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  هاي مفهومی دین تحلیل مؤلفه
  *حسین حسینی دسی

  چکیده
خصوصـاً  شناسـی و   مباحث دین ةل مطرح در حوزئمسارانگیزترین ب یکی از چالش

  هاي اصلی آن است. یابی به مؤلفه سفۀ دین تعریف مفهوم دین و دستلف
ت ونقاط ق بررسی این مقاله پس از طرح تعریفی از دین، به نقد و تحلیل آن و

و  ،»اعمــال«، »اعتقــادات«. توجــه بــه ســه حــوزة خواهــد پرداخــتو ضــعف آن 
عریف فـوق  هاي وجودي انسان، از امتیازات ت  در میان نیازها و توانایی ،»احساسات«

اما تالش براي حل مشـکل تعریـف دیـن     ،ت در تعریف استو الزمۀ اصل جامعی
 ينظـر  موانـع  و ها  یکاست ازکه  زیر مواردکه  این حاصلی درپی نخواهد داشت مگر

 حـداقل  بـه  یابی دست. 1شوند:  برداشته ازمیان شوند، می دانسته نید مفهوم فیتعر
ـ  کـل  تیشمول. 3 ف؛یتعر یعناصر اصل نییابهام در تب .2 ان؛یاد نیب مشترکات  کی

ـ . عدم احتساب وجود منفـرد در تعر 4و  ؛آن تیعدم مانع حد در فیتعر . نیـ د فی
ـ ا فیدر تعر »یستمیس نگاه«ضرورت وجود یک  تیدرنها ـ واژه را هـم با  نی از  دی

ـ باو  دانسـت  امر نیا يها  مشکالت و چالش  طیآداب و شـرا  نظرداشـتن  در بـا  دی
  .ستیبه آن نگر مند روشو  یعلم

ل در تعریـف دیگـري از مفهـوم دیـن سـوق      مقاله درپایان ما را به سـمت تأمـ  
  هاي مفهومی دین بگشاید.  تحلیل مؤلفهسوي  به راهی از این طریق تا دهد  می
  .نید فیتعر ،یستمیس نگاه ن،ید فلسفۀ ،یپژوه  نید :ها دواژهیکل

  
  مقدمه. 1

 ،یابی به چنـین تعریفـی   دست یافت؟ آیا براي دست »دین«توان به تعریف جامعی از   آیا می
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 يبـرا  دیرا با ییها  چه مالك راستا  این عمل کرد؟ درنقاط مشترك ادیان به استناد  اتوان ب  می
و  یشناسـ   نیمباحث د رةیصرفاً در دا   مسئله نیا بحث و حل ایآ داشت؟ درنظر فیتعر نیا

و  گـون  گونـه  فیدر تعار یاز آشفتگ ییرها يبرا ایمقدور است  ن،ید فلسفۀ مباحث ژهیو به
ـ دا در یاصـول  و قواعـد  وضـع  بـه  دیبا ،موجود در این تعاریف یمفهوم ابهاممتناقض و   رةی

  آورد؟ يرو یشناس  زبان مباحث
بلکـه بسـیاري مفـاهیم کلـی      ،نیسـت  »مفهوم دین« ةمنحصر به واژ فقطالبته این چالش 

 عرصـۀ  در مـادر  میمفـاه  ياریبس گفت رو هستند و شاید بتوان هدیگر نیز با این مشکل روب
اي در   العاده  نقش فوق در این عرصه 1»هاي مفهومی  بازي«اگر بپذیریم  ؛اند  علوم انسانی چنین

  راهه نرفته باشیم.   چیستی و چرایی علوم انسانی دارند، شاید بی
منـدي و نیـز یـافتن      ضرورت ضـابطه همراه   به ،تعریف و تحلیل مفاهیم در علوم انسانی

 ویژه به ،شود  ترین ارکان بحث در این حوزه محسوب می  یکی از مهم ،قواعد و معیارهاي آن
مفـاهیم  شویم که ترسیم ابعاد و زوایاي آن با بسـیاري    می رو روبهوقتی با مفاهیم چندضلعی 

مفاهیم دیگر نیز وابسته بـه  از ترسیم افق بسیاري  ،دیگراز سوي و  است دیگر پیوند خورده
هـا    از ایـن دسـت نمونـه    ة دیـن و مفهـوم آن،  واژهندسۀ معرفتی آن مفهوم است و هرآینـه  

  آید.  حساب می به
کـار   و سـر هاي حیات انسانی   که دین با بسیاري از حوزه جا  از آنت این امر چیست؟ عل

هـاي    دیـن در ابعـاد و جنبـه    مفهـوم  )یدسـت  (فـراخ  توسـع  امـر شاید یکی از علل این  دارد
  .گوناگونی از زندگی بشري است

و در پاسخ به پرسش دین چیست؟ پس از اشاره  دین ۀفلسفکتاب  ۀجان هیک در مقدم
گرایانـه    و طبیعـت  ،شناختی  شناختی، جامعه  بر پدیدارشناسی و تعاریف روان به تعاریف مبتنی

پردازند، به قلمـرو عـام و     که به اعتقاد وي همگی به شرح و تفسیر این اصطالح می ،از دین
  :کند میدین اشاره  ةگستردحوزة 

گیرند که این   درنظر می ،ابتدا یعنی در ؛هستند »برساخته«نوعی  ا همۀ این تعاریف به... ام
یک تعریف بـر آن بـار   صورت  به اصطالح چه معنایی باید داشته باشد سپس همان را 

داراي یک معناي واحد که  »دین«تر باشد که اصطالح   گرایانه  قی واقعکنند. شاید این تل  می
آینـد و    تحت نام دین گـرد مـی   يمورد قبول همه باشد نیست، بلکه پدیدارهاي متعدد

دیگر مرتبط  نامد، با یک  می »شباهت خانوادگی«لودویگ ویتگنشتاین آن را  نحوي که به
یک ویژگی خاص از میان پدیدارهاي مختلف که بتوان نام دین بر آن  ،... شایدشوند  می
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هاي خانوادگی قائـل    اي از شباهت  بلکه بهتر است به مجموعه ،نهاد وجود نداشته باشد
  ).16 :1376شد (هیک، 

هـا    است که در تعریف مفهوم دین، بر چه مؤلفهن ای ۀ حاضراصلی مقال   مسئلۀسان   بدین
  2هاي اصلی مفهومی باید دست گذاشت؟  و کدام شاخصه

از مفهوم  3،یمکانیکهاي لغوي یا اصطالحی و نیز تعاریف استاتیکی و   ارائۀ تعریف
دین را محدود و محصور در  مفهوم دخالت حوزةتوان   که نمی چرا ،کارساز نیست ،دین

آورد کـه   يروسیسـتماتیکی  تعـاریف  به باید رو  این از ؛عد خاص دانستبیک یا چند 
هـاي مـؤثر و     کـردن مؤلفـه   تعـاریف انحصـاري، معـین   جـاي    به ها، ترین نشانۀ آن  مهم

کـه در   چـرا  ،ندمؤثر و کارسازیک واژه هاي مهمی است که در تحلیل مفهومی   شاخصه
بلکه  ،نیستیم رو روبهو معناي واحد  ،مفهوم ،انسانی با یک لفظ سازي علوم  مفهومدنیاي 
 از اند و فهم و دریافـت   تنیده شده هم به ،دیگر اي از مفاهیم گوناگون در چنبرة یک  شبکه
ترین تصور، تعریف دین بدون   لذا در ساده .معانی دیگر است  هاي یک معنا وابسته به  کرانه

پس از  جامعه وو ، اخالق، أمفاهیمی مانند انسان، خدا، جهان، هستی، غایت، مبدنظر به 
هاي پیچیدة مفهومی   ها (روش سیستمی) و توجه به بازي معنایی بین آنشبکۀ آن ایجاد 

  .ممکن نخواهد بود
) حول یو جمع يو احساسات (فرد اعمال، اعتقادات، از يا  مجموعه از متشکل نید«

یـن تعریفـی اسـت کـه     : ا)20: 1377(پترسـون و دیگـران،    »است ییغا قتیمفهوم حق
در فصل اول کتاب خود دربارة مفهوم دین مطرح  4عقل و اعتقاد دینینویسندگان کتاب 

اذعان دارند که تعریف دقیـق دیـن امـري بسـیار        مسئلهاند؛ گرچه خود نیز به این   کرده
ایشـان در   5مشترك پیرامون آن کاري بس مشکل اسـت.  ییابی به توافق پیچیده و دست

  گویند:  جایی می
دیگـر، وقتـی   از سـوي  کردن دین دشوار است.  دهد که تعریف  این اشارات مجمل نشان می

گـویی هسـتیم و     دقتی و مبهم  معرض خطر بی گوییم، در  طور کلی سخن می که ما از دین به
  .)19 :(همانیف کنیم ... موجود را تحربسا حتی ظرایف مهم و پیچیدة ادیان  چه

ي گرفتـار  ا ییگـو   نیـز در دام چنـین مـبهم   اینان در این مقاله روشن خواهد شد که خود 
اي   تعریف دیـن قضـیۀ سـاده   « گوید:  می شناسی دین  جامعهملکم همیلتون در کتاب . اند  آمده

اند که هریک آشـکارا    دهصالح تعاریف گوناگونی را دربارة دین ارائه کر نیست و مراجع ذي
  .)26 :1387(همیلتون،  »ناسازگار است با دیگري
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 ،شناسی  مفهوم دین و تحلیل ابعاد آن همواره یکی از مشکالت مباحث دین ةبحث دربار
دهندة دین، موارد استعمال  تشکیلهاي   هاي مؤلفه  بوده است. پیچیدگی ،دین ۀفلسف ویژه بهو 

هـاي وجـودي انسـان از      ارتباط با حـوزه و هاي غایی و الوهی و آرمانی آن،   فراوان آن، جنبه
  ).52 :1390 ،ینی(حس ندیآ  یم حساب عوامل افزایش این مشکالت به

 ؛است »گیري  نقطۀ مشترك«دادن تعریف  دست هدر ب عقل و اعتقاد دینیا رویکرد کتاب ام
با مراجعه به ادیان موجود درصدد یـافتن خصایصـی مشـترك در     در این کتاب مؤلفان یعنی

هـاي    این امکان وجود دارد که بـا توجـه بـه ویژگـی    « د:نگوی  و خود می اند ها برآمده میان آن
 »دست دهیم از دین به کارامدتعریفی  رسد  نظر می ادیان، مشترك به همۀعامی که در ساختار 
  ). 20 :1377(پترسون و دیگران، 

خواهـد بـه تحلیـل      جا که مـی  ، آنذات فلسفه) نیز در کتاب W. Diltheyهلم دیلتاي (ویل
پـس از اشـاره    ،بینی فلسفی بپردازد  بینی دینی و جهان  سانی و وجوه اختالف جهان وجوه هم

  گذارد:  ه میصح نوعی بر شیوة توجه به مشترکات هاي حوزة تعریف، به  به دشواري
مـورد فلسـفه نیـز رخ نمـود.      هایی مواجه اسـت کـه در    دشواريجا تعریف با همان  در این

پیوندي معین شود تا بتـوان ماهیـت    گذاري و هم هاي دینی باید برحسب نام  وسعت واقعیت
ـ  ال را از واقعیات مندرج در این وسعت استنباط کرد. در این مقام، اسلوب متدیکی را که حلّ

کـرد، بلکـه تنهـا نتـایج آن را بـراي تحلیـل        تـوان ارائـه    مشکالت در این زمینه باشد، نمـی 
  ).148 :1383مورد استفاده قرار داد (دیلتاي،  توان  بینی دینی می  جهان

  
  نقد و تحلیل. 2

  .توان به تحلیل و ارزیابی ابعاد و زوایاي تعریف فوق پرداخت  می ،کوتاه ۀمپس از این مقد
ـ به امت ف،یتعر ضعف نقاط به پرداختن از شیپ ـ تعر ازاتی کوتـاه   يا  اشـاره مناسـب   فی
را  عقل و اعتقاد دینـی نویسندگان کتاب  فینقاط قوت تعر نیتر  از مهم یکی دی. شاکنیم می
 نسـبت  از نشـان  امر نیا که 6دانست. احساساتو  اعمال، اعتقادات،توجه به سه حوزة  دیبا
 کیـ سه حـوزه، تفک  نیا نیب کیانسان دارد. تفک يوجود يو قوا ها،  ییتوانا ازها،ین با انیاد
و  ،يو کردار يرفتار يقوا ،یو عقالن يفکر يقوا یعنی ؛انسان است يسه بخش وجود نیب

 انسـان  يوجـود  ابعاد به توجه از توانند  ینم انیاد یتمام حال هر به. یو عاطف یدرون يقوا
از  و نظـر    دقـت  دهنـدة  نشـان  سواز یک  حوزه، سه نیا به فیتعر نیا توجه و باشند غافل

 هـر  چراکـه  ؛اسـت انسـان   يهـا   ییتوانـا  و ازهاین به نید یوابستگ دهندة نشان گر،یدسوي 
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بـه نقـاط    پـس از ایـن   7.بود نخواهد دور انسان تیماه و تیاز هو ناچار به نید از یفیتعر
  یف خواهیم پرداخت:کاستی تعر

  
  حداقل مشترك افتنی 1.2

مبناي متدیک تعریف فوق است. نویسندگان اي که باید به آن توجه کرد دقت در   لین نکتهاو
یافتن یک حـداقل مشـترك و    يدشوار دلیل  به ،کتاب پس از اشاره به دشواري تعریف دین

و نیز اشاره به این امر که تأکید صـرف بـر    ،کلی  طور گفتن تفصیلی از دین به دشواري سخن
 شـود  ادیـان مـی   هاي بسیار کلی  ن بعضی ویژگیداد جلوه اهمیت یک دین خاص موجب کم

  گزینند:  برمیصورت   این بهشیوة کار خود را  ،نهایت در
پـی یـافتن خصـایص     جاي خود باقی اسـت کـه اگـر مـا در     این واقعیت برحال   هر  به... 

توانیم به این پرسش پاسخ دهیم که چه چیزي یـک دیـن     مشترك در همۀ ادیان نباشیم، نمی
  .)20 :1377دیگران، کند؟ (پترسون و   خاص را دین می

 ،اسـت که بر مبناي نقاط مشترك موجود بین ادیان ، توان براي چنین تعریفی  نمی ،اوالً -
یعنی دلیلی عقلی و برهانی منطقی وجود ندارد که  ؛یافت عقالییمالك منطقی و یا توجیهی 

چـه پیرامـون    اساس چنین مبنایی بتوان به تعریف صحیحی از دین دسـت یافـت. چنـان     بر
و اتفاقاً آن واژه موارد استعمال متعددي پیـدا کـرد،    نظر پیدا کردیم اختالف ،واژه یکمعناي 

توان مطمئن شـد کـه بـه مفهـوم       رجوع به مشترکات و اخذ وجوه مشابهت میصرف   بهآیا 
  ایم؟  حقیقی آن واژه دست پیدا کرده

سـمت   به ، بالضروره ما را باشد اساس مشترکات بین همۀ ادیان  بر که هر تعریفی ،ثانیاً -
هـاي انفـرادي و     ناچار باید خصوصیات و ویژگـی  که به چرا ،دهد  گویی و ابهام سوق می  کلی

در کلیت آن، به یک حداقل مشترکاتی دست یافــت و   ،یک از ادیان را کنار زد تا خاص هر
فتـادن در دام  گویی است که خود نویسندگان از خطـر ا   گویی و کلی  این امر همان آفت مبهم

  .)19 :همان ←( اند  آن تذکر داده
کشیده خواهد  »دور«نوعی  نهایت به اساس نقاط اشتراك ادیان، در تعریف بر ،ثالثاً -

که در این نوع تعاریف، اصل و مبنا را بر رجـوع بـه ادیـان موجـود و واقعـی       چرا، شد
نقاط امتیاز و خصایص  کنند تا می ها سعی کردن فهرست تفصیلی آن و با دنبال گذارند می

باید فرض  ،. بنابراینحذف کنندیک امر مشترك  یافتن به دستمنظور   به را ها آن خاص
اشـتراکات  دنبـال    بـه ها  و سپس در میان آنگذاشت هاي موجود از ادیان   ترا بر واقعی
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اساس تعریفی خاص از دیـن، ادیـان     . الزمۀ این سخن آن است که ما از پیش برگشت
و سپس به نقـاط اشـتراك   دهیم ها را در فهرست خود جاي  و آنکنیم بسیاري را رصد 

سـان از    که این شیوه خود براي یافتن تعریف دین است! بدین حال آن ،کنیم  ها توجه  آن
اساس آن بسیاري موارد را مصداق آن تعریف ازپیش   ایم و بر  پیش، دین را تعریف کرده

 8ایم و این چیـزي جـز دور نیسـت.     ایم و در فهرست خود برشمرده  شده قرار داده تعیین
چه در فهرست  ماند که از کجا معلوم آن  جاي یک پرسش مبنایی نیز باقی می بر اینن افزو

ی کـه در  بسا مـورد خاصـ   و چه واقع دین باشد؟ ایم به  محسوب کردهعنوان دین  بهادیان 
  نباید داخل در مجموعۀ ادیان قرار گیرد. فهرست جاي داده شده است

اي   ساخته اساس تصور پیش هاي تعریفی این است که بر  ابهام در چنین شیوه ،بنابراین
ـ  و شود می هاي موجود مراجعه  به واقعیت ،از مفهوم دین آن  مصـداق  يمـوارد  ش،یازپ

نقـاط   افتنیـ  یپ در ،شده فهرستموجود  انیاد انیدر م سپس و شود یم دانسته فیتعر
  . بود خواهداشتراك 

به نقاط اشتراك  یابی دستدیگر  ،شده باشد فیتعر نیداگر مفهوم  ،صورت نیا در
نشده است، بـر چـه اسـاس و     فیتعر نید اگر و بود؟ خواهد معنابه چه  فیتعر يبرا
  اند؟  شدهنتخاب ا انیاد یواقع قیمصاد ییمبنا

جهت اطمینانی بر سر  این تمامی ادیان هم ممکن نباشد و از شاید احصاي ،رابعاً -
دسـتی کـه    هیابی به تمامی مشترکات نخواهیم داشت. مضافاً که با تعریـف گشـاد   دست

اند بعید نیست بتـوان گفـت بـه تعـداد       از دین ارائه داده عقل و اعتقاد دینینویسندگان 
این فرض چگونه به چنـین حـداقل مشـترکاتی    با تمامی آدمیان، دین خواهیم داشت و 

  دست یابیم؟
  
  گویی  خطر مبهم 2.2

از  ،قبل از ارائۀ تعریف خود از دین ،نویسندگان کتاب ،گونه که پیش از این نقل شد  همان
هنگـام    بـه دهند، اما در چند قدم بعـد    هشدار میگویی در تعریف   دقتی و مبهم  خطر بی

وجه  هیچ که ابهامات تعریف منقول به چرا ،اند  تعریف مفهوم دین خود به همین دام افتاده
  :ند ازا نیست. این تعاریف عبارت شده  گانۀ نقل  تر از تعاریف سه کم

آمیز است   حرمت): دین وضعیتی روحی یا حالتی ناب و C. P. Tieleیل (  تی تعریف ـ
  ؛خوانیم  می که آن را خشیت
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کـه   کوششـی اسـت بـراي آن    ،): دین بیش از هـر چیـز  F. H. Bradleyبرادلی (تعریف  ـ
  ؛مان بازنماییم  حقیقت کامل خیر را در تمام وجوه هستی

یعنـی   ؛زنـده اسـت   ): دین اعتقاد به خداي همیشهJ. Martineauجیمز مارتینو (تعریف  ـ
 اعتقاد به اراده و ذهنی الهی که حاکم بر جهان است و با نـوع بشـر مناسـبات اخالقـی دارد    

  .)18 :همان(
 ،تفـاوت اعتقـادات، اعمـال    در ایـن تعریـف   ،الًاو باید گفت مورد تعریف منقول ا درام

هـا بسـیار     شـمولیت ایـن واژه   ةدقیقاً مشـخص نیسـت و حـوز    ها و مرز بین آن ،احساسات
اجمال و   و به است تبیین نشده در آن مقصود از حقیقت غایی ،ثانیاً ؛معنا شده است گسترده

حدي وسیع درنظر گرفته  به است. مفهوم حقیقت غایی در این تعریفه شدگویی بسنده    کلی
  گیرد!  گرایی کمونیستی را دربر می  يلوهی تا ماداز غایات ا شده است که

ـ   نوعی آرمانمعناي   بهمفهوم حقیقت غایی  ،در این تعریف درنظـر  ت خـواهی و مطلوبی
گرایـی سـکوالر و هـم      جا که هـم انسـان   تا آن ،شده و بیش از حد مبهم و کلی است گرفته
که این دو امـر در دو نقطـۀ معـارض بـا      حال آن .شود  هاي ادیان توحیدي را شامل می  آرمان
  دیگر قرار دارند. یک

  
  فت تعریشمولی 3.2

بیانی  ترین اشکال تعریف فوق شمولیِت بیش از حد آن و به  مهم ،به نظر نویسندة این سطور
و  فکري هاي  گرایش ،مکاتب انسانی ،عدم مانعیت آن است. این تعریف شامل تمامی ادیان

حقیقـت هـیچ پدیـدة     شـود و در   هـاي بشـري نیـز مـی      ایسـم  و هـا  ی نظریهو حت ،اجتماعی
عقـل و   نیست که از دایرة اطالق این تعریف خـارج باشـد. نویسـندگان کتـاب     اي فرهنگی

  اند که:  اشاره داشته خود اعتقاد دینی
و اعتقادات معطوف بـه حقیقـت غـایی     ،اي از اعمال، عواطف  اگر ما با مجموعه ،حال  هر  به

کـه آن  کافی با تعریف کلی مـا سـازگار بـود، حـق داریـم بگـوییم        حد  مواجه شدیم که به
  .)21 :مجموعه مصداقی از دین است (همان

و  ،)secular humanismگرایـی سـکوالر (    ادامه ادیان توحیدي، بودیسم، انسـان رایشان د
 این تعریفبر طبق  کنند که خاطرنشان میاند و   کمونیسم را مصداق این تعریف قلمداد کرده

تـوان از مصـادیق     آن را نیـز مـی  تی یا مکاتـب لیبرالیسـتی و ماننـد    فمینیسهاي   گرایش حتی
  .(همان) دانست نیدتعریف 
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قدر وسیع اسـت کـه هـیچ حـد و مـرزي       با این حساب دایرة اطالق مفهوم دین آن
منظور   به تعریفاساساً که  چرا ،نخواهد داشت و این امر با قواعد تعریف سازگاري ندارد

تـا   ،گیـرد  صـورت مـی   یقـ یو حق ،هـاي عینـی    واقعیـت  ،مفـاهیم  ،ها  مرزبندي بین واژه
و از نحـوة ارتبـاط و    کـرد  جـدا  گـر ید کی از را گون گونه يها  حوزه بتوان لهیوس بدین

بایـد   ،اصل تمایز در تعریـف یـک واژه  ساس ا بر. داشت یدرست  لیتحل ها آنمشارکت 
؛ هاي مورد نظر آن واژه را از خصوصیات دیگر آن متمایز و جدا سازیم  مشخصهبتوانیم 

 و هایی، کیفیاتی،  هایی (مشخصه  گوید که یک چیز باید چه ویژگی  واژه به ما میتعریف «
چه در  ). چنان49: 1379 (هاسپرس، »شود  خواصی) داشته باشد تا آن واژه بر آن اطالق 

پوشـانی بـا     هاي آن بپردازیم که باعـث هـم    قدري عام و کلی به مؤلفه اي به  تعریف واژه
ها و مفـاهیم چیسـت؟     فلسفۀ تعریف واژهصورت   این شود، در هاي دیگر  بسیاري واژه

نحوي که  به یم،ا این مشکل مواجه با تعریف بسیاري مفاهیم علوم انسانی مورد درما البته 
دیگـر   نهایت، ابهام و اجمال در حوزة یک واژه باعث تداخل بسیاري مرزها در یـک  در
در تعریف این دست مفـاهیم   سیاست.و مانند تعریف مفهوم فرهنگ، جامعه،  شود.  می
شدن بسیاري امور دیگر در حوزة  خلدا دلیل  به تیدرنها که شود  یم ییگو  یکل چنان آن

نمونه وقتی براي تعریف مورد نظر، تفاوت آن مفهوم با سایر مفاهیم روشن نخواهد شد. 
خاصـی از  فرهنـگ شـیوة   «: گوید  ) در تعریف فرهنگ میR. Williamsریمون ویلیامز (

عبـارت  امور بسیاري را زیرمجموعـۀ   توانیم می چون )Williams, 1981( 9»زندگی است
حیات فردي، حیات جمعی، سیاست، اقتصاد، اخالق،  ،قرار دهیم »خاص زندگیشیوة «

قـرار  وهمه داخل شمولیت این تعریـف   همهغیره  و ،دین، هنر، صنعت، ورزش، عادات
هاي مفهوم فرهنگ با چنین   مرزها و تفاوت تعریف فوق، کلیتعلت   به گیرند؛ یعنی  می

توان گفت به تعریفی از مفهوم فرهنگ دسـت    نتیجه می مفاهیمی تبیین نخواهد شد و در
  10که تعریف مانع اغیار نیست. چرا ،ایم  پیدا نکرده

 تعـاریف دربرگیرنـده  یـا   تعاریف کـارکردي  مورد درشبیه این اشکال را ملکم همیلتون 
)inclusive(، دورکهـایم ف اریاساس تع همین  وي بر 11کند.  برابر تعاریف ذاتی مطرح می در 

 کـه  شـود  فیتعر يزیچ آن يمعنا  به نید اگر... « ؛دهد  و یینگر از دین را مورد نقد قرار می
 دهد انجام را کار نیا که يزیچ هر صورت آن در برد،  یم باال را یاجتماع انسجام ای وحدت

ـ . ا»آورد شـمار  بـه  نید دیبا ـ تعر. اسـت  يتعمـد  غالبـاً  یرنـدگ یگحالـت دربر  نی  يهـا   فی
 ینقشـ  يمبنا بر نید نییتبکه درصدد  اند  وابسته ينظر يانداز  چشم به معموالً انهیگرا کارکرد
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 ،ی چون کمونیسم، فاشیسـم یها  کنند که نظام  ادعا می غالباً یپردازان  هینظر نیاست. چن یاساس
ها را نیز در مقولۀ دین جـاي   دلیل آن  همین دارند و بهمشابه دین کارکردي  نیز گرایی  و ملیت

هـا و    دین نظامی از باورداشت«برگیرنده تعریف یینگر است:  یک تعریف در ۀدهند. نمون  می
ل غایی زندگی بشري کلنجـار  ئها با مسا  ها گروهی از آدم آناز طریق عملکردهایی است که 

  گوید: ادامه می وي (همیلتون) در .)36: 1387(همیلتون،  »روند  می
هاي اعتقادي   هاست. دربرگرفتن نظام گونه تعاریف، گستردگی بیش از اندازة آن  شکل این

انگیـز    مذهبی دارنـد، بسـیار شـگفت   چون کمونیسم که جنبۀ آشکارا ضد  و ایدئولوژي
  .)همان... ( نماید  می

  
  عدم احتساب وجه منفرد در تعریف 4.2

کـه در هـر تعریفـی     نویسندگان کتاب در جایی پس از اشـاره بـه تعـاریفی از دیـن و ایـن     
  اند:  شود، آورده  هاي خاصی لحاظ می  ویژگی

ت دارنـد. ادیـان بسـیار    ی از اعتبار و معقولیرسد که هرکدام از این تعاریف حظ  نظر می به ...
را تعریـف کامـل (دیـن)     شرط عقل آن است که هیچ وجه منفردي بنابراین ،پیچیده هستند

  .)19 :1377(پترسون و دیگران،  تلقی نکنیم

رفت که    ی از مفهوم دین باید به سمتی پیشجا که در تعریف کل این سخن تا به این
ا دلیلی وجود رسد، ام  نظر می منطقی به ،ی ادیان را درنظر داشتارچوب و ساختار کلهچ

صورت   این هاي خاص خودش تعریف نکنیم. در  که هر دینی را با توجه به ویژگیندارد 
یابیم که ممکن است دایرة شمول آن بسیار   یا به یک برداشت کلی از مفهوم دین دست می

کم باشد یا اگر در این حد هم ناموفق باشیم، براي هر دینی تعریف خاص خـودش را  
  خواهیم داشت.

 بـین  عقالیـی والً تفکیکی اص ،کهاست این برداشت خواهد بود این چه دلیل تأکید بر  آن
هر تعریف کلی مـا را در دایـرة    ،سبب  همین ها ممکن نیست و به کلیات ادیان و جزئیات آن

نویسندگان کتاب وقتی سـخن از   ،نمونه در تعریف منقولِ رايدهد. ب  ابهام و اجمال قرار می
یا باید به معنا و مفهوم کلی و مجمـل   رود  غایی می   یا حقیقت ،احساساتاعتقادات، اعمال، 

هـا در ادیـان     گون و متکثر مصـادیق ایـن مؤلفـه     هاي گونه  ها اکتفا کنیم و از واقعیت  این واژه
در  و که سؤال کنیم کدام اعتقادات؟ چه نوع احساساتی؟ کدام مجموعۀ اعمال اینبگذریم یا 

  ی مورد نظر است؟ و سؤاالتی مانند آن.آئیندین و کدام دین خاص؟ یا حقیقت غایی در چه 
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در صحنۀ واقع اعتقادات در معناي کلی و مجمل خـود وجـود خـارجی     ،سخن دیگر  به
 که این اعتقادات یا در حوزة دین اسالم یا مسیحیت یا یهودیت یـا ادیـان دیگـر    د؛ چرانندار

اسـاس،   همـین   د و بـر نصورت و کیفیت خاص و ویژة خود را دار یکو در هر دنقرار دار
کـردن ذهنـی کلیـاتی مفهـومی از      جـدا  ،ر حقیقـت غـایی نیـز چنـین اسـت. بنـابراین      تصو

دهنـدة   تنهـا نشـان   نـه کـه   یک تصور خیالی و ذهنی صرف است فقط هاي خارجی  واقعیت
  حل نخواهد کرد.نیز مشکلی را  بلکه تواند باشد، مصادیق متنوع و متکثر نمی

هـاي    د هر دینی را با توجه به خصوصـیات شخصـیه و ویژگـی   سان شاید بهتر باش  بدین
پسند بـراي   ، نویسندگان کتاب دلیلی عقلدر هر حالو خاص خودش تعریف کنیم و  عینی

) نیز در بحث N. Smartاند. نینیان اسمارت (  عدم احتساب وجه منفرد در تعریف ارائه نکرده
) organicوارگـی (  و از آن با عنوان ویژگی اندام است اشاره کرده   مسئلهاز جوهر دین به این 

  گوید:  وي می .کند  ادیان یاد می
هـا،    هـا، اسـطوره    هاست کـه در آن آمـوزه    اي از نظام  در عمل دین نظامی خاص یا مجموعه

بـراي درك   ،انـد. بنـابراین    و دیگر عناصـر مشـابه درهـم تنیـده     ،مناسک، احساسات، نهادها
ین نظامی وجود دارد الزم است به زمینۀ خاص آن توجه شود که عبارت اي که در چن  عقیده

هاست. مثالً اعتقاد بـه خداونـدي مسـیح در      و دیگر جنبه ،از سایر باورهاي آن نظام، مناسک
ی مـردم آن  آئینـ کلیساي نخستین مسیحی را باید در زمینه و بافت اعتقاد به خالق و زنـدگیِ  

) این ویژگـی  H. Kraemerندي قرن بیستم، هنریک کرامر (جامعه مالحظه کرد. االهیدان هل
 ةرسـد واژ   نظـر مـی   امـا بـه   ،) نامیـده اسـت  totalitarianخـواهی (  مند دیـن را تمامیـت    نظام
آیـد کـه آیـا عقیـده یـا        پیش مـی    مسئلهاین  صورت،  این وارگی براي آن بهتر باشد. در  اندام

درستی با مورد مشـابه در نظـام    توان به  گرفته است میوار قرار   عملی را که در یک نظام اندام
هایی منحصـر بـه خـود دارد و      دیگر، هر دین ویژگیعبارت   بهوار دیگر مقایسه کرد؟   اندام

هـاي منحصـر بـه      شدن ایـن جنبـه   ها ممکن است موجب نهان  تالش براي مقایسۀ میان دین
  ).14 :1389 ... (اسمارت، خود گردد

کـه دیـن    ایـن  دلیل  بهاما در این فراز نکتۀ دیگري را نیز باید مورد توجه قرار داد که آیا 
منطقـی از آن تعریـف مـاهوي و    لحـاظ    بـه تـوان    داراي ذاتیات (جنس و فصل) نیست می

  مفهومی ارائه داد؟
آن االمر باشد، باید از   یابی به حقیقت دین در عالم نفس دست چه مقصود از تعریف چنان

ـ معنـاي    بـه از دین  12حقیقیکه تعریف  چرا ،نظر کرد  صرف آوردن حقیقـت ذات و   دسـت  هب
کردن مسـیر   ات منطقی آن ممکن نیست، اما طیتمامی مقوم کردن آن و با هدف جمع تماهی
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قواعد منطقی تعریف براي رسیدن به حـداقل مقصـود از یـک مفهـوم و واژه بـراي تفـاهم       
که بسیاري  چرا 13.نباشدهرچند آن واژه داراي ذاتیات منطقی نیز  ،مشترك امري ممکن است

تـوان بـه برداشـت مفهـومی از آن       امور دیگر نیز داراي جنس و فصل منطقی نیست ولی می
مانند  ،و عمومی نیز قرار داد دست یافت و همان تعریف مفهومی را نیز مبناي محاورة علمی

و  رنـد مصـداق مفهـومی ندا  ند که ایـن مفـاهیم   . هرچتاریخو ر مفهومی از خدا، روح، تصو
  ها داشت. از آنمفهومی  یتوان برداشت  ا میام ،ها تعریف ماهوي ارائه داد از آن توان مین

  
  ضرورت نگاه سیستمی در تعریف 5.2

هاي   اي) به تعریف دین و مؤلفه از مشکالت روشی تعریف فوق، عدم نگاه سیستمی (سامانه
ت را دو خصوصـی  توأمـان عریف جـامع و مـانعی بایـد    که هر ت چرا ؛سازندة مفهوم آن است

  داشته باشد:
یعنی به رصد  داشته باشد؛هاي اصلی واژه و مفهوم مورد نظر توجه   مؤلفه همۀبه  ،الًاو -

نگـرش  بپـردازد و از   اسـت تمامی عناصر یا عواملی کـه در تصویرسـازي آن مفهـوم مـؤثر     
  ؛پرهیز کند بعدي تک

هاي مطرح در تعاریف مربوط به دین   را یکی از کاستیبعدي  نگرش تکآلستون نیز  پیتر
یـا فعالیـت اخالقـی را بـراي      ،و محدودکردن دین به اعتقاد، احساس، مراسم کند میقلمداد 

دانـد    گیرد، کافی نمـی   که تمام این صور فعالیت انسانی را دربر می ،بیان ماهیت پیچیدة دین
هـاي    تـرین خطاهـاي تعریـف و لغـزش      یکی از عمـده  .)106 :1384، انو دیگر فر (ساالري

سـت کـه سـبب    دي از موضـوع مـورد نظـر ا   بعـ  ر ناقص و یکتصوسازي   مطرح در مفهوم
 حوزة خصوص بهمختلف،  هاي ههاي گوناگون پدیدارهاي حوز  ابعاد مختلف و الیه شود می

کند که  اي را فراهم می زمینه اضالعبعدي و ندیدن سایر  نگاه یک. دنشولحاظ  ،علوم انسانی
  14.کنیم دست پیدا از موضوع به تصویر ناقصی ما

هـاي    اي بـین مؤلفـه    در یک تعریف سیستماتیک باید بتوان ارتبـاط و نظـم ویـژه    ،ثانیاً -
بـا آشـفتگی و تشـتت     ،منـد   ط نظـام ارتبا داشتن که عناصري بدون ایننتخب برقرار کرد نه م

متنـاقض دسـت پیـدا     بـه تعریفـی درون  صـورت    ایـن   در زیرا ،شوندصرفاً کنار هم ردیف 
  خواهیم کرد.

 15خصوصـیات روش سیسـتمی  م اهـ  هاي نگـاه سیسـتمی کـدام اسـت؟      اما ویژگی
)systems methodology ( از عبارت است است،به جهان  16ییک نوع نگرش کلکه:  
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به مفهوم  در این دیدگاه، :عنصرگرایانه)گرایانه یا   برابر تفکر تجزیه دررایانه (گ نگاه کل .1
 مـرتبط  يی واحـد و متشـکل از اجـزا   جهان یک امر کلـ شود و  توجه می )wholismیت (کل

  شود؛ درنظر گرفته می
منظر،  این از :سیستم ي) و پیوند و هماهنگی بین اجزاrelationتوجه به اصل ارتباط ( .2

ترند و تعامل بین اجزا از خـواص بنیـادین     جهان جزئی از یک سیستم کلی يیک از اجزا هر
  17؛یک سیستم است

کـه جهـان    سیستم و این و )organization) و نظام (structureتوجه به مفهوم ساختار ( .3
  ؛دیگر پیوند دارند اي مرتبط با یک  گونه هاي گوناگون است که به  اي از سیستم  مجموعه

  .گرایی در یک سیستم  اصل هدف و هدف .4
لی که در تعریف نویسندگان کتاب پیرامـون مفهـوم دیـن    ئاساس نکات یادشده، مسا  بر
  ند از:ا عبارت نشده استلحاظ 
  ؛هاي دین  مؤلفه يضرورت رعایت اصل هماهنگی بین عناصر و تناسب اجزا .1
اعتقادات، جاي   به »یپرورش نظام«و  ،»یارزش نظام« ،»نظام فکري«مجموعۀ نی ینشجا .2
  ؛و احساسات ،اعمال
  ؛و تاریخی دین ،توجه به قلمرو ابعاد فردي، اجتماعی .3
  ؛لوهی ادیان)ا أوهیت (منشلاضرورت پیوند با عالم  .4
   ؛ها  نقش دین در سرپرستی و والیت الهی انسان .5
  18.ضرورت توجه به هدف و کاربرد نهایی دین براي انسان .6

هاي نگرش   برآمده از اصول و ویژگیگانۀ فوق همگی   بدون تردید توجه به نکات شش
اصل یا اصـولی از ایـن    کنندة بیانکدام،  توان چنین برداشت کرد که هر  و میهستند سیستمی 

  بود. ندخواهدین    ۀمسئلنوع نگاه به 
به این اصل مهم توجه داشـت کـه دیـن یـک سیسـتم و       دبایدر تعریف دین  :لنکتۀ او

که دین را متشکل از اجزا و عناصري جداگانه و بدون واره است و این تصور   مجموعۀ نظام
گونـه کـه از تعریـف کتـاب برداشـت       آن، یک ربط سیستماتیک معنادار و هماهنگ بـدانیم 

هایی غیر قابل جمع و بدون سازواري مجموعی خواهد بود   پذیرش مؤلفهمعناي   به ،شود  می
 یعنی ؛شد میدچار خواه شترك،م و واحد جۀینته یک یابی ب و درنهایت به چالش عدم دست

  ؛دیگر متناقض و حداقل متضاد با یک اعتقاد به امکان جمع عناصر درون
 و دهنـده  لیتشـک  ارکـان  و عناصر از کیره ،دیگر باید توجه داشتاز سوي  :مۀ دونکت
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 و ژهیـ و يهـا   هـارچوب چ يو دارا دارنـد  خاص ستمیس و نظام کی خود يبرا نید سازندة
 احساسـات  و اعمال و اعتقادات مجموعۀ به نید فیتعر نیهستند. تفاوت ب   يا  شده فیتعر

با تعریف دین به مجموعۀ برآمـده از وحـدت ترکیبـی     ،هستند زین یجمع ای يفرد تاًیکه نها
 ،نید به يبعد تفاوت بین نگاه فردي و تک همان یپرورش نظامو  ،یارزش نظام ،يفکر نظام

 نظام« يدارا ،يفرد اًصرف اعتقاداتجاي   بهبا نگاه سیستمی به عناصر دین است. ادیان الهی 
داراي یـک   ارائه کنند، اًصرفرا  حساساتی خاصا ای اعمالکه  اینجاي   بههستند و  »ياعتقاد

چنـین   اند کـه البتـه در بطـن ایـن      هاي اخالقی خاص  سیستم و نظام عملیاتی و نظام پرورش
شـود.    و احساسات فردي نیز پرداخته مـی  ،اي به اعتقادات، اعمال  هاي خاص و گسترده  نظام

در  ،اسـالم  ویـژه  به، بدین معناست که ادیان توحیدي ،شود  وقتی سخن از نظام و سیستم می
هـاي نظـري     عقایـد و معـارف و اندیشـه   از بخش نظام فکري داراي یک مجموعـۀ عظـیم   

و  هستندکه هریک داراي اجزا و عناصر زیربخش دیگري اند  گگون و مرتبط و هماهن  گونه
هاي   نظام مورد در وضعیت  همین و د نشو میو تاریخی  ،اجتماعی ،جمعی ،شامل ابعاد فردي

گونـه کـه پـیش از ایـن      . البتـه همـان  صادق اسـت  نیز (عملی) ارزشی (اخالقی) و پرورشی
یعنـی   اسـت    ابعاد وجودي انسان تنظیم شدهسه نیاز و  اساس بریادآوري شد این سه نظام 

 است عديب سهو عملی وجود انسان. در این دیدگاه انسان موجودي  ،هاي فکري، قلبی  جنبه
؛ اسـت  داراي قواي بینشی و عقالنی، قواي فعلی و رفتاري، و نیز قواي روانی و عرفـانی  که

گویی و تنظیم نیازهـاي مـورد نظـر      وارة هماهنگ براي پاسخ دین نیز سه نظام ،بنیان برهمین
این نکته نیز دقیقاً برآمده از رویکرد نگاه سیستمی به تحلیل مفهوم دیـن  است.  طراحی کرده

  است:    مسئلهدر این امر تأکید بر دو  ،واقع است و در
 منـد و غیـر    نظـام  غیـر در برابر دهندة دین  تشکیلبودن عناصر  سیستمتوجه به نظام و  .1

هـاي    یک از عناصر زیرمجموعـۀ نظـام   توجه به این امر که هر. 2 ؛ن این عناصردید سیستمی
 يیـک از اجـزا   داراي نظام و ساختار خاصی هستند، هـر ، خود، که بر این عالوه سازندة دین

مند ویـژة خـود     یت ساختار نظامدر مجموعۀ خاص خود و در کل نیز ناصرزیرمجموعۀ آن ع
هـاي    یکی از مجموعـه نظـام   براي مثالو نقش و جایگاه خود را خواهند داشت.  رنددامعنا 

زیرمجموعـۀ نظـام    و یک اصـل اعتقـاديِ  که  »توحید«آن است،  »نظام اعتقادي«دین اسالم 
و خود، یک سیستم را تشکیل  شود مییک زیرسیستم شناخته صورت  به  نیز ،است اعتقادي

معناي اصیل و  »نظام اعتقادي اسالمی«در مجموعۀ  »اصل توحید«صورت   این دهد و در  می
تر آن مفهـوم    نظام کلی جایگاهحقیقی خود را باز خواهد یافت و نقش حقیقی آن در بستر و 
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خواهیم شـد؛  گر)   (اندیشۀ مثلهنگري   دچار نوعی جزئیصورت   اینغیر  و در 19؛کند  پیدا می
مورن، بیماري اندیشۀ معاصر بشري نیز بیان   بهاي که حتی فراتر از این سخن و   نگري  جزئی

  ).21 :1379دانسته شده است (مورن، 
نیز توجه داشت که دین  ،ادیان توحیدي ویژه به ،باید به این ادعاي همۀ ادیان :سوم ۀنکت

هـا   تنها به نیازهاي فـردي و جمعـی و اجتمـاعی انسـان     هایی نه  داشتن چنین نظام اختیار با در
دهد. این سخن به ایـن    قرار می مالحظهبلکه قلمرو تاریخ بشري را نیز مورد  ،دهد  پاسخ می

اسـت،   هـا وضـع نشـده     براي رفع نیاز یا توجه به ابعاد فردي انسـان  صرفاًمعناست که دین 
فقـط    ساز بشري نیز حاصل اسـت و نـه    هاي دست  که این امر گاهی با مکاتب و دبستانچرا

یعنی سیطرة  ،اجتماعی، بلکه دین در گسترة فرافرد و فراجمعهاي جمعی و   براي حل بحران
شـوند کـه     نحوي تنظـیم مـی   هاي آن به  واره  کند. بنابراین، قوانین و نظام  حرکت می ،تاریخی

مـرز واقعـی بـین     ،حقیقـت اش به تعالی و رشد برسانند و در  انسان را در مسیر سیر تاریخی
اُفـق و میزانـی   ن ان نیـز در همـا  ادیادیان توحیدي با مکاتب بشري نیز همین است واال اگر 

دیگر حد و مرز آورند،   و مکاتب بشري براي بشریت به ارمغان میها   نظریهکه  حرکت کنند
 بـود و  دیگـر  و خواهـد داشـت  هاي ادیان با میزان توان بشري وجود ن  تو تفاوتی بین ظرفی

  کرد.  نبود دین در تاریخ بشریت تفاوتی جوهري ایجاد نمی
شـود و از نیازهـاي     ها مرتبط مـی   ت انسانتنها با فردی این امر تأکید بر آن دارد که دین نه

نیازهاي جمعـی   و هاي روحی و عاطفی و عقالنی و عملی انسان)  فردي (در قالب خواست
و اسـت  سخن گفته  و محدودة جامعۀ انسانی)و اجتماعی (در گسترة روابط اجتماعی انسان 

بـه زنـدگی    همحـدود و بسـت   فقـط دغدغۀ ارتباط دین  بلکه، پردازد  ها می آن کردن برآوردهبه 
 يگـو  دین پاسـخ  ،فراتر از این دو قلمرو و شود  خصوصیِ فرد و زندگی عمومیِ جامعه نمی

از افق دیـد اندیشـمندانی    ،در چنین منظري ،ترتیب . بدینسته نیازهاي تاریخی بشري نیز
انـد گـذر     که از دغدغۀ ارتباط دین با زندگی عمومی جامعـه نیـز سـخن گفتـه     ،چون هگل

یـا از   20،)30 - 29: 1386(پلنـت،  و به افق نقش تاریخی دین دست خواهیم یافـت   نیمک می
 س،ی(اسـت  اسـت  چه استیس پیرامون ارتباط دین با نحوة زنـدگی در جهـان گفتـه    دیدگاه آن

و  انـد  از زاویۀ نگرش اجتماعی به دین نگریسـته  فقطهایی که   یا مانند دیدگاه ،)268 :1390
پیوستگی (که حاصل ارتباط اجتماعی افراد اسـت) تفسـیر    مه نوعی به حوزة کارکرد آن را به

و ایـن ارتبـاط را اعـم از امـور      ریمگذا می)، پا را فراتر 148 - 147: 1383(دیلتاي،  21کنند  می
  دانیم. میطول تاریخ انسانی  زندگی فردي و جمعی در بستر حیات بشر در
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به آثار و پیامدهاي اجتمـاعی   فقطشناسی (فوق) گاهی   هاي جامعه  نگرشدر  ،حقیقت در
واقع، یکی از چندین کارکردهاي اجتماعی ادیان موضـوع تعریـف    درو  است دین اکتفا شده

هـاي جمعـی یـا      هـا و دغدغـه    بـا مجموعـۀ تـالش    ت دینکه ماهی یا این ،قرار گرفته است
ه پیامـدهاي ادیـان منحصـر در    ن ،کهحالی   در .یابی اجتماعی برابر دانسته شده است  سازمان

هاست و نه مفهوم دین با نوعی تالش و کوشـش جمعـی    ات و لوازم اجتماعی آنخصوصی
و نیـز   »نهـادي اجتمـاعی  « ها  یکی خواهد بود. در این تعاریف عمدتاً دین مانند سایر پدیده

  ).51 :1376شود (حسینی،   بازتابی از جامعه و ساختارهاي جمعی آن شناخته می
و کــارکرد دیـن بســی فراتـر از فــرد و جامعــه    ،پـس در دیــدگاه مختـار قلمــرو، ابعـاد   

ل سرنوشت انسان و در افق تغییر و تحو ،است ))sociologicalشناختی (  رویکردهاي جامعه(
  تاریخ گستردة بشریت از گذشته تا امروز و آینده قرار خواهد داشت.در طول 

گـون و متنـوعی در    هـاي گونـه    تکامـل انسـان داراي گسـتره    ،هاي عقلـی   بر ضرورت ... بنا
کنندة سعادت و هدایت  تضمینو تاریخی است؛ یعنی دین الهی  ،هاي فردي، اجتماعی  زمینه

نوعـان و موجـودات     و بـا هـم   ،سان با خدا، با خودبشر در سطوح ارتباطات فردي (ارتباط ان
دیگر در محـدودة یـک    ها با یک  دیگر) و در شعاع ارتباطات اجتماعی (تقابل و تعامل انسان

موضوع هـدایت محـدود بـه فـرد یـا       ،سان  . بدیناستو نیز در افق تاریخی  ،جامعۀ مدنی)
یابد و قوانین و ضوابط آن بر بنیـان    بلکه در سیر تاریخی نیز استمرار می ،جامعه نخواهد بود

  .)همان( گردد  یک نگرش فلسفی به سیر تکامل تاریخ، تفسیر و توجیه می

، ارتباط دین بـا  است در تعریف کتاب مورد غفلت قرار گرفته ویژه بهچه  آن :نکتۀ چهارم
نظـر    بـه  ،)172 :1377 ،ویلـم  ←( دیـن شناسـان    اي جامعـه   خداوند است و برخالف پـاره 

اي کـه    که اصوالً هر پدیده چرا ،نیز همین استمرز مهم دین با غیر دین  ،ین سطورنویسندة ا
توان در مفهـوم    نمیرا ، دباشنمادي مرتبط  نحوي با عالم ماوراي یا به باشد الهی نداشتهأ منش

جـاي    بـه کـه   ،این سخن نویسـندگان کتـاب   ،توضیح آن آمد که چنان 22.دانست داخلدین 
اند، توجیه منطقـی    کردن دین به عالَم الهی از مفهوم بسیار کلیِ حقیقت غایی یاد کرده منحصر

هـا، از    ضرورتاً دایرة اطالق دین همۀ غایات و آرمان بگوییم دلیلی هم نداریم که ،البته .ندارد
د نـدارد  مقابل منعی نیز وجـو از طرف اتفاقاً  ؛گیرد را دربر ،ی دنیاي ماديعالَم الوهیت تا حت

ـ گیر  لـوهی سرچشـمه مـی   أ اکه دایرة شمول دین محدود به مصادیقی شـود کـه از منشـ     .دن
که چنین دیدگاهی خود، سبب تمایز و مرزبندي بهتري خواهـد  باید اذعان کرد بر این  عالوه

  سازد.  می تر شد و متعاقباً ما را به هدف و فلسفۀ تعریف مفهوم دین نزدیک
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لۀ ئ، دو مسـ است در تعریف نویسندگان کتاب از یاد رفتهچه  آن :ششم پنجم و ۀنکت
ز نویسندگان باید سؤال کرد چنین و اهداف و غایات دین است؛ ا 23ارتباط دین با انسان

شـد) و بـر محـور     اي از اعتقادات و اعمال و احساسات (با اشکاالتی که طرح  مجموعه
هدفی طراحی شده است؟  یِ) حقیقت غایی، به چه منظور و براي چهمفهوم (مبهم و کل

ارتباط این مجموعه با انسان و فلسفۀ وجودي او چیست؟ این مجموعه براي انسان چه 
پی تحقق چه امري  در اي نهایت، این مجموعه بر محور چنین حقیقت غایی کند؟ و در  می

  است؟ آیا هدف و غرضی خاص وجود ندارد؟
است و علت ساکت  ها گویی به آن  پاسخدر هایی است که تعریف فوق   ها پرسش این

نشده و سرپرستی انسان توجه  ،به نقش دین در هدایت، تکامل ،آن هم این است که اوالً
به اهداف و کاربردهاي نهایی دین و به غرض از سرپرستی انسان اشـاره   ،و ثانیاًاست؛ 
شود تـا    است. اما در دیدگاه مختار، دین براي هدایت و سرپرستی انسان نازل مینشده 

لذا در تعریف نویسندگان ، جانبه دست یابد نهایت انسان بتواند به رشد و تکامل همه در
بر  عالوه ،شود  داده نمی یپاسخ »چرایی دین«و به  است مانده  مجهول  »برايِ دین«کتاب، 

  درستی تحلیل نشده است. نیز به »چگونگی دین«که مبحث  این
هـاي بشـري تفـاوت      و دبسـتان  ،بین دین، مکاتـب تر آن است که   منطقی ،نهایت در

کنند.   تعریف دیگري رهنمون میسمت  به جوهري قائل شویم و هرآینه این نکات ما را 
را مطالعـه و   »هـا  دین در بستر دیدگاه«تناسب نباشد که تعریف نویسندة مقالۀ   بی ،شاید

و  ،شـناختی  جامعـه  و هـاي کالمـی   ؛ وي در مقالۀ فوق پس از نقل دیـدگاه کنیمبررسی 
 پردازد و می ها شناختی به مفهوم دین و نقد اجمالی آن  شهودي و روان و هاي نظري نگاه

  گوید:   چنین می
هاي فکـري (عقایـد و     ... دین، مجموعۀ (سیستم) حقایقی هماهنگ و متناسب از: نظام

اجتماعی)  معارف)، نظام ارزشی (قوانین و احکام) و نظام پرورشی (دستورات اخالقی و
وسـیلۀ وي   و تاریخی از جانب خداوند و بـه  ،است که در قلمرو ابعاد فردي، اجتماعی

گردد   جانبۀ الهی ارسال می ها در مسیر رشد و کمال همه  براي سرپرستی و هدایت انسان
  .)52 :1376 (حسینی،

 هشش نکت ،واقع و دردارد هایی   این تعریف از جهاتی با تعریف منقول کتاب تفاوت
توجه به این اصول، وجوه تمـایز ایـن    .ه استشدبرآمده از نگاه سیستمی در آن لحاظ 

  :کردتعریف با تعریف کتاب را تبیین خواهد 
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و نظـام   ،شمولیت دین بر سه عنصر نظام فکري (بیـنش)، نظـام احساسـات (ارزش)    .1
  ؛اعمال (کنش)

 ؛دینهاي ساختاري   اصل هماهنگی بین عناصر و مؤلفه .2
گانۀ دین (تعیین جایگاه و نقش هر زیرسیستم   بودن عناصر سه مند  توجه به مفهوم نظام .3

 ؛در سیستم و نظامِ شامل)
 ؛است هاي ذهنی)  (و نه صرف مجموعۀ گزاره مجموعۀ حقایق عینی کهموضوع دین  .4
 ؛و تاریخ ،گانۀ دین: فرد، جامعه سهتوجه به قلمروهاي  .5
 ؛نوهی دیال أمنش .6
 ؛هدف نهایی دین .7
  کارکرد دین در سرپرستی و هدایت انسان. .8
  

  گیري  نتیجه. 3
تنها در  شود. نه  ل مباحث فلسفۀ دین محسوب میئترین مسا  دقت در مفهوم دین یکی از مهم

هـا و    نظران و اندیشمندان، از دسته  دین تعاریف منقول از صاحب ۀشناسی و فلسف  کتب دین
بسیار زیاد و پیچیده است که شاید بتوان گفت به تعـداد آدمیـان    ،گون گونه هاي فکري  رسته

  24توان از مفهوم دین برداشت و تعریف ارائه داد.  می
راه رهایی از چنین چالشی نه رجوع و کشف وجوه مشترك ادیـان، کـه پرهیـز از دایـرة     

هـا    ز حـوزة واژه اي اسـت کـه راهـی بـه تمـای       گویی و دوري از ارائۀ تعاریف عمـومی   ابهام
به دروازة تعریف مفهوم دیـن وارد   مند روشبا نگاهی سیستمی و  دبای، مقابلگشاید. در  نمی

  مند اندیشید.  مشق تعاریف قطعی، به تبیین اصول و قواعد تعاریف قاعدهجاي   بهشد و 
تعریـف دیـن، امکـان     با چنین نگاهی و بـا ترسـیم ضـوابط روش سیسـتمیِ     ،رو این  از
بـه  یعنـی   ؛نیز وجود خواهد داشـت  ینتر و تکمیل تعاریف پیش  یابی به تعاریف کامل دست

داشـتن دایـرة     ارائۀ یک تعریف نهایی و بسته نگه ،منطقی محصول این روش، صرفاًصورت  
دهـد کـه بـا      بلکه این روش ما را در بستر یک نظام تعاریف قرار مـی  ،تعاریف دیگر نیست

مبـدأ و   ،در بسـتر زمـان  ، ولـی آن را  ،دهـد   دست مـی  همانعی ب که تعریف جامع و وجود این
وش سیسـتمی در  ر ،قـرار خواهـد داد. بنـابراین    تري نیز  یابی به تعاریف کامل سرآغاز دست

  .دهد  یم نشان انهیانحصارگرا يها  هاي خود را با شیوه  جا نیز تفاوت این
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نخست در قواعد باید  ،نید مفهوم از مانع و جامع یفیتعر به یابی دست يبرا سان،  نیبد
که در  یفیتعار یتمام رسد،  یمنظر   به. کرد دقت جانبهو ضوابط تعریف یک واژة علمیِ چند

 ای جنبه به ف،یتعر قواعد از یاصول ای اصل قراردادن مالك اساس برحوزه وجود دارند  نیا
 ،منظـور  نیهمـ  بـه . انـد   ابعـاد را رهـا کـرده    ریو سا دارند توجه نظر مورد واژة از ییها  جنبه
اعـدي منطقـی و   قو و اصـول  وضـع  و هـا   و واژه میمفـاه  فیفلسفۀ تعر رامونیپ کردن بحث

در  »آشفتگی تعریـف «رفت از چنین بحران  هاي برون  لح راهشاید یکی از  ،عقالیی براي آن
  حوزة علوم انسانی باشد.

  
  نوشت پی

  

ویتگنشتاین است. ویتگنشـتاین  » هاي زبانی  بازي«در برابر اصطالح » هاي مفهومی  بازي«اصطالح  .1
نقطـۀ آغـاز ظهـور معنـا بـراي       ً،صرفا اگذاري اشی  معتقد بود که نام هاي فلسفی  پژوهشدر کتاب 

بـر   صـرفاً یعنی معناي یک نـام   ؛مقدم بر این امر است ،کلمات نیست و نحوة استفادة آن در زبان
در جمـالت   تفـاوت هـاي م  بلکه به نحوة اسـتفاده از کلمـه در جایگـاه    یست،خود کلمه استوار ن

زبان کـه کلمـات در حـدود آن     ۀنگران  هاي کل  یعنی ضرورت توجه به وجود بافت؛ وابسته است
چنـین   هـایی و متناسـب بـا قواعـد ایـن       اي با شرکت در چنین بافـت   یابند و لذا هر کلمه  معنا می

پویا و  ينحو ) بهlanguage games» (هاي زبانی  بازي«هایی معنایی متفاوت خواهد داشت و   بازي
و ثابـت، معنـاي کلمـات را     منزلـۀ نـامی مشـخص    ایستا یا بهصورت  به نه ، برحسب قواعدشان

  ،کنند. بنابراین  مشخص می
هاي زندگی آدمی   قابلیت فهم را در ارتباط با گونهبودن و  ویتگنشتاین، شرط الزم براي معنادار

)forms of lifeآورد کـه    اي از زندگی، چهارچوبی را فراهم می  گونه  کند. هر  وجو می ) جست
  ؛)144 :1389 ،يباقریابند (  معنا و مفهومی میها دارند،  آناي که در   کلمات با نحوة استفاده

 عنــوان ، بــا 225 - 207: 1390 اردکــانی، يداور ؛130 - 122 :1388 ریلینــگ،گ ← نیــز
. کنـد   یم انیرا ب يو مراحل تفکر و نیتگنشتایاز افکار و يا  که خالصه» متفکر زبان نیتگنشتایو«

هاي آن   ن و ویژگیزبا از را   مسئله نیا میبتوان اگر است وارد دگاهید نیا به که یینقدها از يجدا
هـاي    بـازي «شاید بتـوان از نظریـۀ دیگـري بـا عنـوان       ،به سمت و سوي مفاهیم نیز سوق دهیم

عرصۀ فهم و کشـف یـا ابـدع مفـاهیم در حـوزة علـوم       صورت   این نیز یاد کرد و در» مفهومی
  .1390 ،ینیحس ← باره نیاهد شد. در تر خوا  تر و مشکل  بسیار پیچیدهانسانی 

زمینۀ ذهنی در خصـوص مفـاد مقالـۀ حاضـر       در ایجاد پیش» ها دین در بستر دیدگاه« ۀمقالمطالعۀ . 2
  رسان خواهد بود. یاري
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ـ  هـاي تحلیلـی    نظریـه هـا و    ها که معروف بـه روش   در این نوع روش. 3 -analyticalمکانیسـتی (  ـ

mechanistic انـد و معمـوالً بـا     پی هم نامیـده وآن را تفکر اتمیستی یا میکروسکاي   عده) است و 
توان بـه    یک شیء می يبر آن است که با شناخت اجزا  رویکردهاي کالسیکی همراه است، عقیده

ي اند و روابط بین اجزا  ت و معلوللهاي زنجیر ع  ها، حلقه  هاي آن پی برد؛ پدیده  ماهیت و ویژگی
در برابـر روشِ تعـاملی    ؛طرفـه اسـت   یکو  ،اي ساده، خطی  العه، رابطهمورد مط ءموضوع یا شی

ـ   ).105 - 104: 1387(پیروز، سیستمی  عمـومی   ۀفرشاد در کتاب خود طی نکاتی به مقایسـۀ نظری
  گوید:  و میاست مکانیستی پرداخته  ـ هاي تحلیلی  ) با تئوريgeneral system theoryها (  سیستم

مکانیسـتی کـه ریشـه در علـم فیزیـک کالسـیک دارنـد بـر بیـنش           ــ  هاي تحلیلی  تئوري
هـا گـرایش از     ها استوارند. روند کلی در این تئوري  گرایانه و تصور مکانیکی از پدیده  تجزیه

مکـانیکی در تبیـین و    ــ  پیچیده به ساده و تلفیـق کـل از اجزاسـت. رویکردهـاي تحلیلـی     
هـاي زیسـتی،     اند، امـا در برخـورد بـه سیسـتم      بوده   هاي فیزیکی بسیار مفیده  شناخت پدیده

هـاي پیچیـدة ارگانیسـمی کمبودهـاي اساسـی        کلـی سیسـتم   طـور   رفتاري، و اجتماعی و به
  ).126 – 122: 1362 فرشاد،اند (  داشته

و دیوید بازینجر هسـتند و   ،ام هاسکر، بروس رایشنباخنویسندگان این کتاب مایکل پترسون، ویلی. 4
  اي است از:  این اثر ترجمه

Peterson, Michael, William Hasker, Bruce Reichenbach, and David Basinger (1991). 
Reason and Religious Belief, An Introduction to the Philosophy of Religion, New 
York: Oxford University Press. 

کار رود،  شاید هیچ کلمۀ دیگري غیر از دین نباشد که همواره و آشکارا خیلی صاف و ساده به«. 5
» اند    الجمع  مانعۀ گاه بلکه اند،  متفاوت اریبس فقط نههایی باشد که   گر نگرش ولی درواقع نمایان

تعریفی از دین وجود ندارد که مورد اتفاق همۀ «گوید:   ). ژان پل ویلم می202: 1374 اده،یال(
 لـم، یو» (انـد   میان آورده تعاریف سخن به ‘برج بابل’ها از   اي که بعضی  گونه محققان باشد، به

بـرج بابـل   «اي بـا عنـوان     در مقالـه ) Y. Lambertلمبرت ( ). وي این تعبیر را از165: 1377
ـ ه ←کند (و نیز   نقل می» تعاریف دین ـ ال ؛16: 1376 ک،ی  ،ینیحسـ  ؛210 ،115 :1374 اده،ی

  ).477 :1379؛ هاسپرس، 1376
ماننـد انحصـار در    ،انـد   گانه دانسـته   برخالف تعاریفی که دین را منحصر در یکی از این ابعاد سه .6

نهایت یـا احسـاس     حوزة احساسات انسان در برداشت شالیر ماخر از گوهر دین به احساس بی
) و یا حصـر در ابعـاد فکـري و عقالیـی در تعریفـی از      absolute dependenceوابستگی مطلق (

معماهـاي هسـتی.   هـاي محکـم و منسـجم بـه       ماکس وبر بـه هـر مجموعـۀ مفـروض از پاسـخ     
اي از ایـن    کـه بـه پـاره    1376حسـینی،   ؛43 :1377 گران،یپترسون و د ؛11 :1377 ت،پرادفو ←

  دست تعاریف اشاره دارد.
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مانند تعریف رابین هورتـون،  است، توجه به این سه حوزة وجودي در تعاریف دیگري هم آمده . 7
رسـد و    گـون از دیـن بـه برداشـت وي مـی      گونه که ملکم همیلتون بعد از نقد تعاریف گونـه   آن
و  ،هـاي اعتقـادي    دین اساساً باید همانی باشد که هورتون تعریـف کـرد. ایمـان، نظـام    «گوید:   می

  ).41: 1386 دانش،...» (عملکردهایش 
ـ ید اعتقـاد  و عقلعریف کتاب چه بسیاري از نقاط ضعف ت اگر شـامل ایـن تعریـف هـم      ین

  .65 - 64 :1379 ،يداور ؛9 :1378 ،ینراق ← ،شود  می
  گردد.  بازمی» تقدم الشی علی نفسه«نهایت به  که در چرا ،دور فلسفی امري باطل است. 8

که مثالً الف علت ب باشـد و ب   دیگر، چنان دور یعنی توقف دو چیز در وجود به یک
البطالن است و از آن تقدم شـیء بـر نفـس     نوبۀ خود علت الف باشد و آن بدیهی هم به

در منطق، وقتی شناختن معرِف موکول به شناخت معـرَّف باشـد و    آید.   الزم می
تعریف شیء «تعریف دوري است و از آن به ف تعریف، رشناختن معرَّف موکول به مع

خواهنـد بـه خـود آن چیـز بشناسـانند        کننـد؛ یعنـی چیـزي را مـی      تعبیر می» به نفس
  ).113: 1376 ،يخوانسار(

هم خالی از لطف نیست، اما چـون غالبـاً منطقیـون    » مصادره به مطلوب«بیر تع جا البته در این
 ،یجرجان ←( برند  یم کار به هیو قض اسیق مباحثدور را در تعریف و مصادره به مطلوب را در 

)، شاید تعبیر دور بهتر باشد، گرچه بعضی نیز دور را قسمی از مصـادره بـه مطلـوب    161: 1377
  ).223: 1370 با،یصل ←اند (  دانسته

  و به نقل از: 179 ،70 :1388 ،پهلوان ←. 9
Raymond, Williams (1981). Culture, London: Fontana Press. 

 .)a whole way of life( دانـد   وي فرهنگ را تمامی شیوة زندگی یا کلیت روش زندگی می
  .1389آشوري،  ←دربارة تعاریف دیگري از فرهنگ با قید کلیت 

» جامعیـت و مانعیـت  «شـود اصـل     یکی از اصول تعریف که در کتب منطقی نیز بدان اشاره می. 10
ـ ن ). جان هاسـپرس 81: 1379(خندان،  و مانع اغیار باشداست؛ یعنی تعریف باید جامع افراد   زی
  کند:  در بحث از دامنۀ تعاریف اشاره می

تـر از آن    کردید، این تعریف گسـترده   اگر تلفن را ابزاري براي ایجاد ارتباط تعریف می
شد که براي کاربرد عملی این واژه مناسب باشد؛ فزون بر تلفـن ابزارهـاي بسـیاري      می

هاي پهن و یک تنه   را گیاهی با برگ ‘درخت’براي برقراري ارتباط وجود دارند، اما اگر 
گرفت که در پاییز و زمستان برگ   ین تعریف تنها درختانی را دربر میکردید ا  تعریف می

  شـد، در   سبز [یعنی مخروطیـان] نمـی   همیشهو شامل درختان  ندداد  خود را ازدست می
سـبز را شـامل    همیشـه بریم کـه درختـان     کار می اي به  گونه را به ‘درخت’حالی که واژة 
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خواهیم تعریف واژة مورد نظر   بود. ما می  د میسان، آن تعریف بسیار محدو ؛ بدینشود می
کننده نیسـتند   هایی باشد که تعریف  کننده و مانع همۀ جنبه هاي تعریف  جامع همۀ جنبه

  ).53 :1379 هاسپرس،(
  .101 - 96: 1386 ،دانش ←دربارة تعاریف ذاتی و تعاریف کارکردي . 11
ـ ماه یعل دالٌ قولٌالحد، «داند:  یرا چنین متعریف حقیقی معناي سینا به پیروي از ارسطو  ابن. 12  هی

نقـل از   بـه  85: 1379 خنـدان،  ←( »اجمـع  مقوِّماتـه  یعل مشتمالً کونی انّه یف الشک و یالش
  ).هاتیالتنب و االشارات

ـ ذات انیب یگاه که است آمده زین یمنطق فیتعر قواعد در. 13  عـین   سـت و در ین ممکـن  ءیشـ  اتی
اما همچنـان   ،هم بیان نشود ءپردازیم و گاهی نیز حتی اگر ذاتیات شی  می ءبه تعریف شی ،حال

تعـاریف  «در این خصوص راه بـراي   در هر حال،حداقل تعاریف لفظی سودمند خواهند بود و 
کـه  » تعاریف مفهومی«پردازند یا   یک مفهوم نظري می ةخاص دربار یکه به بیان دیدگاه» نظري

توان از   می ،سان  شوند باز است و بدین  صور مجهول تشکیل میاز تصورات معلوم براي کشف ت
 . و74،83، 69 :1379 خنـدان،  ←باره  این  ، تصور مفهومی و تعریفی نظري دست داد. در»دین«

 فرامـرز  ←زدایی تعاریف نیز یـاد کـرد     توان از ضرورت و نقش ابهام  راستا می  همچنین در این
  .84 - 79: 1379 هاسپرس، ؛141 :1383 ،یقراملک

صورت  به دولت را چون  و چون شخصیت، تجربۀ دینی، وحی، ایمان، قدرت، ییدارهایپد«.... . 14
ایم. فیلسوفان پدیـدارگرا از زمـان هوسـرل بـه بعـد،        ها را نشناخته آن ،واقع ناقص تصور کنیم در

تحویـل   تـر   قصناو  فروترآن را به امري  ءینگرانه را که در مقام تعریف ش هاي تحویلی  تعریف
  ).147: 1383 ،یقراملک فرامرز» (اند  ترین آفت اندیشه در روزگار معاصر دانسته  دهند، مهم  می

  . Weinberg, 1875←و نیز  ؛129 - 112 :1368فرشاد،  ؛41، 40 :1362فرشاد،  با اقتباس از:. 15
تبدیل بـه یـک شـیوه و    و است دامنۀ روش سیستمی از یک محدوده و حوزة خاص گذر کرده . 16

و  داشـت هـا اشـاره     شمولی نظریۀ سیسـتم  نگاه عمومی شده است؛ ادگار مورن نیز به جنبۀ جهان
  داند:  پذیري می  دامنۀ آن را دربرگیرندة هر چیز شناخت

کننـد. از    دیگر تالقـی مـی   ها و سیبرنتیک در یک ناحیۀ نامعلوم مشترك با یک  سیستم ۀنظری
شمول است، چـون از   جهانتر و تقریباً   مراتب گسترده ها به  ریۀ سیستملحاظ نظري، عرصۀ نظ

شده، از اتم و مولکول و یاخته و ارگانیسم و جامعـه گرفتـه تـا     دیدگاهی هر واقعیت شناخته
یعنـی پیونـد ترکیبـی عنصـرهاي متفـاوت درنظـر        ،منزلۀ یک سیستم توان به  کهکشان را می

) از تأمـل روي  L. von Bertalanffyکه بـا فـون بِرتـاالنفی (   ها   واقع، نظریۀ سیستم گرفت. در
متفـاوت  اي خودرو در مسیرهاي کامالً   به بعد به شیوه 1950شناسی آغاز شد، از دهۀ   زیست

  ).26 - 25: 1379 ،مورنانتشار یافت ... (
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ــارة ــد درب ــاال دگاهی ــو نظر ینفبرت ــوم ۀی ــتمیس یعم ــا  س ــاد، ← ه  ؛103 - 94 :1362 فرش
Bertalanffy, 1950: 134-165522: 1388 ک،یسجو و ادگار ؛131 - 125 :1387 ،يخرسند ؛.  

از اصــول  یکــی مثابــۀ بــه یســتمیاصــل س ادگــار مــورن (اندیشــمند پیچیــدگی) نیــز وقتــی از. 17
  :کند به این نکته اشاره دارد که  اي تفکر پیچیده یاد میبر ییمنظور راهنما  به یشناخت  روش

سـازد. پاسـکال     اجزا را با شناخت کـل و بـالعکس ممکـن مـی    این اصل پیوستگی شناخت 
گونه که شناخت کـل    دانم، همان  گفت: من شناخت اجزا را بدون شناخت کل ناممکن می  می

  ).20 :1387 گران،ید و مورنناممکن است ( بدون شناخت خاص اجزا
  .1376 ،ینیحس ←. 18
همیت و نقش تحلیل سیستمی موجب ظاهرگرایی شده است. سـخنی از  امروزه عدم توجه به ا«. 19

ـ اي فهم  تنهایی لحاظ شود و صرفاً با ابزارهاي تحلیـل مفهـومی و گـزاره    یونگ اگر به ده شـود  ی
ممکـن   ،شناسی تحلیلی وي مورد تحلیـل قـرار گیـرد     معنایی خواهد داشت و اگر در نظام روان

دار نقش و جایگاه  تر خود را نشان دهد. امروزه این نظریه که معناي جمله وام  است معناي عمیق
اي اسـت کـه در آن قـرار دارد دیـدگاه ویتگنشـتاین خوانـده         و منظومـه  ،آن در بستر، مجموعـه 

هـا را    رهتواند مفاهیم را تعریف و گـزا   ر است. زمینه میگ  شود. تمثیل رودخانۀ وي نیز روشن  می
  ).160: 1383 ،یقراملک فرامرز...» (معنایی تحلیل کند لحاظ   به

  .215 - 211 :1383 ،يجتهدم ←. 20
ـ ه ؛55، 52 :1389 ،اسـمارت  ← شـناختی   هاي جامعـه  در ردیف چنین دیدگاه. 21  ؛15: 1376 ک،ی

دین در بسـتر  «مقالۀ  ←و نیز  ؛256 – 252: 1388 ک،یو سجو ادگار ؛196، 29 :1387 ،همیلتون
(در  است داشته اشاره فیتعار نیا از يا  پاره به شناسان  جامعه يها دگاهید عنوان با که» ها دیدگاه

ـ  کنـت،  مـارکس، : است شده آورده نام افراد نیا از منابع نیا  م،یدورکهـا  پارسـونز،  واخ،  میواخی
  ).ومیه و براون ف،یردکل رباخ،یفو

، 66 :1379مقـدم،   و دیدگاه یـواخیم واخ در (جاللـی   19، 18 :1376 ک،یه ←باره  این  در. 22
بینی دینـی سـخن بگویـد،      خواهد از شاخصۀ جهان  جا که می ). ویلهلم دیلتاي نیز در آن67

ارتباط تنگاتنگ اعمـال   یاست که نوع بودن را رابطه با امر نادیدنی دانسته  نشانۀ ممیز دینی
 گرچه. بود خواهد قرارداشتن، ایاش یاله یوستگیپ مه به با تنسب در و یتجرب ریغ یدئالیبا ا

و  فـر  يساالر ؛148: 1383 ،يلتاید ←( استاما قابل توجه  ست،ین رسا کامالً يو عبارات
  .)627: 1384 گران،ید

  .28 :1387 وم،یه ؛3 :1372 ناس، ←ل ارتباط دین با انسان ن اصپیرامو. 23
قدر تعاریف فراوان از دین پدید آمده که حتی ارائۀ فهرست نـاقص   در غرب طی روزگاران، آن«. 24

  .23 - 22 :1372 ،ومیه ←) و همچنین 85/ 1 :1389 اسمارت،» (از آن غیر ممکن است
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  منابع
 ، تهران: آگاه.ها و مفهوم فرهنگ  تعریف). 1389آشوري، داریوش (

، با همکاري گروه نویسندگان، تهـران:  مفاهیم کلیدي در نظریۀ فرهنگی). 1388ادگار، اندرو و پیتر سجویک (
  ریزي اجتماعی و مطالعات فرهنگی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.  دفتر برنامه

  .حکمتتهران:  ،یلیترجمۀ احمدرضا جل ،نینو نگرش و نید). 1390استیس، والتر ترنس (
  سعیدرضا منتظري و احمد شاکرنژاد، قم: ادیان. دیس ترجمۀ ،یپژوه  نید). 1389( نانین اسمارت،

 .نو طرح: تهران ،یخرمشاه نیالد بهاءنظر  ریمترجمان ز ئتیه ،نید و فرهنگ). 1374) (راستاری(و رچایم اده،یال
، با همکاري نرگس سجادیه تربیتۀ تعلیم و فلسفپژوهش در  يها  روش و کردهایرو). 1389خسرو ( ،يباقر

  .یو اجتماع یتهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگ و طیبه توسلی،
، ترجمۀ احمد نراقی و ابـراهیم  ۀ دینفلسفی، درآمدي بر نید اعتقاد و عقل). 1377( گرانیو د کلیما پترسون،

  سلطانی، تهران: طرح نو.
  .طه یفرهنگ مؤسسۀ: قم ،یزدان، ترجمۀ عباس یۀ دینیتجرب). 1377( نیو پرادفوت،

  .آگه: تهران ،یگیب معصوم اکبر ترجمۀ ،فلسفهدربارة  ،هگل). 1386( موندیر پلنت،
  نی. نشرتهران:  ،تمدن و فرهنگ). 1388( زیچنگ پهلوان،

 دانشـکده  یپژوهشـ  یعلمـ  مجلـۀ ، »نقد نو در بوتۀ نقد با تکیه بر نگرش سیستمی). «1387پیروز، غالمرضا (
  .160 ش ،مشهد یانسان علوم و اتیادب
عرب و   ۀ حسن سیدترجم، تعریفات، فرهنگ اصطالحات معارف اسالمی). 1377شریف ( دیس ریم ،یجرجان

  سیما نوربخش، تهران: فرزان روز.
  ، تهران: نشر مرکز.شناسان بزرگ دین  شناسی دین و آراي جامعه  درآمدي بر جامعه). 1379مقدم، مسعود ( جاللی

  .20 ش ،معرفت، مجلۀ »ها دین در بستر دیدگاه). «1376(حسین دیس ،ینیحس
شده بـه کنگـرة ملـی علـوم      ، ارائه»هاي مفهومی و تحول در علوم انسانی  بازي). «1390حسینی، سیدحسین (

  انسانی (منتشرنشده).
بـراي  هـایی    مشی  شناسی، مبانی نظري خط  اي دانش: گونه  رشته گفتمان میان). 1387خرسندي طاسکوه، علی (
  ، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.عمل در آموزش عالی

  ۀ فرهنگی طه.مؤسسقم:  سمت؛، تهران: منطق کاربردي). 1379اصغر ( علیدیس خندان،
ـ   واژهبـه انضـمام    یاصطالحات منطقـ  فرهنگ). 1376محمد ( ،يخوانسار : تهـران  ،ۀ فرانسـه و انگلیسـی  نام

  لعات فرهنگی.پژوهشگاه علوم انسانی و مطا
  : دفتر نشر معارف.تهران ،نید یشناس  جامعه). 1386جابر ( دانش،

  ، تهران: رستا.هنر و حقیقت به ضمیمۀ ویتگنشتاین متفکر زبان). 1390داوري اردکانی، رضا (
  .هرمس: تهران ،علم دربارة). 1379رضا ( ،يداور

  .دیمف دانشگاه: قم ،یرحمان حسن ترجمۀ ،فلسفه ذات). 1383( لهلمیو ،يلتاید
ـ مق ينظـر  یمبان«). 1384( نژاد یمیرح عباس و ،یجانیآذربا مسعود محمدرضا، فر، يساالر ـ ید يهـا   اسی ی، ن
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  1391 پاییز و زمستان، دومسال اول، شمارة  ،جستارهاي فلسفۀ دین

  

 ؛، قم: پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   »هاي دینی  سنجی مقیاس  گزیدة مقاالت همایش مبانی نظري و روان
  .یمل يها  طرح دفتر ،یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت: تهران

  نیسی و صادق سجادي، تهران: انتشار. ، ترجمۀ کاظم برگۀ فلسفه و علوم اجتماعینام  واژه). 1370( لیجم با،یصل
  .تیریمد مرکز قم، هیعلم حوزة: قم ،یپژوه  اصول و فنون پژوهش در گسترة دین). 1383فرامرز قراملکی، احد (

  .ریرکبیام: تهران ،یستمیس نگرش). 1362( يمهد فرشاد،
  .بلخ: تهران ،یستمیس ینیب  جهان و یرانیا عرفان). 1368( يمهد فرشاد،

  ، ترجمۀ ابوالفضل حقیري، تهران: بصیرت.ویتگنشتاین). 1388گریلینگ، اي. سی. (
  ، تهران: علمی و فرهنگی.پدیدارشناسی روح بر حسب نظر هگل). 1383مجتهدي، کریم (

 .ین نشر: تهران ده،یجهاند نیافش ترجمۀ ،دهیچیپ شۀیاند بر يدرآمد). 1379ادگار ( مورن،
 ،يا  ارهیسـ  عصر در يریادگی روش و دهیچیپ ۀشیاند). 1387( وراناییروخر س ویلیموتا، و ام راولادگار،  مورن،

  .: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعیتهران ،یسرخاب يدوز یمنیمحمد  ترجمۀ
  اصغر حکمت، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی. علی، ترجمۀ تاریخ جامع ادیان). 1372ناس، جان (

  .نو طرح: تهران ،یمیابراه مانیا لیتحل در یمدل: شناخت نید ۀرسال). 1378احمد ( ،ینراق
  .نو طرح: تهران ،یاکرم یموس ترجمۀ ،یفلسف لیتحل به يدرآمد). 1379جان ( هاسپرس،

  .ثالث: تهران ،یثالث محسن ترجمۀ ،نید یشناس جامعه). 1387ملکم ( لتون،یهم
  .يالهد: تهران ،یسالک بهزاد ترجمۀ ،نید ۀفلسف). 1376جان ( ک،یه

  ، ترجمۀ حمید عنایت، تهران: خوارزمی.تاریخ طبیعی دین). 1387هیوم، دیوید (
  .یاسالم فرهنگ نشر دفتر: تهران ،یگواه میعبدالرح دکتر ترجمۀ ،جهان ةزند انیاد). 1372رابرت ارنست ( وم،یه
  .انیتب یانتشارات یفرهنگ ۀمؤسس: تهران ،یگواه میعبدالرح ترجمۀ ،انیاد یشناس  جامعه). 1377ژان پل ( لم،یو
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