
 

  انجمن علمی فلسفه دین ایران ،فلسفۀ دینجستارهاي 
  111 - 81، صص 1392 پاییز ،سوم، شمارة ومدسال 

  دین انگاري ذات

  *زند رضا شجاعی علی

  چکیده
انگاري دین، در صدد است تا با انواع رویکردهایی که از موضع ناظر بیرونی و  ذات

پژوهـی را در مسـیر    دین رسـیده و دیـن   نگاه تحویلی، به درك ناقص و ناتمامی از
ناصوابی قرار داده است به محاجه بپردازد. این تالش اوالً با واکاوي دقیق مفهومی، 

و ثانیـاً بـا وارسـی مبنـا و     » حقیقـت «و » ماهیـت «با » ذات«دادن تمایز میان  و نشان
 و» فکـران دینـی   روشـن «، »ملحـدان «انگاري دین در سه دستۀ  مدعاي مخالفین ذات

با بیان دالیلی ناظر به  باالخرهو آشکارساختن سهو و خطاي آنان و » شناسان جامعه«
به انجام رسیده است. مبنـا و منطـق مـا در    » فهم دین«و » دین«، »معرفت«اقتضائات 

  این احتجاجات، براهین عقلی است و ارجاعات الزم به آرا و مکتوبات مدعیان.
ـان   فکران دینی، جامعـه  گرایی، روشن ذات، ماهیت، حقیقت، برساخت :ها دواژهیکل شناس

  تحویلی.
  

  مقدمه. 1
 خـود  منظور بیان عهدة از بتواند اگر مقاله این پیداست؛ آن عنوان از مقاله، این در ما مدعاي

 خـود  مطلوب به بپیراید مفهومی هاي خلط و ناروا هاي داوري پیش از را ذات مفهوم و برآید
 اگـر  و اسـت  بدیهی یفرض دین، انگاري ذات که روست آن از گیري سهل این. است  رسیده

 .شد خواهد تصدیق شود فهم درستی به
 ایـن  که است یمتفاوت کاربردهاي و معانی ،»ذات« باب در سوءتفاهمات اسباب از یکی

 هـاي  ویژگـی  معنـاي  به ،»اَعراض« مقابل در گاهی را ذات. است کرده پیدا فارسی در مفهوم
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 که است »ماهیت« مفهوم با مترادف معنا، این در ذات. برند می کار به پدیده یک مقوم و ممیز
 استفاده »اکتسابی« مقابل در ذاتی تعبیر از که هم جا آن. است پدیده هر ثابت و بنیادین عنصر

 بـه  کـه  خصوصیاتی مقابل در است جدانشدنی و اصلی خصوصیات همان ،منظور شود، می
 به ،»پدیدار« مقابل در را ذات هم گاهی. است شده عارض پدیده بر محیطی، اقتضائات تبع
 عنـوان  بـا  چـه آن به ذات، از تعبیر این. برند می کار به نماید، می چه آن نه هست چه آن ايمعن

»معنی اسمِ« مقابل در ذات اسمِ قراردادن. است نزدیک  شود، می جوو جست پدیده »حقیقت« 
 دیگـر  ذهنـیِ  و مجـازي  خصـلت  مقابـلِ  در ذات عینیِ و استقاللی ویژگیِ به نحوي به هم
 و سـویی  هـم  نـوعی  گر نشان حال عین در متعدد، کاربردهاي و معانی این. دارد تأکید ها دال

 منظـور  در هـم  خللـی  و اسـت  اصـطالح  این از مختلف تعابیر در اعتنا قابل مفهومیِ تمرکز
  .کند نمی ایجاد ،جا این در آن از ما حداقلی
براي تحدید و تدقیق موضوع الزم اسـت از   ،»دین انگاري ذات« از منظورمان بیان از قبل

  چند خطاي اصطالحی و ابهام مفهومی اجتناب شود؛
 بـر  اتکـاي  و ابتنـا  بـه  نیـازي  و است حداقلی ییمعنا حامل جا این در »انگاري ذات«. 1
 ؛شود نمی هم ماهیات کشف امکان عدم یا امکان دعواي وارد و ندارد ارسطو طبایع نظریۀ
 حتـی  است؛ غلط اساساً آن، الیه  مضاف یا موضوع از نظر صرف »گرایی ذات« به تعبیر. 2

 اساسـاً  آن، عـام  معنـاي  بـه  ذات زیـرا  بگیریم؛ ،essentialism براي مناسبی معادل را آن اگر
  گیرد؛ قرار کسی گرایش و خاطر  تعلق موضوع که ندارد را آن قابلیت
 بـودن  ذاتـی  معنـاي  به چون نیست؛ صائب ما منظور بیان براي هم »دین انگاري ذاتی«. 3
  ؛است دیگري مدعاي و بحثع موضو خود که است انسان براي دین

 اولـی  در دیـن  حـالی  در. دارد فـرق  هـم  »دینـی  انگـاري  ذات« با »دین انگاري ذات«. 4
 دربـارة  دیـن  که باشد چیزي آن هر تواند می موضوعش ،»منظر« دومی درو  است »موضوع«

  ؛است گفته سخن ذات مثابۀ به آن
 اخیـر  بحـث . دارد فـرق  هـم  »دین در عرضیِ و ذاتی« بحث با مقال این در ما بحث. 5
 1؛است دین انگاري ذات بر مسبوق و متکی خود
 یـافتن  صـدد  در کـه  پژوهـان  دین فکري هاي تالش از دسته آن با همچنین بحث این. 6
 .دارد فرق اند، برآمده ادیان مشترك ذات و دین گوهر

 )constructionism( گرایـی  برسـاخت  هرگونه مقابل در دین )essentialism( انگاريِ ذات
ــین و ــماري بالتع ــن ش ــرح دی ــی مط ــود م ــل در و 2ش ــا تقاب ــاي ب ــویلی رویکرده  تح
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)reductionistic approach( مطالعـۀ  موضـوع  در قبال اعتنایی بی نوعی با که دارد قرار دین به 
 رد و داري دیـن  نحـوة  رد آن اثـر  و ادیـان  میـان  تمایز و تنوع واقعیت دارند تالش خویش،
 براي که است نگرشی دین، انگاري ذات. بگیرند نادیده را آنان اجتماعی و فردي حیات
 است مشخص و گویا چنان ذات، این. است قائل آن پیروان  و ناقالن از مستقل ذاتی دین،

 و 3شود می بازشناخته دیگر ادیان از یعنی خود، نظایر از حتی و خود غیر از خوبی به که
 دین، براي معنا بدین ذات فرض. گیرد می قرار آگاه فاعالن متابعت و فهم و نقل موضوع

 آن حقیقت دربارة که اختالفاتی حتی و رفته آن حقانیت در که تردیدهایی با منافاتی هیچ
  .ندارد هست،

 )religious orthodoxical( دینـی  کیشـانۀ  راسـت  رویکردهـاي  بـه  فقط دین، انگاري ذات
 دسـت  به هم کیشانه راست غیر نظریات برخی در حتی توان می را آن رد و ندارد اختصاص

 بـا  نوانـدیش  و گرا سنت از اعم دینی متفکران میان مشترك عقیدة یا اصل یگانه شاید. آورد
 دیـن  از انگارانه ذات تلقی همین عنوانی، هر با پیروان عامۀ و عالمان میان و  علقه و صبغه هر

 خـاطر  تعلـق  و پیـروي  و دین به پرداختن اصل با این، جز به دیگري تلقی هر چراکه ؛باشد
 بـه  باید عمدتاً تلقی، این مخالف رویکردهاي یافتن براي پس. است تغایر در بدان پیداکردن

  .رفت نامعتقد متفکرین سراغ
 از برخی تا نبوده آن از مانع البته دین، انگاري ذات و داري دین میان ضروري تضمن این
 موضـع  و ناصـواب  رأي همـان  ایـن . گیرنـد  قـرار  آن مخالفین زمرة در هم دین به معتقدان

 پژوهـان  دین برابر در و سازد برمال را آن خطاي و نقص دارد تالش مقاله که است نامنتظَري
 منطقـی  تبعـات  و لـوازم  به توجه بدون که دهد قرار دینی فکران روشن از دسته آن و معتقد

  .اند کرده یاد بالتعین و برساختی اي هپدید ۀمثاب به مختلف، تعابیري در دین از آن،
 ایمـان  یـک  مسـتلزم  دیـن،  انگـاري  ذات کـه  گرفت نتیجه چنین نباید یادشده تضمن از

 منطق هر فاقد و است استوار صرف نقلی هاي حجیت و کالمی توجیهات بر و است پیشینی
 ةزمـر  از دیـن،  انگـاري  ذات. بینجامـد  هـم  دیگران اقناع و ادراك به که است عامی برهان و

 ایشان نزد که جوید می توسل مبنایی و منطق همان به و است دین شناسی معرفت هاي بحث
  .دارد عام رواج و است معتبر

 یـک  هر که برد نام توان می مخالف رویکرد دو از دین، به انگارانه ذات رویکرد مقابل در
 رویکـرد  ؛دارد تعلـق  دینـی  فکران روشن و ملحدان یعنی فوق، دستۀ دو از یکی متفکرین به

 و تـرس  و جهـل  از ناشـی  پنـدار  و تخیل جز را دین که ستا اي نظریه از برخاسته نخست
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 کـه  هم چقدر هر موهوم، امر براي که است معتقد و داند نمی عاجز و بیمار هاي انسان اوهام
 نـه  را دیـن  دوم رویکرداما  4.شد قائل حقیقتی و ذات توان نمی باشد، دار دامنه و سخت جان
ـ  نه و موهوم یتخیل  برسـاختی  و سـیال  يامـر  بلکـه  جـا،  آن در محـرزي  و مطلـق  یحقیقت

)constructive( اسـت  رسـیده  تحقـق  به چه آن هر جز چیزي دین که است معتقد و داند می 
 بـه  داران دیـن  عمل و فهم از و درآمده واقعیت به چه همان از فراتر حقیقتی و ذات و نیست
 از جداشـدن  از پـس  که متحول دائماً است حقیقتی نظر، این بنابر دین. ندارد آید، می دست
 و نـاقالن  توسـط  گـون،  گونـا  بس هاي زمینه و زمانه با شدن مواجه و خویش نخست مصدر
 را عقیـده  ایـن . رسـد   مـی  تحقـق  بـه  و شـود  می بازسازي نامتعین، و جمعی نحو به پیروان

 کـه  پذیرفت توان نمی حال عین در کرد؛ محسوب ملحدانه نخست، تلقی چون هم توان نمی
 معتقـد،  متفکـرین  از برخـی  ایـن،  وجـود  بـا . باشد شده ابراز دارانه دین کامالً موضع یک از

  .اند    جسته تمسک بدان آن، منطقی تبعات و لوازم به توجه بی
 رویکـرد،  دو ایـن  متفاوت مبانی تبع به نیز دین به انگارانه ذات رویکرد از مقاله این دفاع

 ذاتـی  فرض بدون که داد خواهیم نشان نخست گرفت؛ خواهد صورت تفاوتم مسیر دو از
 دوم، گـام  در و کنـد  نمـی  پیدا موجودیت و موضوعیت اساساً نام بدین اي پدیده  دین، براي

 اسـت؛  ناموجـه  نـامتعین،  و برسـاختی  يامـر  مثابۀ به دین از پیروي که کرد خواهیم تشریح
 جـز  معنـایی  نیـز  غایـت   در و شـود  نمی خود غیر با تمایزي و تشخص هیچ موجب چراکه
  .ندارد خود از پیروي
 اختصـاص  دیـن  انگاري ذات به پژوهی دین مباحث در مشخصی سرفصل هیچ که این با
 قابل ادبیات توان می و است سابقه به مسبوق ، کلی نحو به فوق آراي با نظري مواجهۀ نیافته،

 تواند می مباحث این بر مرور و مراجعه. آورد دست به آن دربارة فلسفه و منطق در را اعتنایی
  .دهد قرار ما اختیار در را دین به انگارانه ذات رویکرد از دفاع براي الزم نظري هاي پشتوانه
  

  نظري هاي پیشینه. 2
 گـرا  نـام  و )essentialism( گرا ذات هاي نحله و ذاتی و ذات مفهوم دربارة  تر عمیق هاي بحث

)nomonalism( ادبیـات  کـه  جـا  همـان . کـرد  جـو و جسـت  فلسفه و منطق  حوزة در باید را 
 ورود. اسـت  آمـده  گرد شناسانه معرفت و شناختی هستی سطح دو در آن، دربارة سنگی گران

 عـامی  تأثیرات از ناشی و بوده عیبت و ضمنی نحو به مباحث این به شناسان جامعه از برخی
 پدیدارشناسـی  ،)existentialism( وجـودگرایی  مانند مبناگریز، هاي فلسفه از برخی که است
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)phenomenology(، تفسیري رویکرد )hermeneutic،( بـر  اخیـر  ادوار در گرایـی  برساخت و 
 مطالعـات  در بحـث  ایـن  یافتن اهمیت و موضوعیت. اند گذارده باقی شناختی جامعه نظریات

 هـر  چراکـه  اسـت؛  بـوده  آن موضـوعی  خصوصیات در تأمل تبع به اما دین، شناسی جامعه
ـ . دارد آن مباحـث  بـر  اي کننـده  تعیین تأثیرات موضوع، ۀمثاب به دین از تلقی و رویکرد  رايب

 مطالعـات  در )reductionist( گرا تحویل هاي رهیافت تواند می دین از انگارانه ذات تلقی مثال،
 از فراتـر  بـه  حتـی  را آن قائل و دکن تعدیل و اصالح زیادي میزان به را دین شناختی جامعه

  5.سازد  رهنمون پدیدارشناسانه راهبردهاي
 الاقل را آن توان می که آید می دست به چنین بحث هاي زمینه باب در کوتاه مرور این از

 متفـاوتی  مـدعیات  و مـدعیان  بـا  نیز ساحت هر در و کرد بررسی و تعقیب ساحت، سه در
  : شد يرویارو
 هـیچ  آن براي طبعاً و دانند می کاذب و موهوم يامر کلی طور به را دین که کسانی با. 1

  نیستند؛ قائل اعتنایی قابل و مستقل ذات و حقیقت
 قبـال  در کیشـانه  راسـت  غیر اصطالح به رویکرد از که کسانی و دینی فکران روشن با. 2
  اند؛ کرده پیروي دین

 را هـا  اعتنـایی  بی انواع که دین شناختی جامعه مطالعات در گرا تحویل شناسان جامعه با. 3
 .اند گرفته درپیش خویش مطالعۀ موضوع در قبال
 بـراي  هایی پشتوانه و باشیم کرده اي اشاره بحث این تر بنیادي هاي ریشه به که آن براي ما

 مـذکور،  سـاحات  در پژوهان دین سراغ به رفتن از قبل الجرم ،ببینیم تدارك خویش مدعاي
  .داشت خواهیم منطق اهل و فالسفه بین در ذات مسئلۀ به وارده تردیدهاي بر مروري
  

  منطق و فلسفه در انگاري ذات. 3
 برآمده فرض پیش یا اصل چهار بر که است رئالیستی اي هعقید ها، پدیده براي ذات شدن قائل

 )object( شناسـایی  موضـوع  بـه  مربوط نخست، اصل سه ؛است استوار مکتب، این مبانی از
  :)subject( شناسا فاعل دربارة آن اصل یک و است
  ها؛ پدیده براي شناسا فاعل از مستقل وجود شدن قائل. 1
  ها؛ آن میان پیوند و ارتباط عین در ها پدیده در کثرت و تمایز قبول. 2
 ها؛ آن تبدل و تغییر عین در ها پدیده ماهوي ثبات به عقیده. 3
  6.ذهن بودن فعال به اذعان عین در شناسایی سازوکار در عینیت به نیل امکان. 4
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 ←( پدیـده  یـک  اختصاصـی  مشخصـات  و ها داشته یعنی معنا، ترین بسیط در ذات
 آن »مقوم« و »ممیز« که دسته آن بلکه ،اي مشخصه و داشته هر نه البته ).دهخدا نامۀ لغت

 پدیـده  یـک  ممیزات از که این با اَعراض نظیر بی و خاص ترکیب و الزم اَعراض. باشند
 از فوق تعریف با کاملی انطباق شاید رو همین به نیستند؛ آن مقوم اما ،شوند می محسوب

 ذات، از ما منظور براي هم تمایزبخشی از میزان همین حال عین در. باشند نداشته ذات
 کـه  پدیده یک چیستی یعنی، جا این در ما نظر مورد معناي به ذات پس. کند می کفایت
 ترکیب با حتی یا »الزم اَعراض« مدد به یا شود بیان آن »ماهیت« حسب بر است ممکن
  .باشند تمایزبخش کافی  اندازة به که »اَعراض« از خاصی
 سطح در یکی: است شده مطرح سطح دو در مذکور، معناي به ها پدیده براي ذات نفی

 سـه  شـناختی،  هسـتی  سطح در ذات نفی. »شناسانه معرفت« دیگري و »شناختی هستی«
  :دارد محتمل صورت

 هاي سازي صورت در جز که »وجودي لیسمئااید« به اعتقاد و وجود مطلقِ انکار. 1
 بدیهی. ندارد امروزه الاقل یا ندارد جدي قائل و مدعی هیچ بحث، پیشبرد براي فلسفی
 ها آن براي هم ذات فرض ها، پدیده براي ذهن از مستقل وجود نوع هر انکار با که است

  ؛بود خواهد بالموضوع  کلی به
 کثـرات  از همه. ندارد راسخی مدافع و قائل که »وجود بساطت« یا اشیا وحدت نوعی به اعتقاد. 2

 و )monists / unity of existent things( »وجـودي   وحـدت «. گوینـد  مـی  و  گفتـه  سخن عالم در
. اند نکرده نفی را متکثر عینی واقعیت گاه هیچ هم ها )existentialists( »وجودي اصالت«

 ها؛ پدیده براي ماهیت و ذات وجوب بر است تأییدي اعتبار، و معنا هر به ملعا در کثرت
 را بسـیط  وجـود  ،ماهیـت  و ذات. بشـماریم  وجودشان بر مؤخر یا فرع را آن اگر حتی

 ؛سازد می عیان ما بر متمایز نحو به را ها آن و سازد می متکثر و محدود
 تبدل و تبدیل حال در چیز همه که این به اعتقاد یعنی ؛»وجود سیالیت« به قائلین. 3

 تجزیه و هم به ها انرژي تبدیل و بقا دربارة که است نظریاتی آن، ترین رایج. است هم به
 متا ساحت به وقتی بحث این. است شده مطرح عالم در عناصر و مواد دائمی ترکیب و
 و ذات در تردید افکندن براي تري بیش مراتب به اعتبار و قوت از رسد، می متا درون و

 بـه  هـا  پدیـده  در جـاري  سیالیت و تغییر از. شود می برخوردار ها پدیده منفصل ماهیت
 فراینـد  در پدیـده  یک که جا آن حتی گرفت نتیجه را ذات فقدان توان نمی قبول، فرض
 بـه  یـا  گـاز  بـه  مایع شدن تبدیل مثل  شود؛ می بدل دیگري پدیدة به صیرورت، و تغییر
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 باب در هم تبدیل و تحول مدعاي باشند، نداشته وجود هم از متمایز ذواتی اگر. جامد
 .است بالموضوع ها آن

 بـه  کـه  کرد یاد کسانی عنوان به و دسته همین در هم ها اگزیستانسیالیست از بتوان شاید
 بـراي  ذات فـرض  کـه  ایشان. هستند بشري ذات تعین عدم و وجود سیالیت به قائل نوعی
 حـال  در انسـان  که اند مدعی و کنند می نفی انسان، براي را آن پذیرند می را دیگر هاي پدیده
 ما گمان به. محدد پیش از ماهیت یک فاقد لذا و است خویش دائمی ساختن محقق و شدن
 پدیـده،  هر تمایزبخش و مقوم هاي ویژگی معناي به ذات از ما تعریف با نیز نظریه این حتی

 حتـی  بـاب  ایـن  در دیـن  ماجراي که داد خواهیم توضیح خود جاي در. نیست تعارض در
  .داد تسري دین به قبول، فرض به را مدعا این توان نمی و است انسان از متفاوت
 انـد،  دانسـته  خیالی گاهی را ها پدیده که است شده تردید رو آن از ذات مدعاي در پس

 هـم  پاسخی و هاست پدیده هستی به ناظر همه تردیدها این. ناپایدار گاهی و نامتمایز گاهی
 سـه . نـدارد  شد، بیان فوق  اصول در که معنایی به رئالیسم به اتکاي و واقعیت به ارجاع جز

 را تفصـیل  و است مذکور تردیدهاي از یک هر به الزم هاي پاسخ متضمن آن، نخست اصل
  .کرد جوو جست ایشان فکري رقباي با رئالیست  فالسفۀ میان هاي بحث در باید هم

 و نیسـتند  هـم  دسته سه این زمرة در که کسانی براي است ممکن اما ذات نفی و تردید
 بـا  کـه  انـد  کسانی ها این. باشد مطرح همچنان ندارند، مخالفتی هم وجود رئالیستی اصول با

 واقعیـت  در که آن بی یعنی. اند کرده برخورد ها پدیده ذاتی شناخت و ذات به دسترسی مانع
 و کشـف  امکان در باشند، کرده تردید ثابتشان ماهیت و ها آن میان تمایز و ها پدیده وجودي
 نـه  ذات  دربـارة  اخیـر   دسـتۀ  تردیـد  و بحـث  پـس . نـد ا روا داشته تردید ها آن ذاتی معرفی
 و »ذات« مفهـومی  افـراز  با تمییز و تشخیص این. است شناختی معرفت بلکه ،شناسانه هستی

. آیـد  مـی  حاصـل  روند، می کار به ترادف به غالباً و شوند می خلط هم به خطا، به که »حقیقت«
 حقیقـت  با بلکه ها، پدیده معین ذات با نه معنا، بدین شناختی  معرفت سطح در هاي مخالفت

  .آن از مطابق درك و کشف امکان با یعنی است؛ آن
 جـاي  بـه  و انـد  بـرده  بـاالتري  هـم  بـاز  سطح به را ذات در تردید که هستند هم کسانی
 يرویـارو  آن با زبانی سطح در شناختی، معرفت یا وجودشناختی سطح در آن با درگیرشدن

 متصـور  هـا  دال شـدة  منتقـل  معـانی  براي دوامی و اعتبار هیچ وقتی که توجیه این با. اند شده
 آن از و سـاخت  منتسـب  ثـابتی  و مشـخص  هـاي  مدلول به را ها آن توان می چگونه نیست؛
 هرگونه شناختی، زبان معضل این شدن حل تا پس رسید؟ ها آن پایدار و متعین ذات به طریق
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 ایـن . اسـت  بالموضوع آن، معرفت تحصیل امکان عدم یا امکان و ذات نبود یا بود در بحثی
 بلکه ذات،  مسئلۀ تنها نه که دانست راه این سر بر ممکن مانع عبورترین قابل غیر باید را مانع

. سـازد  مـی  بالموضـوع  هـم  را انسانی ارتباط و معنا خرد، جمله، از دیگر مباحث از بسیاري
 اولین در هایش توصیه اعمال و آن گرفتن جدي مانع، این از عبور یا رفع براي حل راه بهترین

 تـا  اسـت  نداشـته  وجـود  اساس از اي نظریه چنین گویی گاه آن. است خودش حق در گام،
  .بیفکند چالش به را شما بخواهد

 کـه  آیـد  مـی  حاصل وقتی مقاله این در ما نظر مورد حداقلی معناي به ذات مفهوم درك
 بـه  بخشـی  اصالت و دیگر سوي از »حقیقت« و سو یک از »ماهیت« سایۀ زیر از را آن بتوان

 چنـدانی  راه ذات، ۀمثاب به دین قبول تا جا آن از. آورد بیرون معانی، و مدلول جاي به ها »دال«
  .ماند نمی باقی

  باشد سوفسطاییان نحلۀ از پروتاگوراس حقیقت، ۀمثاب به ذات شدة شناخته نافی اولین شاید
 مـدعی  و اسـت  معرفتی سطح به ناظر او منظور. »است چیز همه مقیاس آدمی«: گوید می که

 7.هسـتند  واقع در که چیزي آن نه شوند، می نمودار انسان بر که اند همانی ها پدیده که است
 پروتـاگوراس  بـا  تر بیش انگارانه،  ذات رویکردهاي با امروزي هاي مخالفت که رسد می نظر به

به نحوي  که هم کانت. زبانی اندیشان تهی و وجودي هاي لیستئااید با تا دارند خویشاوندي
 پـس از  پدیدارشناسـان  و افکند می جدایی) noumenon and phenomenon( نمود و بود میان

 ایـن  از چنـدانی  نصیب که چرا آن؛ الیه منتهی در البته گیرند قرار شمار همین در شاید نیز او
 اند،  داده حکم ذات کلی نفی به که گرایانی نسبی و معرفتی هاي لیستئااید براي کانت نظریۀ

  .است نشسته ها رئالیست بین در خویش محکم جایگاه در همچنان او و است نیامده دست به
 در بتواننـد  اگـر  یعنـی . جاسـت  همین در هم انگاران ذات آشیل ۀپاشن که رسد می نظر به
 کـه  را عالم در موجود تکثر و تمایز و ندکن غلبه خود رئالیست غیر رقباي بر وجودي سطح
 شـده  مطرح تردیدهاي با هنوز ،بگیرند خویش مدعاي بر تأییدي است، همگانی اذعان مورد

 غالـب . نـد ا مواجـه  آن حقیقـت  یعنی شناختی، معرفت سطح در ذات آوردن چنگ به دربارة
 بـر  را تردیدشـان  یعنی اند؛ کرده آغاز نقطه همین از هم ذات مسئلۀ در متأخر تردیدکنندگان

 آوري چنـگ  بـه  و احـراز  قابل غیر  هست، هرچه ها پدیده ذات که اند ساخته استوار پایه این
 از غیـر  چیـزي  اوالً کنـیم  مـی  پیـدا  اشـعار  بدان که پدیده از مشخصاتی و ویژگی آن. است

 آن از تـوان  نمـی  کـه  چیـزي  وجود به چرا پس. است آن بود از غیر ثانیاً و است آن ماهیت
  کرد؟ اصرار باید داد، خبر و گرفت سراغ
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 ماهیت و ذات کشف براي راهی آیا که باره این در موجود پیچیدة مجادالت به ما
 ادعاشده  فاصلۀ این و هست ها آن نمود و بود میان اي فاصله آیا و دارد وجود ها پدیده
 و اتکا قابل حد چه تا و بریم می پی آن وجود به چگونه ما و گیرد می نشئت کجا از اساساً

 عینی امور و ما ذهنی تصاویر میان نسبتی اساساً آیا و ماست شناختی نیاز کنندة برطرف
 بنا حداقلی و بدیهی اصل یک بر فقط را خویش مدعاي و شد نخواهیم وارد است، برقرار

 »مفاهمه« حصول و ها پدیده با مواجهات غالب در است »مطابقت« تحصیل آن، و نهیم می
 هاي اذعان این. رسیم نمی نظر اتفاق به که جا آن حتی  ها؛ انسان با مناسبات غالب در است

 است آن مؤید و است شناختی معرفت و شناختی هستی مهم نتایج واجد بسیط، ظاهر به
 پایدار؛ و متفاوت هاي هستی واجد و ما ذهن از مستقل هست، بیرون در چیزهایی که

. کرد برقرار ها آن با هم ناتجی تبادالت و تعامالت و شناخت را ها آن توان می که چندان
 بر خود تمایالت و تصور القاي براي تالش و ها آن چیستی به اعتنایی بی هرگونه عالوه به
 هاي  ناکامی و مشکالت با را ما ،کنند می ادعا افراطی گرایان برساخت که چنان آن ها، آن

  .سازد می مواجه جدي
 کـه  آید می حاصل نیز نتیجه این ذات، باب در شناختی معرفت تردیدهاي رد ضمن پس

 هسـتی  محـور  و موجـودات  اشـرف  اختیـار،  و آگاهی از وافرش بهرة علت به انسان گرچه
 معنـاي  البـد  سوفسـطاییان  به منتسب سخن این و نیست عالم در چیز همه معیار اما است؛

 تـالش  از و کـرد  تشـخص  سـلب  بیرون، از آن اعتبار به توان نمی و دارد این جز به دیگري
  .دش نیاز بی واقع، با مطابق شناخت کسب براي

  
  پژوهی دین در انگاري ذات. 4

 و چیسـت  پدیـده  از منظـور  کـه  شـود  روشـن  باید رود، می سخن »ها پدیده ذات« از وقتی
. ناممکن و دشوار موارد کدام در و است جایز و ممکن موارد، کدام در آن براي ذات فرض

  :برند می کار به معنا چهار در نوعاً را پدیده اصطالح
 عـدم  یـا  اعتقـاد  از نظر صرف طبیعت، عالم در موجود اشیاي و مواد معناي به پدیده. 1
  طبایع؛ عالَم به اعتقاد
 طبیعـی  اشـیاي  و مـواد  همـان  بـه  نوعی به که بشري مصنوعات معناي به پدیده. 2

  دارند؛ بازگشت
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 رخـدادهاي  و مناسبات به مربوط و دهد می رخ تاریخ عالَم در چه آن معناي به پدیده. 3
  است؛ انسانی
  .رسد می ظهور به متون قالب در بعضاً و معانی عالَم در چه آن معناي به پدیده. 4

 جایز مذکور، هاي پدیده تمامی دربارة است، آمده مقاله این در که تعبیري به ذات اطالق
  دربـارة  یـا  دارنـد  متغیـري  و سیال وضع که تاریخی هاي پدیده باب در حتی است صادق و

 موضوعیت پژوهی دین در و است مقال این بحث موضوع اما چه آن. پذیرند قرائت که متونی
 کـه  اسـت  مواجـه  جـدي  پرسـش  این با و است چهارم معناي همین به پدیده کند، می پیدا
  گرفت؟ مفروض آن براي را ذاتی آیا توان می

 زیـر،  موانع از یک هیچ که داشت توجه باید مذکور هاي پدیده به ذات انتساب بحث در
  :نیست ها آن براي ذات قبول و فرض نافی

   آن؛ تشخیصِ در اختالف و پدیده یک ذات کشف در ناتوانی -
   ارادي؛ و طبیعی هايِ دگرگونی و تغییر معرض در پدیده داشتنِ قرار -
  . پدیده یک پذیري قرائت و تفسیر -

 نـه  اند؛ حقیقت به ناظر باشند، هم صائب اگر آن از برخاسته هاي تردید و موانع قبیل این
  .پدیده آن ذات به

  :که است معنا بدین رئالیستی، گفتۀ پیش اصول اساس بر دین انگاري ذات
  دارد؛ ناظران و پیروان و ناقالن ذهن از مستقل وجودي دین،. 1
 و متکثرنـد  و متنـوع  بـس   ایـن،  از بعد ادیان و موجود و یافته زوال از اعم عالَم، ادیان. 2
  هاست؛ آن وجودي اقتضاي تمایز،
  مقصودند؛ فحواي و پیام ناقل و واجد  تاریخی، پیشرفتۀ ادیان الاقل یا ادیان،. 3
 مؤثربـودن  و مخاطبـان   فاهمۀ بودن فعال رغم به دین، گذار بنیان یا شارع مقصود به نیل. 4
  .است پذیر امکان پیام، انتقال یفرهنگ و تاریخی هاي زمینه

 به را پژوهان دین از دسته سه که است موضوعی شد، اشاره که همچنان دین انگاري ذات
 کسانی یعنی الحادي، متفکران. اند  پرداخته بدان ضمنی طور به نیز آنان و داشته مشغول خود

 بـا  فحوایی اعتنایی بی با رو همین به و شمارند می معنا فاقد و موهوم امري اساساً را دین که
 در دیـن،  تلـویحی  یا صریح انگاري ذات عین در که دینی فکران روشن. کنند می برخورد آن

 در که گرا تحویل دین شناسان جامعه. اند داده حکم آن نفی به تصریحات، و مواضع از برخی
  .اند کرده  ذات نفی  خویش،  مطالعۀ موضوع از آمیز، تناقض موضع یک
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  ملحدین و دین انگاري ذات 1.4
 دیگر ادیان به خاص، دین یک به اعتقادشان دلیل به که اند معتقدینی از غیر دین، به نامعتقدین

 صـرف  بـا  است ادیان تمامی شامل دین، اصالت و حقیقت انکار دربارة ایشان نظر. ناباورند
 و پنـدار  و افیـون  چون تعابیري با االعم معنی به دین از لذا. شان تاریخی دورة و فحوا از نظر

 را) atheists / unbeliever( ملحـدان  تـوان  مـی  اسـاس  همین بر. کنند می و اند کرده یاد فریب
 دسـتۀ  دو زیـرا . کرد جدا هم )secularists( سکوالرها و) agnosticists( گران الادري از حتی
 دین زبانی تمایزات بر فقط و  هکردن ادیان فحوایی اصالت در تشکیکی و تعریض هیچ اخیر،

 بـه  اگـر . انـد  داشـته  تأکیـد  اجتمـاعی  و فـردي  حیـات  در آن کـاربردي  هـاي  محدودیت و
 و »زبـان « دربـارة  ایشـان  دعوي که شد خواهد مشاهده شود، توجه هم ایشان هاي استدالل

 قبـول  مورد است ممکن که دارد تأکید متمایزي و خاص مشخصات وجود بر دین، »قلمرو«
  .گذارد می صحه دین از انگارانه ذات تلقی بر اما ،نباشد داران دین

 انگاري ذات با صریح مخالفت نه ساخت، منتسب ملحدانه رویکردهاي به توان می چه آن
 دیـن،  از خویش هاي تبیین و تحلیل در اوالً که نحو بدین. است آن به اعتنایی بی بلکه دین،

 در ثانیـاً  و دهنـد  مـی  ادیان اي آموزه محتواي و تاریخ به مبرزي و دقیق استناد و ارجاع تر کم
 دو ایـن . نـد کن مـی  توجـه  ادیـان  میـان  هـاي  تفـاوت  بـه  تر کم این باره، در عامشان نظریات

 و دیـن  دربـارة  فرویـد  و ،دورکـیم  مـارکس،  کنـت،  آراي در عینـه  به توان می را خصوصیت
 ،42 - 28: 1352 نیچـه،  ←( نیچـه  حتـی  و 8وبـر  رویکـرد  با را آن و کرد مشاهده داري دین
 قــرار دســته همــین در اعتبــاري بــه کــه 9ولتــر و) 97 - 73: 1380 یاسـپرس،  ؛131 ،96 - 86
  .کرد مقایسه گیرند می

 هـیچ  بر اما ،است تر پذیرفته ملحدان از دین، انگاري ذات نظریۀ با مخالفت که این با
 در تردیـد  حتـی  کـه  گرفـت  نتیجه توان می پس نیست؛ استوار منطقی الزام و ضرورت
 دین براي متعین ذات انکار مستلزم بدان، فحوایی اعتنایی بی و دین اصالت نفی و حقیقت
 منظـور  جـا  ایـن  در مـا  که معنایی به آن انگاري ذات به الحاد، عین در شود می و نیست
  .بود معتقد ایم، داشته
  
  دینی فکران روشن و دین انگاري ذات 2.4
 دینی متفکران میان یاختالف دین، انگاري ذات به عقیده در که شد اشاره این از پیش

 میان اختالف. اند گذارده صحه اسالم نام به مستقلی حقیقت وجود بر جملگی و نیست
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 مطلق، حقیقت آن از باید دین این آموزگاران و ناقالن که شود می آغاز جا آن از ایشان
 بر که الهی کالم آن آیا. ببرند گوناگون اعصار و امصار در خالئق میان به و برگیرند توشه
 بعدي، هاي نشر و لف در کرد، پیدا اسالم نام به قالبی و گردید نازل پیامبر قلب

 حق و است قادر معیاري چه با و کسی چه است؟ نشده مجدد تنازل و تغییر دستخوش
 و تاریخی انتشار و بسط فرایند در آن احتمالی اضافات و حذف باب در تا دارد

 فاهمۀ بر تاریخی و فرهنگی هاي موقعیت که تأثیراتی د؟کن داوري اسالم جغرافیایی
 تا شود می کنترل ابزاري چه با و سنجیده ترازي چه با گذارد، می دین مخاطبان و ناقالن
 تا متمادي قرون طی بشري فاهمۀ در تغییر بماند؟ مصون خدشه از دین حقیقت و ذات

 حد چه تا متعین ذات واجد دینِ و است مؤثر دین پیام تغییر در حد چه تا و کجاست به
 تلقی از دفاع براي جایی آیا نباشد، مترتب آن بر حدي هیچ اگر تابد؟ برمی را آن

 این به دینی فکران روشن از برخی که هایی پاسخ ماند؟ می باقی دین از انگارانه ذات
 به را آنان و کرده نقض را دین باب در ایشان هاي فرض پیش بعضاً اند داده ها پرسش

 شمردن مند زمینه با برخی. است ساخته نزدیک دین از انگارانه ذات غیر رویکردي
 )ص( خدا پیامبر اَعمال و احوال و اقوال کردن محسوب موقعیتی و وحیانی هاي آموزه

 و بشري فاهمۀ در ناگزیر تغییرات بر گذاردن دست با هم برخی و )1387سروش،  ←(
 و دین تألیف کار در مفسران و قاریان تمامی دادن شراکت و قرائات و ها برداشت تکثر

 شبستري، مجتهد ←( آن حقیقت به نیل و داوري براي عامی معیار و مبنا هرگونه فقدان
  ).146 - 145: 1378 رضوي، از نقل به

 کـه  جسـت  اي نظریـه  مایۀ بن در توان می را دین از فکران روشن انگارانۀ ذات فرض پیش
 از جـداي  و مسـتقل  وجـودي  آن، براي و کند می جدا »سه« و »دو« اسالم از را »یک« اسالم

 در ملکیـان ). 1385ملکیـان،   ؛99: 1381 ،ملکیـان ( شـود  مـی  قائل پیروان عمل و ناقالن فهم
 باطن جداکردن و دین اصلی پیام کشف براي تالش را دینی فکر روشن رسالت که هم جا آن

 اصـلی  حقـایق  حفظ و دین قشر و لب به و) 1385 ،ملکیان( کند می معرفی آن ظاهر از دین
 اذعـان  دین براي مستقلی ذات وجود به درواقع ،)299 ،97: 1381 ،ملکیان( دکن می اشاره آن

 چه آن از را واقع امر گزارش طریق بدین و است دانسته مطلوب و یافتنی دست را آن و کرده
  .است کرده جدا است، مطلوب و ممکن

 جـدایی  دینـی  معرفـت  و دیـن  حقیقـت  میـان  کـه  دیگري  نظریۀ در است همچنین
 صـحه  آن، مسـتقل  حقیقت و ذات بر دین، کردن خارج دسترس از وجود با و افکند می
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ــی ــذارد م ــروش( گ ــروش،  ؛504 - 501 ،249 - 248 ،208 - 206 ،56 - 52: 1373 ،س س
 فهـم  کـه  یافـت  دیگـري  نظریـۀ  جوف در تلویح به توان می را همین 10.)165 - 155: 1385

 تـالش  در حال، عین در و شمارد می جایز را دین از مغایر حتی و آزاد تفاسیر و هرمنوتیکی
 ،شبستري مجتهد( سازد آشکار را آن ذات و گوهر اسالم، از پدیدارشناسانه قرائت با تا است
: همـان ( آورد دسـت  بـه  را آن نخسـتین  پیام ساله، 1400 سنت در نقب با و) 57 - 56: 1382
 و دیـن  از زنگـارزدایی  خـدمت  در هرمنوتیـک  کـه  اسـت  مـدعی  شبسـتري   مجتهد). 380

  ).26 - 25 :همان( است آن گوهر آشکارسازي
ـ  بـه  وحی بر سو یک از که نحو بدین. دارد مبهمی موضع باب، این در نیز شریعتی  ۀمثاب

 از و اسـت  دیـن  به او انگارانۀ ذات رویکرد مؤید که گذارد می صحه الیتغیر و ثابت واقعیتی
 و سـازد  مـی  یـافتگی  کمـال  میـزان  و نیـاز  شـرایط،  تـابعِ  بـدان،  را مـا  معرفـت  دیگر، سوي

؛ 179 - 178 /7 :1362 ،شـریعتی ( شـمرد  می جمود نشانۀ را آن چهارچوب در محصورماندن
  ). 37 /2: 1361 شریعتی،
 دینـی  طلبان اصالح و احیاگران تمامی مسلم فرض پیش باید را دین به انگارانه ذات تلقی

 تـالش  هرگونـه  آن، بـه  اعتقـاد  بدون چراکه دانست؛ سروش و شریعتی و اقبال تا غزالی از
 برخـی  دعواي که داشت توجه باید همچنین. بود خواهد معنا بی دین در اصالحی و احیایی

) 1387 سروش، ؛1386 شریعتی، ←( ایدئولوژیک غیر یا ایدئولوژیک اسالم سر بر ایشان از
 کـه  ذات، نداشـتن  یا داشتن سر بر نه ،)1377 بازرگان، ←( سیاسی غیر یا سیاسی اسالم و
  .هست و بوده آن از تفصیلی هاي برداشت و دین راستین گوهر چیستی سر بر

 پیش فکرناشده، هم شاید و ابتدا در دار دین دینی متفکرین از دسته این چه آن ظاهراً
 تأثیر تحت و مجدد تأمل با شد می استنباط آن از دین انگاري ذات نوعی و بودند کشیده
 فشارهاي برخی تحمل از را آنان شاید نظري چرخش این. اند زده پس غالب، گفتمان

 تناقض آن و نیست آن از تر کم که اندازد می تري عمیق ورطۀ به اما دهد؛ نجات گفتمانی
 دین همچون برساختی دینِ. است دین شمردن نامتعین و برساختی و داربودن دین میان

 ملحد پژوهان دین و پژوه دین ناظرین سوي از اگر است؛ فهم قابل يا هنظری پندار، ۀمثاب به
 )self-destructive( گر خودویران عقیدة یک و کسوپاراد یک حال عین در شود مطرح
. است گزیده بر خویش ایمانِ موضوع عنوان به را آن که کسی براي و دار دین براي است
 که همچنان. است نامعقول و ناممکن اساساً دین، به انگارانه ذات اعتقاد بدون داري دین

 و ناممکن تعالیمش، برتري و اطالق و ها آموزه بودن برحق و  حقیقی به اعتقاد بدون
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 موافق داران دین و طیف سر آن در مخالف ملحدان مبناي که رسد می نظر به. است نامعقول
 فکران روشن در مقایسه با تري بیش مراتب به استحکام از سو، این در دین انگاري ذات با

 که دانند می چیزي تر آگاه پیروان را خود و اند ایستاده میانه در که است برخوردار دینی
 و پارادایم با ناهمراهیش دلیل به دین یک کنارگذاردن. است متعینی ذات هرگونه فاقد

 منظور به آن محتواي و فحوا در بردن دست از تر عاقالنه و صادقانه بسی غالب، گفتمان
 قبیل این کردن تئوریزه آن، از نارواتر. است روزگار اَجواي با ساختنش سو هم

 از نحو این در تردید بروز از مانع تا است پایان بی و مرز و حد بی هاي کاري دست
 این طبیعی نتیجۀ ایشان، آراي در تناقضات و تعارضات برخی بروز. دشو مدرن داري دین
  11.است دوگانه تعهد نوع

 در شان نظریه میان کسوپاراد به که هستند هم فکر روشن متدینان از دیگري دستۀ
 مبناي یک با حال عین در و ندا واقف دین به شان مندي عقیده و دین دانستن برساختی
 عقالنیِ غیر تا پارادوکس، این تخفیف براي و ندکن می دفاع آن از همچنان اندیشانه مصلحت
 به دین، شمردن برساختی از دفاع در که این با. روند می پیش نیز خویش داري دین شمردنِ
 استدالل ،شوند می متوسل هم شناختی معرفت جدید هاي رهیافت در مطرح براهین از برخی
 به هعقید است مدعی که است استوار اندیشانه مصلحت مبناي یک بر ایشان اصلی
 براي و دارد دینی ستیزي عقل و انحصارگرایی براي تري بیش استعداد دین، انگاري ذات

  12.شود مخالفت آن با که است بهتر آن، از احتراز
 میان بستگی هم دربارة مدعی نشدة اثبات گمان از نظر صرف آوري، دلیل ةنحو این

 دو میان است خلطی از ناشی و است مخدوش اساساً دینی، استبداد و دین انگاري ذات
 یا است ذات یک دین، بماهو دین که این اثبات و رد. گذاري ارزش و شناسی حقیقت سطح
 پیامدهاي از نظر صرف دارد، عقلی و منطقی استدالل به نیاز برساختی، امر یک

 از برساختی تلقی چون که استدالل این به جستن توسل. کدام هر بر مترتب شناختی ارزش
 القاي است؛ تر مقبول دارد کراسیودم و مدرنیته با تري بیش راهی هم و خوانی هم دین،

 که است حقیقت شدنِ برساختی  نیز آن نتیجۀ 13.امور حقیقت بر است خویش مطلوبات
  .است خودمخرب اي هنظری

 شناختی معرفت تردیدکنندگان زمرة در باید را دین انگاري ذات مخالف دینی فکران روشن
 دین از برساختی هاي تلقی انواع سراغ به رفتن و آن با مخالفتشان دلیل. برشمرد تلقی این

  14.مدرنیته با سازگاري براي است دین هاي ظرفیت باالبردن چیز، هر از بیش نیز 
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  شناسان جامعه براي دین انگاري ذات 3.4
 رویکردهاي دین، مطالعات در) reductionistic sociology( گرا تحویل شناسی جامعه عقبۀ

 که برخاسته اعتقاد این از دین، قبال در دین شناسان جامعه فحوایی اعتنایی بی. است ملحدانه
 اجتماعی پیامدهاي و آثار که حال همان در  است اصالتی و حقیقت هرگونه فاقد دین

 براهین در توان می را دین حقیقت فقدان دالیل. دارد همچنان و است داشته سنگی گران
 )verifiability( پذیري تحقیق و )meaningfulness( معناداري عدم دربارة پوزیتیویستی

 و روبنا را آن که دورکیم و مارکس آراي در را دین اصالت فقدان و یافت دینی هاي گزاره
  .اند شمرده اجتماعی وردةافر یک

 با بعدها اجتماعی، فاعالن به توجهی کم و پوزیتیویستی نگري شیئیت از ناشی هاي نقصان
 نگر ساده گرایی تعمیم اما ،شد مرتفع حدي تا آلمانی شناسان جامعه و فیلسوفان مؤثر نقدهاي

 رواج و رشد و ماند باقی دین شناسی جامعه گیر دامن همچنان فحوایی اعتنایی بی و
. دکن عالج مطلوبی نحو به را ها آن نتوانست هم پدیدارشناختی و تفهمی رویکردهاي
 از برخی رفع براي خود از باالیی هاي قابلیت دین، به پدیدارشناختی و تفهمی رویکردهاي

 و دین در قبال تري دالنه هم مواضع به طریق این از و اند داده نشان تحویلی هاي اعتنایی بی
 قائلین عنوان به تقریرهایشان تمامی در آنان از توان نمی حال عین در اند؛ رسیده داران دین

 و تفهمی رویکردهاي دلی هم و اعتنا که است رو بدان این. کرد یاد دین انگاري ذات به
 و است بوده داران دین حال شامل شود، ادیان خود شامل که آن از بیش  پدیدارشناختی،

 بدل دین انگاري ذات بر افکنی خدشه براي دیگري محمل به بعضاً توانسته می آن در افراط
 خود به اعتناي محقق، هاي داري دین و داران دین به دادن محوریت و اصالت با چراکه شود؛
  .ماند می باقی محاق در همچنان دین

 اي مرحلـه  بـه  آن نیل مستلزم دین، شناسی جامعه ساحت از نقایص این رفع و طرح
 دقت با و آید در به خود تحویلی و غربی مسیحی، هاي حجاب از کافی اندازة به که بود

 افکند نظر اجتماعی گوناگون هاي عرصه در ادیان متفاوت تجربیات به تري بیش تأمل و
 ،دیـن  شناسـی  جامعـه  15.کنـد  پیـدا  ها آن اي آموزه هاي تفاوت به تري بیش نظر امعان و

 فـاعالن  بـا  دلـی  هم افزایش ضمن و  گرفته پیش در را تري متواضعانه مشی خط امروزه
 ادیـان  از هـم  تـري  بـیش  هرچه اي آموزه و تاریخی هاي آگاهی کسب فکر به اجتماعی،

 نیـز  دینـی  متنوع بس هاي واقعیت در مورد غیابی و کلی احکام صدور از و است افتاده
  .دکن می امتناع
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 تلقی نفع به اگرچه داري، دین و دین به باال از و تحقیرآمیز نگاه کنارگذاردن
 باب این در فلسفی محکم براهین و منطق بر چون ،است شده تمام دین به انگارانه ذات

 در شناسانه معرفت تردیدهاي از که جدیدي امواج با مواجهۀ در نتوانسته نیست، استوار
 است روي آورده رویکردهایی به نو از الجرم و کند مقاومت است خاسته پا به باره این
 و رشد. کنند مطالعه و آورند درنظر نامتعین و برساختی يامر مثابۀ به را دین ندا مایل که

 جدید دینی هاي جنبش نام به اي پدیده ظهور با توان نمی را دین باب در اخیر تلقی رواج
)new religious movements (N.R.M.s) (به که غربی کشورهاي از برخی و امریکا در 

 این به مجدد روآوري. دانست ارتباط بی هستند، خصوصیاتی چنین واجد بارزي نحو
 همان به را دین شناسی جامعه تاریخی، ادیان به آن تعمیم و دین دربارة فرض پیش و تلقی

 و پوزیتیویستی نگرش تأثیر تحت گیري، شکل سرآغاز در که ساخت خواهد مبتال نقصانی
  16.است بوده دچار بدان تحویلی رویکرد

 سنجش بحث آن و دهد می نشان نیز دیگري مهم سرفصل در را خود اثر دین، از تلقی
 را داري دیـن  سـنجش  که کسانی جز به داري، دین براي سازي مدل در. است داري دین

 داشـتن  بـدون  را  داري دیـن  سـنجش  کار کهها  آن و دانند می الزم غیر و ناممکن اساساً
 از دسـته  دو ،رسـانند  مـی  انجام به مدل از هاستفاد بدون و مفهومی ارچوبهچ هرگونه

 براي متفاوت کامالً مسیر و مبنا دو مدل، لزوم به اذعان ضمن که دارند قرار پژوهان  دین
  : اند کرده اتخاذ آن

  هستند؛ ادیان  همۀ در داري دین سنجش براي »عام« مدلی به دستیابی دنبال به که اي دسته .1
 سـنجش  بـراي  را داري دیـن  از »خاصـی « مـدل  تـا  کننـد  می تالش که دیگري دستۀ. 2
  17.بسازند دین همان پیروان داريِ دین

 دو هـر  در کـه  ست ا اي مسئله نامتعین، برساختی مقولۀ یک یا ذات ۀمثاب به دین از تلقی
 محقِّـق  از را آن قبـال  در موضع اتخاذ و توجه بذل و سازد می مطرح نحوي به را خود مسیر

  .دکن می مطالبه آگاه پژوه دین و
 سـنجش  بـراي  خـاص  مدلی ساخت دنبال به که راهبردي آن براي اما دین انگاري ذات

 آن در چه است؛ ناگزیر فرض پیش یک و مسلم اصل یک است، دین همان پیروان داريِ دین
 سـراغ  بـه  رفـتن  و داري دیـن  براي عام مدل برنتابیدن علت. باشد نکرده یا باشد کرده تأمل
 متمـایز  و مستقل ذات بودن قائل همین داري، دین خاص هاي مدل استخراج براي ادیان خود
  .است خاص طور به دین هر براي و کلی طور به ادیان براي
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  دین انگاري ذات از دفاع دالیل. 5
 از خـویش  مقصـود  بیـان  و مفهـومی  پـاالیش  از پـس  کـه  بـود  این بر جا بدین تا ما تالش
 مختلـف  هـاي  حـوزه  در آن بـا  مخالفـت  هـاي  زمینـه  و عقبـه  از تصویري دین، انگاري ذات
 به مستقل، نحو به ادامه در. میکن اشارهها  آن احتمالی خطاي و نقص به و ارائه را پژوهی دین

. کرد خواهیم اشاره ددا ارائه دین از انگارانه ذات تلقی از دفاع در توان می که دالیلی از برخی
 سـطح  در. انـد  تفکیک قابل هم از شناختی موضوع و شناختی معرفت دستۀ دو در دالیل این

 سراغ تر، خاص نحو به هم و پرداخت خواهیم کلی نحو به »معرفت« به هم شناختی، معرفت
 »دیـن « ذاتـی ت اقتضـائا  بـه  هـم  نظـري  بحث، دو این میانۀ در و رفت خواهیم »دین فهم«

  .داشت خواهیم عرضه را دین انگاري ذات از دفاع در خویش دالیل و افکند خواهیم
  
  معرفت مقتضاي 1.5

  برساختی هاي معرفت به اقتناع عدم 1.1.5
  به محض انفعال در شناسایی، سازوکار در انسان که معناست بدین معرفت، بودن برساختی

 آن از او نهایی شناخت رد که دارد خود با هایی آورده شناسا، ذهن ۀمثاب به و برد نمی سر
 این که این با). 1387 زند، شجاعی ← باره این در اشاراتی براي( گذارد می ثرا پدیده

: شود توجه باره این در نکته دو به است الزم ،است صائب معرفت، از تلقی و برداشت
 آن، موضوع و موقعیت، شخص، حسب شمول، عین در خصوصیت این که آن نخست

 و شدت گوناگون، موضوعات و ها موقعیت و اشخاص در یعنی پذیرد، می محدودیت
 معرفت بودن برساختی که آن دوم شود؛ می بالموضوع اساساً هم مواردي در و دارد ضعف

 نه و است شناسایی کارِ پایان نه یعنی 18.واقع امر از است گزارشی آمد، که شرحی به
 هم رو همین به. اشیا چیستی کشف و امور حقیقت به نیل براي ممکن صورت یگانه

 علمی، مختلف هاي حوزه متخصصان و شناسان معرفت مجادالت و ها تالش تمامی
 هر شناخت به و بیابند آن رسانی حداقل به یا رهایی به راهی تا هست و بوده آن مصروف

 قانع حقیقت، با جز بشر زیرا. کنند پیدا دست امور واقعیت از تري عینی و مطابق چه
 با جز ستاو تمناي ترین مهم که عالَم در تصرف و استخدام و گیرد نمی آرام و شود نمی

  19.دشو نمی میسر حقایق، بر ابتناي
 امـر  جـز  است دیگري چیز از شناخت درواقع اشیا، و امور از نامطابق تلقی که همچنان
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 در حکم همین برد؛ خواهد مطموح هدف جز دیگري جاي به را طالبش و محقِّق و مقصود
 واقـع،  در آن از نامطـابق  برداشـت  و تلقی که معنا بدین. است جاري تماماً نیز دین موضوع

. اسـت  شده گذارده منظور دین جاي به خطا به که است دیگري دین یا پدیده سراغ به رفتن
 تواند نمی و نیست نقیصه این گر توجیه ادیان، دربارة خطایی چنین بودن رایج حتی و محتمل

 در را تغایري چنین وقوع که همچنان باشد؛ مطابق غیر برداشت آن معتبرشمردن براي دلیلی
  .پذیریم نمی دیگر امور

  
  دین مقتضاي 2.5

  داللتی  پدیدة یک دین، 1.2.5
 متجلـی هـا   آن ظـاهر  در چـه  آن از فراتر معنایی و پیام نداشتن یا داشتن اعتبار به را ها پدیده
 نیـز  را ممکـن  هاي داللت 20.کرد جدا هم از داللتی غیر و داللتی دستۀ دو در توان می است،

  :کرد تفکیک هم از زیر شرح به سطح ترین کامل تا ترین نازل از دسته چهار در توان می
 مفهـومی  و معنـا  خاص، هایی موقعیت در است ممکن که »داللتی غیر ذاتاً هاي پدیده« -
  کنند؛ منتقل را خویش نفسۀ فی وجود از فراتر
  است؛ توافق مورد خاص معناي یک گر داللت وجودشان که »نمادها و ها نشانه« -
  کند؛ می پیدا کاربرد شفاهی زبان در عمدتاً که »فحوایی هاي داللت« -
 تـاریخی  ادیـان  و هسـتند  متـون  در متجلـی  که »منصوص فحوایی داللتی هاي پدیده« -
 .شوند می محسوب آن زمرة در مقدس متن داراي
 میـان،  آن از و مقصـودند  واجد آخر، دستۀ سه فقط اما ،هستند معنا ناقل دسته، چهار هر

 و نشـر  امکـان  بـر  تـا  اسـت  سـاخته  مضـبوط  را خـویش  مقصود که است اخیر مورد فقط
  .دشو کاسته آن از بخواهانه دل هاي برداشت احتمال از و افزوده آن ماندگاري
 آن ذات احـراز  بـراي  دیـن،  یـک  آورندة یعنی اول، سویۀ در قصد وجود که شود توجه

 پیام و قصد. دکنن فهمآن را  درستی به او یا نشود منتقل دوم طرف به اگر حتی 21،است کافی
 هـم  بـر  اسـت  ممکن که دوم طرف به مربوط معنا، و است رابطه اول سویۀ به مربوط اساساً
 و  داشـته  تـالش  رابطه سوي دو هر که نیست تردیدي حال عین در. نباشند یا باشند منطبق
 عبـارت  کـه  اسـت  روشـن . برسـانند  حداقل به را معنا و قصد میان موجود فاصلۀ که دارند

 زمـرة  در نیز منصوص ادیان که پیام یک ذات شناختی هستی وجه بر فراز، این در ما نخست
  .آن شناختی معرفت جنبۀ بر دوم اشارة و دارد تأکید ند،ا آن
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 انسـان  نـامتعین  ذات دربارة وجودگرایان ادعاي به پاسخ در این از پیش که اي نکته بیان
 کـه  ایـن  بـا . اسـت  الزم داللتی، هاي پدیده ممیزات به اشاره از پس و جا این در  دادیم، وعده

 و فحــوا و اســت بالموضــوع و نــاممکن ،)subjects( آگــاه ذوات غیــاب در دالالت ظهــور
 خـود  بـر  را عنوان این توان نمی ندارند، تحقق قابلیت انسان، وجود بدون فحوایی، نصوص

 داللتـی  غیر اي هپدید خود فهم، لت دال و ساز داللت انسان همین دیگر، بیان به. کرد بار انسان
 باشـد  صادق انسان، پیشینی ماهیت فقدان دربارة وجودگرایان نظریۀ اگر حتی بنابراین. است
 نیـز  ادیـان  کـه  گرفـت  نتیجـه  و داد تسري است داللتی اي هپدید که دین به را آن توان نمی

 بـراي  ذات. دهسـتن  تحقـق  حـال  در و بالتعـین  ماهیـت  و ذات یـک  واجد انسان، همانند
 و تحقـق  بـه  چه آن هر داللتی، غیر هاي پدیده در و ستها آن پیام و فحوا داللتی، هاي پدیده
 همـان  را دیـن  ذات مسئله، از مهم وجه این گرفتن نادیده با نباید پس. است آمده در عینیت

  .گرفت ،است متغیر و متنوع بس که ،آن یافتۀ تحقق صورت

  فراخواننده پدیدة یک دین 2.2.5
 دربارة خصلت این. خود به فراخوانندة حال، عین در و است فحوایی داللتی پدیدة یک دین
 بـر  دیـن  عنـوان  صـدق  شـرط  بلکه و است صادق نیز منصوص غیر ادیان حتی ادیان، همۀ
 قصـد  آن از مقالـه  این در که معنایی به ذات فاقد تواند نمی فراخواننده پدیدة یک. ستها آن

 فراخواننـده،  فحوایی داللتی پدیدة یک ۀمثاب به دین براي متعین ذات نفی. باشد است، شده
  .عبث بس است کاري که است دیگري به »ناخوانا نامۀ« نوشتن از تر نامعقول و غریب بسیار

 بوده پیامی و معنا انتقال پی در آن قاصد و خوابیده قصدي نوع، هر از ادیان تمامی پشت
 موضوعیت بدان ایمان و کفر یا فراخوان آن قبول و طرد امکان تا شود فهمیده باید که است
 نیل بودن ممکن و نخست وهلۀ در دین براي متعینی ذات وجود به اذعان یعنی این. کند پیدا
 و دین همانند فهمیدن، شرط و پیام داشتن حیث از مقاله و نامه. ثانی وهلۀ در بدان

 این. یستندن ایمانی و کفر یا قبول و طرد هیچ مستلزم حال عین در و هستند ایدئولوژي
 داشتن به و متمایز دیگري متن هر از را دین خویش، به فراخوانندگی یعنی خصوصیت،

  .سازد می نیازمندتر متعین، ذات
 حاوي و اند هدایت و رستگاري و نجات مدعی که همان یعنی ادیان، در فراخوانندگی

 بنابراین، و بخشد می صرف پیام یک از فراتر ماهیتی بدان که مشخص هایی دستورالعمل
. دشـو  می احساس پیش از تر بیش آن، مقصود منظور با مطابق فهم البته و فهم ضرورت

 نیز قصدي رفتارهاي تمامی و نیست »قصدي« آدمی، افعال تمامی که داشت توجه باید



 دین انگاري ذات   100

  

 آگـاه  هـاي  طرف میان شده منتقل هاي پیام بین از. یستن دیگري به »پیام« حامل و واجد
)subjects( این در دین و دارند »دستورالعملی و انشایی« خصلتها  آن از برخی فقط نیز 

 منطقاً که هاست گزاره قبیل این حاوي دینی، متون از توجهی قابل بخش و دارد قرار زمره
  22.دشو بخواهانه دل تفاسیر انواع دستخوش یا بماند باقی ایهام و ابهام در تواند نمی و نباید

 سخن فصالی و رفع قابل غیر ایهام و ابهام در عامدانه یا باشد، اَلکن دینی اگر حال
 مدعی تواند نمی بربندد خویش  مخاطبان روي به را پیام فحواي به نیل راه و بگوید

 انسانی عالَم در اثري نبودش و بود و نیست دین دیگر اساساً و باشد نجات و هدایت
 انسانی، سامعۀ با بعضاً و دارد وجود عالم در که اصواتی و نواها از بسیاري مثل. ندارد
 قبیل این نبود و بود. نیست فهم و ادراك قابل و شود می شنیده یا نیست شنیدن قابل

 ما زندگی در تأثیري هیچ نشود، اذعانها  آن وجود به که زمانی تا فحوایی متون و اصوات
 انشا را تعالیمی و آموزه و نباشند انسان براي درکی قابل پیام حامل که وقتی تا و ندارند
  .کنند نمی پیدا دین مسماي نکنند،

  دین هر ثابت ذات 3.2.5
 و تبـدالت  و تنوعـات  عـالَم   دیگـر،  سـوي  از »ادیـان  جهان« و سو یک از »معرفت دنیاي«

 انگـاري  ذات بـا  مخالفت براي بوده محملی و موجب شاید، همین و 23است بسیار تغییرات
 یـک  ناقل و حامل دین، بماهو دین اما ما اعتقاد به. آن از برساختی تلقی به سپردن ره و دین
 و بـروز  امکـان  پیشرفته، و منصوص ادیان در خصوصیت این و است ثابت و مشخص ایدة

 نـه  و اسـت  واقع گزارش نه دین، براي ثابت ذات 24.است کرده پیدا تري بیش هم باز تحقق
 و آن آفرینی نقش الزمۀ و دین براي است وجودي شرط یک بلکه ،مؤمنان جانب از مدعایی

 کـه  ایـن  با 25.داد خواهد دست از را پیروان نزد خویش اعتبار و مطلوبیت باشد، اگر این جز
 بـه  ،باشـد  نـاظر  یک موضع و حد از فراتر است ممکن ادیان، تمامی ثابت ذات بر ما تأکید

 است تر نزدیک کنند می عمل آن به و فهمند می دین از عامالن چه آن به و دین متمایز ماهیت
 و علـم  از تـري  دقیق نحو به و بنشیند خویش مناسب جاي در پدیده این تا کند می کمک و

  .دشو متمایز ادبیات و هنر و فلسفه
  آن؛ مطمـئن  سـازي  پیاده و فهم و 26است خلوص حفظ است، اصل دین براي چه آن

 دارد اصالت که ستها آن مقوم اصول و چهارچوب حفظ مقوالت، آن براي که حالی در
 اسـاس  آن بـر  تعبیـري  و تغییـر  هرگونـه  بـراي  سرشاري آمادگی از هم رو همین به و

 رفـع  راسـتاي  در کـه  فلسفی و علمی معرفت در اصالحی و تغییر هر لذا. برخوردارند
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 و تزلـزل  موجـب  دین، در و افزاید می آن استحکام بر باشد حقیقت به تقرب و نقایص
 آثـار  از متمـایز  و نو تعابیر که است سبب همین به. دشو می آن از عدول و ادبار مقدمۀ
 نارواست دین، در اما افزاید می آن هاي قابلیت و زیبایی بر و است جایز هنري، و ذوقی

  .غرض نقض موجب و

  دین ذاتی گریزي نسبیت 4.2.5
 پیـروان  سوي از و است مهم چندان یعنی است؛ وجودي امر یک دین که داشت توجه باید

 نسـبیتی . سازد می درگیر خود با را ایشان وجودي ابعاد تمامی که شود می گرفته جدي چنان
 از اثـري  هیچ که دارد را تیزابی حکم اما، آید می آن سراغ به دین بودن برساختی فرض با که

 رد و اسـت  فعـال  و زنده همچنان داري دین و دین اگر. گذارد نمی برجاي داري دین و دین
 اسـت  آن گـر  نشان گذارد می اثر ها انسان از بسیاري اجتماعی و فردي زندگی گوناگون ابعاد

 این از هم ادعایی و فرض اگر و است نشده بدل برساختی يامر به آن پیروان براي هنوز که
 داران دیـن  بـراي  و است پدیده این گران تحلیل و ناظران دید از تر بیش است، مطرح جنس
 جـا  ایـن  در کـه  عامـل  و ناظر میان جداافتادگی و بیگانگی این. ندارد مفهومی و معنا چندان

 کـه  اسـت  شناسی جامعه سرآغاز تحویلی رویکرد همان به بازگشت نوعی شود، می مشاهده
 عـامالن  بـه  هـم  و ،دیـن  یعنی خویش، مطالعۀ موضوع به هم که رویکردي. شد اشاره بدان

  .است بوده اعتنا بی داران، دین یعنی اجتماعی،
 دینی تعالیم و ها آموزه خصوصاً دین، تأثیرات مؤید که شواهدي و نظریات تمامی

 این که هایی آن همچنین و است فردي کنش و گرایش نگرش، بر مستقل متغیر یک ۀمثاب به
 تلقی بر آگاهانه نا یا آگاهانه 27،کنند می تعقیب اجتماعی کالن سطح در را تأثیرات

 و برساختی و موهوم امر یک چراکه ؛اند کرده دفاع آن از و گذارده صحه دین انگارانۀ ذات
 تأثیرات چنین که نیست قادر و 28دشو ایمان ظهور موجب تواند نمی بالتعین، و سیال

 به را آنان و بگذارد باقی ها انسان اجتماعی و فردي حیات بر را پایداري و عمیق و گسترده
 این. سازد شبیه هم به یا متمایز مشابه، يها موقعیت در خود نوعان هم از معناداري نحو

 ناظران تعابیر و تلقی که دهد می نشان فراوان شواهد با تأییدشده و محرز واقعیت
 زندگی در دین تأثیرات و نقش از که واقعیتی با هم دین، از گرا برساخت و پوزیتیویست

 برداشت و درك با هم و دارد تفاوت اند، کرده گزارش و مشاهده اجتماعی و فردي
 کرد نظر دین از کامل و صائب تبیینی و وصف ۀمثاب به بدان توان نمی پس دین؛ از داران دین

  .گذارد صحه آن بر و
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 دین فهم مقتضاي 3.5

  دین تفسیر و تألیف میان تمییز 1.3.5
 ادیـانی  ابـداع  و ترکیب به دست خویش، پیشینیان همانند که مجازند بلکه و قادرند ها انسان

 عرضـه  دیگـران  به و بگذارند آن بر هم را عنوانی و نام هر و بزنند موجود ادیان از متفاوت
 از برداشت و فهم در معرفت، بودن برساختی بهانۀ به که ندارند حق اخالقاً و منطقاً اما ،ندکن

 اي بخواهانـه  دل تفسـیر  و قرائت هر به و کرده مباالتی بی  متعینی، و موجود این از پیش دینِ
)arbitrary interpretation( دربـارة  را کاري چنین که طور همان 29.دکنن تمکین یا اقدام آن از 
 مـدعاي  و نامنـد  مـی  برخطـا  و جاهـل  را آن مرتکبین و شمارند نمی جایز دیگر امور و اشیا 

 برقـرار  حکـم  و قاعـده  همـین  نیـز  دیـن  دربارة گذارند؛ می بیرون علم آن دایرة از را ایشان
 فکـران  روشـن  حتی که شارح و شارع میان و است پیروي و پیامبري میان خلط این 30.است

  ).60 ،53 - 52: 1373 سروش، ←( تابند برنمی را آن نیز مباحث این به زنندة دامن یدین

  دین يانگار ذات به قرائات داللت 2.3.5
 ذات فقدان دلیل برخی، را کیشی راست مدعی و رقیب فرق تعدد و قرائات تکثر وجود
 محل که است مشخصی ذات وجود مؤید خود که حالی در ،اند گرفته دین براي متعین
 هاي برداشت بروز موجب و منشأ و بوده اختالفاتشان تمام با ناقالن ارجاع و رجوع
 مدعاي صحت اثبات براي رقیب و مختلف قرائات که همین. است دهش آن از گون گونه

 و کشف قابل ذاتی که است آن مؤید خود دهند، می ارجاع دین همان به خویش،
 به توان می و است کننده تعیین و شاخص حقیقتی واجد و دارد وجود جا آن در مراجعه
 فکران روشن میان و دین علماي میان فرق، میان منازعات تمام. شد نائل نیز آن حقیقت

 آن حقیقت به که مدعاست همین بر مبتنی دینی، سنت هر در شان فکري مخالفان با دینی
 دیگران از تر صائب دین، آن اي آموزه فحواي از شان تلقی و برداشت و آمده نائل پیام

 .است تر مطابق یعنی ،است
 پیام تعبیري به و معنا و قصد ناقل متن، و کند می پیدا معنا که است متن وجود با قرائات

 پس. ذات یعنی این و هستند فحوایی و داللتی که است هایی پدیده مشخِّص هم پیام است؛
 و متعـین  ذات یـک  مسـتلزم  خـود،  و انـد  ذات وضـوح  نـافی  بلکـه  ذات، نـافی  نه قرائات
 انتفا به غیابش، و نفی که یءش به سایه وابستگی همچون بدان؛ وابستۀ و دهستن بخش داللت

  .انجامد می آن شدن بالموضوع و
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 مقوالت، از بسیاري در بشري معرفت بودن برساختی به اذعان با مغایرتی هیچ نتیجه این
 آن، پشـت  در توقـف  و برساخته معرفت به تمکین با حال عین در ندارد ها موقعیت و افراد
  .است مغایر
  

  گیري نتیجه. 6
 نگاه به آن دچاربودن جدید، دوران در پژوهی دین مطالعات گیر دامن هاي آسیب از یکی

 ادوار در و »پوزیتیویستی رویکردهاي« غلبۀ با تر، پیش ادوار در نقیصه این. است تحویلی
 در رویکرد، دو هر. است آمده پدید »برساختی هاي رهیافت« سوي به سپردن ره با اخیر،

 موجب و پیوسته وقوع به شناسی معرفت حوزة در که دارند ریشه هایی چرخش و تحوالت
 و اغماض شدن همراه. است شده علمی مطالعات در »موضوع« موقعیت و مقام فروکاهی

 موجب پژوهان، دین سکوالر و منفی هاي نگرش با دوره دو هر در شناختی موضوع اهمال
 شود بدل پژوهی دین غالب رویکرد به موضوع، ۀمثاب به دین به اعتنایی بی و بیگانگی تا شده

  .سازد محروم دینی، هاي پدیده از صائب تحلیلی و صادق وصفی به رسیدن از را آنان و
 مربوط و فلسفی ـ انتزاعی مجادلۀ یک نباید را دین انگاري ذات از مقاله دفاع ،بنابراین

 شود، نظر دقت به آن مدهايیاپ و زمینه به چه چنان بحث این. کرد محسوب گذشته به
 تأثیرات تواند می آن نتایج و است پژوهی دین ماندة مغفول و مهم هاي سرفصل از یکی

 را آنان روشی و نظري مبانی و گذارد باقی آن مسائل و پژوهان دین نگاه رد شگرفی
  .سازد تغییر دستخوش

 ذات، از خـویش  منظـور  و معنـا  مفهـومی،  تدقیق و واکاوي با تا شد سعی مقاله این در
 در سـویافته  و نـادقیق  هاي ذهنیت از را آن و یمکن آشکار را دین انگاري ذات و انگاري ذات
 ده،کـر ن مطـرح  را نـامنتظري  و غریب فرض هیچ دین، انگاري ذات. سازیم پالوده باب، این

 اصـول  بـر  را آن و کـرده  تأکیـد  دین، جا این در و ها پدیده تمایزبخش ویژگی بر صرفاً بلکه
  . است ساخته استوار معرفت و واقعیت بر حاکمی رئالیست
 بـار  از اگـر  و کرد مخالفت توان نمی وجودي، لیستئااید یک منظر از جز انگاري ذات با

ـ  جدي مخالفت هیچ با منطقاً د،شو آزاد نیز »ماهیت« و »حقیقت« مضمونی  نخواهـد  رو هروب
 فکـران  روشن و ملحدان گروه، سه هر هاي مخالفت که دادیم نشان مدعا این تفصیل در. شد

 دیگـري  امـر  و وجه با نوعاً و ندارد اعتباري و مبنا چندان نیز تحویلی شناسان جامعه و دینی
 میـان،  ایـن  در دینـی  فکـران  روشـن  تردیـدهاي . اند برخاسته مخالفت به دین ذات از غیر به
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 عمـل  و عقیـده  و سـو  یـک  از نظـر  میان تناقض از و است دیگران از تر معیوب و مخدوش
 سـوي  از هـم  فراوانـی  هـاي  نقـض  بـا  کـه  این ضمن. آورد می در سر دیگر سوي در ایشان

  .است بوده مواجه خودشان
 را دیـن  انگـاري  ذات از دفاع در خویش مستقل دالیل تا دکر تالش پایانی فراز در مقاله

 فهـم « بـر  و »دین« بر ،»معرفت« بر حاکم اقتضائات فراز، این در ما استدالل مبناي. کند ابراز
  :که رسیدیم نتیجه این به آن برحسب و است بوده »دین

 معرفـت  بـه  سـطحی،  هـر  در انسـانی  هـیچ  که دهد می نشان انسانی عمل و زندگی. 1
 مثـل  چیـزي  معرفـت،  بودن برساختی از ما آگاهی و کند نمی و هنکرد اقتناع و اکتفا برساختی

  ؛است بشر الخطابودن ممکن به شدن واقف
 منصـوص  فحـوایی  داللتـی  پدیـدة  یک تر، پیشرفته ادیان در و داللتی  پدیدة یک دین. 2
 قادر  دین، از تلقی و نگاه این. است برساختی هاي رویکرد به آن تمکین از مانع این، و است

  ؛نیست دین از کاملی و صائب تحلیل و وصف ارائۀ به
 بایـد  الجـرم  و اسـت  نجات و هدایت مدعی و فراخواننده پدیدة یک عالوه به دین. 3
  ؛باشد پیروي و ادراك قابل و متعین ذاتی واجد
 حال عین در روست؛ هروب زائدالوصفی تغییرات و تنوع با ادیان جهان و معرفت دنیاي. 4

 پیروان قصور یا توفیق میزان. باشد پایدار و متعین ذات یک واجد که است آن دین، مقتضاي
  ؛آورد نمی پدید فرض این در خللی هم دین ذات به دستیابی در گوناگون امصار و اعصار در

 به اعتقاد با جز نیز پیروي و است تعارض در نسبیت با اساساً دین دالیل، همان به بنا. 5
 جـز  را دین از برساختی تلقیِ توان نمی پس. نیست ممکن آن برتر و حقیقی و مستقل ذات

  ؛ساخت منتسب آن بیرونیِ ناظران به
 کـه  داشـت  اذعـان  و شـد  قائل تمایز دین تفسیر و تألیف مقام میان باید دین فهم در. 6

 اعتبـار  و اسـت  اولـی  همـان  اسـت،  قاریان و مفسران حتی مراجعۀ و پیروي موضوع چه آن
  ؛است تألیف مقام در دین با تطابقش و نزدیکی میزان به بسته تماماً نیز دومی
 و دیـن  بودن برساختی دلیل برخی، را دین در افتراقات و قرائات وجود که این با. 7
  .دارد دین ذات بودن مفروض بر داللت خود مفترقان، و قاریان فعل اند، گرفته آن جواز
  

  تنوش یپ
 

عـام و  «و » ناسخ و منسـوخ «، »محکم و متشابه«هایی چون  در دین، نظیر بحث» ذاتی و عرضی. « 1
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ِ معین و محصل  است که برخی آن را محملی براي تردید افکندن در فرض ذات قرآندر » خاص
اند. در حالی که خود مؤید اعتقاد قائلینِ آن به وجود ذاتی است بـراي دیـن کـه     براي دین گرفته

  باید از طریق تمییز این وجوه از هم به نحوي بازیابی و معرفی گردد. 
 The Social Construction( واقعیت اجتماعی برساختاز پیتر برگر و توماس لوکمان با کتاب  .2

of Reality(، اند. در عین  یاد کرده »گرایی برساختنمایندگان رهیافت  ترین شاخص« عنوان به
مدعایشان هم در این  و ندهستگرایان معتدل  ه آنان در زمرة برساختحال باید توجه داشت ک

تعریضی  ،شناختی باشد شناختی یا معرفت هستی انگاري ذات با تقابل در که آنکتاب بیش از 
کالسیک. البته  شناسی جامعه در ساختار کنش/ انگار دوگانه هاي رهیافت بر مستقیم است غیر

 )structuration( »یابی ساخت«ساز گیدنز در نظریۀ  نظریۀ آنان به چیزي فراتر از راهبرد میانه
 مدرن ستاما به دلیل داشتن مبانی پ )post-structuralism( »گرا پساساخت«دارد. رهیافت  هاشار

 هـاي  نظام و نگاريا ذات مسئلۀ با را تقابل ترین بیش شاید زبانی، هاي بحث سوي به رفتن و
، اجتماعی گرایی برساخت نظري هاي عقبه دربارة بحثی براي( ثابت و مستقل داراست معنایی

  ).1387 ،چاپرك ←
  .67: 1362 ،مطهري ←آن از مکاتب دیگر،  تخلی و اسالم مندي جهت دربارة اشاراتی براي .3
 ←(توان از مصادیق بارز چنـین رویکـردي بـه دیـن برشـمرد       و فروید را می ،فوئرباخ، مارکس .4

 - 19: 1356 ،فــروم ؛434: 1340 ،فرویــد ؛54 - 53: 1381 ،مــارکس ؛144 - 143: 1373 ،اسـتپلویچ 
  .)109: 1382 ،پالس ؛97 - 96: 1376 ،کیوپیت ؛21

 وجـودي  و الهیـاتی  هـاي  رهیافت دین، مطالعات در پدیدارشناسی از فراتر هاي رهیافت از منظور. 5
  ).1387 ،زند شجاعی ←( است

  .بجویید فلسفی کتب در را رئالیسم مکتب اصول دربارة بحث این تفصیل .6
پدیده است نـزد   نمود است، مهم آدمی براي چه آن که است این او مدعاي از تر دالنه برداشت هم .7

 دانـد؛  مـی  صادق حسی ادراکات  دربارة فقطاو و نه بود آن در خارج. افالطون ظاهراً این ادعا را 
  .باشد گرم دیگري براي و سرد یکی براي است ممکن که باد مثل 
به نگارش  داري سرمایه روح و پروتستانی اخالقدین که در کتاب   مطالعۀ وبر دربارة ترین مهم .8

هاي آن در  هاي مسیحی و تفاوت درآمده است، با مراجعه و ارجاعات دقیق به فحواي آموزه
 مطالعـات  در را یـه روهاي کاتولیکی و پروتستانی صورت گرفته اسـت. وبـر همـین     قرائت

 ،ترنر  ؛1991 ،؛ وبر1963 ،وبر ؛1958 ،وبر ←( است کرده دنبال جهانی ادیان دربارة ناتمامش
  ).1996 ،ترنر ؛1974

اشاره شده است که آنان با وجود رویکرد شدید غیر دینـی،   جا این در ولتر و نیچه به علتبه این  .9
و اثـرات آن را در حیـات فـردي و اجتمـاعی       هاي میان مسیحیت و اسالم توجه کـرده  به تفاوت
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 ؛1374 ،حدیـدي  ؛1369 ،ولتـر  ؛1380 ،یاسـپرس  ؛1352 ،نیچـه  ←( انـد  دهکرپیروانشان بررسی 
  ).9: ج 1370 ،دورانت

  درست و واقعـی از جهـان دسـت    يگوید اگر ما هرگز نتوانیم بدانیم که به تصویر برایان فی می .10
 سـاختار  تواند می که تصویري چنین که کنیم ادعا توانیم می اساسی چه بر و چگونه پس ،ایم یافته

گیـرد   ). او نتیجه می361: 1381 ،(فی دارد وجود اساساً باشد داشته ما معرفت از مستقل اي پایه و
  ).362 :ست (همانا اي که با فرض کانتی، نومن اساساً چیز زائد و بیهوده

شمرد و بـا اسـتفاده    اطمینانی از حقیقت دین را امتیاز آن می سو وجود ابهام و بی سروش از یک .11
 ،127 - 126 ،122 - 121: 1372 ،(سـروش  چـراغ  و نردبـان  و رسـن  و متاز تعابیري چـون صـ  

و از  )130 - 125: 1387 ،(سـروش دیـن بیفزایـد    بـودن  افـزا  حیـرت  و خنثی بر دارد سعی)، 130
و  لـب «) و 46 - 20: 1385 ،(سروش »ادیان در عرضی و ذاتی«سوي دیگر، باب بحثی را با عنوان 

انگاري دین اسـت و هـم تالشـی     گشاید که هم مستلزم ذات ) می172: 1376 ،(سروش »مغز دین
 جـایی  در او. بـود  شـمرده  الزم است براي کشف حقیقت دین که پیش از ایـن نـاممکن و غیـر   

 نـام  بـه  اي مسـئله  بـا  و گیـرد  می قرار دین از آزاد هاي برداشت مقابل در  انگار،  ذات یک همچون
 و بـودن  نـاب  از و) 106 - 105: 1377 ،(سروش شود می درگیر انمسلمان جانبدین از  بدفهمیدن
 گویـد  می دیگر فرازي در سپس و) 51 - 46: 1371 ،(سروش راند می سخن دینی اندیشۀ خلوص

نقش عقـل   کردن برجستهفهم دینی از طریق  کردن سیالکراتیک، ومقدمۀ الزم حکومت دینی دم که
کراتیـک  وهـاي دم  در آن است. آن هم عقل جمعی که محصول مشارکت همگان اسـت بـا شـیوه   

  ).280: 1372 ،(سروش
در انجمـن   23/12/91و  25/11/91هـاي   گـزارش نشسـتی بـا همـین عنـوان کـه در تـاریخ        به .12

  .یدکنشناسی ایران برگزار شد، مراجعه  جامعه
 کـه  برهـان  ایـن  بـا  نه است؛ کرده دفاع دین از برساختی تلقی بر مبتنی داري دین از هم سروش .13

 و اسـی دموکر بـا  مـتالئم  کـه  اسـتدالل  ایـن  بـا  بلکـه  ،یا از نظر دینی، مطلوب است ممکن عقالً
 بـه  دیـن،  از را قرائتی چنین این او. کند می کمک ادیان متعالیۀ وحدت به و است دینی پلورالیسم

). بـه  165: 1385 ،سـروش  ←مدرن، تفسیر متین متن دانسته است ( گفتمان با اش سویی هم دلیل
اندیشانه است و دوم، تحمیل انتظـار   این نحو استدالل، دو ایراد اساسی وارد است: یک، مصلحت

 بر آن از را پیروانش دین، که دشو می یخویش از دین است بر دین و موجب همان تفسیر به رأی
  .است داشته حذر

و دنبال شده  طرح، »عقالنیت و معنویت«ها که در قالب پروژة  . براي آشنایی با یکی از این تالش14
نظـر خـویش    وردمعنویـت مـ   معرفـی  در ملکیـان ). 404 - 267: 1381 ،سـروش  ←شده است، 

پـذیر امـا صـائب     ناپذیر و اجتنـاب  با خصوصیات اجتناب گوید آن، خوانشی است از دین که می



 107   زند شجاعیرضا  علی

  

 

زدایی کـرده کـه آن را    ملکیان در حالی از دین، ذات ).272اشته باشد (همان: مدرنیته، تعارضی ند
 دو الاقـل  کـه  اسـت  قائل خصوصیت دسته سه مدرنیته براي او. است هکردبراي مدرنیته تضمین 

 یعنـی  سـوم،  دسـتۀ  قبـال  در جز دین که است مصر و است تنازل و عدول قابل غیر آن، از دسته
. )287 ،272(همـان:  مدرنیته، هیچ تشخصی از خود نشان ندهد  غلط و پذیر اجتناب خصوصیات

) و بـراي مدرنیتـه هـم    299دانـد (همـان:    می کسیکالوپاراد را »مدرن داري دین« که ملکیان براي
 پـروژة  کـردن  دنبـال زدایـی از دیـن و    جـز ذات  اي چاره ،است قائل متعینت ذا و حتمیتنوعی 

  .ماند نمی باقی معنویت
ـ  شناسی دین در بیرون آمـدن از فضـاي مسـیحی    براي مروري بر تحوالت جامعه .15  ←غربـی،   ـ

  ).24 - 20: 1388 ،زند شجاعی ؛17 - 15: 1981، گوئر مک
شناسی را در رفت و آمد میان دو رویکرد افراطی و تفریطـی   تاریخ نظریات جامعه توان می .16

شدت عینی  گیري، به نسبت به ابژه و سوژه خالصه کرد؛ بدین معنا که در آغازین مراحل شکل
هاي معرفتی شده است.  گرایی و سیالیت گرا بوده است و در ادوار اخیر دچار ذهنیت و شیئیت

رویکردهـاي پدیدارشـناختی،    در مقایسه بایتیویستی در گذشته و اقبال غلبۀ رویکردهاي پوز
شناختی در دورة اخیر مؤید همـین چـرخش حـاد و     و زبان ،مدرن ستتفسیري، برساختی، پ

 یءشناختی پیشین، به یک ش نظریات جامعه موضوع ۀمثابخارج از مرز اعتدال است. دین به 
 آن از که اینیک پدیدة برساختی و بالتعین. با شد و حسب نظریات جدید به  تقلیل داده می

 ندا مشترك چیز یک در اما ،دارد وجود بسیاري فاصلۀ و اختالف  اخیر، رویکردهاي تا رویکرد
  .دین به است تحویلی نگاه آن، و
و آشــنایی بــا رویکردهــاي مختلــف و  داري دیــن مــدل ســاخت مبنــاي دربــارة بحثــی بــراي .17

  .1390 ،زند شجاعی ←هایشان در این باب،  استدالل
) نیز گویاي همین تعبیـر اسـت کـه    1966( واقعیت اجتماعی ساخت رویکرد برگر و لوکمان در .18

اند، نه صـورت مطلـوب و حتـی     آنان به شرح و تفصیل واقعی و رایج معرفت اجتماعی پرداخته
یافتـه بسـنده کـرده     تعـین  معرفـت  بدین خود که این بر مبنیاي  عالوه هیچ نشانه ممکن معرفت. به

تـرین آن، مبـادرت بـه     ست و بارزباشند، وجود ندارد؛ بلکه شواهدي دال بر خالف آن، موجود ا
توانـد   پذیري مطلق معرفت قائل است، نمی پردازي در این باب است. زیرا کسی که به تعین نظریه

البد اعتقاد قـاطع   است ورزیدههاي عام موافق باشد و اگر به چنین کاري مبادرت  پردازي با نظریه
  خویش ندارد. پذیري معرفت  و محتومی به تعین

 یـک  موضـع  در را خـود  ،شریعت تئوریک بسط و قبض کتاب فرازهاي از بسیاري در سروش .19
دینی و تحـوالت   معرفت وضع از توصیفی که است مدعی و دهکرطرف معرفی  بی شناس معرفت

هایی کـه بـراي    که با تالش جاست آنیک امر واقع ارائه کرده است. عجیب  ۀمثابو تأثرات آن به 
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 گیرد هم به مخالفت برخاسـته اسـت   دین صورت می کردن عصريرفع این نقیصۀ شناختی، یعنی 
توان بدین دلیل، واجد رهیافت برساختی در معرفـت   ). سروش را نمی184: 1373 ،سروش ←(

است بـدان رو کـه منبعـث از مدرنیتـه     » تغییر«بخشی به  شمرد. سبب آن بیش از هر چیز، اصالت
  سازد. سوي با آن می است و دین را در نهایت، هم

. اشـیا  عـالَم  با است انسانی عالَم تفاوت آن، فاقد هاي پدیده با فحوایی داللتی پدیدة یک تفاوت .20
 هـاي  پدیده دادن تنزل و است پوزیتیویستی رویکرد به بازگشت تفاوت، این انگاري نادیده یا انکار

 غیـر  هـاي  پدیـده  بـا  تفـاوتش  باشد نیز نص واجد آن، اگر حال. اشیا به است معنادار و قصدمند
 و صـامت  چـون  تعابیري در که دین گرایی نص با مخالفت. است این از تر بیش مراتب به داللتی
 پوزیتیویسـتی  انگـاري  شـیئیت  دوبارة احیاي است، کرده پیدا تجلی آن بودن الاقتضا و افزا حیرت
  .انسانی عوالم در است

آن نیز چندان پیچیده و  دادن نشاندین، مدعا و مطالبۀ بدیع و غریبی نیست و کشف و  ذات .21
 دعاوي سازي پیاده و طرح براي را »ییقلمرو« و تعیین را »غایتی« ،ادیان تمامی. یستدشوار ن
 قصد که پیامی همان یعنی این. اند داده نشان را »راهکارهایی و راهبرد« و  کرده ترسیم خویش
 همـان خوانند. یعنی  آن را به مخاطبان خویش دارند و آنان را به پیروي از آن فرامی رساندن

االخـتالف میـان    ترین وجـه مابـه   دین که در همۀ ادیان وجود دارد و در عین حال مهم ذات
  .هست نیز ها همان

 اسـت  جنبه همین مؤید است، آمده جزا و طاعت معنی به دین  قرآنی، تعابیر برخی در که همین .22
  .است اعتبار همین به نیز اسالمی سنت در شارع و پیامبر چون اصطالحاتی بردن کار به و
 ها داري دین تزاید به رو تنوع در هم ظهورشان، و زوال و ادیان زائدالوصف کثرت در هم را این .23

 هـر  تعـالیم  و هـا  آموزه از مختلف قرائات و دین از متفاوت هاي تلقی در هم و فرودشان و فراز و
  .یافت توان می است، بوده بسیار انشعابات و افتراقات منشأ که کدام

در  چـه  آن فرمـوده،  خداوند چه آن: گوید می و است دهکردین تصریح  بودن ثابتهم بر  سروش .24
 ندارد را آن به افزودن یا کاستن حق کسی و است ثابت اند، گفته دین پیشوایان چه آمده و آن قرآن

  ).503: 1373 ،سروش ←(
گیري ادیان ابتدایی، مطابقت اجمالی داشته باشد  دین اگر با واقعیت شکل بودن برساختی مدعاي .25

 تر با ادیانی که مبدأ و مصدر مشخصی دارند و از آموزه و تعالیم مدون و مکتوبی برخوردارند، کم
 میـان  تفاوتی هیچ شود، نظر ها آن پیروان منظر از موضوع این به چه چنان حال عین در. دارد تالئم
 منصـوص  غیر و منصوص ادیان و آن فاقد یا گذار ابتدایی و تاریخی، میان ادیان واجد بنیان ادیان

  .ندارد وجود
معرفـت   بـودن  عصـري به شرح و بیان واقعیاتی در باب  شناس معرفت ۀمثابکه به  جا آن سروش .26
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 تجویز معرفت دینـی سـیال بـه    موضع در که وقتی اما ،است حقپردازد، م دینی و تحوالت آن می
نمـایی متوسـل    منطقـاً متنـاقض   تعابیر به و گیرد می فاصله صواب و منطق از نشیند، می دین جاي

 سیال و عصري است امري هم خلوص: گوید می که اینمثل   شود که پذیرش آن دشوار است؛ می
  ).179 ،171: 1373 ،سروش ←(
داري و تعقیب و تکمیل آن تحقیق در بـین   وبر دربارة اخالق پروتستان و روح سرمایه مطالعات .27

 در اسـتراتژیک  تحقیقـات  مراکـز  تمرکـز  و اهتمـام . است تلقی همین بر مبتنیپیروان دیگر ادیان، 
 و هـا  آن پیروان رفتار بینی پیش براي گوناگون ادیان تاریخی و اي آموزه مطالعات بر اخیر هاي دهه

  .است مسئله همین مؤید نیز هرکدام قبال در مناسب راهبردهاي طراحی
دینی، نباید به یک مکتـب متنـاقض، ایمـان آورد     عقلی برون اصل یک بنابر که گوید می سروش .28

اي کـه   تـوان بـه آمـوزه    کنیم که نباید و نمـی  ). ما بر همان اساس، اضافه می159: 1373 ،(سروش
  و سیال است ایمان آورد. ،ناقص، متناقض

 بـه  را دینـی  معرفـت  و دانسته صامت و کرده تعبیر رسن به را دین فرازها برخی در که سروش .29
و معیشت دانسته اسـت، در عـین حـال     دینی غیر هاي معرفت تابع  کننده، مصرف علم یک عنوان
  ).157 ،59 ،34: 1373 سروش ←( تابند برنمی را تفسیري هر هم سنت و کتاب که دکن میاذعان 

 قیـاس  یـک  دیـن،  انگـاري  ذات  نفع به طبیعت فهم در الرعایه الزمه اصول از جا این در ما قیاس .30
فحوایی منصوص و انشایی، به کلـی بـا    داللتی  پدیدة یک عنوان به دین معرفت و است حداقلی

ـ معرفت طبیعت فرق دارد. سروش اصرار دارد که این دو ابژه را نظیر هم معرفـی    ،(سـروش  دکن
به یـک میـزان تأکیـد     ها هاي متغیر از آن بودن هر دو و جواز فهم ) تا بتواند بر صامت167: 1373

دیـن   بودن صامتبر  ،عی صحه گذاردجهان طبی بودن صامت). اگر بتوان بر 181 ،138 :(همان دکن
  نماست. اساساً یک تعبیر متناقض» دین صامت« زیرا ؛توان نمی
  
  منابع

 .مرکز :تهران ،فاطمی فریدون ترجمۀ ،جوان هاي هگلی .)1373( الرنس استپلویچ،
  رسا. :تهران ،انبیا  بعثت  و خدا، هدف  آخرت .)1377، مهدي ( بازرگان
مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی  :قم ،ترجمۀ محمدعزیز بختیاري ،دین باب در نظریه هفت .)1382دانیل ( پالس،

  امام خمینی.
 .57 ش چهاردهم، الس ،انسانی علوم یشناس روشمجلۀ  ،»اجتماعیگرایی  ساخت« .)1387علی ( چاپرك،
  . تهران: مرکز نشر دانشگاهی ،از نظر ولتر  اسالم ).1374، جواد ( حدیدي
  و آمـوزش   انتشارات :تهران ، آذري  سهیل  ترجمۀ ،عصر ولتر ،9 ، جتمدن  تاریخ .)1370، ویل ( دورانت

  . اسالمی  انقالب
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 مطالعـات  ۀسسؤم :تهران ،تجربی علوم ۀفلسف در گفتارهایی ،فلسفی شناسی علم .)1371(، عبدالکریم  سروش
 ).پژوهشگاه( فرهنگی تحقیقات و

 .صراط فرهنگی مؤسسۀ :تهران ،ایدئولوژي از تر فربه .)1372( ، عبدالکریم سروش
  صراط. فرهنگی مؤسسۀ :تهران ،شریعت تئوریک بسط و قبض .)1373( ، عبدالکریم سروش
  .صراط فرهنگی مؤسسۀ :تهران ،داري دین و فکري روشن و رازدانی .)1377( ، عبدالکریم سروش
  .صراط فرهنگی مؤسسۀ :تهران ،نبوي  تجربۀ بسط .)1378( ، عبدالکریم سروش
  ماه. مرداد 25 ،835ش ، شرق روزنامۀ ،گوو گفت ،»عرفی سیاست تا هویت اسالم. «)1385، عبدالکریم ( سروش
 علـوم نامـۀ   فصـل  ،»دیـن  شـناختی  جامعـه  مطالعـات  در نظريهاي  گشایش«. )1387رضا ( زند، علی شجاعی

 .40ش  ،اجتماعی
 نی.: تهران ،1 ، جدین شناسی جامعه .)1388رضا ( زند، علی شجاعی
 علـوم  شناسـی  روش نامـۀ  فصل ،»داري دین سنجش براي مدل ساخت مبناي. «)1390(رضا  زند، علی شجاعی
 .68 ش سال هفدهم، ،یانسان
 تنظـیم  و تـدوین  دفتـر  :تهـران  ،2، ج شریعتی علی آثار مجموعه ،انقالبی خودسازي .)1361( علی شریعتی،

  .شریعتی علی آثار مجموعه
 مجموعه تنظیم و تدوین دفتر :تهران ،7، ج شریعتی علی آثار مجموعه شیعه، .)1375 و 1362( علی شریعتی،
  .الهام و شریعتی علی آثار
 بنیـاد  و انتشـار  سـهامی  شـرکت  :تهران ،23 ج آثار، مجموعه ایدئولوژي، و بینی جهان .)1386( علی شریعتی،

  .شریعتی علی فرهنگی
 . پویش :تهران ،نظریان  آرسن  ترجمۀ ،دینو   کاوي روان .)1356، اریک ( فروم

  . کاوه :تهران ،رضی  هاشم  ترجمۀ ،پندار  یک  آیندة .)1340فروید، زیگموند (
 :تهـران  ،ترجمۀ خشـایار دیهیمـی   ،چندفرهنگی نگرش با اجتماعی علوم امروزین فلسفۀ .)1381برایان ( فی،

  طرح نو.
  نو.  طرح :تهران ،کامشاد  حسن  ترجمۀ ،ایمان  دریاي .)1376(  ، دان کیوپیت
تخصصی وزارت امـور   ۀخان کتاب :تهران ،ترجمۀ فریبرز مجیدي ،ایدئولوژي مفهوم .)1380خورخه ( الرین،

 خارجه.
:  تهـران  ،محـیط   مرتضـی   ترجمـۀ  ،هگل  حق  در نقد فلسفۀ  گامی ،یهود  مسئلۀ  دربارة .)1381، کارل ( مارکس

  . اختران
  .نو طرح :تهران، دین از انسانی قرائت در تأمالتی .)1382( محمد شبستري، مجتهد
  . اسالمی  دفتر انتشارات :قم ،7-1، جلدهاي اسالمی  بینی بر جهان  اي مقدمه .)1362(  ، مرتضی مطهري
  معاصر.  نگاه :تهران ، در معنویت  مقاالتی  مجموعه ،در سپهر جان  سیري .)1381) ( (مترجم  ، مصطفی ملکیان
 ،5ش  ،شهري هم خردنامۀ ،گوو گفت ،»دینی نواندیشی  دربارة انفسی،شکنی  شالوده« .)1385( ، مصطفی ملکیان

  مردادماه.
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  . آگاه :تهران ، دستغیب  عبدالعلی  ترجمۀ، دجال .)1352(  ویلهلم  ، فردریک نیچه
  و نشر.  ترجمه  : پیک تهران ،اصغر حلبی  علی  ترجمۀ ،فلسفی  هاي نامه .)1369ولتر (

  . سخن :تهران ،فوالدوند  اهللا عزت  ترجمۀ ،و مسیحیت  نیچه .)1380(  ، کارل یاسپرس
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