـل   . (ایستند ها در مقابل هم می برادر در سختی  
تـرس،  . ترس از امری اسرارآمیز، ترس از شکست، ترس از مـرگ          . چیز است   همه

 و بنابراین تعجبی نیست که دیـن و بیـداد همیـشه دسـت در دسـت                  پدر بیداد است  
  3».دیگر داشتند یک

که باید آن    ایستند، یا این    دیگر نمی   آیا منظور این است که برادران در مقابل یک        : نقد
را نادیده گرفت؟ کم نبودند پدرانی که برای حفظ تاج و تخت خود، میل آتشین به چشم                 

وده و نیــستند برادرانــی کــه بــرای منفعتــی کمتــر از آن،  کــم نبــ. فرزنــدان خــود کــشیدند
دین برای درمان ایـن دردی اسـت کـه زیبنـده و             . اند  دیگر را به خاک و خون کشیده        یک

 .شایسته حرمت و کرامت انسان نیست

کردنـد،    های دینـی مراجعـه مـی        اگر نویسنده محترم به تاریخ ظهور ادیان و نیز نهضت         
 فرعون را که تجـسم بیـداد بـود، بـه کـام دریـا           ،مگر موسی   . یافتند  دین را ضد بیداد می    

                                                           
 cf. P.W. Atkins, "The Limitless Power of Science," Nature's ـــ1
Imagination, edited by John Cornwell, 1995  

  108ـ 105شریعت در آینه معرفت، . ک.ر ـ2
  cf. Bertrand Russell, Why I Am Not A Christian ـ3
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 که پیامبر خدا بود، به جرم ضدّیت با بیداد بر صلیب نرفـت؟ مگـر                نفرستاد؟ مگر عیسی    
   در ستیز با بیداد چندین جنگ بزرگ و کوچک نداشت؟ پیامبر اسالم 
 قـرار   تازگی عمده علم جدید، دقیقاً در ردّ ایمان کـه قلـب هـر دینـی اسـت،                 «
  1».دارد

کـه سـلب آرامـش از انـسان و گرفتـار             آید، مگـر آن     این افتخاری به حساب نمی    : نقد
  .کردن او در نگرانی و اضطراب افتخار باشد

ــه « کــه  دســت نخواهــد آورد، مگــر آن دیــن هرگــز قــدرت پیــشین خــود را ب
  2».گونه که علم متحول شد، تحول پذیرد همان

. تـوان یافـت      دلیل عقلی یا تجربی بـر آن نمـی         گویی است که هیچ    این یک پیش  : نقد
  .بلکه خالف آن مدلّل است

اگر انسان بخواهد از کف اتاق خود آگاهی داشته باشد، اولین نکته کـه فهـم         «
   4».علم، گزارش ادیان مرده است «3».آن ضروری است، علم است

بـا ادیـان    شناسی، ریاضـی و ماننـد آن چـه ارتبـاطی             که فیزیک، شیمی، ستاره    این: نقد
  .مرده دارد، بر ما معلوم نیست

مفاهیم دینی همانند دیگر دستاوردهای فرهنگی انسان برخاسـته از یـک نیـاز              «
 5».آور طبیعـت اسـت   است؛ برخاسته از ضرورت دفاع از خود در برابر برتری رنـج       

  1».این ترس بود که اولین بار خدا را وارد جهان ساخت«
                                                           

  cf. Walter Lippmann ـ1
  cf. Whitehead, Science and the Modern World, 1925 ـ2
  cf. Oliver Wendell Holmes ـ3
ـ 4  cf. Shaw, Bernard George, The Oscariana of Oscar Fingall O'Flaherty ـ
Will Wilde, 1981  
 cf. Sigmund Freud, The Future of an Illusion, 1927 ـ5
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سـوی خـدا     سته از خودشناسی بود که دست انسان را به        و گفتیم که این نیاز برخا     : نقد
  .دراز کرد

شان را درست انجام دهند، باید وحشت        گانه اگر خدایان بخواهند وظایف سه    «
ویـژه سـتمی کـه در         از طبیعت را پدید آورند، انسان را با بیدادگری سرنوشت، بـه           

ن وارد خـاطر رنـج و محرومیتـی کـه بـر انـسا       مرگ آشکار است، آشتی دهد و بـه      
  2».ها پاداش دهد سازد، بدان می

  .شعارهایی بسیار سطحی است که ارزش نقد و بررسی را نیز ندارد: نقد
دین محصول ناتوانی ذهن انسان از پرداختن به حوادثی است که توانایی فهم             «

  3».آن را ندارد
کنـد،    چه در فرضیه جهل گفته شد، میزان درسـتی ایـن سـخن را آشـکار مـی                   آن: نقد

  . ابراین تکرار آن روا نیستبن
کالم، چیزی جز نادیده گرفتن علل طبیعی که به یک نظام تبدیل شده است،              «
  4».نیست

کالم پس از بررسـی علـل طبیعـی، آن را بـرای تبیـین یـک نظـام منـسجم، تمـام                  : نقد
  .که آن را نادیده بگیرد بیند؛ نه آن نمی

رو هنگامی که عقـل و علـم          یناز ا . دین از آثار باقیمانده فهم کودکانه ماست      «
اساسـاً دیـن، مربـوط بـه      «5».عنوان راهبردمان بپـذیریم، از میـان خواهـد رفـت       را به 

  1».های دوران کودکی ماست وابستگی
                                                                                                                                 
 cf. Petronius Arbiter, Satyricon ـ1
 cf. Sigmund Freud, The Future of an Illusion ـ2
 Karl Marx ـ3
 cf. Baron, Paul Henri T. d'Holbach ـ4
 cf. Bertrand Russell ـ5
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شـود و دیـن مربـوط بـه دوران            همین عقل است که انسان را به دین رهنمون مـی          : نقد
  .پختگی انسان است و نه دوران کودکی و خامی

دین نوار زخمـی     «2».ای است که تبیین جهان مستلزم آن است         کلمهخدا تنها،   «
  3».است که انسان برای حفظ روح مجروح خود اختراع کرده است

دیـن، اختـر امیـد و تـرس اسـت کـه جهـل در مـورد آن ناشـناختنی را شـرح           «
  4».دهد می

عاطفـه و روح شـرایط و         دین نـشانه مخلـوق سـتم شـده، احـساس جهـان بـی              «
  6».هاست  توده5دین افیون. روح است یهای ب موقعیت

  7».سواد است هرکه به خدای خالق ایمان دارد، از نظر علمی بی«
  
  ـ فهم نادرست از دین و ایمان و عمل  3

  8».کند برتر است کند، از هزار دستی که عبادت می دو دستی که کار می«
، کـار و تـالش   شد کـه یکـی از اقـسام آن         شد و معلوم می     اگر عبادت فهمیده می   : نقد

شـود، چنـین مـشکلی     شد که هیچ علتـی جـایگزین دیگـری نمـی      است و نیز اگر توجه می     
نویسنده محترم گمان برده است که برای رفع نیازهای مادی و روحی خود             . وجود نداشت 

                                                                                                                                 
 cf. Albert Ellis ـ1
 cf. Prat de Lamartine ـ2
 cf. Theodore Dreiser, 1941 ـ3
  cf. Ambrose Bierce ـ4
 Apium ـ5
 ",cf. Karl Marx, "Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right ـ6
 1884 
 cf. Richard Dawkins, (Zoologist) The Sistine Chapel: A Glorious ـــ7
Restoration. Ed: Pierluigi de Vecchi / Nippon TV Network, Tokyo 
 Unknow ـ8
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که ابزارهای مناسب آن را نیز خدا در اختیارش نهاده است، تنهـا بایـد ورد بـر لـب داشـته                      
نظرانی کـه آشـنایی چنـدانی بـا            از دین، مشکلی است که غالباً صاحب       فهم نادرست . باشد

بـاوران   وسـیله رفتـار دیـن       های شناخت آن ندارند و از دور و بسا بـه            مبانی دینی، ابزار و راه    
دین را باید از راه ویژه آن و با دالیل قابل پذیرش شناخت             . نگرند، بدان گرفتارند    بدان می 

  .رستی نیانجامدهای ناد تا به چنین برداشت
اگر یک ماهی بـه کـسی بـدهی، یـک روز او را غـذا دادی؛ اگـر بـه او دیـن            «

کنـد، از     یابی بـه یـک مـاهی، پیوسـته عبـادت مـی              بدهی، در حالی که برای دست     
  1».گرسنگی خواهد مرد

من بیست سال عبادت کردم، ولی پاسخی نیـافتم تـا آنکـه بـا پاهـایم عبـادت                   «
  2».کردم
خوانـدن انجیـل او را از سـرمای    . زد که بر خودش تکیـه کنـد  انسان باید بیامو  «

  ».اما خانم خانه، آتش و لباس او را حفظ خواهد کرد. زمستان حفظ نخواهد کرد
در بـردن از قحطـی، شـخم زدن زمـین از یـک میلیـون موعظـه                   برای جـان بـه    «

چه که عبادت     های بیشتری از همه آن      حتی یک پزشک، بیماری   . ارزشمندتر است 
  ».کند اند، مداوا می دگان از آغاز جهان تا کنون شفا دادهکنن

دســت آوردن  منظــور بــه مــا وقــت خــود را بــرای پرســتش خــدایی خیــالی بــه«
  3».دست آوریم، هدر نخواهیم داد توانیم به چیزهایی که با تالش خود می

چندان توانـا   خدمت نه عقیدۀ به تأثیر مادی عبادت، آفریدگار جهان را به پیش      «
  4».غیرقابل اعتماد فروخواهد کاستیا 

                                                           
 Unknow ـ1
 cf. Frederick Douglass, escaped slave ـ2
 cf. Francisco Ferrer ـ3
 cf. Herbert J. Muller ـ4
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پذیر داشتن و آن را مداوا نکردن جز از طریق نیایش ماننـد ایـن                بیماری عالج «
هـا را از میـان    است که دست خود را در آتش بگیری و از خدا بخواهی کـه شـعله        

  1».بردارد
 سخنانی یک . تر از آن است که ارزش نقد و بررسی داشته باشد            این سخنان کهنه  : نقد

  . پیوستند2ها بار مصرف بود که عمرشان به سرآمد و به موزه
 

  شناسی اجتماعی نظریۀ زیست: پنجم
 3»مـارتن هونـت   «هـا نیازمنـد بـه دیـن هـستند،             در پاسخ به این پرسش کـه چـرا انـسان          

  :گوید می
کننده و درخور شواهد علمی ـ اجتمـاعی و تـاریخی     هایی که به نظر قانع یکی از پاسخ

دست آمده اسـت کـه شـاخۀ           به 4)شناسی زیستی   یا جامعه (شناسی اجتماعی     است از زیست  
 اســتاد دانــشگاه 5،»ادوارد ویلــسون«وســیلۀ  جدیــدی از علــم رفتــاری انــسان اســت کــه بــه

  .ها دایر شده است  مطرح شد و اینک در بسیاری از دانشگاه1975 در سال 6هاروارد،
شناسـی اجتمـاعی     و نیز مطالعـه زیـست  »ادوارد ویلسون«این پاسخ با توجه به سه اثر از    

 ارایـه کـرده اسـت اقتبـاس شـده           1 استاد دانـشگاه زوریـخ،     7،»والتر بورکرت «که پروفسور   
  2.است

                                                           
 cf. Sandra L. Douglas ـ1

  ، صحیفه نورامام خمینی   ـ2
ـ 3  cf. Hunt, Morton is the author of The Story of Psychology (1994 and The ـ
New Know ـ  Nothings: The Political Foes of the Scientific Study of Human ـ
Nature, 1998. 
 sociobiology ـ4
 Edward O. Wilson ـ5
 Harvard University ـ6
 Professor Walter Burkert ـ7
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هـای زیـستی      شناسی اجتماعی، بخش قابل توجهی از رفتار انسان بر جنبه           از نظر زیست  
ده اسـت، اسـتوار     تر بر تمایالت ژنتیکی او که از طریـق تکامـل پدیـد آمـ                طور دقیق   او و به  
  .است

سـازیم،    خـوابیم، مـی     خوریم، مـی    خاطر می   ما بدین : گویند  شناسان اجتماعی می   زیست
جنگیم که از طریق فراینـد انتخـاب طبیعـی کـه بـا تـأثیرات اجتمـاعی         ورزیم، می   عشق می 

هـایی کـه بـه        کنش متقابل دارند، استعدادهای ژنتیکی خود را برای عمل کـردن بـه شـیوه              
هـا، آن اسـتعداد و        تأثیرات متقابل میـان انبـوهی از ژن       . دهیم  انجامد، گسترش می  بقای ما بی  

دوسـت، تـک همـسر،       دهد که چون مردمی که کم یا بـیش تنـد، نـوع              گرایش را به ما می    
ایـن امـر    . دارای همسران متعدد، مسلمان، کاتولیک یا هر چیز دیگری کـه هـستند، شـویم              

ها هزار تأثیر دیگر از فرهنگی که در آن رشـد    و دهها بستگی به این دارد که چگونه تجربه   
  .های ما، استعدادهای ما را به فعلیت برسانند ایم، تحقق یابد تا به همراه انبوه ژن کرده

ایم کـه دارای   ایم و چه کرده   ولی چگونه رفتار کرده   . این امر، علت تربیت انسان است     
امکانـات پرورشـی و گـسترده را        ایم کـه چنـین اسـتعدادها و           جنسیت ژنتیکی خاصی شده   

  . شود ایم؟ اینجاست که نظریه ویلسون مطرح می دست آورده و متّحد ساخته به
زیـستی فرهنگـی ـ     هـم «آخرین تفسیر نظریه وی بر چیزی متمرکز است که وی آن را 

هـا کـه بـه لحـاظ روانـی، اساسـی اسـت،                به گفته وی برخی مزیـت     .  نامیده است  3»ژنتیکی
خاطر تغذیه و     ممکن است نیاز ما به مادر به      . (هنگی انسان را بر عهده دارد     تربیت و رشد فر   
از دیگر سو، برخی تأثیرهای فرهنگی متقابالً بر انتخـاب و      .) ای از آن باشد     نگهداری نمونه 

ممکن است منع جامعه از رفتارهای خـالف        . (گذارد  ای اثر می    رشد تمایالت ژنتیکی ویژه   
                                                                                                                                 
 University of Zurich ـ1
ـ 2  cf. Burkert, Walter, Creation of the Sacred: Tracks of Biology in Early ـ
Religions, Cambridge: Harvard University Press, 1996. 
 culture coevolution ـgene ـ3
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ای از    پذیری در برابر چنین رفتارهـایی، نمونـه         حسّ مسؤولیت  عرف و توجه مردم به ایجاد     
  .)آن باشد

همچون امـری   ... توانیم دین را موازی زبان بدانیم         ، ما می  »بورکرت«به گفتۀ پروفسور    
 مقصود او این اسـت کـه مـا          1.هاست  های فرهنگی و زیستی و ترکیبی از آن         که میانۀ سنت  

ه سـبب نیـاز بـه فراگیـری، ارزش دادن و عمـل              تمایالت و استعدادهای زیـستی داریـم کـ        
رغـم   البته نه به دین معینـی، بلکـه بـه یکـی از هـزاران دینـی کـه علـی                  . کردن به دین است   

های گسترده آن، همه در پی تأمین نیازهایی هستند که انسان از راهی دیگر توانایی                 تفاوت
  .تأمین آن را ندارد
هایی که باید از طریـق دیـن بـرآورده شـود،            شناسان اجتماعی، اولین نیاز    به نظر زیست  

کاستن از هراس و اضطراب و تبیین پدیدارهای بسیار پیچیده و پنهان جهان، مانند آگاهی               
از خطر مرگ، زمان، گذشته، آینده، پاداش، کیفر، تولد، بازگشت بـه زنـدگی در بهـار و                  

  .)این غیر از نظریۀ راسل و امثال اوست. (مانند آن است
 2»اهـریمن « شرّی وجود دارد، در برخی از ادیان، کار موجود شـروری ماننـد               مثالً اگر 

هـا در برابـر نـامطمئن بـودن و            انسان. است و در ادیان دیگر، نتیجۀ امیال شرور انسان است         
هـا قـرار      چیز را بر وفق مراد آن       خواهند همه   کنند و از خدا می      خطرسازی آینده عبادت می   

داشتنی یا ترس از دست دادن جان خـود یـا             چیزی دوست  در موقعیت از دست دادن    . دهد
در . یـابی بـه اطمینـان دوام حیـات در عـالم دیگـر اسـت                کسی دیگر، انسان به دنبال دست     

های شدید زندگی، چه چیزی بهتر از انتظـار عـدالت             عدالتی، نابرابری، ناهمواری    مقابل بی 
  ش است؟بخ مندانه پدرِ مهربان در آسمان، تسلّی و پاداش سخاوت

                                                           
 .cf. Burkert, Creation of the Sacred, p. 20 ـ1
 Ahriman, Satan, Asmodeus, Loki ـ2
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رود و جهـان زیباسـت و انـسان در میـان              چیز خوب پیش می     گاه که همه    در مقابل، آن  
برنـد،   ها را دوست دارد و از نتایج کارهای خود لـذت مـی         کسانی قرار گرفته است که آن     

  تر است؟ ها طبیعی چه چیزی از سپاس قلبی نسبت به سرچشمه همه خوبی
اسـتخراج  «به گفتـه ویلـسون، ایـن هـدف،          . دین هدف و نقشی همانند علم و هنر دارد        

 اسـت، ولـی در دورۀ پـیش از علـم، تبیـین نظـم، راه و               1»نظم از اسرار پوشیده جهان مادی     
هم تنها بـرای گـروه انـدکی قابـل درک بـود؛              سرچشمه دیگری جز فلسفه نداشت که آن      

  .بخش نیز نبود که به اندازۀ دین رضایت عالوه بر این
بـه  . م دیگر دین، ایجاد پیوسـتگی میـان نیروهـای جامعـه اسـت             عالوه بر این، نقش مه    

ای را وحـدت      آور اصول و عقایدش، زندگی قبیلـه       با نیروی شگفت  ... گفته ویلسون، دین    
خواهد که به شـعایر دینـی         کاهش یا کشش، با التماس و آهنگی حزین از ما می          . بخشد  می

  2.ا از ما هستیدپایبند باشید تا جزیی از نیروی فناناپذیر گردید، شم
، نتایج فراوان اجتماعی دین، یکی از دالیل پذیرش ماورای طبیعـت            »ویلسون«به گفته   

  3.است که ثمرات بسیاری در طول تاریخ داشته است
نظمی معینی تأثیر دارنـد،       هایی را که در بی      توانند به دقت ژن     شناسان می  اگرچه زیست 

کل خاصی از رفتار انـسان، تقریبـاً وابـسته بـه            معین سازند، در عین حال، پایه ژنتیکی هر ش        
کـه   ولـی ایـن  . های بسیاری وابسته اسـت  یک ژن نیست، بلکه به تأثیرات متقابل پیچیده ژن      

ای نـامعین اسـت؛ اگرچـه بـه نظـر            ها علت رفتـار معینـی اسـت، تـا انـدازه             کدام یک از ژن   
  .رسد، با گذشت زمان آن نیز معین خواهد شد می

کننـد، امـری اسـتنتاجی اسـت؛ مجموعـه       شناسان اجتماعی ارایه می دلیلی را که زیست   
ــانع قیــاس ــذیر و ق ــسان،    هــای خردپ ــارۀ تکامــل ان ــا درب ــده از آن چیــزی اســت کــه م کنن

                                                           
 cf. Wilson, Consilience, p. 235 ـ1
 .Ibid ـ2
 .Ibid., p. 262 ـ3
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هـا و تـصاویر و    استعدادهای ذهنی او و ادیان اولیه به عالوه مدارک مقدماتی همانند دفینـه      
 آنان بر این باورنـد کـه همـه ایـن امـور،              .ایم  دست آورده   های غارنشین به    های انسان   نقاشی

جا کـه هـیچ نـوع زنـده دیگـری چنـین               زیرا از آن  . کند  نظریه آنان دربارۀ دین را تأیید می      
  .رفتاری را ندارد، پس دین باید ثمرۀ ویژگی زیستی انسان باشد

تمیز کردن بـدن از  . های زیستی، نظافت است تر رفتار دینی مبتنی بر جنبه  نوع خوشمزه 
دهنـد،    هـا بـا آب خـود را شستـشو مـی             برخـی از آن   . های همه حیوانات برتر است      گیویژ

کننـد و همـه       دیگر را تمیـز مـی      کنند؛ حتی برخی دیگر، هم      برخی با منقار خود را تمیز می      
ها نیـز در بـسیاری اوقـات بـا             ما انسان  1.هاست  های اندامی آن    خاطر کمک به نقش     ها به   این

  .کنیم صالح صورت و مانند آن به انداممان توجه میشستشو، کوتاه کردن مو، ا
  :شناسان اجتماعی دربارۀ خاستگاه دین از این قرار است حاصل نظریه زیست

مجموعه نیازهای روحی، عاطفی و اجتماعی که از لوازم ژنتیکـی انـسان اسـت، سـبب          
 انـسان  ها نیز به نوبه خود سبب گسترش تکامل      گرایش به فرهنگ و ادیان شده است و این        

شناسـی و اختـراع بـدوی و اولیـه زبـان         دین بر لبۀ زیست    2،»بورکرت«به گفته   . گشته است 
  3.آورد و همبستگی، پایداری و نظارت را در این جهان به ارمغان می... کند  حرکت می

توان گفت این است که اوالً، بایـد تـا دسـت یـافتن بـه                  چه که دربارۀ این نظریه می       آن
ی با آن، به انتظار نشست و ثانیاً، بر فرض وجود چنـین شـواهدی کـه         شواهد تجربی همسو  

تـوان آن   دور از ذهن نیز نیست، نقش اختیار و اراده را نباید از نظر دور داشت و ثالثـاً، مـی           
  . را با نظریۀ بعد سازگار دانست

  

                                                           
 cf. Burkert, p. 123 ـ1
 Professor Walter Burkert ـ2
 .cf. Burkert, p. 177 ـ3
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  نظریۀ فطرت یا رحمت: ششم
 ممکـن نیـست دقیقـاً       .ای گریـزان    آگاهی، یک پدیده افسون مانند است، ولـی پدیـده         

هیچ نوشـته  . یابد کند یا بر اساس چه عواملی گسترش می      مشخص کرد که چیست، چه می     
  1.ارزشمند دربارۀ آن انجام نشده است

آور اسـت کـه دیگـران، در عـین حـال کـه خـدا           قدر شگفت  چه: گویید  گاه که می    آن
اندیـشند، دقیقـاً    نمـی دیگـر     فهمی از خودش را به همگان داده است، دربارۀ او همانند یک           

آور است که دیگران، در عـین حـال کـه بـا مفهـوم                مانند این است که بگویید چه شگفت      
  2.کنند مثلث آشنا هستند، حقایق مشابهی را دربارۀ آن درک نمی

اگر آفـرینش   . ای همان عامل آفرینش انسان و جهان است         عامل پیدایش دین تا اندازه    
، علت پیدایش دیـن نیـز حکمـت اسـت و اگـر علـت       خاطر حکمت است انسان و جهان به   

گونـه کـه      همـان . آفرینش انسان و جهان، رحمت است، دین نیز ثمره ظهور رحمت اسـت            
سوی کماالت   حکمت و رحمت الهی، علت آفرینش انسان است، علت راهنمایی انسان به           

ون گونـه کـه بـد       خدای حکـیم و رحـیم، همـان       . ها نیز هست    یابی به آن    ویژه خود و دست   
یـک از امـور یـاد     گونه نیاز یا الزام بیرونی یا تغییر درونی انسان را آفریـد، بـدون هـیچ              هیچ

های وی به فعلیت رسد و به تمامیت و کمـال             سوی شرایطی که شایستگی    شده، انسان را به   
  . حدّ و اندازه رسد، راهنمایی کرد و آرامش بی

ــت   ــه معرف ــب مجموع ــایی در قال ــن راهنم ــری، ره  ای ــای نظ ــت ه ــی و   یاف ــای اخالق ه
  . رویکردهای رفتاری به نام دین در اختیار انسان قرار گرفته است

گونه که انسان موجودی است آسمانی و ماورای طبیعی کـه بـه زمـین و طبیعـت                    همان
نزول و هبوط کرده اسـت، دیـن نیـز حقیقتـی آسـمانی و فراطبیعـی اسـت کـه بـه زمـین و             

                                                           
ـ 1  cf. Sutherland, Stuart, (British psychologist) Kundalini: Empowering ـ
Human Evolution. G.Krishna. Ed: Gene Kieffer. Publ: Paragon House. 
  Rene Descartes ـ2



321   استگاه دینخ       

اگر این نزول را از دین بستانیم، دین بشری خواهـد           جایگاه حیات انسان نازل شده است و        
مجموعـه  . به نظر نگارنده، تفـاوت میـان دیـن آسـمانی و بـشری در همـین امـر اسـت                 . شد

ها و رویکردهای یاد شده، اگر مبدأ الهی و معـصوم و منـزّه از هرگونـه                   یافت ها، ره   معرفت
صوم تحقق یافتـه باشـد، دیـن       ویژگی امکانی و حدّ و اندازه و نارسایی و از طریق وحی مع            

های انسان فاقد عصمت و خطاناپـذیری و آلـوده     ها و تالش    الهی است و اگر ثمره ریاضت     
  .های بشری و امکانی باشد، دین بشری است به ویژگی

مطالعه نه چندان دقیق تاریح ادیان الهی، ما را به ارتباط دقیق ایـن ادیـان بـه سرچـشمه                    
انـدازی بـشری رهنمـون       هـا از هرگونـه تـصرف و دسـت          وحی و غیب و پـالوده بـودن آن        

ای   گونـه   تنها برای حاضران در صحنه نزول بـه         شرایط و وضعیت نزول وحی نه     . خواهد شد 
گـذارد، بلکـه اگـر     است که جای هیچ شک و تردیدی را در آسمانی بودن آن بـاقی نمـی    

. کی نخواهند داشـت   همراه با مطالعه تاریخ وحی باشد، غایبان از صحنه نزول نیز در آن ش             
  .ها عالوه بر دالیل قطعی عقلی و در برخی موارد شهودی و حضوری است همه این

چه که به اشاره گفته شد، مبدأ پیدایش ادیان الهی، خدای متعال اسـت و        با توجه به آن   
پایـان او و ضـرورت راهنمـایی انـسان بـه              علت نزول آن، حکمت و رحمت گسترده و بـی         

  .یژه خود استکماالت شایسته و و
اما علت گـرایش انـسان بـه دیـن بـا پـذیرش دخالـت شـرایط بیرونـی، ماننـد تـرس از                     

نوعـان، تـرس از خـود، شـهوات، جنـگ، فقـر، تعقـل و خـردورزی، میـل بـه نفـوذ در                  هم
صورت موجبه جزئیـه، فطـرت پـاک انـسان            های فراتر از حسّ و عقل و مانند آن، به           حوزه
هـای     پاک شدن فطرت انسان از عـادات، رسـوم و تربیـت            ساز شرایط یاد شده زمینه   . است

چه که در نظریه سوم       عالوه بر این، آن   . های مشترک است    ثانوی سازگار با امیال و کشش     
  .باشد ها یا علل گرایش به دین می گفته شد نیز بخشی از زمینه

ز یـابی، یکـی ا     کشش به منبع معرفتی، اخالقی و رفتاری خطاناپذیر و میـل بـه حقیقـت              
ویژه پس از آن کـه    های انسان است که در گرایش او به دین نقش اساسی دارد؛ به              ویژگی
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طـور مکـرّر تجربـه کـرد و از آن طرفـی               هـای جـایگزین آن را بـه         نادرستی و نارسـایی راه    
  .نبست

هـا وجـود داشـته باشـد و عـالوه بـر               تواند در همه عصرها و نسل       این عاملِ گرایش می   
توانـد مـشترک و فراگیـر باشـد،      ر پذیرش گفته شد که آن نیز مـی  چه که در بحث معیا      آن

اندیـشان در آن   ای را برای حاضران در صـحنه نـزول و راسـخان در علـم و ژرف             باید نکته 
اضــافه نمــود و آن ایــن اســت کــه حاضــران در صــحنه نــزول دیــن یــا وحــی، بــا حقــایق   

ط آینـده نداشـته باشـند و    ای بـا شـرای      شوند که اگر دشـمنی ویـژه        تردیدناپذیری روبرو می  
در واقـع آنـان بـا       . آورنـد   های جدّی خود را در خطر نبینند، بدان ایمـان مـی             منافع و هوس  

بینّـات بـرای    . نـام دارد  » بینّـات «شوند که به تعبیر دینی        حقایق روشن و آشکاری روبرو می     
ل و  کـه شـاهد بینّـات اسـتّ چنـان میـ            آن. گذارنـد   هیچ کسی جایی برای تردید باقی نمـی       

  .ناپذیر خواهد یافت کششی در خود خواهد یافت که ایمان به آن را گریز
اندیشان که غایب از صـحنه نـزول وحـی هـستند نیـز چیـزی                  برخی از راسخان و ژرف    
پس علت گرایش به دین، هم عوامل بیرونی یاد شـده اسـت             . شبیه همین وضعیت را دارند    

. ماننـد یـا تفکـر و تـأملی ژرف           ای بـی   و هم عوامل درونی و میل و معرفت و هـم مـشاهده            
هـای بعـدی منتقـل شـود،         صورت یقینی به نـسل      اند، اگر به    چه را که شاهدان نزول یافته       آن

ها خود علت مطمئن دیگری برای گـرایش و ایمـان بـه دیـن اسـت؛ بنـابراین،                     شهادت آن 
مـئن بلکـه    ریـشه آن نقـل مط     . توان به عادت و تقلیـد نـسبت داد          های بعد را نمی     ایمان نسل 

متواتر درباره مشاهدۀ شاهدان صحنه نزول وحی است، نه عادت و تقلیـد و ماننـد آن و نـه                    
  . های فنّی و تخصصی و نه مطالعه تطبیقی آراء و نظریات و ادیان بشری و الهی استدالل

  .تفصیل آن را در بحث نبوت از همین مجموعه مطرح خواهیم کرد
  

  لمینن الحمد هللا رب العاأآخر دعوینا 
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