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 اشاره
 

 

 چالشى ميدان به او دستاوردهاى ديگر مانند نيز دين جديد، دوره به شرب ورود با

 به كه نيستند اى ساده مفاهيم آن ديگر« ورزى دين» و« ايمان». است درافتاده عظيم

 ايمان درياى اينك كه موجى. دهند در تن عرفى هاى تحليل و ها توصيف به آسانى

 و انسانى علوم از بشرى، هاىدستاورد از بسيارى ساحل به است، كرده آشوب را

 فرا مبارزه به و زند مى پس را آنها گاه و كوبد مى تن مادّى، علوم تا گرفته اجتماعى

 هم ـ است جديد دوره در زيستن محصول كه ـ بشرى جديد هاى وضعيت .خواند مى

 و ها استدالل كفايت و اعتبار در هم و است افكنده مخاطره به را نانومم ايمان

 .داشتهاست روا ترديد دين، قلمرو در غيرعقلى و عقلى اىه برهان

 مفاهيم و خدا مرگ از و كند مى ترويج را ايمانى بى صراحت به گاه اگرچه موج، اين

 زيستن پى در و ـ حقيقت كشف قصد به كه است چنين نيز گاه اما زند، مى دم قدسى

 و نهد مى دين فراروى را وشبهاتى ها پرسش ـ بشرى جديد هاى وضعيت همان در

 از صادقانه و عالمانه دركى با كه است پژوهان دين بر. دارد پاسخ شنيدن انتظار

 پيش را دين خورشيد و بيابند ها پرسش اين براى سزاوار هايى پاسخ نوين، اقتضائات

 .دارند نگاه تر پرفروغ دينداران، چشم

 و پژوهان دين ـ بود زني دينى هاى آرمان پيروزى كه ـ اسالمى انقالب پيروزى از پس
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 براى عاملى عنوان به دين كفايت و اعتبار حقانيت، تا يافتند تازه مجالى شناسان اسالم

 نيز هايى توفيق با ترديد بى سترگ تالش اين. كنند ثابت را معنوى و مادّى تعالى

 كند مى ايجاب معاصر، جهان نوشونده اقتضائات با شدن رو روبه اما. است بوده همراه

 نگاه تابنده گذشته چنان رقيبان، و مخالفان با مصاف در را دين گوهر پژوهان، دين كه

 .دارند

 پژوهان دين كنگره دومين خود، رسالت ابالغ پى در كشور پژوهان دين دبيرخانه

 با همزمان كنگره، مقاالت. كرد برگزار قم در 9731 ارديبهشت در را كشور

 حاضرنيز، مجموعه. گرديد ارايه« پژوهان دين» انعنو با اى نامه ويژه در آن، برگزارى

 مى انتشار بار نخستين براى كه است كنگره اين در شده ايراد هاى سخنرانى گردآمده

 به توجه بر عالوه جديد شبهات جديد، ابزار به مجموعه اين گذارى نام در. يابد

 رانانسخن آنچه. است شده توجه نيز مقاالت عمومى محتواى پيشگفته،به نكات

 هم مقابل در جديد اقتضائات و دين آرايى صف به همگى اند گفته اينكنگره

 .گردد بازمى

 به را ديندارى اجتماعى هاى زمينه ايجاد دغدغه خود سخن در ارشاد محترم وزير

 نكته اين به توجه را دينى هاى پژوهش در اساسى موارد از يكى و اند آورده ميان

 و شود مى افراد پذيرى جامعه موجب كه اجتماعى نهادهاى از دسته آن كه اند دانسته

 شكل دينى تفكر چارچوب در اندازه چه تا بخشد، مى شخصيت و سو و سمت آنها به

 معارف ايم توانسته اندازه چه تا ما كه اند كرده مطرح را پرسش اين ايشان. است گرفته

 .كنيم بيان اجتماعى هاى قالبشيوه در را خود

 ايران گرفتن قرار و ايران به غرب فرهنگى نفوذ از تاريخى گزارشى در كنگره، دبير

 اقتضائات اين از دين تأثيرپذيرى چگونگى توصيف به جديد، اقتضائات ميان در

 كشور پژوهان دين دايمى دبيرخانه تشكيل چگونگى به سخن پايان در و. پردازد مى
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 را آن خود نظر به كه ـ بندى متقسي يك در ملكيان مصطفى استاد .نمايد مى اشاره نيز

 دسته هشت در را دينى شبهات ـ اند دانسته تر دفاع قابل ديگر هاى بندى تقسيم از

 نه و است شبهات اين تبيين و توصيف شامل تنها ايشان سخنرانى. اند كرده بندى طبقه

 به پاسخ در تا خواست نظران صاحب از تن چند از پژوهان دين دبيرخانه. آنها به پاسخ

 خواهش اين. آورند فراهم كتاب اين در چاپ براى را مقاالتى شبهات، اين از برخى

 ابوالفضل دكتر) دين خاستگاه: بود مقاالت اين نگارش آن حاصل و شد اجابت

 مقاله و( جوادى محسن دكتر) استدالل ضعف دليل به شبهه بروز ،(محمودى

 على االسالم حجت (.ىشاهرود عابدى على استاد) دين و علم معادالت سنجش

 سه ،معاصر پژوهى دين شناسى آسيب عنوان با بحثى در رشاد صادقى اكبر

 نه سنتى نه متجدد، سنتّى،) كنند مى بررسى را معاصر پژوهى دين در مهم جريان

 و افراط» و« جوآلودگى و زدگى سياست» ،«افراطى گرايى انفعال» به و( متجدد

 .كنند مى اشاره معاصر پژوهى ندي در مهم آفات عنوان به« تفريط

 شناسى دين و ايمان عنوان تحت را خود بحث مجتهدشبسترى محمد دكتر

 تاريخى شناسى دين و ايمان ميان آيا: كه كنند مى آغاز پرسش اين با تاريخى

 سير از گزارشى ارائه با ايشان. است مثبت پرسش اين به ايشان پاسخ هست؟ اى رابطه

 شكل دينى هاى پديده كليه كه رسيدند نتيجه اين به يمانا مفهوم تكوين تاريخى

 داده شكل را نظامى تاريخى، سيرى در كه است معنايى مجموعه يك اسالم، پيرامون گرفته

 زيست تاريخى هاى تجربه به هم و مكتوب متن به بايد هم ايمان مفهوم يافتن براى.است

 .كرد توجه شده

 رسالت و معاصر دينى نوانديشى عنوان با ودخ گفتار در واعظى احمد االسالم حجت

 ها آموزه اين بر دينى نوانديشان ايرادهاى دين، از سنتى قرائت هاى آموزه بيان ضمن حوزه

  .كند مى مرتب دسته شش در را
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 و پردازد مى فلسفى هرمنوتيك و معاصر نوانديشى ميان نسبت به سخن ادامه در ايشان

 در را فلسفى هرمنوتيك تر، دقيق تعبير به يا و مر،گادا هرمنوتيك دستاوردهاى اهمّ

 آن درك با حوزه اهل كه كند مى آرزو نويسنده مقاله، اين پايان در. رسد مى بر دسته هشت

 به ورود براى الزم آمادگى است، دينى متون فهم به ناظر كه هرمنوتيكى شبهات از دسته

 در رايج تفكر مخالفان تا ابند،بي را زبان به مربوط مباحث ديگر و هرمنوتيك مباحث

 راد محسنيان مهدى دكتر .نيابند را دينى متون فهم مبانى در تشكيك مجال علميه، هاى حوزه

 متدلوژى ضعف به اجتماعى علوم در تحقيقات متدلوژى عنوان با گفتارى در

 توسعه از تاريخى گزارشى بيان با و كند مى اشاره ايران در علوم هاى حوزه تمام در تحقيق

 نيازهاى هم نيازها اگر. شوند بومى متدها كه كند مى توصيه غرب، در تحقيق هاى متدلوژى

 توليد را آثارى توانست خواهيم شوند، تركيب هم با مقوله دو اين و باشد بومى شده شناخته

 .باشد معاصر نيازهاى گوى پاسخ كه كنيم

 اينترنت در پژوهشى ىآوردها دست عنوان با خود گفتار در سميعى محمد مهندس

 كندى علل از يكى دينى، تحقيقات در اينترنت از استفاده ضرورت بر تأكيد ضمن

 ابزارهاى نداشتن اختيار در را اسالمى علوم به مربوط موضوعات در پژوهشى هاى حركت

 كه كند مى تأكيد اينترنت هاى ويژگى برشمردن ضمن ايشان. داند مى پژوهش براى كارآمد

 شبكه روى بر اسالمى علوم در سراسرى و جامع رسانى اطاّلع نظام يك اگر جاست به بسيار

 اسالمى سراسرى رسانى اطاّلع پايگاه» اجمالى معرفى به پايان در ايشان. بگيرد قرار اينترنت

  .پردازد مى« (پارسا)

 زا ترى دقيق توصيف ارايه به مجموعه، اين چاپ است اميدوار كشور پژوهان دين دبيرخانه

 .رساند يارى دينى هاى پژوهش حوزه در شبهات و ها كاستى

 صاحبى محمدجواد                                                                      
 كشور پژوهان دين ريزى برنامه شوراى دبير
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 اجتماعى نهادى مثابه به دين
 

 

 9جامعى مسجد احمد

 

 معصومه حضرت منوّر مرقد كنار در داد فيقتو ما به كه شاكريم را خداى

 .بكنيم برگزار را پژوهان دين گردهمايى دومين عليهاالسالم،

 محورى و اصل عنوان به پژوهى دين مسأله حوزوى، و دينى هاى فعاليت حوزه در

 از ديگرى حوزه شاهد ما وجه، اين كنار در. است داشته وجود االيام قديم از كه است

 هاى عرصه تسخير حوزه در و دارد توجه دنيايى زندگى ساحت به كه هستيم علوم

 در و يكديگر مكمل وجه، دو اين. كند مى تالش جهان اين آبادانى و مادى زندگى

 و انديشه حوزه در ما بزرگان كه را مبنايى اگر رو اين از هستند؛ هم با متقابل رابطه

 كنند مى بيان اركان به عمل و زبانى اظهار قلبى، اعتقاد معناى به دينى عمل

 حوزه در. است شده اساسى هاى چالش باعث ركن، سه هر در جديد بپذيريم،دانش

 كه هستيم مواجه جديد شناختى هستى و شناختى انسان شناختى، معرفت دعاوى با دينى اعتقاد

 ديگر، اتفاق. است كشانده چالش و بحث به را انديشه پژوهانه دين هاى عرصه

                                                           
 

 .اسالمى ارشاد و فرهنگ وزير.  
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 اين به توجه شد، قرائت رهبرى معظّم مقام پيام در آنچه. است ها انهرس وسيع گسترش

 اطالعات و ارتباطات وسيع شبكه كه بريم مى سر به جهانى در ما كه است نكته

 نديده را مسائل اين توانيم نمى ما و شود مى مشكالت و مسائل سريع انتقال موجب

 .باشيم نداشته مناسبى برخورد آن با و بگيريم

 عملى عرصه شود، توجه آن به بايد پژوهى دين مطالعات حوزه در كه سوم عرصه

 موجب تواند مى كه كرده تفسير اى گونه به را عمل عرصه جديد، دانش. است

 حوزه در بخواهيم اگر ديگر عبارت به. شود دينى معارف گسترش مانع يا گسترش

 اجتماعى نهادهاى از تهدس آن كنيم معلوم بايد كنيم، مطالعه و فعاليّت دينى معارف

 چه تا دهد مى شخصيت و سو و سمت آنها به و شود مى افراد پذيرى جامعه موجب كه

 خود معارف ايم توانسته اندازه چه تا ما و گرفته شكل دينى تفكر چارچوب در اندازه

 زبانى اقرار حتى و قلبى اعتقاد فقط. كنيم بيان اجتماعى نهادهاى و ها شيوه قالب در را

 از دين جدايى معناى به سكوالريسم .نيست دينى و سكوالر هاى نظام بين فارق هوج

 دينى اعتقاد كه كسانى هستند هم سكوالرها ميان در گرنه و است سياست و اجتماع

 در ما دارند، هم فردى عمل و زبانى اقرار حتى و پايبندند نيز خود اعتقاد به و دارند

 به بتوانيم كه داشت خواهيم توفيق انىزم حكومت، عرصه در دين حضور دعوى

 درساحت را دين و بشويم اجتماعى مختلف هاى عرصه وارد دار سازمان نحوى

 عظيمى هاى چالش با صورت اين غير در كنيم، نهادينه را آن و داخل اجتماعى،

 خواهند مشكل دچار خود دين اظهار براى نيز متديّنان حتى كه شد خواهيم مواجه

 تحقيقات كه اين و آيد مى پيش گذارى سياست و ريزى برنامه بحث حوزه، اين در .بود

 و باشد عمل منشأ ريزى برنامه و گذارى سياست حوزه در است توانسته اندازه چه تا ما پژوهانه دين

 فراهم جامعه در را دينى، عمل شرايط درحقيقت و دينى، جامعه يك تحقق شرايط

 وجود به ما جامعه در را اساسى هاى زيرساخت هك دوم و اول برنامه دو در ما. كند
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  اى برنامه در ما گذاران سياست. بينيم مى ها سياست و اهداف در را نگرانى اين آورد،

 تحقق و اسالم شناخت افزايش اند، كرده تدوين اجتماعى و فرهنگى توسعه براى كه

 فضايل رشد .گرفتند نظر در كالن سياستى عنوان به را آن هاى ارزش به بخشيدن

 برنامه اين در كالن سياست عنوان به مذهبى هاى عرصه در جوانان هدايت و اخالقى

 هاى راه متضمن شود، مى ديده برنامه اجزاء در كه آنچه اما است، شده گرفته نظر در

 و اهداف مؤيّد برنامه، اجزاء ديگر عبارت به نيست؛ نهادها اين ايجاد براى اجرايى

 هايى زمينه و اهداف بين گسستگى نوعى و نيست دوم و اول نامهبر كالن هاى سياست

 و اول برنامه كه رسد مى نظر به. دارد وجود است، الزم اهداف آن تحقق براى كه

 توسط ـ پردازد مى نظام كالن اهداف به كه ـ برنامه مقدمه و گروهى، توسط دوم

 به اين و است، هگرفت قرار يكديگر كنار در دو اين و شده تنظيم ديگرى گروه

 .است انجاميده آن اجراى و برنامه در عمل و نظر در دوگانگى

 دينى فرهنگ جايگاه به اهتمام توجه، نقطه سوم، برنامه در شد گفته آنچه به توجه با

 زمينه در عمومى نهادهاى مشاركت افزايش و ريزى برنامه و گذارى سياست نظام در

 ايجاد مسأله كه تفاوت اين با است، بوده برنامه اين محورهاى عنوان به دينى تبليغات

 در باورى دين گسترش براى. است كرده شاخص را سوم برنامه اجتماعى نهادهاى

 در نمونه عنوان به است؛ شده بينى پيش اجرايى اجزاى و ابواب سوم برنامه در جامعه،

 بر و ساجدم كنار در شهرها اجتماعى، نهاد عنوان به شهرنشينى، و شهرسازى حوزه

 حالل رعايت به ملزم را خود كه ـ مؤمن فرد يك براى و گرفتند مى شكل آنها محور

 مناسب مكانى به كه شد مى ايجاد شرايط اين ـ دانست مى مكروه و واجب و حرام و

 تجارت و زندگى محل متوسط فاصله. باشد داشته دسترسى خود فرايض انجام براى

 فرايض اجراى امكان شرايطى چنين در و ودهب متر دويست حدود عبادت محل از

 در. است ساخته فراهم اجتماعى اوضاع را دينى عمل شرايط يعنى است؛ فراهم دينى
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 بودن فراهم امكان چگونه شود نمى رعايت وضعيت اين كه شهرى جديد مناسبات

 وجود با اكباتان مثل بزرگى شهرك در مثالً دارد؟ وجود فرد براى دينى عمل شرايط

 در است؟ فراهم تابستان در افراد براى دينى عمل امكان آيا چگونه، مسجد يك نهات

 و صد بند. كنيم اقدام چگونه بايد باره اين در كه است شده بينى پيش سوم برنامه

 براى مساجد و مذهبى فضاهاى گسترش اهميّت باب در سوم برنامه در سه و شصت

 در بند اين. است شده ابالغ مختلف هاى دستگاه به و شده گرفته نظر در مسأله اين

 آن براى و كرده توجه معنويت و اسالم گسترش به كه است بندى ازاى به ما حقيقت

 اهميّت به توجه با كه شده پيشنهاد بند اين در. است كرده پيشنهاد اجرايى راهكارهاى

 و احيا و ساز و ساخت براى دهى، سامان اصل حفظ ضمن مذهبى، فضاهاى گسترش

 و روستايى و شهرى شوراهاى و مردمى هاى مشاركت طريق از مساجد تجهيز و تعمير

 براى همچنين. شود انجام كارهايى برنامه، اجراى هاى سال طى مربوط هاى دستگاه

 مقام و امام حضرت واالى هاى انديشه از گيرى بهره و قرآنى و دينى معرفت اعتالى

 در شهادت و جهاد فرهنگ و انقالب رىفك مبانى تحكيم منظور به رهبرى معظّم

 براى. است شده پيشنهاد اجرايى محورهاى نوجوانان، و جوانان در ويژه به جامعه،

 از را نكته اين من. است شده بينى پيش اساسى كارهاى زمينه اين در پژوهشى مراكز

 را نويى فضاى پژوهى دين حوزه در ما باشد الزم شايد كه كنم مى عرض بابت اين

 هاى زمينه كه است تحقيقاتى فضايى آن و شده، توجه آن به كمتر كه كنيم يجادا

 توسعه و كند مى ايجاد را امر اين متولى نهادهاى كند، مى فراهم را ديندارى اجتماعى

 دوگانگى از و دهد مى گسترش جامعه نهادهاى و زندگى اجزاء در را دين و دهد مى

 .كند مى جلوگيرى عمل و نظر بين

 اين هدف. شود مى مطرح پژوهشى هاى فعاليت از جديدى حوزه كه است رو اين از

 اعتالى. است اجتماعى نهادهاى و جامعه در دين تحقق براى سازى زمينه حوزه
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 شده پيشنهاد هدف اين به رسيدن براى راهكارى عنوان به نيز قرآنى و دينى معرفت

 نيز قانون در موظّف هاى خانه وزارت و ها دستگاه همه پژوهشى مراكز همچنين. است

 مراتب جهت از كه مخاطبان مختلف اقشار با امروز جامعه در ما. مسئولند باره اين در

 كه است رو همين از. داريم كار و سر مختلفند اجتماعى پايگاه و تحصيلى و علمى

 هانهپژو دين تحقيقات زمينه همه، اين. نيازمنديم ارزشيابى و تحقيقات به زمينه اين در

 و گذاران ستسيا به را راهكارهايى و باشد عملى آثار منشأ بتواند كه كند مى فراهم را

 .كند پيشنهاد ريزان برنامه

 نيازمند پژوهى دين هاى فعاليّت حوزه در ما: كنم مى عرض را نكته چند مطالب بندى جمع در

 پاك نيت يا و گويا و روشن پيام به توجه فقط كه بدانيم بايد. هستيم ارزشيابى هاى پژوهش

 و جامعه فرهنگى و فكرى فضاى گستردگى به توجه با بلكه. نيست كافى مبلّغان قلب در

 يافتن براى است الزم تحصيل و جنس سن، لحاظ از اجتماعى مختلف طبقات گوناگونى

 اين ارزشيابى در. كنيم ارزشيابى دقت به را موجود هاى روش و كنيم تالش جديد هاى روش

 :دهيم پاسخ هايى پرسش چنين به بايد اه روش

 بيان كامل طور به را دينى محتواى و پيام توانند مى اندازه چه تا جديد ابزارهاى و ها رسانه ـ

 كنند؟

 دارند؟ وضعى چه ميانه اين در ما سنتى هاى رسانه ـ

 دارند؟ اى ويژگى چه كنند، مى ايجاد سنتى و جديد هاى رسانه كه اى رابطه نوع ـ

 را تأثير بيشترين تا بگيريم كار به بايستى را هايى رسانه چه مختلف، هاى پيام مخاطبان راىب ـ

 بگذارند؟

 ممكن يا است؟ مفيد پيام هر براى رسانه هر آيا جديد، هاى رسانه ماهيت به توجه با ـ

 دريافت ديگرى نحو به پيام كه بوده مكرّرى موارد باشد؟ داشته عكس نتيجه است

 .است بوده مخاطب و رسانه از ناشى اين و شده
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 در كه است مباحثى از آنها، توفيق عدم و توفيق جهت از ها روش يابى ارزش مسأله

 را دين عرصه خواهيم مى اگر. بپردازيم آنها به بايد ارزشيابى هاى پژوهش حوزه

 اين به بايد كنيم، استخراج دين حاق از را اجتماعى مسائل و دهيم گسترش

 .كنيم توجّه اه ارزشيابى

 تبليغ براى واحدى سياست ما است ممكن. است نيازسنجى هاى پژوهش ديگر، مسأله

 مختلفِ نيازهاى براى بتوانيم نيازسنجى، از استفاده با بايد اما باشيم، نداشته اختيار در

 بنابراين كنيم؛ ارائه را دينى متناسب فرهنگى محصوالت اجتماعى، مختلف هاى گروه

 نيازسنجى باشد، اثر منشأ تواند مى دينى هاى پژوهش حوزه در كه هايىمحور از يكى

 باره در آنچه. است آموزشى و اجتماعى اى، رسانه هاى سياست حوزه در ويژه به

 دادن دخالت و گسترش و دينى نهادهاى تحقق به ناظر شد بيان اجمال به سوم برنامه

 كه است اى گسترده تحقيقات نيازمند مهم اين تحقق. است اجتماعى امور در دين

 و آثار منشأ زمينه اين در توانند مى ما پژوهان دين ويژه به و علميه هاى حوزه شك بى

 و قلبى اعتقاد حوزه در ما كه است صورت اين در. باشند اى ارزنده هاى راهنمايى

 تحقق شرايط و بينيم مى اجتماعى فعاليت يك قالب در را عمل مسأله اركان، به عمل

 در امروز منكر از نهى و معروف به امر. كنيم مى فراهم جديد هاى قالب در را آن

 نيازمند زمينه اين در ما نهادهاى. دارد ترى گسترده بسيار معناى جديد، هاى قالب

 از و بشناسد را عالم امروز مقتضيات بايد طرفى از تحقيقات اين. هستند تحقيقات

 جمع با كه هستند كسانى ما پژوهان دين. اشدب داشته را دارى دين هاى دغدغه طرفى

 و رهگشا زمينه اين در و شوند مى عرصه اين وارد دينى هاى دغدغه و روز مقتضيات

 .هستند راهنما

 را ترى بزرگ هاى گام بتوانيم گذارى نام اين بركت به جديد سال در كه اميدوارم من

 دين بخواهيم ما اگر كه دارم يدتأك نكته اين به ويژه به. برداريم پژوهى دين حوزه در
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 نظام ريزى، برنامه نظام قالب در ما هاى پژوهش بايد دهيم، گسترش جامعه در را

 فراهم اجتماعى نهادهاى در را دين گسترش هاى راه اجرايى، نظام و گذارى سياست

. شويم رو روبه اعتقاد و عمل در دوگانگى با است ممكن صورت اين غير در. بكند

 كند، فراهم اجتماعى نهادهاى در را دين گسترش هاى راه ما هاى شپژوه اگر

 هاى پژوهش با قطعا اين و بدهيم بسط جامعه در نهادينه صورت به را دين توانيم مى

 .است ميسّر ارزشيابى و نيازسنجى حوزه جمله از مختلف هاى حوزه در مداوم
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 نوين اقتضائات و پژوهى دين
 

 

 9صاحبى محمدجواد

 

 

 قولكَ و انتقلتَ تُحصى، ال نِعَمَهُ مَن يا يَنسى، ال حافِظا يا الرّحيم الرّحمن اللّه بسم

 .لحافظون له انّا و الذّكرَ نزّلنا نحن انّا: الحقُّ

 و حوزوى فرهيختگان و دينى علوم فانمؤل و محقّقان عالمان، حاضران، همه خدمت

 گونه به را نكته چند وظيفه، مانجا باب از و كنم مى عرض مقدم خير دانشگاهى

  هاى انسان مسئوليّت احساس همان هايى فعّاليّت چنين اصلى انگيزه. كنم مى بيان فشرده

 حدود دانيم مى همه. است زمان مقتضيات و واقعيّات برابر در طبيعى واكنش يا متعهد

 نتمدّ هجوم اين. است شده سرازير اسالم دنياى به جديد تمدّن كه است قرن دو

 سرك ديگر جغرافياهاى و مرزها به كه است بشر كنجكاوى لحاظ به يا جديد

 از تا چيست بشر آوردهاى دست و گذرد مى چه دنيا در ببيند خواهد مى و كشد مى

 كه است دليل اين به يا كند، استفاده طبيعى نيازهاى رفع و رفاه به رسيدن براى آنها

                                                           
 

 .كشور پژوهان دين ريزى برنامه شوراى دبير.  
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 خصوص به ماند، نمى محدود غرافيايىج مرزهاى چارچوب در تمدّن و فرهنگ فكر،

 استعمار با صنعتى، كاالهاى مصرف بازار و اوليّه موادّ به نياز دليل به كه جديد تمدّن

 .بود همراه اسالمى شرق خصوص به غنى كشورهاى

 طرف يك از: شد اسالمى بزرگ سرزمين وارد مختلف مرزهاى از غرب استعمار

 به بناپارت ناپلئون حمله ديگر طرف از و هندوستان در شرقى هند كمپانى تشكيل

 فتوح غربى، كشورهاى تحريك با ايران به تزارى روسيه هجوم ديگر سوى از و مصر

 در ولى داشت، همراه به استعمارگران بيشتر براى را سياسى فتوح آن دنبال به و نظامى

 در. بود حمطر اسالمى ملل بر فرهنگى و فكرى گذارى تأثير همه، از بيشتر ميان اين

 مانند دادند؛ نشان خود از نظامى هاى واكنش اسالمى ملل جديد، پديده اين برابر

 جديد، ديپلماسى كه دانيم مى همه .تزارى روسيه برابر در عالمان و مردم حضور

 .بود غرب تمدّن تهاجم محصول

 همه از. نبود جديد تمدّن با رابطه برقرارى و شدن هماهنگ جز اى چاره ميان اين در

 و فلسفى مختلف هاى مكتب .است مطرح هجوم اين فرهنگى و فكرى آثار تر مهم

 مسئول و متعهد هاى انسان. شد اسالمى هاى سرزمين وارد هجوم اين از پس سياسى

 هاى واكنش دادن نشان از ناگزير و باشند اعتنا بى واقعيت اين برابر در توانستند نمى

 به و كرد مثل به مقابله بايد نظامى هاجمت هنگام كه گونه همان.بودند مناسب

 به و بينگارند ناديده را واقعيّت اين است ممكن بعضى. شد مجهز تكنولوژىنظامى

 را مشكلى و است مسأله صورت حذف اين، باشند؛ اعتنا بى آن به عوامانه اى گونه

 هاى واكنش كردند سعى غرب، تمدن سيطره ابتداى از مصلح متفكّران. كند نمى حل

 سياسى، استعمار برابر در اسدآبادى الدّين جمال سيّد مرحوم .دهند نشان خودشان از متناسب

 برابر در نيز و گرفت پيش در ابتكارى و متناسب هاى روش غرب، اقتصادى و فرهنگى

 و علم بحث. نشانداد متناسب العمل عكس نوظهور هاى فلسفه و غرب تفكّر سيطره
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 سيّد آثار در بار اوّلين( ناتوراليسم يا نيچريه) جديد مادّى هاى فلسفه ميان تقابل و دين

 هاى انديشه باره در بحث با سيّد همچنين. شدهاست مطرح اسدآبادى الدّين جمال

 به نقّادانه نگاه و دموكراتيك حكومت و دموكراسى مانند مباحثى و غرب سياسى

 كارى چنين نيز عبده محمّد مرحوم. فراخواند چالش به را غرب جديد انديشه آنها،

 بحث اصالً .گرفت چالش به را غرب جديد معرفت متعددى، هاى رساله در او. كرد

 شده مطرح عبده محمّد شيخ آثار در منقّح طور به بار اوّلين شايد زمان مقتضيات

 تمدن بتوانيم اينكه براى كرد پيشنهاد اسالم دنياى فقيهان و متفكران به عبده. است

 نكات و جذب را مثبتش نكات و كنيم هضم اسالمى انديشه قوى مههاض در را غرب

 معامالتى احكام و عبادى احكام بين كه اين جز نداريم اى چاره كنيم، دفع را اش منفى

 امّا تغييرند، غيرقابل و تعبّدى تنصيصى، عبادى احكام چون شويم؛ قائل تفكيك

. هستند امضايى احكام از بلكه سىتأسي احكام از نه عبده، نظر مطابق معامالتى، احكام

 مصالح با را مساقات و مضاربه مانند هايى پديده چون مقدّس شارع نمونه براى

 .است پذيرفته را آنها است، نديده تنافى در اسالمى

 نوانديشى» و« اسالمى انديشه اصالح» ،«دينى فكر احياى» نام با كه رويكردهايى

. است جديد موج اين بازتاب است؛ هشد مطرح اسالمى شرق سراسر در« دينى

 ظهور خصوص به. است گرفته شكل رويكردها همين بستر در ما اسالمى انقالب

 مقدّسه علميّه حوزه در. است اسالمى انقالب محصول دينى، تحقيقاتى مؤسّسه صدها

 همين. هستند اطّالع بى يكديگر كار از اما كنند، مى فعّاليّت متعدّدى مؤسّسات قم،

 سطحى كارهاى و كارى باره چند كارى، دوباره كه است شده سبب طالعا عدم

« معجم» تدوين براى تحقيقى مركز چندين كه بينيم مى گاه. كند پيدا گسترش

 معجم» مثالً تا شود مى صرف بودجه و انسانى نيروى همه اين. كنند مى گذارى سرمايه

 و قم تهران، در زمان هم ـ است اى ارزنده تالش كه اين رغم على ـ« االنوار بحار
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 عهده به را كارها اين معرّفى وظيفه رسانى اطاّلع دستگاه يك اگر! شود تهيه مشهد

 به ترجمه كار در است همچنين شد؟ مى كارى دوباره همه اين هم باز آيا گرفت، مى

 . شود مى انجام همزمان، متن، يك از ترجمه چندين گاه هماهنگى، عدم دليل

 همين به. است قوى رسانى اطاّلع دستگاه يك وجود نيازمند ها فعّاليّت ناي دادن انجام

 ارشاد وزارت محترم مسئولين قم، علميّه حوزه پژوهشى مراكز با رايزنى از پس دليل

 امر اين متولّى بايد مركز يك كه رسيديم نتيجه اين به دانشگاهى پژوهشى نهادهاى و

 توسعه براى كه وظايفى به بنا اسالمى ادارش و فرهنگ وزارت كه بود  طبيعى. شود

 دبيرخانه ريزى برنامه شوراى در ما. شود كار اين متولّى دارد، دينى فرهنگ

 براى. كرديم دعوت همكارى براى پژوهشى مؤسّسات و نهادها از كشور پژوهان دين

 قرار نهاد اين پژوهشى شوراى در را مراكز اين تمام توانستيم نمى چون ـ كار اين

 ما به را خود پژوهشى مسئوالن كه خواستيم بزرگ مؤسّسه هشت يا هفت از ـ هيمد

 اين و اند پذيرفته را كار اهمّيّت و ضرورت اينك ما پژوهشى همكاران. كنند معرّفى

 نمونه براى دارد؛ متعددى وظايف پژوهان دين دبيرخانه .است كرده پيدا تحقّق هدف

 و مراكز ميان هماهنگى و ارتباط ايجاد و پژوهى يند مراكز و محقّقان به رسانى اطّالع

 دينى علوم مصنّفان و محقّقان كه همين. موقع به رسانى اطّالع طريق از پژوهشگران

 مطّلع همديگر كار از و بنشينند هم كنار چنينى اين اجتماعى در سال در بار دو ـ يكى

 بزرگ نمايشگاه داريم نظر در آينده در. ماست كار هاى جلوه از يكى شوند،

 اقدام دست در هاى طرح و آوردها دست  سات،ؤسم تا دهيم تشكيل را پژوهشى دين

 .بگذارند نمايش به را خود

 كار. است دبيرخانه اين ديگر هاى جلوه از نيز دينى علوم برتر پژوهشگران از حمايت

 ارشاد و فرهنگ محترم وزارت حمايت و كمك با كه گذشته سال در ما ديگر

. بود برتر هاى پژوهش معرّفى و ارسال براى ها پژوهشگاه از دعوت شد، اجرا مىاسال
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 و فانؤلم از نفر ده حدود شكوهى با بسيار جلسه برگزارى با و شد انجام كار اين

 رسيدن براى علمى راهكارهاى و ها برنامه. شدند حمايت و تشويق دينى علوم مصنّفان

 :ايم كرده نىبي پيش صورت اين به را اهداف اين به

 اهداف راستاى در خارجى و داخلى انديشمندان با علمى هاى نشست برگزارى ـ

 دبيرخانه؛

 دينى؛ علوم پژوهشگران به رسانى اطّالع ويژه نشريه انتشار ـ

 كشور؛ در پژوهى دين وضعيت بررسى ـ

 52 در بار نخستين كه ضرورى مباحث طرح و پژوهان دين ساالنه كنگره تشكيل ـ

 شد؛ برگزار« پژوهى دين هاى آسيب و موانع» عنوان با 33 سال هآذرما

 ميدانى؛ هاى پژوهش و رايانه اينترنت، قبيل از رسانى اطاّلع جديد ابزار كارگيرى به ـ

 .دين حوزه پژوهشگران و پژوهى دين مؤسسات به رسانى اطّالع خدمات ارائه ـ

 برگزار« جديد ابزار جديد، اتشبه» عنوان با پژوهان دين كنگره دومين كه اكنون هم

 در كه كرديم دريافت را كنگره سوى و سمت با متناسب مقاالتى است، شده

. گرفت قرار معظّم سروران اختيار در و شد چاپ ،«پژوهان دين» نام به اى مجموعه

 . است شده عرضه جدا اى مجموعه در نيز قبلى هاى سخنرانى
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 تهيه بار اوّلين براى خبرنامه اين. ماست اقدام دست در هاى طرح از خبرنامه يك انتشار

 با. شد آگاه مؤسّسات اقدام دست در كارهاى از توان مى آن به مراجعه با و شود مى

 در. گيرد نمى صورت سطحى كارهاى و كارى دوباره مطمئنا كارها اين از آگاهى

 وزير خصوص به پژوهى دين مراكز حمايت از ما مقدّس هاى فعاليّت اين دادن انجام

 اين اميدواريم بوديم؛ برخوردار ديگران و استان كل مدير و مقام قائم ارشاد، محترم

 جمعى چنين در دينى علوم پژوهشگران كه مقدار همين. باشد داشته ادامه ها حمايت

 همچنين .باشد ثمربخش تواند مى هستند مطّلع هم كار از و اند شده حاضر

 . بود خواهد تر روشن و بهتر اى آينده گشاى راه دش خواهد ارائه كه پيشنهادهايى
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 دينى شبهات بندى طبقه
 

 

 9ملكيان مصطفى

 

 مقدمه
 چه پژوهانه، دين مسائل ترين مهم از يكى باره در كوتاه فرصت اين در دارم قصد بنده

 اين موضوع. گفت خواهم سخنانى اسالم، جهان از خارج در چه و اسالم جهان در

 كه اين بدون من. است علم و دين حوزه در« جديد شبهات و جديد ابزار» ها سخنرانى

 گفت سخن جديد هاى شبهه از توان مى آيا كه بگيرم نكته اين بيان با را سروران وقت

 ها فرض پيش اين آيا و دارد هايى فرض پيش« شبهه» تعبير بردن كار به آيا كه اين و

 مباحث از يكى پژوهانه، دين مطالعات حوزه در كه كنم مى عرض نه، يا اند دفاع قابل

 .است« دينى شبهات بندى طبقه» ما روزگار در مهم

 اينكه براى اما برد، نام را آنها و كرد ذكر پراكنده صورت به توان مى را دينى شبهات

 بررسى بايد پژوهانه دين مطالعات از اى حيطه چه در را شبهات از دسته هر شود معلوم

 امروز. است مهم است، آمده پديد دين درباره كه هايى شبهه خودِ دىِبن تقسيم كرد،

                                                           
 

 .كالم و فلسفه مدرس و محقق.  
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 بندى تقسيم طرز باب در غرب جهان در خصوصا آكادميك، محافل از بسيارى در

 هر كه برد پى توان مى اينجا از. گيرد مى در مفصّلى هاى بحث دين، به مربوط شبهات

 كشورهاى در كه همچنان ست،ني نهايى بندى تقسيم دينى، شبهات بندىِ تقسيم گونه

 بسا چه محفل اين در. است نگرفته صورت بار نخستين براى ها بندى تقسيم اين غربى

 .بيايد نظر به نو بحثى بندى، تقسيم اين نفس

 سعى و كنم مى نقل است، تر دفاع قابل آيد مى نظر به كه را خودم بندى تقسيم بنده

 منتقل گرامى مخاطبان به را شبهات اين جغرافياى موجز، بسيار صورت به كه كنم مى

  .كنم

 اديان يا و غربى اديان نيز و غيراسالم يا اسالم از اعم را، دين كه گفت بايد ابتدا

 هستى از تفسيرى اوالً دين: كرد تقسيم بخش سه به توان مى شرقى، اديان و ابراهيمى

 اين در انسان عنوان به تو، گويد مى گاه آن و كند مى ارائه هستى در انسان موضع و

 در و هستى تفسير در دين آنچه مجموعه از. دارى را منزلت اين و جايگاه اين هستى،

 دگماهاى» غربيان، تعبير به و« دين عقايد» به كند مى ارائه هستى در انسان موضع باره

 .كنيم مى تعبير «دين

 اين به تو تمنزل و هستى كه حاال: گويد مى انسان به كه است اين دين دوم كار

 آنچه مجموعه. شود مى توصيه تو، به زندگى براى خاصى شيوه شد، تفسير صورت

 .شود مى بررسى دين« اخالقيات» يعنى دين، دوم بخش در گويد، مى باب اين در دين

 اعمال از اى مجموعه در را پيشين بخش دو كه است بخشى دين سوم بخش

 حج روزه، نماز، مانند اعمال اين جموعهم. كند مى ارائه شعائرى و مناسكى سمبليك،

 از تفسيرى آغاز، در دين بگوييم توانيم مى بنابراين. ناميم مى« دين عباديات» را...  و

 براى خاصى شيوه تفسير، اين اساس بر بعد دهد، مى دست به انسان منزلت و هستى

 در زگونهرم صورت به را توصيه و تفسير اين سوم، مقام در و كند مى توصيه زندگى
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 دين گفت توان مى حيث اين از. كند مى متجلى مناسكى و شعائر اعمال از اى مجموعه

 .دينى عباديات و دينى اخالقيات دينى، عقايد: است قسم سه به تقسيم قابل

 دينى، عقايد بخش به ترتيب، به را دين به مربوط هاى شبهه توان مى اساس اين بر 

 بتوان را شبهات اين مجموعه شايد. دانست مربوط نىدي عباديات يا و دينى اخالقيات

 دينى هاى بخش از يكى در قسم هشت اين از يك هر. كرد تقسيم قسمت هشت به

 كه چرا كنم؛ مى برگزار اختصار به را سخن اينجا در .است گويى جواب و بحث قابل

 .شد هدخوا طوالنى كالم كنم، بازگو را ترتيب اين پيشنهادكردن داليل بخواهم اگر

 دين غيرمعرفتى خاستگاه. 1
 بر را ما و كنند مى شبهه« دين خاستگاه» باره در كسانى كه است اين نكته نخستين

 باشد؛ داشته غيرمعرفتى منشأ دين نكند كه دهند مى هشدار بسا چه و دارند مى حذر

 به متدين يا عام معناى به متدين) است كرده متدين را ما غيرمعرفتى امر يك نكند

 مجموع كه معتقدند ها انسان چرا بپرسيم اگر(. اسالم يا مسيحيت مثالً خاص دين

 براى دانان رياضى كه دليل اين به گفت خواهند است، درجه 981 مثلث يك زواياى

 اين به اعتقاد با ها انسان كه است اين سخن اين معناى. اند كرده اقامه برهانى قضيه اين

. اند نرفته دور به طلبى حق حيطه از است درجه 981 مثلث يك زواياى مجموعه كه

 بنابراين و برسند اعتقادى چنين به ها انسان كه است شده موجب معرفتى عوامل

 .است نداشته دخالت اعتقاد اين در غيرمعرفتى امر هيچ كه باشند آسوده توانند مى

 فالن از روز فالن در كه معتقدى كجا از كه بپرسيد من از اگر: آورم مى ديگرى مثال

 اين به تحقيقات دادن انجام از پس است ممكن من اى، آمده دنيا به سال فالن از ماه

 اين اگر. ام آمده دنيا به سال فالن از ماه فالن از روز فالن در واقعا كه برسم نتيجه

 و ماه و روز باب در من بعد، به آن از باشد من اختيار و دسترس در واقعا تحقيقات

 چنين اگر اما.  است معرفتى مسائل حيطه در كامالً كه دارم اعتقادى ودمخ تولد سال
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 و ماه و روز باره در نكند كه هست توهّم اين جاى نباشد، من دسترس در تحقيقاتى

 كرد، رشد من ذهن در شبهه اين اگر! باشم مادرم و پدر القائات از متأثر تولدم سال

 آزرده شدت به اند، داده فريبش كند اساحس وقتى انسان چون چرا؟ شوم؛ مى ناآرام

 بيمار كه است اين روانى هاى نابسامانى از بسيارى علل ترين بزرگ از يكى. شود مى

 مطرح را پرسش اين ها، شبهه از قسم اين. اند داده فريب را او يابد درمى ناگهان

 مانند) داريد باور خود اعتقادات به معرفتى مسائل پرتو در متديّنان شما آيا كه كند مى

 القاءها، اثر در يا( است درجه 981 مثلث يك زواياى مجموعه كه اين به اعتقاد

 اميدها و ها بيم و ها نفرت و ها عشق گروهى، و فردى هاى منفعت ها، فريب ها، تلقين

 كرده معتقد را شما غيرمعرفتى امور اين نكند ايد؟ شده باورمند اعتقادات اين به

 !باشند؟

 امور: اند تقسيم قابل كلى دسته سه به خود، امور، اين هستند؟ چه يرمعرفتىغ امور اين

 و( روانى ـ روحى) نفسانى و فردى غيرمعرفتى امور جسمانى، و فردى غيرمعرفتى

 و فردى امور تأثير تحت ما كه اند شده مدعى كسانى حتى. اجتماعى غيرمعرفتىِ امور

 يك ترشح با كه طور همان معتقدند نيز نىكسا. ايم كرده پيدا اعتقاد دين به جسمانى

 او جنسى غريزه كم، ترشح با و شود مى جنسى غريزه داراى انسان بدن، در غدّه

 گرايش ها انسان ترشح، هنگام كه هست انسان در اى غده همچنين شود، مى ضعيف

 اين خواهم مى اما. باشد افراط غايت در است ممكن مطلب اين. كنند مى پيدا دينى

 كه گفت نخواهد گرفت، جدّى را گفته اين كسى روزى اگر كه كنم عرض را هنكت

 ! كنم مى تنظيم را ام زندگى غده يك تأثير تحت من

. نيست جا اين بحثشان جاى آنها بودن مهم وجود با كه هستند دين منشأ باب در شبهاتى شبهات، نوع اين

 توجّه جسمانى فردىِ عامل به كه كسانى نيز و شناسان جامعه شناسان، روان شناسان، زيست

 . اند گفته سخن باره اين در اند، داشته
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 تاريخى رويكردهاى و تحوالت گذر از بروزشبهه.  2
 گفت بايد شبهه اين توضيح در. كنم مى تعبير« دوم نوع» هاى شبهه به ها شبهه برخى از

 كنونى ىدين تلقى. است شده حادث دين در فراوانى تغييرات تاريخ، طول در كه

 گمان ديندار، هاى توده عموم دارد؟ رجحانى چه پيش سال صد دينى تلقى به نسبت

 آن گذار بنيان يا خدا كه است چيزى همان دقيقا معتقدند آن به اآلن كه دينى كنند مى

 مطالعات با. است تاريخى مطالعات نبود از ناشى توهّم اين .است خواسته آنها از دين

 آخر هاى نيمه در و شكلى به اول قرن اوّل نيمه در اسالم مثالً كه فهميم مى تاريخى

 ظهور ديگرى صورت به پنجم قرن در مثالً و درآمد ديگرى صورت به تدريجا قرن

 در آيد، مى حساب به اسالم مسلّمات جزء ما براى اآلن كه چيزهايى از خيلى. كرد

 و اثبات جهت در بسيارى التتحوّ و تطوّرات .بالعكس و نبوده مسلّمات جزء قرون، بعضى

 دين صورت يك. است داده رخ شدن كوچك و بزرگ و بسط و قبض شدن، غليظ و شدن رقيق نفى،

 شما از كسى است ممكن زمان اين در. داريم باور آن به اينك ما كه است چيزى

 دارد؟ رجحان آن پيش سال سيصد صورت بر دين فعلى صورت دليل چه به بپرسد

 به ما گويا كه دهد مى رخ شبهه اين گاه آن شود، توجه دينى ييراتتغ اين به وقتى

 با مثالً را دين ما كه بگويد كسى است ممكن. ايم زده دست مرجّح بال ترجيحى

 اوايل فيزيك حال عين در و نكرد، پيدا تطور فيزيك مگر. كنيم مى مقايسه فيزيك

 است؟ فيزيك همان يكم و بيست قرن

 تجربى علوم از اعم) تجربى علوم و فيزيك به را دين و شديم قائل قول اين به اگر

 ما برعهده ترى مهم خيلى لوازم گاه آن كرديم، شبيه( انسانى تجربى علوم يا طبيعى

  .شد ملتزم آنها به توان نمى كه آيد مى

 استدالل و اثبات ضعف دليل به شبهه بروز. 3
 عقالنى دفاع و اثبات قابل ود،ش مى گفته دين در آنچه آيا كه است اين ديگر شبهه
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 و ندارد وجود اول عدد ترين بزرگ كنيم مى اثبات كه همچنان توان مى آيا هست؟

 و خدا وجود گونه همان به است، P عدد در شعاع مجذور با مساوى دايره مساحت

 جهان، كه كرد اثبات توان مى گونه همان به آيا كنيم؟ اثبات را مرگ از پس زندگى

 نظام داراى جهان كه كرد اثبات  توان مى است؟ دار هدف زندگى، و دار معنى

 علم از كه است موجودى آفريده هستى جهانِ كرد اثبات توان مى است؟ اخالقى

 اثبات توان مى است؟ برخوردار نهايت بى خيرخواهى و نهايت بى قدرت نهايت، بى

 يَرَه؟ شَرّا ذَرَّةٍ مِثْقالَ يَعْمَلْ مَنْ وَ يَرَهُ خَيْرا ذَرَّةٍ مِثْقالَ يَعْمَلْ فَمَن كه كرد

 كشيده پيش پرسش اين ـ جزئيات يا كليات از اعم ـ دين هاى آموزه شنيدن محض به

 روى فرا پرسش اين نيز و هستند؟ عقالنى اثبات قابل ها آموزه اين آيا كه شود مى

 دين به تديّن شد،نبا عقالنى اثبات قابل مفاهيم اين اگر كه گيرد مى قرار متدين انسان

 يعنى است، نداشته موجّهى وجه هيچ واقع در خاص، دين به تديّن يا و كلى طور به

 دارند، من دين از غير دينى يا و ندارند دين اصالً يا كه كسانى از برترى موضع در من

 .نيستم

 

 وحيانى هاى داده و انسانى هاى يافته ميان چالش طريق از شبهه بروز. 4
« انسانى هاى يافته» با« وحيانى هاى داده» وقتى كه است اين شبهات از چهارم دسته

 احكام هم قدر هر دينى، هيچ باألخره كه نيست شك كرد؟ بايد چه كنند، مى تعارض

 همه. نباشد تعليمى و حكم هيچ داراى كه نيست چنان باشد، كمتر و كم آن تعاليم و

 كه ـ تعاليم و احكام اين مكتوب صورت اگر. دارند تعاليم و احكام از اى سلسله اديان

 پيدا تعارض بشرى عقلى هاى يافته با ـ است آمده مذاهب و اديان مقدس متون در

« نيستند ب ها الف بعضى»: گفت بشر عقل ولى« است ب الف» :گفت دين مثالً)  كرد

  گرفت؟ را كدام جانب بايد صورت اين در ،(«نيست ب الفى هيچ» يا
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 پيش مسأله اين  صورت اين در چون. داد شود نمى دين خود از ار پرسش اين جواب

 هاى داده بين داد، دين جواب از غير جوابى سؤال، اين باب در عقل اگر كه آيد مى

 دورى حالت يك به اينجا در بود؟ نخواهد برقرار تعارض انسانى هاى يافته و وحيانى

 بايد چه. رسيم مى ديگر رفط از دور و طرف يك از تسلسلى ـ ديگر تعبير به ـ يا

 دارد؟ وجود انسانى هاى يافته و وحيانى هاى داده بين تعارضى چنين آيا كرد؟

 كه كيست يعنى. دارد وجود« الظاهر على» كنم مى عرض بنده .دارد وجود الظاهر على

 انسانى هاى يافته و ها داده از بسيارى كه نبيند و بخواند را روايات و قرآن« ظاهر»

 كه طور همان ـ ها تعارض اين كه بينجامد اينجا به شما حل راه بسا چه .دارد تعارض

 تعارض، اين كه است اين ديگر حل راه .نيست واقعى و است ظاهرى ـ گفتم من

 هاى يافته و گويد مى چيز يك قرآن واقعا. است واقعى بلكه نيست، ظاهرى واقعا

 قابل دسته سه به خود ها تعارض اين بگيريم؟ را كدام جانب بايد ما .ديگر چيز انسانى

 :است تقسيم

 كه اى گزاره يكى است؛ وحيانى گزاره يك و عقالنى گزاره بين تعارض گاهى

 كتاب طريق از انسان كه اى گزاره يكى و ادراكى نيروهاى گرفتن كار به با انسان

 عقلى هاى گزاره و دينى هاى گزاره بين تعارض گاهى .است رسيده آن به مقدس

 هاى فرض پيش يا عقالنى هاى گزاره لوازم و دينى هاى گزاره لوازم بين بلكه يست؛ن

 در ها تعارض سوم دسته .است عقالنى هاى گزاره هاى فرض پيش و دينى هاى گزاره

 دسته سه اين از يك هر .است گرايانه عقل روحيه با متديّنانه روحيه بين تعارض واقع

   .وندش مى تقسيم ترى فرعى هاى دسته به
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 دين و عقل تعارض گذر از شبهه.  5
 كند؟ مى رفتار دو عقل، با دين چرا: كند مى منتقل پنجم شبهه به را ما پيشين، شبهه

 ـ مذاهب و اديان همه در هميشه است؟ تبيين قابل چگونه عقل با دين رفتار دو اين

 چيزى عقل وقتى تا كه بوده قرار اين از وضع ـ غربى اديان چه و شرقى اديان در چه

 است الهى بزرگ نعمت همان عقل،: اند گفته مى است، كرده مى اثبات را دين موافق

 همان با و ابزار همان با عقل همان كه اين محض به اما است، داده ما به خدا كه

 عقل اين: اند گفته مى است، رسيده مى دين خالف چيزى به استداللى هاى شيوه

 عقل اين!  است فريبنده عقل يعنى، ؛«ريزن كانين» دگوين مى است؛ شيطنت نيست،

 اين تا دارند؟ هم با فرقى چه عقل دو اين كه پرسيد بايد نيست؟ عقل آن شيطانى،

 و الهى موهبت بود، رحمانى بود، عقل ،«دارد وجود خدا» كرد مى اثبات عقل

 كه گفت عقل همين وقتى اما بود، داده انسان به خداوند كه بود نعمتى ترين بزرگ

 نظمى بى آغوش در دست جا همه را نظم بينم مى نظم اگر يا بينم، نمى نظم عالم در من

 .است شيطانى عقل اين: گويند مى گروهى بينم، مى

 البته. بود معتقد هو دو و بام يك به توان نمى بكند؟ بايد چه عقل با ارتباط در دين

 سرش وقتى تا اما شود، تعطيل لشعق و خودش كه بكوبند زمين به را انسان توانند مى

 حقير جا همه در است، حقير عقل اگر. كرد پوشى پرده شود نمى اند، نكوفته زمين به را

 و نگيريم چيزى به را حرفش بايد كند مى اثبات را خدا وجود كه وقت آن هم است،

 ندارد وجود نظمى كند مى حكم كه وقتى هم و بدانيم معزول قاضى حكم را او حكم

 اين  بر. كرد اعتنا آن به نبايد و است معزول قاضى حكم حكمش كه بگوييم يدبا

 اديان. بينيم مى اديان در عقل به نسبت« بودن ارزشى دو» نوعى كه است اساس

 اين. شوند مى نفى خودشان كنند، نفى اگر چون كنند نفى يكسره را آن توانند نمى

 .است دينى شناسى معرفت در جدّى بسيار شبهات از يكى پارادكسيكال، موضع
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 شبهات اين از يك هر كه است اساس اين بر ها بندى تقسيم اين گفتم سخن ابتداى در

 از حيطه آن به اخير شبهه .شود مى مربوط پژوهى دين هاى حوزه از حوزه يك به

 .كنيم مى تعبير دين« شناسى معرفت» به آن از كه شود مى مربوط پژوهى دين

 

 دين كاركردهاى طرف از شبهه بروز.  6
. است كرده پيدا بديل و رقيب خود كاركردهاى در دين كه است اين ششم، شبهه

 خود برترى بايد اينكه آن و دارد نيز ديگرى وظيفه كرد مى قبالً كه كارى بر عالوه بنابراين

 بكنم بايد كه كارى تنها ندارم رقيب و بديل كه وقتى تا من. كند اثبات رقيب مقابل در را

 كاالى مزاياى بايد ميدان به رقيب آمدن با اما كنم، عرضه را خودم كاالى كه است اين

 تجربى علوم پيشرفت با الاقل. بدهم نشان كرده، عرضه رقيب كه كااليى به نسبت را خودم

 از بسيارىarasicology  (پاراسايكولوژى علوم) فراروانشناختى علوم از بخشى و انسانى

 به رجحانى چه دين ديگر بنابراين و داراست نيز غيردين اينك را دين پيشين كاركردهاى

  .دارد غيردين

 نياز و راز صبح تا و كردم، برقرارمى احيا مراسم شب، يك در مسلمان منِ وقتى: بزنم مثالى

 لحاظ از و بارم، سبك خيلى كردم مى احساس شب آن صبح كردم، مى زارى و گريه و

 پنجاه و صد تا شايد. كرد مى من براى دين كه بود كارى اين .دارم بيشترى آرامش روحى

 وقتى ولى بدهد، انجام من براى را كار اين كه نبود اى پديده هيچ دين، از غير پيش، سال

 هنگام كه دارم را حال همان كه كنم مى احساس روانكاو مشاور به مراجعه از پس امروز

 اين دارد؟ رجحانى چه دين: پرسم مى خودم از داد، مى دست من به مسجد از بازگشت

 به كه بود زمانى مثالً ايم، نداشته توجه ما و داده مى رخ قبالً تر ساده خيلى موارد در نمونه

 با ما بيشتر اآلن كرديم، مى مسواك اراك چوب به معروف چوب آن با حتما استحباب دليل

 دليل اين به بل ايم، كرده پشت خدا به ـ باللّه نعوذ ـ كه دليل اين به نه كنيم نمى مسواك آن

 .دارد را اراك چوب كاركرد همان كه شده پيدا ديگرى چيز بينيم مى كه
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 دين منفى آثار و نتايج طريق از شبهه. 7
 كسانى .است ديندارى منفى فردى نتايج و آثار به مربوط شبهات، از هفتم قسم

 نتايج و آثار اين .دارد نيز منفى جنتاي و آثار مثبت، نتايج بر عالوه ديندارى اند گفته

 شماره را نتيجه و اثر هفده نتايج و آثار اين ميان از من. اند كرده شمارش را منفى

 قول طبق ـ منفى نتايج و آثار اين از بعضى. بپردازم آنها همه به توانم نمى كه ام كرده

 در نتايج و آثار از بعضى است؛ مربوط خودش از ديندار شخص تلقى به  ـ قائالن

 هستى از انسان تلقى به مربوط بعضى آيد، مى پديد ديگر هاى انسان از انسان تلقى

 .آيند مى پديد خدا از كه هستند نتايجى و آثار بعضى، و است؛

 و ديندارى ميان نسبت به است تصور قابل مورد اين در كه ديگرى منفى آثار

 دين به ولى داشت اعتقاد  خدا به انسان اگر معتقدند برخى. است مربوط خداباورى

 زمانى با مقايسه در است آورده مى دست به خدا از ترى صحيح تصوير نداشت، اعتقاد

 خداى اعتقاد، اين مطابق. آورد مى دست به خدا از تصويرى دين قلمرو در كه

 كسانى« دوئيت». است تر سازنده ـ تر مهم همه از ـ و تر مهربان زيباتر،« ها دوئيت»

 .نيستند پايبند خاص، مذهب و دين هيچ به اما دارند، اعتقاد خدا به كه هستند

 

 دينى هاى سمبل شدن محتوا بى طريق از شبهه.  8
 سودمند وقتى تا دينى عباديات كه است اين دين، باره در شبهات از قسم آخرين و هشتمين

 از را سمبليك جنبه نيز عباديات در متدينان وقتى ولى باشند، داشته سمبليك جنبه كه هستند

 وقتى من كه كنيد فرض. است مضحك حتى و لغو كارى آنها بر پافشارى دهند، مى دست

 در يا هستى عظمت پيشگاه در را خودم لحظه آن در واقعا افتم، مى سجده به نماز حال در

 قلبم صميم در واقعا كه را، دانستن كوچك اين و دانم مى كوچك الهى عظمت پيشگاه
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 خود وراى در سمبليك، عمل اين .دهم مى انجام زمين روى بر خودم كردن رتابپ با هست،

 چيز از رمزى يعنى است،« سمبليك» كلمه دقيق معناى به بنابراين و است معنايى داراى

 اين دانم، مى برتر همه از را خودم سجده، حال در من نيد فرض اگر اما. است ديگرى

 در من وقتى: بزنم ترى ساده مثال.نيست گرىدي چيز مضحك عملى از غير كردن سجده

 يا دارم مى بر خود سر از كاله احترام، عالمت به و كنم مى  برخورد شما با خيابان و كوچه

 عمل يك عمل اين شوم، مى خم جلو به اندكى و گذارم مى خود روىسينه را دستم

 حال يا دارم، ماحترا  حالت شما به نسبت خودم درون در من اينكه يعنى است، سمبليك

 به. است سمبليك عملى من عمل اين .بينم مى شما در را آن كه عظمتى و شوكت يا محبت

 دستم كف توانم نمى را آن چون و كنم مى احساس خودم در باطنى امر يك كه معنى اين

 نه شما به نسبت من اگر كنيد فرض .دارم مى بر سر از كاله بدهم، نشان شما به و بگذارم

 عمل اين برداشتم، سر از كاله باز اگر صورت اين در احترام، نه و دارم حبتم احساس

 را او و ندارى دوستش است درست: بگويد كسى است ممكن. است مسخره و مضحك

 اگر يا مانى مى امان در شرّش از كه است اين او به احترام خاصيت ولى دانى، نمى محترم

 .دهد مى انجام زود را كارت كردى، رجوع او به اداره در فردا

 براى صورى گذاشتن احترام اين است ممكن و ندارند خبر شخصى چنين باطن از ها انسان 

 سجده در وقتى بنابراين است، معنى بى ما، باطن از خدا نداشتن خبر اما باشد، كارساز آنها

 براينبنا و گيرد مى انجام غيرسمبليك صورت به عمل دانم، نمى خدا بنده را خودم و هستم

 گيرد مى انجام كسى براى غيرسمبليك عمل اين اينكه به توجه با مخصوصا است، فايده بى

 مطابق .ماست بواطن و سرائر و زوايا و خفايا تمام به عالم. است« الشهاده و الغيب عالم» كه

 اين است، مطرح ديندارى هاى آسيب عنوان به كه امورى ترين بزرگ از يكى شبهه، اين

 به همچنان اند، داده دست از را خود سمبليك جنبه اينكه عين در عبادى مالاع كه است

 از يكى به شبهه هشت اين از يك هر .هستند تكرارشدن حال در آور خنده فيلم يك صورت

  .كرد تالش آنها براى پاسخ يافتن و شناخت براى بايد و شوند مى مربوط پژوهى دين قلمروهاى
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 است اين منظور كرد، تالش قلمروها اين در بايد گويم مى وقتى:است الزم نكته دو به توجه

 تحقيق و مطالعه بايد! كرد سركوب بايد كه اين نه داد، فحش بايد كه اين نه كوشيد بايد كه

 مواعظ از يكى در انگليسى معروف كشيش و عالم فيلسوف،« باتلر جازف» .كرد

 آراى نيست، شما آراى تابع واقعيت كه بدانيد! نانٔ مو گروه اى»: گويد مى اش كليسايى

 است، زمستان اآلن كه بگوييم بار ميليون صدها ما همه اگر. «كنيد واقعيت تابع را خود

 معتقدم يا باشد دارم دوست من كه چيزى نه هست، كه است آن واقعيت. شود نمى زمستان

 بروند ها واقعيت بالدن عقايدمان بايد رود، مى ء شى دنبال به كه سايه مثل بنابراين .هست كه

  خودمان دنبال به را ها واقعيت بخواهيم كه اين نه

 به شاخ كه است بزى مثل بكشاند، خودش دنبال به را واقعيت بخواهد كه هر. بكشانيم

 اين در شود مى گفته وقتى كه است اين دوم نكته .شكند مى شاخش البته كه بزند، سنگ

 كنيم اثبات را خودمان عقايد كنيم سعى  كه نيست اين فقط معنايش كرد، تالش بايد زمينه

 از بخش آن از دفاع يكى: است چيز دو براى كاركردن. اند درست السابق فى كما كه

 كه عقايدمان از برداشتن دست ديگر و اند درست هنوز كه عقايدمان

 و طلبى عدالت طلبى، حق صفت سه كه خواهيم مى خداوند از .اند نادرست كنيم مى فكر

  .فرمايد عطا ما به را اخالق

 

 رستگار ما و باشى خشنود تو                                   كار سرانجام كن چنان خدايا
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 دين خاستگاه
 

 

 9محمودى ابوالفضل

 

 زاده دين، فلسفه مباحث از ديگر بسيارى همچون دين خاستگاه باره در بحث

 تالش. است دينى باورهاى و دين باره در دجدي دوره انسان هاى پرسش و ها تشكيك

 خودساخته معمّايى به پاسخ اند، كرده پردازى نظريه زمينه اين در كه دانشمندانى بيشتر

 عدم بر را فرض جديد، خردمحورى و مدارى علم اساس بر سو يك از آنها. است

 دهگستر گستره برابر در ديگر سوى از و اند نهاده دينى باورهاى و دين اصالت

 اين به بايست مى اكنون و اند گرفته قرار دينى باورهاى نفوذ تاريخىِ و جغرافيايى

 و پندار جز ـ آنها از برخى گمان به الاقل ـ كه امرى چگونه كه گويند پاسخ پرسش

 جان و روح ژرفاى در عميق چنين نيست، چيزى آرزومندانه و كودكانه توهّمات

 .است دوانده ريشه آدمى

 به مربوط انگارانه ساده پندارهاى وجود رغم به كه شد تر پيچيده گاه آن معمّا اين

 آگاهى، و علم رشد موازات به كه ـ رنسانس از پس تحوّالت و نگرى روشن عصر

 همچنان دينى اعتقاد كه شد مشاهده ـ كشيد مى انتظار را دينى ايمان تدريجى زوال

 .دارد خود يطرهس در را انسان معنوى و مادّى حيات از مهمّى بخش

                                                           
 

 . دانشگاه در اديان تاريخ مدرس و محقق.  
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 حوزه به توجّه با و خود ظنّ از كسى هر گفته، پيش پرسش به پاسخ براى حال، هر در

 آن تنها و ـ را آن و كرد معرّفى دين منشأ عنوان به را امرى خود، تخصص و مطالعاتى

 به اخير، دوره در كه رويكرد اين. دانست دينى باورهاى و اديان همه خاستگاه ـ را

 رويكرد به يافت چشمگيرى رواج بيستم، قرن اوايل و نوزدهم قرن در ويژه

 همان با روش، اين تابعان. دارد شهرت دين تحليل در «گرايانه تقليل» يا« فروكاهشى»

 يعنى است؛ ديگر چيزى گوياى و نمود دين، كه باورند اين بر مذكور هاى فرض پيش

 دانند مى وابسته متغيّرى را آن و ندارند باور دين وجودى استقالل و خردساالرى به

 قابل...  و شناختى زيست يا و شناختى جامعه شناختى، روان اصيل عامل يك به كه

 از نيز غددى ترشّحات عملكرد اساس بر دينى هاى گرايش و دين تبيين. است تحويل

 و دين پديدارشناسان جانب از ويژه به اخير، هاى دهه در جريان اين. است دسته اين

 اكنون آيد مى نظر به كه نحوى به است، شده نقد گرايى، تقليل روش تقدانمن ديگر

 .است يافته تفوّق شناسى دين حوزه در اخير روش

 دسته دو به توان مى را دين تحليل هاى روش كه آيد مى بر چنين شد گفته آنچه از

 :كرد تقسيم اصلى

 گرايانه؛ تعليل هاى روش.  9

 .است دين پديدارشناختى روش آن شاخص نمونه كه گرايانه غيرتعليل هاى روش.  5

 تحليل شناختى، روان تحليل شناختى، جامعه تحليل روش مثل شود؛ مى تقسيم اقسامى به خود اوّل روش

 است، شده مطرح دين خاستگاه باره در كه اى جويانه معارضه نظريات بيشتر...  و اقتصادى

 هاى ديدگاه به توان مى گروه ناي مشهور نظريات از. است روش همين به مربوط

 روش اصل بر كه انتقاداتى بر عالوه. كرد اشاره فرويد و ماركس دوركهيم،

 طرح زمان از خود نوبه به نيز نظريات اين از يك هر است، شده وارد گرايى تعليل

 .است شده بررسى و نقد آنهاتاكنون
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 همه كه دارد ضرورت نه و هست آن مجال نه نظريات، اين تنوّع به توجه با اكنون

 مشهورترين از برخى به ابتدا اينجا در لحاظ بدين. شود بررسى و نقد نظريات اين

 شناسى روان و اقتصادى شناسى، جامعه حوزه در دين خاستگاه مورد در كه نظرياتى

 به و فرويد، و ماركس دوركهيم، هاى ديدگاه يعنى پردازيم؛ مى است شده مطرح

 اصل به كه اشكاالتى به سپس و كنيم مى توجه شده وارد يك هر بر كه نقدهايى

 .كنيم مى اشاره اند، كرده وارد دين تحليل در گرايى تعليل روش

 

 دين منشأ شناختى جامعه تحليل
 دوركهيم نظريه

. است نامقدّس و مقدّس به اشياء تقسيم دين، اساسى محور دوركهيم اعتقاد به

« غيرمقدّس» و است جامعه منافع و اجتماع با ارتباط در كه است امورى همه« مقدّس»

 و مطالعه براساس و خود نظريه تفسير در دوركهيم. است روزمره و فردى امور

 همه منشأ را پرستى توتم استراليايى، بوميان پرستى توتم ويژه به ابتدايى، اديان بررسى

 اعتقاد به. اندد مى جامعه پرستش از نمادى نيز را توتم پرستش و دانسته بزرگ اديان

 فرافردى هاى توانايى داراى كه را، جامعه يا و خود جمعى روح ابتدايى، اقوام او

 به توجّه. كنند مى تقديس مقدس، گياه يا و حيوان يك يعنى توتم؛ قالب در است،

 در ـ است آن نماد توتم كه ـ« توتمى اصل» دوركهيم تعبير به يا و جمعى روح اين

 احساسات غليان اوج در افراد كه اى قبيله خاص اجتماعات و داعيا مثل خاصى شرايط

 از پر و برتر عالمى وجود به شخص حالت اين در. شود مى گر جلوه برند، مى سر به

 واقع در كه قلمرو اين. است قدسى ساحت همان كه شود مى معتقد نشاط و نيرو

 تقديس توتم نماد با نيست، آن هاى توانايى و جمعى روح يا اجتماع جز چيزى

 سرانجام و خدايان ارواح، تقديس به بشر تكامل بعدى مراحل در امر اين. شود مى
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 قلمرو دو به اعتقاد كه دينى اعتقاد اساس سان بدين و يابد مى ارتقا واحد خداى

 ساير تحليل، همين اساس بر دوركهيم. گيرد مى شكل است، غيرمقدّس و مقدّس

 شعاير مثالً و كند مى توجيه را غيره و جاودانگى ح،رو به اعتقاد مثل دينى باورهاى

 .داند مى جامعه استحكام و افراد پيوند عامل را دينى

 

 بررسى و نقد
 قرار اين از اند كرده وارد آن بر تاكنون نظريه اين طرح زمان از كه انتقاداتى از برخى

 مثل افرادى كه است گرفته انجام مطالعاتى مبناى بر دوركهيم تحقيقات.  9 :است

 مورد منطقا ها گزارش اين اگر. اند داده انجام استراليايى قبايل برخى مورد در اسپنسر

 براى اساسى شود، ترديد آنها از دوركهيم هاى برداشت در يا و گيرد قرار سؤال

 وجود به ترديدهايى جنبه، دو هر در امروزه چنانكه ماند؛ نمى باقى دوركهيم نظريه

 نظريه از مهمى سهم كه توتميسم به مربوط تفاسير از همىم بخش و است آمده

 .است شده شناخته مردود دهد، مى تشكيل را دوركهيم

 كند، مى مطرح دوركهيم كه گونه آن كه، ندارد وجود دليلى و مدرك.  5

 توتميسم استراليا،نمونه پرستى توتم كه اين بر عالوه باشد؛ ديگر اديان منشأ پرستى توتم

 .نيست

 امر و جامعه هاى ويژگى و ها توانايى ميان ها شباهت برخى وجود صرف به تنها.  7

 نمود باز جز ـ دين آن تبع به و ـ قدسى امر كه گفت توان نمى الوهيّت يا قدسى

 .نيست جامعه نمادين

 در. ندارد است، آن مدّعى دوركهيم كه را تفوّقى اش، قدرتمندى همه وجود با جامعه.  4

 به باشند، داشته نفوذ فرد بر توانند مى جامعه از بيشتر مذهبى، هاى باورداشت موارد بسيارى

 .گزيند مى دورى آن از يا و ايستد مى جامعه برابر در آنها خاطر به فرد كه اى گونه
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 جامعه برابر در بشرى اخالق معلّمان از بسيارى و بزرگ اديان گذاران بنيان.  2

 مدافع بايست مى دوركهيم نظريه اساس بر كه صورتى در كشيدند، رنج و ايستادند

 .كوشيدند مى آن حفظ جهت در و بودند مى جامعه اكثريّت

 كه حالى در داند، مى جامعه كننده يكپارچه نيروى اساسا را دين دوركهيم.  6 

 كه اندازه همان به دين كه دهد مى نشان ها فرقه آمدن وجود به و مذهبى هاى تفاوت

 .باشد هم تفرقه و تقسيم ابزار تواند مى ت،اس كننده يكپارچه

 

 دين منشأ اقتصادى تحليل
 ماركس نظريه

 از ماركس ديدگاه كند، مى فرض اقتصادى منشأ دين براى كه هايى تحليل ميان از

 است انسان بيگانگى خود از محصول دين ديدگاه، اين اساس بر. است مشهورتر همه

 در ريشه انسان، بيگانگى خود از هاى نبهج ساير همچون نيز دينى بيگانگى خود و

 به وابسته خود، نوبه به نيز آن كه دارد طبقاتى تضادهاى و اجتماعى زندگى شرايط

 . است جامعه توليدى روابط و اقتصادى زيربناى

 :داد تشخيص توان مى را جنبه دو جامعه هر در ماركس اعتقاد به

 زيربنا؛.  9

 .روبنا.  5

 و است توليد هاى شيوه و روابط و جامعه اقتصادى هاى زيرساخت ،«زيربنا» از مقصود

 ها، ايدئولوژى و فكرها طرز و دينى سياسى، حقوقى، نهادهاى ،«روبنا» از مقصود

 تأثير تحت و تابع امورى جامعه، روبنايى امور ساير و دين. است غيره و هنر فلسفه،

 بشر زندگى ابتداى از توليد هاى شيوه و روابط كه اين به نظر و هستند زيربنايى امور

 ديگر عبارت به. اند گشته تحوّل دچار آن مطابق نيز امور اين است، شده تحوّل دچار
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 به تغييرى نيز دين در آن تبع به دهد، رخ جامعه اقتصادى حيات در تغييرى هرگاه

 و ديالكتيك، تاريخى، تحواّلت بر حاكم قانون ماركس اعتقاد به. آيد مى وجود

 روابط و نيروها ميان خاص لحظات در كه است تناقض نيز تاريخى حركت عامل

 .آيد مى وجود به توليدى

 نظام يك يعنى كند؛ مى معرفى ايدئولوژى يك را دين تر، صريح بيانى در ماركس

 به دين. است ستمگران نفع به موجود وضع توجيه آن عمده هدف كه كامل اعتقادى

 امرى برند، مى سر به آن در كه را اجتماعى ترتيبات و نظام كه كند مى توصيه فقيران

 .ندهند انجام اقدامى آن برابر در و بدانند مقدّر و شده تعيين پيش از

 و موجود وضع به بخشيدن مشروعيت جهان، تبيين: از عبارتند دين اصلى كاركردهاى

 .رنجديدگان تسلّى

 تدريج به ها،دين انسان اهىخودآگ و طبقاتى آگاهى رشد با ماركس، بينى پيش به بنا

  .رود مى زوال به رو

 

 بررسى و نقد
 چهارگانه اصول است، داشته بيان خود كه گونه همان ماركس نظريه فلسفى مبناى.  9

 واقع فراوان انتقادات مورد تاكنون آن طرح زمان از كه است ديالكتيك ماترياليسم

 اين در آنها بر شده وارد اشكاالت و اصول اين مورد در بحث كه اين به نظر. شد

 9.دهيم مى ارجاع مربوط منابع به را آن گنجد نمى مجال

 ايمان زوال مورد در را ماركس بينى پيش بطالن كمونيستى، كشورهاى تجربه.  5

 هاى آموزه اساس بر. داد نشان خوبى به كمونيستى هاى نظام گسترش و دينى
                                                           

 
 درباره هايى درس مطهرى؛ شهيد ،ماركسيسم بر نقدى: كرد مراجعه آثار اين به توان مى باره اين در.  

 .سحاب مهدى ،ماركسيسم بودن علمى فارسى، الدين جالل ،ماركسيسم
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 نظريه يك بطالن يا و صحّت رزيابى،ا شيوه بهترين عمل، مقام در آزمون ماركسيستى

 .است

 در و شده استفاده خاص طبقاتى نفع به دين از تاريخ، از مقاطعى در كه آن با.  7

 كه ندارد وجود دليلى امّا است، شده آنها به بخشيدن مشروعيّت موجب نيز مواقعى

 ويژه هب است؛ آمده وجود به فريبكارانه مقاصد براى اساسا دين كه شد مدّعى بتوان

 طبقه عليه و محكوم طبقه نفع به تاريخى مهم رويدادهاى و وقايع از بسيارى در كه آن

 رنجديدگان نفع به و فرعون عليه موسى اقدام مثل وقايعى است؛ كرده اقدام حاكم

 پيامبر اقدام و خود زمان حاكمان عليه اسرائيل بنى انبياى هاى حركت اسرائيل، بنى

 .است مدّعا اين گواه قريش اشراف خواست خالف بر آله و عليه اهلل صلى اسالم

 تاريخ در زيادى موارد و نيست دفاع قابل امرى دين به نسبت اقتصاد بودن بنا زير.  4

 تغيير اقتصادى، تغييرات  نيز زيادى موارد در. كند مى نقض را امر اين كه دارد وجود

 پيدايش جا همه در مثالً كه چنان است؛ نياورده وجود به دينى ساختار در مهمى

 وجود شمارى بى موارد اين، بر افزون. است نينجاميده پروتستانتيزم به دارى سرمايه

 قابل صورت به حقوق و سياست اخالق، ادبيات، هنر، حوزه از هايى انديشه كه دارد

 مورد همين در. است داده شكل را آن يا و داده قرار تأثير تحت را اقتصاد توجّه،

 و ساخت مطرح را ماركس ديدگاه با معارض ديدگاهى ماركس از پس بر،و ماكس

 پيدايش علّت را پروتستانيزم و دانست روبنا را اقتصاد و زيربنا را دين او خالف بر

 كه دارد مى معلوم امر اين. دانست دارى سرمايه پيدايش سپس و دارى سرمايه روح

 .نيست اثبات قابل و روشن كرد، مى تصور خود كه گونه آن ماركس نظريه
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 دين منشأ شناختى روان تحليل
 فرويد نظريه

 يونگ و فرويد هاى تحليل مشهورتر، همه از دين، شناختى روان هاى تحليل ميان در

 است مشهورتر مورد اين در و تر جويانه معارضه دين باره در فرويد نظريه چون. است

 اشاره آن به گذرا طور به ـ نيست ربرخوردا خود پيشين اعتبار از امروزه كه اين گو ـ

 :كنيم مى

 گذشته در كه است درونى هاى تعارض و هيجانات محصول دين فرويد اعتقاد به

 و كودكى دوره در جنسى تمايالت سركوب از ويژه به و دارد ريشه انسان كودكى

 ها خواسته فرافكنى نيز« خدا» انديشه .است شده ناشى« اديپ عقده» فرويد، تعبير به يا

 و مقتدر پدرى وجود آرزوى فرافكنى« آسمانى پدر» و بوده ناخودآگاه تمايالت و

 دين بنابراين داشت؛ وجود كودكى دوره در كه نحو همان  به است، كننده حمايت

 كالم، يك در و آرزومندانه انديشه يا و خام خيال محصول كه است روانى اى پديده

 كه كرده مطرح نظريه سه يا دو قالب در را عقيده اين فرويد البته. است توهّم يا پندار

 .گذريم مى آن از

 

 بررسى و نقد
 عمالً و برانگيخت را فراوانى مخالف و موافق هاى واكنش طرح، زمان از فرويد نظريه

 تدريج به امّا. گذارد تأثير غربى، تربيت و تعليم حوزه در ها روش برخى اتّخاذ در نيز

 نيز فرويد اصلى مريدان و شاگردان از برخى كه اى گونه به شد، بيشتر انتقادات هجوم

 .كرد اشاره آدلر و يونگ به توان مى ايشان ميان از كه پيوستند وى منتقدان صف به

 :است نحو بدين است شده وارد نظريه اين بر كه اشكاالتى از برخى

 از بسيارى سوى از آدمى، انديشه و رفتار منشأ عنوان به جنسى غريزه بر تأكيد.  9



 45 

 جنسى ميل اساسى نقش بر فرويد تأكيد اين، بر افزون. است شده انكار كاوان روان

 انكار شدت به نيز فرد شخصيت گيرى شكل در آن شگرف تأثير و كودكى دوره در

 در كه معنايى به هم آن كودكى، دوره در جنسى ميل وجود اساسا زيرا است؛ شده

 .است فراوان ترديد و مابها محلّ دارد، وجود بالغ افراد

 از يكى) ليبيدو ميان داخلى هاى تعارض فرد، شخصيت تكوين در مؤثّر عامل اگر.  5

 از ديگر يكى)« خود» و( ها گرايش و اميال محل و آدمى روانى دستگاه جنبه سه

 پرسش اين صورت اين در باشد، (فرد شخصيت رويين اليه و گانه سه هاى جنبه

 بعد مراحل در چرا و است كودكى دوران به  منحصر تأثير ينا چرا كه شود مى مطرح

 دوران هاى تعارض بر فرويد چرا دهد مى رخ اگر و دهد نمى رخ تعارضى چنين

 . دارد تأكيد كودكى

 دينى نظريه تبيين باشد، عام طور به دين تبيين كه آن از پيش فرويد دينى نظريه.  7

 يهودى شواهد بر چنان اديپ عقده زيرا است؛ توحيدى الاقل، يا و مسيحى و يهودى

 به را آن توان مى سختى به كه است مبتنى دو آن« آسمانى پدر» انديشه و مسيحى و

 .داد تعميم دارند، قرار« خدا مادر» محور بر كه اديانى ويژه به اديان، ساير

 رفتار كه دليل اين به است عصبى هاى بيمارى شبيه دين كه گويد مى فرويد.  4

 مصادره نوعى فرويد سخنِ اين. است روانى و عصبى بيماران شبيه و نامعقول يّنان،متد

 است نامعقول رفتارى دارانه دين رفتار كه است فرض پيش اين بر مبتنى و مطلوب به

 فرويد، خالف بر. شود مى ناشى دين به نسبت فرويد خاص گرايش از امر، اين كه

 .بينند نمى خود دينى رفتار در نامعقولى امر هيچ داران دين

 را تمدّن سو يك از او: دارد وجود منطقى دور نوعى فرويد، نظريه در.  2

 عقده گيرى شكل به كه داند مى آنها سركوبى موجب و فرد تمايالت محدودكننده

 معرّفى امر اين سركوب محصول را هنر و تمدّن سو ديگر از و انجامد مى اديپ
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 غيره و دين فرو صورت به ديگر هاى شيوه و افكنىفر و تصعيد طريق از كه كند مى

 .نباشند سازگار هم با دو اين آيد مى نظر به. اند شده ظاهر

 

 گرايانه تقليل رويكرد عام اشكاالت
 نيز انتقاداتى است، شده وارد مذكور هاى ديدگاه از يك هر بر كه اشكاالتى بر عالوه

 مربوط فوق نظريات همه به طبيعتا كه شده وارد گرايانه تقليل تحليل روش اصل بر

  .شود مى

 :است قرار بدين اشكاالت اين از برخى

 باورهاى و دين منشأ معرّفى انحصارى مدعى يك هر كه متعدّد نظريات وجود.  9

 هنگامى مثالً شود؛ مى رويكردها اين اعتبار در ترديد موجب نفسه فى هستند، دينى

 منشأ منكر كند، مى معرّفى دينى ورهاىبا منشأ تنها را روانى عامل فرويد كه

 نيز نظريات ساير در امر اين. شود مى دين بيولوژيكى و اقتصادى يا و شناختى جامعه

  .دارد وجود

 به بنابراين است؛ دين به گرايش علّت معرّفى گفته، پيش نظريات اصلى مدّعاى.  5

  امور اين به انسان گرايش دليل كنند، مى اثبات آنها آنچه نظريات، اين صحّت فرض

 مدّعيات نافى يا و مثبِت وجه هيچ به آنها داليل بنابراين است؛ خدا انديشه ويژه به

 براى. ندارد منافات دينى باورهاى اصالت با امر اين و نيست دينى هاى گزاره و دين

 ترشّحات و ها هورمون وجود دينى هاى گرايش دليل كه شود اثبات واقعا اگر نمونه

 و معاد يا و خدا وجود نافى تواند نمى وجه هيچ به امر اين است، ها انسان رد غددى

 متديّنان ادعاى به نحوى به است ممكن حتّى بلكه باشد، دينى اساسى باورهاى ساير

 جنسى غدد و ها هورمون وجود كه گونه همان شود گفته كه نحو اين به رساند، يارى

 گونه همان و است آن وجود عالمت لكهب نيست، مخالف جنس وجود نافى انسان در
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 به گرايش است، آب و غذا وجود بر دليل معده، ترشّحات و تشنگى و گرسنگى كه

 ـ باشد شده ناشى ها هورمون ترشح و انسان جسمانى ساختار از اگرچه ـ نيز دينى امور

 ورام اين كه بگويد تواند مى متديّن يك. باشد قدسى حقيقتى وجود بر دليل تواند مى

 سو بدان را انسان و باشد او وجود بر گواه تا است نهاده انسان وجود در خداوند كه هستند عاليمى

 مخالف جنس وجوى جست و ميل موجب جنسى ميل وجود كه گونه همان شود، رهنمون

 .كند مى كمك نسل بقاى به نهايت در و است

 اند داشته اظهار «الياده» جمله آن از و دين پژوهشگران از برخى كه ديگرى اشكال.  7

 غيره و شناختى روان و اجتماعى هاى واقعيت به دينى هاى پديده تقليل با كه است اين

 .فهميد را ها پديده اين توان نمى

 مقدّس امر از ها انسان تجربه در را خود كه صورتى همان به بايد را دينى هاى پديده

 مقدّس، امر تجربه از است بيانى و تفسير مذهبى پديده هر. شناخت باز دهند مى نشان

 .باشد پذير تقليل ديگرى تبيين گونه هر به كه نيست چيزى امر، اين و

 اين كه است اين اند كرده وارد دين تحليل در رويكرد اين بر كه ديگرى اشكال.  4

 كه دهد مى قرار اين بر را فرض ابتدا از زيرا كند؛ مى مخدوش را دين ماهيّت روش،

 به منجر داورى پيش اين. هستند واقعيت باره در نادرست فرضيّاتى دينى ىها گزاره

 .شود مى دينى هاى گزاره و دين ماهيّت مورد در برداشت سوء نوعى

 شناختى زيست شناختى، روان خاص عامل يك به دينى هاى گرايش و دين تقليل.  2

 از غفلت موجب ودخ نوبه به و انجامد مى دين به ميدان تنگ نگرش نوعى به غيره و

 .شود مى آن گوناگون كاركردهاى و مختلف ابعاد
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 استدالل و اثبات ضعف دليل به دين در شبهه
 

 

 9جوادى محسن

 

 استاد سخنرانى در« استدالل و اثبات ضعف خاطر به شبهه بروز» به مربوط بند باره در

 :رسانم مى اطالع به را نكاتى ملكيان،

 خدا وجود اثبات امكان متكلّمان، و فيلسوفان عمومى اعتقاد ،متمادى هاى قرن در.  9

 آمده فراهم متعددى براهين انديشمندان، فراوان تالش با خصوص اين در. است بوده

 شهرت از شناختى جهان و شناختى غايت وجودشناختى، برهان معموالً غرب در. است

 برهان و امكان و وجوب براهين هم اسالم جهان در. است بوده برخوردار زياد

 .است داشته زيادى اعتبار صديقين

 كه اند داشته وجود نيز منتقدانى دارد، ادامه غرب در رنسانس آغاز تا كه دوره اين در

 دوره، آن فكرى فضاى بر حاكم روح ولى اند، كرده نقد را مذكور براهين از برخى

 .است دينى اعتقادات محور عنوان به خداوند وجود اثبات امكان

                                                           
 

 .قم دانشگاه ژوهشىپ معاون و استاديار.  
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 ايمانوئل هيوم، ديويد مانند كسانى ظهور با ويژه به رنسانس، از بعد قرون در.  5

 هيوم ديويد. گرفت قرار گسترده تهاجم مورد خدا وجود اثباتى ادلّه داروين، و كانت

 برهان بر داروين و وجودشناختى برهان بر كانت شناختى، جهان برهان بر

 اندك دانشمندان، اين انديشه سيطره با .كردند وارد بسيار نقدهاى شناختى ايتغ

 .ندارد معرفتى پشتوانه دينى اعتقاد كه گرفت رواج انديشه اين اندك

 مثالً زيرا دانست؛ خداوند به اعتقادى بى معناى به لزوما نبايد را آنها سخنِ اين البته

 ستهواب مسيحى پيورتن فرقه به و است خداوند و دين به معتقد خود كه كانت ايمانوئل

 معرفتى بنياد كگور ير كى مثالً يا و است خداوند اثبات امكان منكر اساس از است،

 خودش تعبير به يا و عقلى استدالل بدون بايد كه دارد اصرار بلكه و انكار را ايمان

 .آورد ايمان خداوند به« آفاقى»

 برابر در دارند، و داشته سر در را خداوند به ايمان سوداى كه كسانى غرب در.  7

 اتخاذ مختلفى مواضع خداوند وجود اثبات يا و وجود بر استدالل ضعف شبهه

 :شود مى اشاره آنها ترين مهم به اجمالى كامالً صورت به كه اند كرده

 

 طبيعى الهيات( الف
 به مربوط هاى استدالل برخى در موجود اِشكال پذيرش با طبيعى الهيات سنت پيروان

 براهين بازسازى صدد در و كردند تأكيد آن اثبات امكان اصل بر خدا، وجود اثبات

 از كه است« برهان» معموالً طبيعى الهيات سنت در اثبات الگوى. برآمدند معتبر

 از مذكور، سنت متن در ولى آيد، مى دست  به قياس راه از و يقينى مقدمات

 .شود مى استفاده نيز...  و« اشتىانب روش» يا و« استقرايى احتماالت شيوه» مانند ديگر اثباتى الگوهاى

 فلسفى سنت پيروان كنار در« ميچل بازل» و« برن سوين ريچارد» مانند كسانى

 .اند طبيعى الهيات برجسته مروّجان از نيوتوميسم
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 شده اصالح شناسى معرفت( ب
 زيرا نيست؛ استدالل ضعف نگران او. است نگرش اين اصلى مروّج پالنتيجا الوين

 به اعتقاد وى. نيست استدالل اساس بر دينى اعتقاد توجيه الگوى صالًا است معتقد

 براى كه داند مى انسان فالن وجود به مثالً حسى اعتقادهاى مشابه را خداوند وجود

 اعتقادهاى نوع از دينى اعتقادات ديگر، تعبير به. نيست استدالل به نيازى آنها توجيه

 .نيست نگرانى موجب آنها اثباتى ادلّه ضعف و دندارن استدالل به نيازى كه هستند پايه

 

 ايمان از گرايانه مصلحت هاى تحليل( ج
 نظرى ادلّه ضعف نگران دارند، جاى پراگماتيسم فلسفى سنت در كه كسانى معموالً

 و صالح به معطوف كه ـ عملى داليل به استناد با زيرا نيستند؛ خداوند وجود اثبات

 چون جيمز، ويليام نظر به مثالً شود؛ مى جبران نظرى داليل نقص ـ است مصلحت

 طرف از و است خداوند به باور به متمايل ـ اوست اميال سرجمع كه ـ انسان اراده

 تواند مى انسان اراده خود ندارد، وجود دينى اعتقاد بطالن بر قطعى داليل ديگر،

 داليل ضعف رهبا در جيمز تحليل الگوى در بنابراين. باشد دينى باور مجوز و مصحح

 بر قطعى داليل ـ فرض بر ـ اگر البته. نيست كار در نگرانى هيچ خدا، وجود اثباتى

 رسيد، نمى جيمز گرايانه مصلحت تحليل به نوبت داشت، وجود دينى اعتقاد بطالن

 نه و است خداوند وجود اثباتى ادلّه ضعف دارد، وجود تسلّم فرض بر آنچه ولى

 .اخد وجود سلبى ادلّه قطعيت

 

 

 گرايى ايمان( د
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 را آفاتى اثباتى ادلّه اصوالً يركگور كى و ويتگنشتاين مانند دانشمندان از برخى

 و نظم برهان يا امكان و وجوب براهين از را دينى اعتقاد و دانند نمى ايمان به مربوط

 است زندگى از نوعى ويتگنشتاين نظر به دارى دين ساحت. جويند نمى وجودشناسى

 عملى و فلسفى ادلّه قوّت و ضعف با و دارد را خود خاص زبان و امعياره كه

 .گيرد نمى خود به خيزى و افت خداشناسى،

 دينى ايمان تقويت براى خوبى محمل را اثباتى ادلّه ضعف اصوالً يركگور كى

 و فلسفى اثباتى داليل ضعف رغم به كه كسى ايمان ارزش: گويد مى و داند مى

. است خطركردن و ريسك بر مبتنى زيرا است؛ بيشتر آورد، مى ايمان( آفاقى) كالمى

 آدمى روى به را روشنايى هاى پنجره همه كه است تاريكى در جهش نوعى ايمان

 نظر از نه و است فلسفى و عملى نظر از تاريكى، از يركگور كى مراد البته. گشايد مى

 .است آدمى جان متن در و است نفسى او ديدگاه از دينى حقيقت. روانى و روحى

 مورد دينى دعاوى اثباتى ادلّه ضعف اصل اوالً كه گفت توان مى مجموعا بنابراين

 وجود دينى اعتقاد حفظ براى هايى راه آنها، قبول فرض بر ثانيا و نيست عمومى قبول

  .بينند نمى آسيبى اثباتى ادلّه ضعف با كه دارد
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 9انسانى هاى يافته و وحيانى هاى داده

 

 

 عليزمانى يرعباسام
 

 :دارد اختيار در معارف و علوم دسته دو انسان

 انسانى؛ يافته.  9

 .وحيانى هاى داده.  5

 گويى بلكه نيست، اكتسابى ديگر دسته و ماست خود كوشش و كار نتيجه دسته يك

 .است شده عطا ما به دينى مقدس متون قالب در كه است مواهبى

 پرسش. دارند هم با هايى ناسازگارى ها، داده آن و ها يافته اين كه است اين مشكل

 كدام و برگيريم را دسته دو اين از يك كدام ناسازگارى، ظهور هنگام كه است اين

چگونه؟ و دليل؟ چه به فروگذاريم؟ را يك

                                                           
 

 مجلّته در ايتن از پتي  كته استت ملكيان مصطفى استاد جناب مقاله شده خالصه صورت مكتوب، اين.  

 بندى طبقه» مقاله در كه آن به پاسخ و چهارم شبهه از است كاملى تقرير مقاله اين. است شده چاپ كيان

 .است رفته سخن آن از مجموعه همين در ملكيان استاد نوشته« دينى شبهات
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 :است شده پيشنهاد راه پنج استدالل، و ايمان يا تعقل و تدين ميان جمع براى

 بدون و مقدس متون و مذهب دين، به نگاهى نيم بدون كه است اين اوّل راه.  9

 از و برويم بشرى هاى مكتب و ها مسلك سراغ به مذهبى و دينى مالحظات اى ذرّه

 اين از پس گاه آن. شويم ملتزم عمل در آن به و برگزينيم را نظام يك آنها ميان

 هر آنها ميان در و برويم خود مذهبى و دينى مقدس متون سراغ به التزام، و گزينش

 فرو را بقيه و برگيريم يافتيم سازگار پيشين، برگزيده نظام و مكتب با كه را اى آموزه

 (.بِبَعْضٍ نَكْفُرُ وَ بِبَعضٍ نؤمِنُ قرآنى تعبير از عيارى تمام و بارز مصداق)گذاريم

 متجدد جهان در دارد، دين به نسبت را مهرى كم و باورى سست بيشترين كه راه اين

 راه اين بريتانيايى، دان الهى ،«فورد ديويد». باشد داشته را رهرو بيشترين دشاي كنونى

 ارائه با راه اين. داند مى تجدد دوران برترانگارى خود و بينى بزرگ خود مظهر را

 معرفت و وحيانى دين ميان جدى وگوى گفت راه دين، از كاريكاتورى تصويرى

 نظر، ساحت بر مهمى عملى تأثير دين كه دهد نمى اجازه نتيجه در و بسته را بشرى

 .باشد داشته آدمى تخيل و عمل

 بعضى بشر، مصنوع هاى نظام و ها مكتب ميان در كه است اين دوم راه فرض پيش.  5

 متدين كه رو آن از متدين، شخص بنابراين ناسازگارترند؛ بعضى و سازگارتر دين با

 شود، ملتزم بدان و كند انتخاب را بشرى نظام و مكتب هر نبايد و تواند نمى است،

 و بزند گزينش به دست سازگارترند دين با كه هايى نظام و ها مكتب ميان در بايد بلكه

 .كند انتخاب دارد، بيشترى آشتى دين با كه را نظامى آنها ميان از
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 روش اين به بيستم قرن پروتستان دانان الهى ترين بزرگ از يكى« بولتمان رودولف»

 و سازگارترين را اگزيستانسياليسم فلسفه بشرى، هاى فلسفه ميان از او. شتدا اعتقاد

 عالوه به درد تشخيص نوعى را دين ما اگر. ديد مى مسيحيت به فلسفه ترين نزديك

 اگزيستانسياليسم و جديد عهد بولتمان، عقيده به گاه آن آوريم، حساب به آن درمان

 .هستند القول متفق و افقمو يكديگر با درمان در هم و تشخيص در هم

 دوم گام مسيحيت، با فلسفه سازگارترين عنوان به اگزسيتانس فلسفه انتخاب از پس

 و بپردازيم دين اصالح و حك و تعديل و جرح به فلسفه اين اساس بر كه است اين

 به. برداشت مقدس كتاب از« زدايى اسطوره» با بولتمان كه است گامى همان اين

 جديد عهد اصلى پيام كه نداشتند اين جز اى چاره جديد عهد دگاننويسن او، عقيده

 مصداق و معنا آنان روزگار بينى جهان در كه كنند بيان مفاهيمى و الفاظ قالب در را

  داشت؛

 پيام قشر بتواند تا بازشناسد مغز از را پوست كه شد كار اين متكفل وى خود بنابراين

 بر و گرفت بهره اگزيستانسياليسم از كار اين براى او. برگيرد را لُبّ و شكسته فرو را

 به فلسفى نظام يك انتخاب از پس طريق اين در. زد زدايى اسطوره به دست آن اساس

 فلسفى نظام آن اساس بر دين از اى دوباره تفسير به بايد نظام، سازگارترين عنوان

 و قشر عنوان به را ىفلسف نظام آن با ناسازگار عناصر مجدد، تفسير اين در و زد دست

 عرضه منتخب، و مطلوب فلسفى نظام آن قالب در را دين لبّ و نهاد كنار دين پوسته

 .داشت

 كامالً بشرى هاى فلسفه از يك هيچ كه است فرض پيش اين بر مبتنى سوم، راه.  7

 و حق از اى آميخته بشرى هاى نظام از يك هر. نيست مقصود به وافى و كننده اقناع

 و نظام يك. ندارد دين با را نزديكى بيشترين بشرى مكتب و نظام هيچ و تاس باطل

 و تر نزديك دين به جهت يك از ديگر مكتب و نظام با قياس در است ممكن مكتب
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 تفسير، فهم، در تواند مى مكتبى و نظام هر پس. باشد دورتر دين از ديگر جهت از

 .آيد كار به وحيانى معارف از بخشى تبيين و بيان

 و گشود را عميق و جدى وگوى گفت باب بشرى مكاتب و دين بين بايد حال هر به

 از اى مجموعه هر يا دينى آموزه هر ميان آنها مدد به و وگوها گفت اين انجام با

 و وگو گفت. كرد برقرار همبستگى بشرى مكاتب از يكى با دينى هاى آموزه

 .هستند سوم راه كليدى مفهوم دو« همبستگى»

 در او. است سوم راه رهرو مشهورترين امريكايى، تبار آلمانى دان الهى ،«تيليش پل»

 كل در آنچه هر با را مسيحيت تا كرد تالش آثارش تمام در و عمرش سرتاسر

 براى تيليش. كند تلفيق و تركيب دارد تالئم و مناسب آن با بشرى جديد فرهنگ

 روش» را آن كه كرد انتخاب را روشى جديد، فرهنگ و مسيحى ايمان ميان زدن پل

 عصر هر در را مذهبى و دينى مقدس متون محتواى روش، اين طبق. ناميد« همبستگى

 وضعيت از ناشى هاى پرسش به متون اين كه هايى جواب طريق از ـ بايد و ـ توان مى

 .شناساند و شناخت دهند، مى زمان آن فرهنگى

 نظر به. كنند مى كار به آغاز سوم راه نقد با واقع، در چهارم، راه پيشنهاددهندگان.  4

 آن و است، مردود بلكه و شبهه و شك محل كه دارد فرضى پيش سوم، راه اينان

 به بتوان موضع آن از كه دارد وجود طرف بى كامالً موضعى گويى كه اين

 يا فلسفه هيچ. ... نگريست وحيانى هاى داده و بشرى هاى يافته ميان وگوى گفت

 چگونه را دين هاى آموزه و مفاهيم كه كند تعيين ما براى ندارد حق اى بينى جهان

 براى كه اين نهايت. هست گويا و ناطق كفايت حد به دين خود. كنيم تفسير و بفهميم

...  بورزيم ايمان بايد بشنويم هوش گوش به را دين وگوى گفت و نطق بتوانيم كه آن

 به كه محتاجيم هنوز ما كرد، معرفى ما به را خود دين، كه اين از پس حال، عين در

 را دينى مدعيات مصاف، اين در هم تا كنيم رجوع نيز بشر فرهنگى هاى فراورده
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 تر مهم همه از ـ هم و كنيم پر ها فراورده آن با را دينى هاى آموزه شكاف هم و كنيم آزمون

« بارت كارل». كنيم طرد و دفع و شناسايى را دينى هاى آموزه با ناسازگار هاى فراورده ـ

 .پسنديد مى را روشى چنين سوئيسى، نامور دان الهى

 و فرهنگ به كه است شديد و راسخ حدى به دين به اش عالقه و عقيده كه پنجم، راه.  2

 رد كلّى به را بشرى هاى بينى جهان و ها فلسفه و دارد را اعتنايى بى كمال انسانى، هاى يافته

 در كه مقدس متون از برآمده كامالً بينى جهان يك تكرار جهت در است كوششى كند، مى

 ديدگاه، اين. نيست دين از سنتى روايتى ديگر، تعبير به يا كالسيك الهيات جز چيزى واقع

 وگو گفت گونه هر باب و دارد قرار طيف سر اين در اوّل، ديدگاه مقابل نقطه در درست

 .دكن مى مسدود كلى به را عصرى فرهنگ و دين ميان

 :باشند داشته قبول را ذيل مفروضات كه كنند مى دفاع ديدگاه اين از كسانى

 حتى است؛يعنى شده وحى باال عالم از تعابير و الفاظ همين با مقدس كتب( الف

  اند؛ شده صادر خداوند سوى از نيز مقدس كتب كلمات

 ىرو مقدس كتب در نقصان، و زياده از اعم تحريف، و دگرگونى گونه هيچ( ب

  است؛ ادهند

 است؛ روشن و واضح كامالً مقدس كتب هاى گزاره و الفاظ معانى( ج

 هميشه براى و ها مكان و ها زمان همه براى را مقدس كتب در مذكور تعاليم و احكام خدا( د

 است؛ خواسته

 بنابراين كنيم؛ مى فهم دقيق و صحيح نحو به را مقدس كتب مرادات و معانى فقط ما(  ه

 و گمارند همت آمده مقدس كتب در آنچه فهم به تنها كه است اين متدينان يفهوظ يگانه

 و علوم به كشيدن سرك. دهند سامان آن اساس بر ساحات و ابعاد همه در را خود زندگى

 و مؤمنانه زندگى از عدول و خطا انديشى، آشفته حيرت، و شك به بشرى معارف

 .انجامد مى خداپسندانه
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 دين و علم معادالت سنجش
 

 

 9شاهرودى عابدى على

 

 اشاره
 اين پايه. پردازد مى دين و علم ميان هاى معادله سنجش درباره پژوهش به نوشته، اين

 نظريه در نيز و جديد و قديم كالم علم در كه است« شرع و عقل مالزمه» قانون ها معادله

  . است مطرح اجتهاد

 است كوشيده خود اندك بضاعت با« اجتهاد تشافىاك نظريّه» عنوان با اى نوشته در نگارنده

 آن بنيادين هاى بخش به تحليلى طور به را شرع و عقل مالزمه قانون نخست، مرحله در كه

 هر احكام و خواص با را تحليل اين از برآمده هاى بخش دوم مرحله در و دهد، ارجاع

 و بررسى به را مزبور قانونِ ممكنِ هاىِ تركيب سوم، مرحله در سپس و كند هماهنگ بخش

 دارد، را پذيرى تعميمم براى كافى شرايط كه قانون، اين سازگار تركيب تا گيرد سنجش

 .است يافته انتشار انديشه كيهاننشريّه در گفتار، چند ضمنِ در نوشته اين. شود مشخص

 حاضر، نوشته هاى بحث مبناى عنوان به اجتهاد اكتشافى نظريه در من هاى بحث نتيجه

 گرفته سنجش و پاسخ به و شده مطرح اصلى پرسمان چند پايه اين بر. شود مى عرضه

                                                           
 

 .دانشگاه و حوزه مدرس و محقق.  

 



 58 

 چه يا و تواند مى چه يا چيست« دين و علم رابطه» در دين از مقصود نخست؛ :شود مى

  باشد؟ بايد

  باشد؟ بايد يا و تواند مى چه يا چيست علم از مقصود دوم؛

 و ها گزاره و ها شناسه استنباط سپس و استخراج و كشف طريق كه اجتهاد سوم؛

 دستگاه به راهبردهايى چه در و چگونه است شرع در استانده منابع از دينى قرارهاى

 ها شناسه استنباط به تدريجى و محدود و مشروط طور به آن درون از و بشرى شناخت

  گذرد؟ مى فرا دينى هاى گزاره و

 شناخت مسائل ترين عمده از است هاداجت مساله ترين عمده كه اين بر افزون مسأله اين

 تحقيق گوناگون هاى جنبه از را شده ياد پرسمان فقه اصول محققان. هست نيز

 هاى سلك بحث در نگارنده كه است اساسى نظريه چند آن حاصل كه اند كرده

 9.است كرده ارائه را آنها اجتهاد اكتشافى نظريّه بحث در و اخبارى و اصولى

 و اكتسابى علم مرحله در غيرضرورى و خاص عقل فعاليّت كه اجتهاد چهارم؛

 اصلى منابع در شده تأييد ادلّه و دين اصلى منابع متوجه يكسره و است تدريجى

 دارند تعلق اكتسابى علم بخش در شناخت نظامواره به كه ديگر هاى دانش با است،

 باشد؟ داشته تواند مى يا دارد پيوندهايى چه

 ديگر هاى بااكتشاف است، استنباطى و اكتشافى فرايند يك هاداجت كه اكنون پنجم؛

  دارد؟ نسبتى چه دهند، مى رخ اجتهاد منطقه بيرون در كه

 اينها جز و جامعه و انسان مابعدالطبيعه، طبيعت، به نسبت بشرى علم هاى فرضيه ششم؛

  باشند؟ داشته توانند مى نسبتى چه قانون و گزاره االمر نفس با نيز و دارند جايگاهى چه

                                                           
 

 اكتشتافى نظريته و اخبتارى و اصتولى هتاى مستلك تحقيتق به راجع هاى شماره ،انديشه كيهان مجلّه.  

 .اجتهاد
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 در اجتهادى هاى نظريه و است معاصر جهان در مسائل ترين عمده از مسأله اين

 پرسمان اين كه ترازهايى حسب بر و كند مى بررسى را آن خويش، تر كلى موقعيت

 .است آن هاى گره گشودن و آن به دادن پاسخ صدد در دارد،

 

 مدخل
 اين در ميان آن از. شود شامل را سألهم چند تواند مى ،«دين و علم» درباره وگو گفت

« عام واقع». ماست نظر مورد عام، واقع با مطابقت در دو اين رابطه نوع مسأله گفتار

« عام واقع» واژه. است االمرى نفس واقع و بعدالطبيعى ما واقع تجربى، واقع شامل

 يا مذكور معانى از يكى موردى، هاى خصوصيّت حسب بر كه است شمولى  اى واژه

 .كند مى افاده را سه هر يا و دو هر

 :الخلوّ مانعة طريق به است معنى دو نوشتار، اين در« علم» از منظور

 موجود طبيعت بلكه انسان طبيعت مشترك كه است همگانى دانش اوّل؛ معناى

 بطالن اصل خود، با چيز هر همانى اين اصل تناقض، عدم اصل: قبيل از است؛ خردمند

 وجوبى علّت به ممكن نياز و علّت به حادث نياز اصل غيرزمانى، ليلىتع تسلسل و دور

 استدالل كه اين با آنها، از بعضى كه ديگر عمومى هاى قضيه و ها اصل همچنين و

 .نيازند بى استدالل از پذيرند،

 حاكم منطقى قواعد و همگانى دانش طريق از كه است اكتسابى دانش دوم؛ معناى

 استداللى طور به دو اين با يا و اختصاصى تجربه يا عام تجربه كمك بدون آن بر

 عدم و خطا معرض در سو يك از غيرمعصوم، بشر در دانش گونه اين. شود مى فراهم

 اى گونه به و تدريجى هم و است محدود هم سو ديگر از و است واقع با مطابقت

 تتميم و بهبود دى،نقّا نيازمند داليل همين به و شود مى افزوده اش دامنه بر تدريجى

 و محدودبودن صورت، اين در زيرا رود؛ نمى ميان از گاه هيچ نياز اين. است
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 اكتسابى علم امّا. شد خواهد نفى بشرى، اكتسابى علم از خطا امكان و بودن تدريجى

 عدم امكان و بودن تدريجى بودن، محدود خصلت سه غيرمعصوم، در غيرهمگانى و

 . داراست را واقع با مطابقت

 از پيش كه رسيم مى شناسى دانش در( صفرم دات)= صفرم قانون يك به پايه اين بر

 .سازد مى مشخّص را بشرى شناخت اصلى جايگاه امn...و سوم دوم، يكم، هاى دات

 

 اى فرضيه فرا صفرم دات
 يك جايزالخطا، موجود اكتسابى دانش منطقه در نظريّه و شناسه هر قانون، اين مطابق

 امّا دارد، امكان آن صدق عدم هم و صدق هم يعنى است؛ ممكن  ظريّهن و شناسه

 من)= خود خودى به ـ است شده تبيين عام متافيزيك در كه چنان ـ شى امكان چون

 علّت نيازمند شى وجود فقط جهت بدين و است معادل شى عدم با( هو هو حيث

 مسأله در رو ينا از كند، مى كفايت آن ذاتى امكان چيز، يك عدم براى و است

 نيازمند صدق اين. است كافى آن صدق عدم براى فرضيه صدق عدم« امكان» حاضر،

 حسب بر الخطا ممكن موجودِ اكتسابى منطقه در نظر هر جهت اين به و است دليل

 . است دليل نيازمند خويش، االمرى نفس طبع

 عدم با اوىمس خود خودى به فرضيه و پديده شى، امكان چگونه و چرا كه اين در

 :داد ارائه توان مى تفسير چندين است، صدق عدم و شى

 را ديدگاه چند «ممكنات ذاتى حدوث» و« تأخر و تقدّم» بحث در اسفار در صدرا مال

 درباره تحقيق به بحث اين به اهتمام با  قبسات در نيز ميرداماد 9.كند مى نقد و مطرح

 5.است پرداخته ذاتى حدوث مالك

                                                           
 

 .271 ت 271 ص نهم، فصل نهم، مرحله سوم، جزء ،اسفار.  
 

 .16 ت 14 ص اول، بخ  قديم، چاپ ،قبسات.  
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 دليل همين به و است ارجمند و معنى پر بحثى ذاتى حدوث با ذاتى كانام رابطه بحث

 تازگى از نيز كنون تا و بوده مطرح فيلسوفان و متكلّمان ميان همواره دور گذشته از

  .است نيفتاده

 مختلف هاى جنبه درباره محقّقان ديگر و سهروردى طوسى، محقق سينا، ابن فارابى،

 رسيده ديگرى نظر به بحث اين در نگارنده. اند هكرد بحث حدوث با امكان پيوند

 در( هى حيث من) خود خودى به امكانى ماهيّت: است چنين آن گزارش كه است

 از و است، مساوى علّت، از شده منعزل ماهيّت با االمر نفس در خود مرتبه متن

 مراال نفس در ماهيّت امكان بنابراين، ست؛ ا مساوى شده منتفى ماهيّت با رو همين

 صدق عدم با معادل فرضيه، امكان نيز حاضر مسأله در. است ماهيّت نيستى با مساوى

 اين. كند اثبات را فرضيه صدق اكتسابى، فرضيه از بيرون دليلى كه آن مگر است آن

 امكان هميشگى معرض در را خطاپذير موجود اكتسابى دانش كه حيث اين از قانون

 ناميده« بشرى دانش امكان قانون» تواند مى دهد، ىم قرار واقع با مطابقت عدم و خطا

 تهى صدق ضرورت از غيرعمومى و اكتسابى دانش آن، وسيله به كه چرا شود؛

 .آيد مى در صدق امكان ذيل در و شود مى

 با ناسازگارى احتمال عدم و صدق ضرورت» معنى به بحث اين در« ضرورت» واژه

 احتمال براى بودن منشأ جنبه از امكان ـ« امكان» واژه آن، مقابل در و است« واقع

 علم بافت مالزم كه خطا احتمال اين، بر افزون. دارد قرار ـ صدق عدم و صدق

 نهايى مدخليّت ـ آمد خواهد كه چنان ـ منجزيّت و حجيّت مسأله در است اكتسابى

  .دارد
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 دانش در« ضرورت» سپهر
 :دارد وجود ضرورت سپهر دو فقط دانش براى

 وابستگى انتقاد و استدالل به كه همگانى هاى قضيه و ها شناسه و ها مفهوم پهرس ـ 9

 در با و است سپهر اين نيازمند انتقاد و استدالل نظام كه رو آن از ويژه به ندارد؛

. گردد مى پذير امكان دليل، ارائه و نقد كه است همگانى دانش سپهر نظرداشتن

 و شرط» و« معلول و علت» هاى شناسه و« نيست» ،(«هست») ،«است» هاى مفهوم

 مجموعه در« تعليلى تسلسل» و« دور امتناع» و« تناقض امتناع» هاى قضيه و« مشروط

 كه اين با ها دانش از برخى مجموعه اين در چند هر دارند؛ جاى همگانى دانش

 مقرون استدالل به مالك، تبيين هنگام در نيستند، نيازمند استدالل به و اند عمومى

 استدالل به مقرون بودن، عمومى وصف با كه تعليلى تسلسل امتناع مانند شوند؛ مى

 .است

 و شناخت استانده معيار امكانى، كلّ نظام در و واقع حاقّ در كه مصونيّت سپهر ـ 5

 باز را لدنّى علم و است السالم عليهم معصومان دانش مرتبه سپهر، اين. است اخالق

 مسير از دين تا شده داده قرار الهى مشيّت ابالغ طريق خدا سوى از رو اين از. تاباند مى

 و ها شناسه ابالغ گونه بدين. برسد تنجيز و ابالغ به صدق ضرورت طريق به و مستقيم

 نخست،: گردد مى استانده ممكن، نظام در مأخذ دو طريق از اخالق و دين هاى اصل

 و آله و عليه اهلل صلى انبيا دنّىل علم همان كه است امكان واقع حاقّ در مستقر مرجع

 هاى دانسته كه است اذهان حاقّ در مستقر مأخذ دوم، و است؛ السالم عليهم اوصيا

 اخالقى عقل و عملى عقل ضرورى و عمومى هاى اصل و عنصرها و همگانى عقل

 و راستى ضرورت» اصل و عام نظرى عقل در« تناقض امتناع» اصل مانند است؛

 شرط عنوان به بودن پذير تعميم» اصل مانند همچنين و عام القىاخ عقل در« درستى

 . دارد تعلّق عملى عقل به كه« اخالقى قانون الزم
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  پژوهش اين در دين مفهوم تبيين
 حاقّ از و عام عقل ماهيّت از كه رود مى كار به معنايى در جا اين در« دين» واژه

 اين توضيح از پيش. آيد مى بر ون،گوناگ هاى ديدگاه از نظر قطع با اخالق، دستگاه

 جنبه از نيز و االذهانى بين درك جنبه از« ورزى دين» واژه مفهوم است شايسته معنى،

 گيرد مى پى را آن االذهانى بين شناخت كه مقصودى رساندن براى آن كاربرى امكان

 اىبر اخالق و عقل مشترك عزم گونه آن بر ناظر« ورزى دين» واژه .شود داده توضيح

. باشد راجح محدوديت و شرط بدون ديگر عزم هر بر كه است حقيقت يك گزينش

 يابد، تحصيل بشر در آن لذّات با فرد و پذيرد تحقّق واقعى طور به عزم اين كه گاه آن

 ذاتى فصل انسان، نوع ذاتى فصول مراتب در و است يافته تحقّق ديانت و ايمان

 ناميده« ايمان روح» شده، روايت ىشرع نصوص در كه آمد خواهد پديد ديگرى

 كمال تناسب به درجه، هر تحقّق امّا است، درجات داراى ديانت كه اين با .است شده

 كه اين با مثال براى دارد؛ پى در را جدّى ترجيحات از اى مجموعه آن، مخصوص

 هر بر را خويش نفع ندارد، باز را او عملى عقل اگر و است خويش نفع خواهان انسان

 نظام از خويش، نفع بر ديگرى نفع ترجيحِ بر عزم مرحله در امّا دهد، مى ترجيح يزچ

 دادن انجام به ابدى فرمان ترجيح و نيكى ترجيح سوى به و گسلد مى نفسانى اقتضائات

 عزمى، چنين مرتبه در. گرايد مى ـ است آمده بر اخالق و هستى مبدأ از كه ـ نيكى

 حقيقت لذّات با افراد از موجود، عزم اين خود يعنى د؛دار تحقّق ديانت لذّات با فرد

 خاستگاه جويى پى از همچنين و عزم اين شروط و خواص بررسى از . است ديانت

 لغت، در كاربردى نگرى پديده حسب بر گرچه كه آيد مى دست به نتيجه اين آن

 بر امّا نيست، مشروط ويژه خاستگاهى به يا و موضوعات يا موضوع به« ديانت» واژه

 و عقل به سو يك از ـ شد اشاره آنها به اجمال به كه ـ شروطى و خواص حسب
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 حقيقتى به ديگر سوى از و است مشروط دين بر عزم درونى خاستگاه عنوان به اخالق

 و عقل متّحد دستگاه كه است چنان آن حقيقت اين. است مشروط رأى و ذهن از مستقل

. ورزد مى نماز و خشوع اخالقيّت، جاويد قانون سائق هب و تكلّف بدون آن برابر در اخالق

 كه دارد اختصاص حقيقتى به« دين» واژه رو اين از و است اخالق و هستى مبدأ حقيقت اين

. است مستقر اخالق دستگاه در آن از پيروى بنياد و است ماهوى ارتباطى در كل مبدأ با

 توان نمى محض عقل ديدگاه از د،آي مى دين چيستى شناسايى به مربوط بحث در كه چنان

  .داشت مقرّر دين براى مضمونى هيچ خدا ايده بدون

 بر نيكى انجام به مشروط فرمان ترجيح با است معادل نيكى غيرمشروط ترجيح بر عزم

 جاويد و مطلق فرمانى نيكى، انجام به غيرمشروط فرمان چون و نيازها، و ها انگيزه

 و هستى مبدأ به مخصوص و است مستقل ممكن موجود هر و انسان از پس است،

 و نظام كل به غيرمشروط فرمان محض اخالقى ترجيح ديانت، بنابراين،. است اخالق

 مقرر را آن همگانى اخالقى عقل و عملى عقل درونى، جنبه از كه است محتوايى

 .است گرديده مقرّر الوجود واجب سوى از برونى و عينى جنبه از  و دارد مى

 و خاستگاه حسب بر نيز و اصلى شروط و خواص حسب بر دين چيستى تبيين به اكنون

  .آن دهنده قوام حقيقت

 شرحى با. است دين و علم مؤلّفه در آن معنى حيث از دين چيستى دين، چيستى از منظور

 و عقلى عزم عنوان به ورزى دين مفهوم تبيين به توجه با نيز و شد ارائه ديانت مفهوم از كه

 چيستى جستار به توان مى اينك است، سپاس شايسته لذّات با كه حقيقتى تحصيل بر ىاخالق

 به الهى حقيقت بين و ورز سپاس و ورز دين عنوان به اخالقى عقل بين ارتباط حيث از دين

 به اخالق و عقل نظام كل از اختصار رعايت براى. پرداخت ديانت، لذات با متعلّق عنوان

 عملى جنبه دو هم و دهيم نشان را محض خرد جنبه هم تا كنيم مى ادي« اخالقى خرد» عنوان

 .را محض اخالقى و
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 هايى بخش طبق و 9است شده تنظيم عملى عقل شناسه در كه اى هفتگانه قضاياى طبق

 برابر در خويش طبع تمام به اخالقى خرد عقل، نقادى در نگارنده هاى پژوهش از

 هر رو اين از. نهد مى وجدان سپهر در را آنها و تاس منقاد و رام اخالق، ابدى قوانين

 تحصّل شايع، حمل به اخالقى عقل مرتبه در اخالقى شناسه يا و فرمان يا تكليف

 اينك. دارد تحقّق عقل در يادشده، امور از يك هر حقيقى فرد كه يعنى دارد؛

 لتأمّ و اكتساب طريق از كه نيست چنين و است اخالقى خرد ضرورى طور عقل،به

 تحقّق عقل، در ضرورى طور به اخالق هاى قانون نيز. باشد رسيده اخالق مرحله به

 به انسان و ندارد تحصيل و اكتساب به نيازى آنها فهم و كشف براى عقل و دارند

 با اى ويژه حاسّه با استثنا بدون و است اخالقى خويش خرد مرتبه در و خويش طبيعت

 در او. كند مى تعقّل را آن حس، مرتبه  در و كند مى حس را اخالقيّت خود، تماميّت

 عقول جزئى افراد از حتّى و بشر افراد از اخالق قوانين استقالل به تعقّل و حس مرحله

 رو اين از و نيستند محدود و مشروط اخالق هاى فرمان كه كند مى درك و برد مى پى

 . اند نشده حاصل ممكن موجود از

 در اخالقيت نظام كه حقيقتى تعقّل و رشد براى راه ن،آ درون در عقل براى اكنون

 نظام كه است دريافته زيرا است؛ گشوده شده متحقّق آن از وجود و ماهيّت جنبه دو

 جهت از كه است اخالق و هستى مبدأ حقيقت، اين پس نيست؛ مخلوق از اخالق

 اوصيا و ياانب طريق از آنها ابالغ و ممكنات نظام در اختيارى عمل قوانين تقدير

 براى دين الهى، شارعيّت جنبه از گونه بدين و شود مى ناميده« شارع»السالم عليهم

 .شود مى مقرّر گر گزينش ممكن موجود

 نظام از است عبارت اخالقى عقل و نظرى عقل اقتضاى وفق بر دين چيستى رو اين از

                                                           
 

 .121  ص ،77 ت 76 بهار و زمستان 2 و 1 شماره چهارم، سال ،نظر و نقد مجله: به ك.ر.  
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 جبر نفى و االمرين ينب امر به توجّه عين در اختيار منطقه در عمل قوانين و ايمان اصول

 طريق از و داشته مقرّر خدا را قوانين و اصول نظام، اين كه رو آن از تفويض، و

 . است كرده ابالغ گر گزينش موجودات به نمايندگانش

 و همگانى طريق دو از ها انسان ديد معرض در گرفتن قرار و ابالغ از پس دين

 ها شناسه سنجش براى تام مالك كه دين واقع. يابد مى انتقال آنان مدركه به اكتسابى

 : دارد طولى متطابق مرحله دو است دينى ادراكى هاى گزاره و

 بر نزول حيث از دين نشانگر كه مرتبه اين. است استيداع و نزول مرتبه اوّل، مرحله

 است، السالم عليهم اوصيا نزد آن شدن سپرده وديعت به و آله و عليه اهلل صلى پيغمبر

 مرحله نيز سلف پيغمبران اديان در. است امكان جهان در دين واقع تنخس مرتبه

 اين در احكام و اصول استيداع نزول كه است تحقّق از اى مرتبه دين، واقع نخست

 .شود مى حاصل مرتبه

 السالم عليهم اوصيا و خدا پيغمبر سوى از دين امور ابالغ و صدور مرتبه دوم، مرحله

 كه دارد طبعى و رتبى تأخّر آن از و دارد قرار اوّل حلهمر طول در مرتبه اين. است

 قوانين و احكام و اصول مرتبه، اين در. نيست گاه و است زمانى تأخّر با همراه گاه

 از فحص لزوم منشأ فعليّت، اين. يابد مى فعليّت گر گزينش موجودات ساير به نسبت

  .است قرارها و ها پيام

 يا و ها ابالغ نزول وعاء كه خدا معصوم نمايندگان براى فقط ها ابالغ اوّل، مرحله در

 فعليّت نكنند، گذر دوم، مرحله به تا و دارد تنجّز و فعليّت هستند، آنها استيداع

 و قرارات و احكام بالفعل تحقّق در مرحله اين. پذيرند نمى را فعليت آثار و يابند نمى

 وصى و آله و عليه اهلل صلى نبى طريق يعنى دارد؛ موضوعى مدخليّت تشريعى، ماهيّات

 خردمند موجودات به دين امور ابالغ براى شه ضمانت و استانده راه السالمتنها عليهم

. است موضوعى طريقى ـ صحيح طريق تنها عنوان به ـ طريق اين رو اين از و است
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 نيز پيام مضمون در بلكه نباشد، پيام رسيدن راه فقط كه است آن موضوعى طريق

 .باشد سهيم

 شده تضمين استناد. پذيرد نمى تحقّق الهى قوانين و قرارات ابالغ طريقى، چنين بدون

 راهى از و است ميسّر اى استانده راه چنين از دين و هستى مبدأ به امور احتجاج قابل و

 استنباط و احكام كشف هاى راه همه جهت بدين. است ناممكن يكسره اين جز

 قواعد استنباط و عملى وظايف كشف هاى راه همه همچنين و قرارات و مضامين

 .گردند مى باز دين واقع دوم مرحله به كلّى،

 قانون در رو اين از و ناظرند دوم مرحله در مستقر قرارات به فقاهتى و اجتهادى ادّله

 اين ثبوت فرض بر ـ مقدمه وجوب با المقدّمه ذى وجوب مالزمه مانند مالزمات

 فرض بر باز ـ خاص يا عام طور به نهى مورد شى بطالن با نهى مهمالز مانند و ـ مالزمه

. شوند مى گرفته نظر در دوم مرحله حسب بر مالزمه طرف دو ـ مالزمه اين ثبوت

 توانيم مى مالزمه، حدود و شروط از نظر قطع با شرع، و عقل مالزمه در گونه بدين

. داريم منظور شرع، واقع دوم مرحله در موجود مقرّرات به نسبت را مالزمه قانون

 تواند نمى و ندارد كاربرد دارد تراگذاشتن به نياز كه فراتر مرحله براى مزبور قانون

 .كند تنجيز يا اثبات پذير احتجاج طور به مكلّفين براى را خود استخراجات

 در مستقر و مصون منبع به استناد بى تواند نمى مكتسب و خاص عقل كه اين از گذشته

 آن بخواهد همگان از باشد روا كه كند استخراج را قضايايى و تصوّرات ن،جها نظام

 و محدود كه مكتسب و خاص عقل .دهند استناد خدا به را قضايا و تصوّرات

 در امّا دارد،( تراگذار توان)=  ترانسندنتال توان متافيزيك در اگرچه است، جايزالخطا

 . نيست مند بهره ترابردى توان از شرع واقع اوّلِ مرحله

 تراگذاشتن امكان نيز و شرع اوّل مرحله به خاص عقل گذاشتن ترا امكان فرض پيامد

 ما اكتشافات نظام و افكند مى پى را بعدالطبيعه ما دستگاه مابعدطبيعت، در خاص عقل
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 اوّلِ مرحله به خاص عقل تراگذاشتن امكان فرض امّا. سازد مى ممكن را بعدالطبيعى

 بار به دينى اكتشافات نظام و تشريعات اساس براى را اى نتيجه ينچن تشريعى، واقعِ

 .نشاند نمى

 بنشيند تشريع مسند بر يك هر تا دهد مى رواديد خاص هاى عقل يكايك به برعكس،

 اى نتيجه به اين و بخشند، تعميم را خود هاى استنباط عقول، ديگر با متعارض و

 بتواند و باشد اى برنامه چنين به مجاز خاصّى عقل هر اگر زيرا. انجامد مى متناقض

 مقرّر عقول ديگر براى يافته تعميم و االمرى نفس قضاياى عنوان به را هايش استنباط

 باشد اوّل مرحله در تناقض چه اند، شده تجويز متناقض قضاياى صورت اين در دارد،

 به هك است شده داده رخصت عقلى هر به صورت اين در نيز و. دوم مرحله در چه

 تجويزى چنين كه حالى در كند، تقرير عام قانونى ديگر، خاصّ عقل با متعارض طور

 تجويز اين وقتى زيرا عقلى؛ احكام همه ابطال و امضا با است معادل و است محال

 نيز ديگر عقل به است، ديگر عقل به خود مقرّرات تعميم به مجاز عقلى هر: گويد مى

 هم و محدودند هم خاص، هاى عقل چون و گويد، مى را گفته همين عين

 درست هم عقلى هر احكام بگوييم كه اين با است معادل تجويزى چنين جايزاللحاظ،

 .همنادرست و باشد

 مساوى يكديگر، برابر در اكتسابى و محدود عقول به دادن رخصت گونه اين پس

 ابطال با است مساوى حال عين در و محدود هاى عقل همه مقرّرات امضاى با است

 طور به و شرعى، نه است عقلى نه تجويز اين رو ازاين محدود؛ هاى عقل همه مقرّرات

 . نيست شدنى متنقاضى، و تراگذارنده تجويز چنين كلّى
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 ترازو سان به دين و علم
 توان نظراز قطع با جهت؛ اين از دو هر كه بود دين و علم سنخ از اينجا به تا سخن

 فى حقيقت دو اند، راجع پژوهش و استنباط به كه لىعم و شناسايى هاى دستگاه

 به عملى، و شناسايى هاى دستگاه ضرورى بخش كه شد معلوم اندكى البتّه. اند نفسه

 اگر و كند مى درك را آن كلى اقتضائات و دين حقيقت خويش، ضرورى طبع

 خواهد آن كلّى اقتضائات و دين به كند عمل خويش ضرورت طبق بر بخواهد

 .يافت خواهد الزام خود ژرفاى از و دگرايي

 و نياز اقتضاى بر را اخالق قوانين كه رو آن از خود اوّلى و كلّى ماهيّت در عملى عقل

 ترجيح در كه رو آن واز است« اخالقى عقل» دهد، مى ترجيح زيان، و ستد و داد

 عقل» كند، مى تقرير آنها وجودى و ماهوى مبدأ با را قوانين آن پيوند اخالق، قوانين

 .است« دينى

 داشتن نظر در با نيز و سو يك از دين حقيقت اقتضائات داشتن نظر با اكنون

 در دين كه يابد مى استقرار عام طور به نتيجه اين ديگر، سوى از علم سنخ اكتشافات

 مرحله نيز و خدا معصوم نمايندگان نزد استيداع و نزول مرحله كه خويش، محوضت

 و همسو و هماهنگ خويش ضرورت و محوضت در علم با است، نانآ سوى از آن ابالغ

 را الصدق ضرورى قضاياى تنها همگانى و ضرورى عقل مرحله در علم زيرا است؛ متالزم

 و الصدق ضرورى قضاياى خود، محوضت در دين كه چنان كند، مى تصديق و كشف

 گونه همان. كند مى تشريع و دارد مى مقرّر را اخالقى قانون حيث از ضرورى قوانين و احكام

 ممدّ يك هر بلكه ـ نيست تنافى و تقابل همگانى، عملى عقل و همگانى نظرى عقل بين كه

  .نيست تنافى دينى، عقل با عملى عقل و نظرى عقل بين گونه همين به ـ است ديگرى

 ضتمحو در دين اقتضائات با دينى، و عملى نظرى، جنبه سه در عقل عامّ اقتضائات همچنين

  .نيست متقابل و متنافى آن
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  واقع به بشرى علم رهيافت درباره اصلى پرسمان

. شود مى آشكار دين و عقل روابط نوع خالل از علم، و دين اصلى پرسمان اكنون

 دين، از ما آگاهى و شناسايى چونى و چندى كه جا آن از كه است اين اصلى پرسمان

 كيفيّت كليّت، چون باز و است، دين هاى دهدا از ما استنباط چونى و چندى از تابعى

 منابع، و اجتهاد طريق توانايى و اجتهادى مسلك نوع از تابعى ما هاى استنباط ماهيّت و

 اكتسابى، دانش كه شود مى مطرح مسأله اين رو ازاين است، اجتهادى قاعده و اصول

 با تواند مى هوسيل چه با و چگونه و راه چه از ما الصدق ممكن و متناهى تدريجى،

 يابد؟ راه آن االمر نفس به و كند برقرار پيوند خدا، سوى از شده نازل دينِ حاقّ

 مسأله ترين مهم آن تدريج مراحل تبيين و استنباط اين امكان شروط و حدود بررسى

 . است اجتهاد مبناى در

 صورت بدين االمر نفس و واقع با ما اكتسابى دانش پيوند مورد در مسأله اين نظير

 ـ است علم اكتسابى منطقه كه ـ تجربه و استدالل منطقه در ما خرد اگر: آيد مى پديد

 تماس واقع با وسيله چه با و چگونه و راه چه از است، خطاپذير و وار تدريج و محدود

 اخالقى و عملى و نظرى جهات در قضايا و تصوّرات االمر نفس به و كند مى برقرار

 خود گر اكتساب و خاص مرحله در كه اين با ما عقل يگر،د سخن به شود؟ مى نائل

 چگونه است، واقع با تطابق عدم و خطا امكان معرض در همواره و دارد محدوديّت

 اگر باشد؟ تواند مى ديگرى چيز صحيح، دانشِ جز شناخت، مگر. بشناسد را واقع تواند مى

 چنين كه حالى در بداند، شده مينتض و صحيح علم با را واقع بايد شناسد مى را واقع ما عقل

 طور به استانده معيار اكتسابى، علم همان محدوده در حدّاقل كه است اين مستلزم عملى

 .باشد داشته حضور همگانى

 دانايى و شناسايى منابع سنجش و دانايى و شناسايى نقد عهده بر واقع و عقل پرسمان پاسخ
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 و سنجش به شناختند منابع كه را حس و هشس انگار، خرد، اوّل مرحله در كه نقدى است؛

 آمده بر دانايى و شناسايى معيار و شرط و گستره و امكان دوم، مرحله در و بگيرد، پژوهش

 چه عادى بشر شناخت دستگاه شود دانسته تا كند بازپردازى و بسنجد و بكاود را منابع از

 و دارد بُرد كجا تا آن ديد و دارد را اذهان از مستقل واقع به دسترسى و كشف قدرت اندازه

 حصار غيراستانده بشرِ عقل بر تكوينى طور به كه مرزهايى آن كدامند؛ و كجا آن مرزهاى

 براى را رويدادى هيچ و بندند مى

 تابند؟ نمى بر آنها فراسوى به گذر

 حصارهايى  راستى به آيا دارد؟ وجود تكوينى مرزهايى شناخت، دستگاه براى راستى به آيا

 و مرزى را خرد كه آن يا دارند؟ مى باز فراتر سپهرهاى به گذر از را خرد ماهوى و ودىوج

 درباره نويسنده اين هاى نوشته در اوّل مرحله نقد نيست؟ تكوينى بندى راه را شناخت

 ؛«خردواره نقد» و« خرد تماميّت نقد» ،«تركيبى عقل نقد به» است موسوم شناخت، سنجش

 در كه است اى مرحله چند و بخشى چند نهادى عقل، آمده، ها نوشته آن در آنچه طبق زيرا

 عقل و نظرى عقل آن، همانند موجود هر و انسان كه چنان و است گسترده شعور، همه بن

 در عقل)=  انگارى عقل از نيز و دارد نيز شهودى عقل و اخالقى عقل همچنين دارد، عملى

 ها بخش اين همه. است برخوردار سهشى عقل و حسّى عقل و( متخيّله و واهمه مرحله

 .دهند مى قوام را عقل تماميّت ها ومرحله
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 معاصر پژوهى دين شناسى آسيب
 

 

 9رشاد صادقى اكبر على

 

 اين دينى وانگيزه اخالص سر از كه عزيزى دوستان از بايد دين اداى باب از آغاز در

 دهم تذكّر را نكته اين ينبايدهمچن. كنم گزارى سپاس آوردند فراهم را علمى تجمّع

 نشست چنين توليت بود شايسته «موضعه فى الشىء وضع لزوم» مقتضاى به كه

 قدرناشناسى معنى به تذكّر اين. گرفت مى عهده به علميّه حوزه مديريّت را اى علمى

 متولّيان حضور عدم همچنين. نيست همايش اين پديدآورنده دوستان به نسبت

 اين در پژوه دين مسلّم و شاخص و اتم و اكمل مصاديق همچنين و صنفى ـ سازمانى

 جاى كه كنم مى احساس من. است ارجمند همايش اين چشمگير نقيصه مجمع،

 سبحانى اهلل آيت يزدى، مصباح اللّه آيت آملى، جوادى عالّمه اللّه آيت چون استادانى

 ما محفل در ـ معاصراند پژوهى دين وجوه كه ـ حكيمى محمدرضا استاد تبريزى،

 .است خالى

 بايد فراوانى مطالب موضوع، گستردگى دليل به كه كند مى حكايت من بحث عنوان

                                                           
 

 .اسالمى انديشه و فرهنگ پژوهشگاه رييس.  
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 .كنم مى مطرح را نكاتى وقت، ضيق به توجّه با بنابراين شود؛ مطرح آن ذيل

 :شوم مى يادآور مقدمه عنوان به را نكته دو بحث به ورود از پيش

 نشاط و شور ـ اخير هاى سال در خصوصا ـ بانقال از پس هاى سال طىّ يكم؛ نكته

 بخش در ويژه به علمى قلمروهاى همه در نويدبخشى و اميدآفرين و چشمگير علمى

 است؛ آمده پديد كشور در پژوهى دين

 علمى، تحرّك اين. است روشن و زنده اى آينده نويدبخش كه گرفته در هايى چالش

 در. خرسنديم بسيار جهت اين از و دارد همراه به را معرفتى و فكرى انقالبى بشارت

 :است تعريف قابل عمده جريان سه معاصر پژوهى دين گستره در و عرصه اين

 شاخصه كه جريانى .است دينى مطالعات در سنّتى گرايش مجموعه نخست، جريان

 نوآورى از و است پيشينيان از بازمانده ذخاير و ها برداشت به نسبت تصلّب آن اصلى

 .ستا هراسناك

 مطالعات عرصه وارد تجدّد، ادّعاى با پيشين جريان مقابل در اخيرا نيز دوم جريان

 .كنيم گذارى نام «متجدّد جريان» را جريان آن توانيم مى و است شده دينى

 طلب تجديدنظر معنى به متجدّد نه و است وجودى ميراث به متصلّب نه سوم جريان

 و اوّل جريان اشتراك وجه.نامم مى«مجدِّد انجري» را جريان اين من. ها باورداشت در

 مقلّدند؛ نحوى به دو هر است؛ تقليد دوم

 ابدى و مطلق حق علمى، مواريث تمام كه كند مى تصوّر و است متقدّمان مقلّد اوّلى

 ملّا ظهور از كه است سال صد چهار. گذاشت پيشينيان از تر پيش پا توان نمى و است

 اين در كه عالمانى اكثر. گذرد مى صفوى عصر برجسته متكلّمان از بعضى و صدرا

 جريان. اند كرده اهتمام متقدّمان آثار بر نويسى تعليقه و تحشيه به عمدتا اند زيسته دوره

 اى شيوه به امّا است، مقلّد نيز دوم جريان. نگرد مى شناسى دين و الهيات به مقلّدانه اوّل

 .دشمر برخواهم كه دارد هايى ويژگى و مدرن
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 علّامه حضرت و امام حضرت ظهور با بيست دهه آغاز از  ايران در ما عصر در

 اين ادامه را سوم جريان من. بود قم آن كانون كه آمد پديد جديدى جريان طباطبايى

 و گذشته ذخاير در دستى كه اين عين در كند مى سعى سوم جريان. دانم مى پديده

 امّا نيست متجدد جريان اين. نشود« تجدّد اصالت آفت» دچار دارد، آينده به چشمى

 خود گذشته طرد و رد را نوآورى الزمه و كند نوآورى و باشد مجدِّد كند مى سعى

 بر سعى و ها داشته و ها يافته بازپيرايىِ و بازپژوهى جريان، اين نظر از. داند نمى

 با هم ندك مى سعى است، همراه بينشى و فكرى استقالل حفظ براى تالش با نوآورى،

 مرزها، برون از رسيده فرا هاى فراورده و ها ارمغان با هم و پيشينيان هاى يافته و ذخاير

  .بشود بصيرانه

 مفهوم كنم، مى اشاره آن به بحث مقدمه در كه ديگر نكته دوم؛ نكته

 پزشكى اصطالحى كه است Pathology ترجمه واژه اين. است« شناسى آسيب»

 مشاهده با كه شود مى اطالق اى مطالعه به Pathology پزشكى دانش در. است

 كشف به نهايتا كه بيابد و بكاود را آن هاى ريشه و علل كند مى سعى بيمارى عوارض

 برخورد معناى به شناسى آسيب دليل همين به. شود مى منجر درمان تشخيص و بيمارى

 .است متفاوت رد و طرد با و است مثبت و علمى

 تصوّر ولى. پرداختيم مى پژوهى دين جريان سه هر شناسى آسيب به بايست مى بود مى مجال اگر

 و انسب دوم نوع شناسى آسيب به پرداختن همايش، اين عنوان مناسبت به كنم مى

 يعنى ـ خاص معناى به شناسى دين در من بحث نيز حوزه همين در. باشد تر ضرورى

 به بيشتر من. برد مى رنج ناگونىگو آفات از جريان اين. بود خواهد متمركز ـ الهيات

 :است شناختى روش و محتوايى زاويه از شناسى آسيب به معطوف كه كرد خواهم اشاره نكاتى

 و مباحث اختالط است، دوم نوع از پژوهى دين گير گريبان كه آفاتى از يكى ـ 9

 ديرباز از كه است اى مسأله علوم، بندى طبقه موضوع. است همگن هاى دانش
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 .اند داشته توجّه آن اهمّيّت به دانشمندان و انمتفكّر

 اين در و است شده برخورد گوناگون اشكال به مسأله اين با مختلف ادوار در هرچند

 بازشناسى ضرورت در حال هر به ولى است، داده روى بسيار نيز تفريط و افراط زمينه

 .نيست ترديدى علوم مرزهاى حفظ در سعى و علوم هاى رشته

 هر است، كرده ظهور مختلفى هاى دانش پژوهى، دين قلمرو در امروز كه مداني مى

 پژوهى دين كه اين اند؛ نيافته دست اجماعى تعاريف به ها دانش اين نظران صاحب چند

 با دينى، فلسفه با دين فلسفه و پژوهى دين رابطه دارد، دين فلسفه با نسبتى چه مثالً

 و بحث محل همچنان چيست؟...  و دين سىشنا روان دين، شناسى جامعه با كالم،

 به مربوط هاى رشته ساير و كالم و دين فلسفه از اعمّ را پژوهى دين من. است تأمّل

 اطالق( دين در و دين درباره) دينى مطالعه گونه هر به را آن و دانم مى دينى مطالعات

 .است دين فرادينى و عقالنى مطالعه دين فلسفه. كنم مى

 بنابراين .است دين همدالنه و دينى درون مطالعه كالم، كه شود مى گفته معموالً

 .است گونه اين بنده تلقّى و تعريف الاقل. است كالم و دين فلسفه از اعمّ پژوهى دين

 درآميختگى نوعى اخير هاى سال در ايران در الهيات معاصر محقّقان از برخى آثار در

 درآميختگى اين. خورد مى چشم به هىپژو دين و شناسى دين هاى رشته ميان مفرط

 ابهام سبب و شده مختل آن در نيز همگن  هاى دانش تعاريف كه است حدّى به گاه

 ـ جديد كالم با دو هر و كالم با دين فلسفه خلط مثالً است؛ شده بسيارى هاى ايهام و

 هايى دانش با دين فلسفه خلط نيز و ـ شود تلقى مغاير و مستقل دانشى جديد كالم اگر

 و غايت مبانى، دانشى هر. ها اين امثال و دين شناسى روان دين، شناسى جامعه چون

 خود ويژه منطقى و روش و پردازد مى مشخّص مسائلى و موضوع به و دارد رسالتى

 بسيارى اشكاالت با را مباحث علوم، ميان خلط اين كه داريد توجّه استادان شما. دارد

 .سازد مى دشوار را آراء ابب در داورى و كند مى مواجه
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 قلمرو در« دفاع» و« تطبيق» ،«تعليم» ،«تنسيق» ،«تبيين و اجتهاد» كالم رسالت چند هر

 عقايد از دفاع» كالم رسالت ترين شاخص كنم مى فكر امّا است، دينى هاى گزاره

 نيست؛ چنين دين فلسفه امّا. باشد« دينى

 دينى هاى گزاره از دفاع و دين همدالنه نتبيي و تعليم و تنسيق انگيزه به دين فلسفه

 صورت به را دين فلسفه كه كسانى كه كرد اثبات را اين بتوان بسا چه و نكرد، ظهور

 نگاه غالبا اند، كرده مطرح غرب در اخير سال دويست به قريب طىّ مستقل دانش يك

 دين سفهفل» توانيم نمى ما كه نيست معنى اين به اين. اند داشته دين به ملحدانه

 فلسفه الاقل يا ـ دين فلسفه حال هر به امّا باشيم، داشته« اسالمى دين فلسفه» و« ملتزم

 دفاعى رسالت طبعا و است دين غيردينى مطالعه اصالتا ـ كنونى مصطلح و مطرح دين

 كه داد نشان را كسانى و كرد تعريف دين فلسفه در گرايشى توان مى چند هر ندارد،

 ممكن كه اين اما بنويسند؛ دين از دفاع و توجيه و تبيين قصد به را مدوّنى دين فلسفه

 چه با و انگيزه چه به اصالتا دانش اين كه است آن جز دارد مصداق حتّى و است

 .است شده تأسيس ماهيّتى

 و ـ رسالت و هدف غايت، غرض، حيث از كم دست كالم با دين فلسفه كه اين در 

 مشكل طبعا دو اين آميختن در. نيست ترديدى دارند، تفاوت ـ معرفتى هندسه احيانا

 هندسه» يا« !ندارد دفاعى رسالت ديگر امروز كالم» گويند مى برخى. كند مى ايجاد

 و كنيم مى ترديد كالم رسالت و هدف در ما وقتى «!است كرده تغيير كالم معرفتى

 شاهد من. ماند نمى باقى كالمى ديگر كنيم، مى تغيير دستخوش را كالم مبانى وقتى

 مدعيّات و مضامين نوع اين با قاعدتا كه دوستان ذهنيّت به كنم مى موكول را ها مثال

 پژوهان دين و دوستان بعضى سوى از اظهاراتى چنين كه دارند توجّه و هستند آشنا

 اوّليه و معروف مسأله هشت آن قبيل از مسائلى .است شده مطرح ايران در معاصر

 اين معاصر ايران در مخصوصا و شود نمى اكتفا آنها به اكنون بتهال كه) دين فلسفه
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 و عقالنى و فرادينى رويكردى با است هايى نگاه غالبا( است كرده پيدا توسعه مباحث

 الهيات عنوان به مسائل اين اگر كه حالى در دين، به منتقدانه حتّى و غيرملتزمانه احيانا

 توانيم مى مثالً گيرند؛ قرار بحث مورد فيلسوفانه رويكردى با نبايد شوند، تلقّى و طرح

 اصالتا پلوراليزم كه باشيم داشته توجّه امّا بگوييم، سخن كالم در دينى پلوراليزم از

 روشى با بايد القاعده على شد كالم وارد اگر و است دينى فلسفه  حوزه در بحثى

 رخ خلطى ينچن شمارى بى هاى مسأله در اينك ولى شد، مواجه آن با كالمى

 .دهد مى

 علمى كار اگر و آميخت هم در را مرزها نبايد) علمى اشكال داشتن بر عالوه كار اين

 صداقت. شود مى نيز مخاطبان اغواى و تحيّر موجب( كنيم كار عالمانه بايد كنيم، مى

 با صادقانه و نوشتن چيز زالل گفتن، سخن شفّاف. است عالمانه كار ذاتى جزء

 نوع اين من نظر به. است علمى كار حدّاقلى و اوّليه مختصّات از دنش مواجه مخاطب

 يك عنوان به من اگر مثالً زيرا است؛ علمى تقواى از دور و غش نوعى ها خلط

 و شد خواهد مواجه طورى من با من مخاطب بگويم، سخن كسى با دين فيلسوف

 خواهد تلقّى ديگر اى گونه به مرا سخنان بگويم، سخن دين از متكلم عنوان به اگر

 .كرد

 با برانم، سخن دين به غيرملتزم فيلسوف زبان به و بنشينم متألّه متكلّم مسند بر اگر

 جمله از شود مى مغالطه به منجر كه مباحث و ها دانش خلط. ام نبوده صادق مخاطبم

  .است دوم نوع پژوهى دين آفات

 نيست منفى هميشه انفعال. است انفعال نوعى به ابتال نوع از پژوهى دين دوم آفت ـ 5

 ديگرگرايى صورت به معاصر پژوهى دين در انفعال امّا باشد، مثبت تواند مى گاهى و

 در اى ترجمه موج است مدّتى. است شده گر جلوه بيگانگان به فكرى تشبّه و مولعانه

 و علمى كار ترجمه، اصل. «ترجمه موج» كنم، مى تأكيد. است شده شروع ايران
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 را مرزها نحوى به بايد دانش اصوالً و نيست آن از گريزى هيچ كه است انسانى

 نيست، بحثى قضيه اين اصل در. شود منتقل ديگر افراد به و شود جا به جا درنوردد،

 بسته چشم ملل، ديگر دينى ادبيات و فرهنگ نهضت، يك صورت به ترجمه وقتى امّا

 و القا جامعه به را عاريتى دينى دعقاي نوعى و كند مى منتقل ما كشور به دربست و

  . شود مى تأمّل محلّ گاه آن كند، مى عرضه

 گرايش. است گرايشى تك اوالً: است مختصاتى داراى« الهيات استعاره جنبش»

 فعل يعنى است؛ سويه يك ثانيا. كند مى بومى و برگردان را غربى الهيات از خاصى

. است المتن مكتوم ها ترجمه ثالثا و! دبند مى صورت سو اين به سو آن از فقط ترجمه

 كتاب يك از« فصل» يك گاه است،« پاراگراف» گاه است،« واژه» گاه ترجمه، واحد

 و متن به مترجم تنها نه ترجمه اين در. است مكتب يك ترجمه واحد گاه و است،

 نيز متفكّر و مكتب به حتّى بلكه است، مجهول مؤلّف و تأليف و كند نمى اشاره ماتن

 و الهياتى بردارى گرته نوعى مرتكب پژوهى دين دوم جريان امروز. شود نمى اشاره

 در ديگر هاى فرهنگ در آنچه كه كنم مى تأكيد. است شده انديشى اى كليشه نوعى

 به نحوى به بايد شود مى و شده مطرح ملل ديگر دينى هاى سنّت و علمى ادبيات

 كه اين امّا كنيم، تلقّى مثبت اصالتا را مهترج فعل بايد و شود منتقل ما علمى جامعه

 و ها داشته و شود گر جلوه فكرى سرسپردگى و دلدادگى حدّ در ديگران به گرايش

 هرگز گيرد، قرار مهرى بى مورد مطلقا و شود انگاشته مقدار بى خودى هاى يافته

 مراجع تعيين و ها(Refrence) رفرنس در كه را روش اين من. نيست پذيرفتنى

 .كنم مى نفى و نقد شود، ارجاع ديگران به مدعيات همه بايد لزوما حقيقت

 از و نيست ما مسأله چه آن شدن مسأله باورها، شدن سست پراكنى، شبهه تحيّر، ايجاد

 غيرمنصفانه و غيرعلمى اقدام اين پيامدهاى و عوارض جمله از دينى بيگانگى خود

 مسيحيّت خصوص به ـ مسيحيّت ىدنيا در مشكالتى دانند مى دوستان همه. است
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 مطالعاتى ـ علمى و دينى مشكله و مسأله كه دارد وجود هنوز و داشته وجود ـ غربى

 احيانا و مسائل اين كردن منتقل. نيست و نبوده ما مسأله و مشكله بسا چه و است آنها

  .نيست مسئوالنه و خردمندانه آنهامنصفانه، كردن مسأله

. است« تكثر اصالت» دوم، نوع از پژوهى دين شيوه در ايعش آفات از ديگر يكى ـ 7

 تأثير تحت. است يافته موضوعيت آرا، تكثير و تشقّق و تشعّب نفس جريان، اين در

 دست روشى چنين به گاه نيز انديشان سنّتى از برخى ديگر، اى انگيزه به يا منش، اين

. مطلوب و است وآورىن گفتن سخن ديگرگونه نفس كه پندارند مى برخى! يازند مى

 به و اصالتا نيز تكثّر و كنم تخطئه را نوآورى و پردازى نظريّه كه نيست اين غرضم من

 اهتمام امروز. نيست صحيح« التكثير اصالت» من نظر به بلكه نيست، ممنوع مطلق طور

 گويى! است شدن سنّت حال در خوانى مخالف و شاذگرايى و شاذگويى بر التزام و

 مطالعه متدلوژى به توجّه بدون و دين فهم و منطق از خارج هرچند ـ فتنگ ديگرگونه

 وجود ها نگرش و ها بينش بين كه را هايى تفاوت اندك كه اين! است شده مد ـ دين

 و است تأمّل محلّ كنيم، قلمداد مغاير و مستقل نظريّه را يك هر و كنيم فهرست دارد

 و ها تفكيك با كه اين. گيرد مى نشأت ىعلم نظرى كوته و مايگى بى  از من نظر به

 متن اين كه كنيم ادّعا و كنيم تعريف را مستقلى هاى مسلك مصنوعى، هاى مرزبندى

 را همه اين و دارد وجود باب اين در نظريّه ده شود، مى فهميده جور ده دينى مطلب يا

 دهاىپيام چه كه است روشن و است آفت يك كنيم، پراكنده نيز ژورنالى فضاى در

 جز شيوه اين آيا. دارد داران دين عموم و ما جوان نسل براى نيز فكرى و عقيدتى سوء

 در مباحث اگر شد؟ نخواهد منتهى گرى الادرى و رواانگارى و عقيدتى آنارشيسم به

 شد، ژورنالى روش و روال اين وقتى امّا نيست؟ بار زيان شود طرح علمى غير هاى محيط

 و شود مى مردم سرگشتگى و ايهام و ابهام سبب باشد، شده مطرح علمى فضاى در كه آن بى

 است؟ دين ها اين از يك كدام پس كه كند مى سؤال ما از دانشجو مثالً
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 عنوان به ايران در امروز و زنند مى قلم قلمرو اين در كه محقّقانى اكثر خوشبختانه

 الاقل و متعهدند و نمتديّ ـ حوزوى چه و دانشگاهى چه ـ شوند مى شناخته پژوه دين

 كنيم تخاطب آنها با نداشت لزومى و نبود گله جاى بودند دين بى اگر. نيستند دين بى

 و هستيم دين تبيين صدد در ما. بودند قائل خودشان براى ديگرى رسالت آنها چون

 و دين غايت و رسالت. بيفزايد حيرت كه اين نه شود منتهى تبيّن به بايد تبيين

 غرض نقض آفرينى ابهام و افزايى حيرت طبعا و است تبيّن و تبيين دو هر پژوهى دين

 ايمان هاى پايه و بيافتد اتفاقى چنين ما جامعه در كه بدهيم رضا نبايد ما و بود خواهد

 را سنگينى هزينه چه افتاد اتّفاقى چنين اگر كه نيست روشن. شود سست مردم

 متحمّل ـ شويم مى محسوب پژوهى ندي ارباب و دين اصحاب كه ـ ما و دين مجموعه

 شويم؟

 بازى، سياست صحنه با پردازى نظريّه عرصه و تبليغ ميدان با تحقيق فضاى خلط اصوالً

 نيست روشن. است آميخته هم  در مرزها. است پژوهى دين آفات از ديگر يكى خود

 كار با علمى كار مبلّغانه؟ كار كسى چه و كند مى محقّقانه كار كسى چه

 حال در الهياتى ما كشور در اكنون اما كند، مى تفاوت تبليغاتى و نگارى امهروزن

 .بگذاريم« ژورنالى الهيات» توانيم مى را او نام كه است پديدآمدن

 به ابزارانگارانه نگريستن آن و شويم منتقل ديگرى آفت به توانيم مى جا همين از ـ 4

 با پليتيكال مواجهه نوعى آفات، از ديگر يكى .است دينى عقايد و مطالعات

 و علمى مباحث با سياسى رويكردهاى و ها انگيزه آميختن در يعنى است؛ پژوهى دين

 سوى از سياسى هاى جناح از بسيارى اكنون. كالمى آراى از سياسى بردارى بهره

 آفت اين. شوند مى روش اين مرتكب خود يا هستند متّهم امر اين به خود رقيب

 و ها جناح استفاده سوء مورد سنگر مثابه به دينى آراى و عاتمطال كه است بزرگى

  .گيرد قرار سياسى هاى شخصيت
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 برداشت و رأى يك به بيند مى الزم كه دارد موضعى خود، سياسى فعّاليّت در يكى

. بپردازد خوانى مخالف به دينى نظر آن پايگاه و جايگاه از و ببرد پناه  گر توجيه دينى

 مطالعه با ابزارانگارانه حاكم، و مسلّط طيف يعنى بيفتد؛ اتّفاق است ممكن آن عكس

 هاى مايه با كالمى خوانى مخالف و« دينى سازى اپوزيسيون» هم. شود مواجه دينى

 .است زيانبار دين كردن حكومتى و« انديشى دولت» هم و است، غلط كالمى

 است مكنم كه است بزرگى خطر سياست، كردن دينى جاى به دين كردن سياسى

 .كند متزلزل آينده در را دارى دين و دين

 .است« تفريط و افراط» است، پژوهى دين گير دامن كه ديگرى آفت ـ2

 فرو اخالق حدّ تا دين مثالً شود؛ مى نگاه دين به گرايانه اقلّى و تفريطى نحو به گاه

 محض ارزشى دستورهاى و اخالقى هاى آموزه تنها دين يعنى شود، مى كاسته

 عقايد دايره حفظ با گاه. ماند نمى جاى بر دين از چيزى ديگر كه شود مى نگاشتها

 با كه كنيم مى محدود نحوى به را دينى شرعى دستورهاى اخالقى، هاى آموزه و دينى

 در زيست، كافرانه توان مى گويى كه اين به قريب سازد؛ مى كنشى و منش و مشى هر

 توانيم مى دين تحديد با كه اين تصوّر به خىبر! آمد شمار به هم مسلمان حال عين

 و تحديد به بگشاييم، ـ مدرنيسم آوردهاى دست مثالً ـ مقوالت ساير براى را فضا

. يازند مى دست دينى هاى ارزش و ها آموزه فرسايش و سايش و دين دايره تضييق

 هستند نىكسا. خواهند مى دين براى را چيز همه افراط، با نيز ديگر برخى كه اين كما

 كنم مى فكر! گويند مى هم معتقدانه را اين! داريم اسالمى تلفن گوشى گويند مى كه

 .است بار زيان اندازه يك به و غلط شيوه دو هر

 دين كه اين بر مبنى بودند كرده مطرح را اى شبهه مستشرقان بعضى تر پيش دهه چند

 كه بود افترايى اين! هنگىفر شيوه و منطق با نه است رفته پيش شمشير ضرب به اسالم

 به كردند سعى بسيارى. اسالم متن و حاق با نه و ساخت مى تاريخى هاى واقعيّت با نه
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 اصالً كه گفتند كه رفتند پيش جايى تا بعضى رفته رفته و بدهند پاسخ شبهه اين

 به دست مسلمانان كه اين به رسد چه تا نداشته هم ـ دفاعى جهاد حتّى ـ جهاد اسالم،

 سايه در را خود ايمان و عقيده و كنند تهاجمى جنگ و ابتدايى جهاد و ببرند شيرشم

 كوران در ديگرى مقطع در سپس. كنند تحميل ديگر ملل بر زور ضرب به و شمشير

 رضا« الجبارين القاصم اهلل بسم» از كمتر به منبر در ها طلبه ما از برخى انقالب

 موج بيش و كم هم اآلن! نيست رحيم و رحمان اهلل، ديگر كه گويى! داديم نمى

 تسامح و تساهل دين صرفا اسالم كه كند مى تبليغ را عقيده اين و شده آغاز جديدى

 و است رواانگارى دين اسالم و است جرم قاطعيّت و صالبت اسالم در گويى و است

 و افراط ها اين! افتد سازگار تواند مى چيز همه با و مزاج شير خاك است مشربى

 كه بينيم مى آيات به مراجعه با. نيست اينها از يك هيچ اسالم من نظر به. است ريطتف

 و رحمت دين است، عفو و گذشت مكتب است، عشق و محبّت مذهب هم اسالم

 زيرا. عرفان و حماسه دين هم و است صالبت و قاطعيّت دين هم و است، شفقت

 يهوديّت نه اسالم. است لّفتك و تكليف نوعى با توأم قانون و است، قانون اسالم

 غَضَب دين نه. نيست ساحتى تك دين اسالم. است اسالم اسالم مسيحيّت؛ نه است

 .محض محبّت دين نه و است صرف

 بر مفرطانه اصرار. كند مى بيداد امروز نيز شناختى روش حيث از تفريط و افراط

 .شود مى غفلت متون هب مراجعه از رفته رفته و است قبيل اين از دين فرادينى مطالعه

. نيست دوم نوع پژوهى دين در منحصر آفات اين همه كه شوم مى متذكّر پايان در

 از افتد، مى اتّفاق نيز شناسى دين ديگر انواع در ـ ديگرى شكل به چند هر ـ بعضى

  .اخير مورد همين جمله

 به مبادا. كنيم توجّه اندكى دينى مطالعه در جهت اين به كه است اين بنده پيشنهاد

 خود به زمانى و باشيم، نكرده محاسبه هم را آفات اين نتايج و باشيم شده مبتال آفاتى
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 در و پژوهش از گيرى نتيجه در دين، مطالعه روش در اگر! باشد شده دير كه آييم

 نخواهيم شناس دين پژوهِ دين حقيقتا باشيم، كرده خطا دين مصداق تشخيص نهايت،

 !دهد قرار شناس دين پژوهانِ دين زمره در راستى به را ما همه خداوند. بود
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 تاريخى شناسى دين و ايمان
 

 

 9شبسترى محمدمجتهد

 

 اين. است «تاريخى شناسى دين و ايمان» كنم مى صحبت آن درباره من كه موضوعى

 با را آن كه دانم مى مصلحت و داشته مشغول خود به مرا فكر است مدتى موضوع

 افكار در تجديدنظر نيازمند شديدا ما كه روزگار اين در تا بگذارم ميان در نيز شما

 .شود گذاشته نقد و بحث به موضوع اين هستيم، آنها بازسازى و خودمان دينى

 تاريخى شناسى دين بدون آيا هست؟ اى رابطه تاريخى شناسى دين و ايمان ميان آيا

 نيازمند حتما ايمان معناى يينتع براى ما آيا ؟ كرد صحبت ايمان درباره توان مى

 شناسى دين. است مثبت ها پرسش اين به من پاسخ هستيم؟ تاريخى شناسى دين

 توجه آن به متأسفانه علميه هاى حوزه در. است مهجور ما ميان در سخت تاريخى

 به توجه بدون توانند نمى علميه هاى حوزه حاضر، عصر در كه حالى در شود نمى

 مسأله كه ـ ايمان درباره دانش، رشته اين از كافى آگاهى و تاريخى شناسى دين

 عصر با متناسب اسالمى كالم و كنند پردازى نظريه ـ است وحيانى اديان  محورى

                                                           
 

 . تهران دانشگاه دانشيار.  
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 .دهند سامان را حاضر

 الهيات، محور ،(اسالم و مسيحيت يهوديت،) وحيانى اديان در كه است اين اول نكته

 در او وجوى جست و توصيف و توضيح و دخداون تصور. «خداوند» نه است« ايمان»

 از اى پاره گرچه. است مشترك( بوديسم دين استثناى به) دنيا بزرگ اديان ميان

. دهند نشان را خداوند از تصوير اى گونه نيز بوديسم در اند كرده كوشش شناسان دين

 اديان مخصوص گفتن، سخن خداوند از و خداوندبودن وجوى جست در حال هر به

 وحيانى اديان محورى مسأله آنچه. هست نيز ديگر بزرگ اديان در و نيست ىوحيان

 غيروحيانى اديان در را محورى موضوعِ اين. است« ايمان» دهد، مى تشكيل را

 يا فطرى ايمان وحيانى، اديان در ايمان از منظور كه است اين دوم نكته .يابيم نمى

 واقعيت كه طور آن ـ اديان اين در بلكه نيست، خداوند به استداللى عقلى يا طبيعى

 اين به است؛ تاريخى واقعيت يك ايمان ـ دهد مى نشان اديان اين گسترش و ظهور

 با بشرى هاى دوره از معينى تاريخ در گانه سه هاى دين اين گذاران بنيان كه معنى

 صخا اى گونه به( دانند مى نبى فوق را او مسيحيان كه عيسى استثناى به) نبوت دعوى

 و پيام شنيدن رابطه، اين محورى مسأله. اند كرده دعوت خدا و انسان رابطه تنظيم از

 است اين اند كرده دعوت آن به اديان اين گذاران بنيان آنچه. است خداوند خطاب

 و بپذيريد و بشنويد را سخن اين گويد؛ مى سخن شما با ما طريق از خداوند كه

 و پرستش را او و آوريد ياد به را خداوند و يدكن تنظيم سخن اين با را تان زندگى

 .كنيد ستايش

 همانا طلبند، مى خود پيروان از الهى بزرگ اديان آنچه شود مى معلوم توصيف، اين با

 اعالم و آله و عليه اهلل صلى اسالم پيامبر از پيش كه نيست اين در ترديدى. است ايمان

 به ايمان او آمدن با. نبود خبرى وامحت و مضمون اين در ايمان از رسالت، و نبوت

 به. است شده مطرح او وسيله به خدا پيام شنيدن و او خطاب و سخن به اعتقاد معناى
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 متألهان برابر در را مسلمان متألهان كه اى مسأله ترين محورى كه است جهت همين

 ـ است اسالمى كالم پيشرفت اوج قرن كه ـ هجرى پنجم تا سوم قرن در اديان ديگر

 بر مسيحيان و يهوديان و مسلمانان آنچه. توحيد مسأله نه بود نبوت مسأله داد، مى قرار

 سر بر نزاع بلكه نبود، خداوند به عقيده مسأله اصل داشتند، اختالف يكديگر با آن سر

 نبود؟ يا بود نبى كرده، نبوت دعوى كه آله و عليه اهلل صلى اسالم پيامبر آيا كه بود اين

 ايمان از بتوان گاه آن تا شود شنيده و ابالغ خداوند پيام بود الزم كه است معنى اين به

 شرايط در كه بود اى حادثه يعنى بود؛ تاريخى اى حادثه فرايند، اين گفت؟ سخن

 .افتاد اتفاق معينى مكانى و زمانى

 هاى ايده ظهور از پس مسلمان متكلمان از زيادى عده هجرى، چهارم و سوم قرن در

 هاى كتاب در. چيست كفر و ايمان كه بودند پرسش اين به پاسخ پى در مرجئه

. دارد وجود ايمان چيستى درباره فراوانى مباحث مسلمان، متكلمان ميان كالمى

 اين از اى پاره. است شده نوشته بسيارى هاى رساله كفر و ايمان درباره همچنين

 .اند نوشته شيعه عالمان را ها رساله

 فقط اگر. پيامبر و خدا به اعتقاد فقط يعنى ايمان؛ كه انديشيدند نمى چنين عالمان اين

 به مراجعه. آمد نمى وجود به دار دامنه هاى بحث اين داشتند، ايمان از برداشتى چنين

 بوده مطرح« ايمان معنى وجوى جست» كه كند مى معلوم ها رساله و ها كتاب اين

 اسالم پيامبر ظهور با آنچه ماهيت كه آمد پيش پرسش اين گويى. است

 پيدايش بود؟ چه( شنيدن طلب و خداوند خطاب) افتاد اتفاق آله و عليه اهلل صلى

 روايات و مجيد قرآن كه بود حالى در ايمان  و كفر ماهيت درباره مفصل هاى بحث

 . بود مسلمانان ميان

 كسى كالم حوزه در حداقل نيستيم؟ ايمان معنى يافتن وجوى جست در ما چرا امروز

 بحث اخالق معلمان است ممكن اخالقى هاى محفل در. نيست وجو جست اين در
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 گم ما كالمى هاى بحث صحنه در بحث اين اما كنند، مطرح را واقعى ايمان و ايمان

 است بوده حاكم ما ذهن بر تصور اين گذشته هاى قرن طول در كه چرا است؛ شده

 رفته بيرون ما حافظه و ذهن از. نيست نبوت و خدا به اعتقاد از بيش چيزى ايمان كه

 و بود تاريخى اى واقعه ـ است شده حادث معينى تاريخى شرايط در كه ـ ايمان كه

 مجدد تالشى به دست بايد بشناسيم را آن بخواهيم اگر ديگر تاريخى واقعه هر مانند

 .هستند طور اين تاريخى هاى حادثه همه. بزنيم

 كه بگيرم بعدى بحث به ورود براى را نتيجه اين اهمخو مى گفتم حال به تا آنچه از

 آن به آله و عليه اهلل صلى پيامبر كه ايمانى معناى در بايد ايمان ماهيت شناخت براى

 تأكيد با. شود پردازى نظريه بايد مسأله اين درباره. كنيم وجو جست كرد، مى دعوت

 اختيار در قاطعانه رتصو به را پردازى نظريه چنين حاضر حال در ما كه گويم مى

 خدا به قاطعانه صورت به خود درون در ها انسان كه نيست اين مقصودم. نداريم

 ايمان خداوند به( قوى يا ضعيف) ها انسان از بسيارى است ممكن. ندارند عقيده

  .باشند داشته

 از كه ايمان نام به آنچه حقيقت كه است اين در سخن. نيست من بحث موضوع اين

 بود؟ چه يافت، مى تشكيل «خداوند پيام شنيدن» و« خداوند پيام حدوث» عنصر دو

  كنيم؛ دنبال را آن بايد كه است اى مسأله اين

 و حاالت از بسيارى ما همچنين. است فاصله سال 9411 حادثه، آن و ما ميان زيرا

 بيشتر را ايشان بخواهيم اگر. دانيم نمى را آله و عليه اهلل صلى پيامبراسالم خصوصيات

 اين در توانيم مى چگونه و گويند مى چه ما به تاريخى هاى داده ببينيم بايد بشناسيم،

 فرهنگ» يك در ها بحث  تمام كه است اين مهم مسأله. برسيم اى نظريه به زمينه

 شده مكتوب فرهنگ يك به مبدّل بعدا شفاهى فرهنگ اين و افتاده اتفاق« شفاهى

 آمده، وجود به مكتوب فرهنگ و شفاهى فرهنگ اين بين كه گسستى دليل به. است
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 .است شده پيچيده و مشكل بسيار زمينه اين در ما تحقيق كار

 پيامبر كه ايمانى مفهوم درباره بايد بپذيريم كه است اين اول نتيجه پس

 كه اى مسأله درباره شود؛ وجو جست است، كرده دعوت آن به را ما آله و عليه اهلل صلى

 و سعادت ها، بعض و ها حب ها، عقاب و ها ثواب: زند مى دور آن مدار بر ها بحث همه

 .ديگر دينى هاى مفهوم از بسيارى و ضاللت، و هدايت شقاوت،

 پيامبر كه دريابيم و بپردازيم وجو جست به توانيم مى چگونه كه است اين پرسش

 جاست اين. بود هچ ايمان و كرد مى دعوت چيز چه به و گفت مى چه آله و عليه اهلل صلى

 شناسى دين از مختصرى خيلى تعريف. بياوريم روى« تاريخى شناسى دين» به بايد كه

 موجود ها ذهن در بحث اين مقدماتِ از مقدار چه دانم نمى. دهم مى ارائه تاريخى

 وسيله يك هميشه رسم مى حوزه اهل خدمت وقتى كه است من روش اين. است

 وقت محدودبودن دليل به موضوع هاى جنبه از يارىبس بسا چه. كنم مى فراهم پرسش

 بحث مقدمات پى در بايد كه چنان آن اى حوزه مطالعات سنخ كه دليل اين به نيز و

 كه است اين اجمال به تاريخى شناسى دين .بماند مبهم و گنگ جلسه اين در نيست،

 هاى پديده هكلي بشود، انجام اسالم درباره تاريخى شناسى دين است قرار اگر مثالً

 معنايى مجموعه يك شود، مى ناميده« اسالم» كه را آنچه پيرامون گرفته شكل دينىِ

 و گرفته شكل تاريخى صورت به كه ـ معنايى مجموعه اين از گاه آن و كنيم تلقى

 .كنيم رمزگشايى و گشايى گره ـ است داده، تشكيل را سيستمى

 نام به گرفته شكل و تنيده هم دور ىهاي پديده مجموعه با امروزه ما كه كنيم توجه

 دينى متون: است بسيارى تاريخى هاى پديده شامل مجموعه اين. هستيم مواجه اسالم

 كه هايى تجربه و آداب شعائر، اسالمى، عرفان اسالمى، كالم ها، مسلمان بين موجود

 عالم در اگر را اى مجموعه چنين. اند زيسته آنها با سال چهارصد و هزار ها مسلمان

 را مسيحيت و يهوديت دينى معنايى مجموعه كنيم، تصور يهوديت و مسيحيت
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 اين اگر. است آمده پديد تاريخى شكل به كه سيستمى يعنى ، ايم داده تشكيل

 تحليل است، تاريخى گرفته شكل فرايند يك كه نكته اين به توجه با را مجموعه

 .ايم زده« تاريخى شناسى دين مطالعه» به دست كنيم، تاريخى

 مفهوم يافتن براى بايد نخست :گيرد انجام گستره دو در بايد تاريخى شناسى دين

 شده تنيده آن دور چيز همه كه آنچه و است شده طلب اديان پيروان از آنچه و ايمان

 اين طريق از. كنيم وجو جست و پژوهش تاريخى شناسى دين اين طريق از است،

 چه آله و عليه اهلل صلى پيامبر عصر در ايمان از رادم كه دريابيم توانيم مى وجو جست

 كسانى وقتى شدند؟ مى دعوت ايمانى چه به مسلمانان روزگار، آن در و است بوده

 زدند؟ مى حرف اى تجربه چگونه از« هستيم مؤمن ما»: گفتند مى راستى به

 جيدم قرآن از گستره اين. مكتوب متن به است مربوط ما پژوهش موضوع اول گستره

 هاى پردازى نظريه حتى و متكلمان هاى پردازى نظريه و احاديث در و شود مى شروع

 كه شده نوشته و گفته ايمان درباره عقالنى نظريه صورت به آنچه هر و غيرمتكلمان

 .يابد مى ادامه شده آورى جمع تدريج به كه است تاريخى اى مجموعه خود

 گفته ايمان، درباره آنچه به است وطمرب است مهم بسيار كه پژوهش گستره دومين

 زيسته» زنده صورت به مسلمانان زندگى در ايمانى چنين. است نشده نوشته اما شده

 ديگر هاى تجربه موجد او نبوى تجربه آله و عليه اهلل صلى اسالم پيامبر ظهور با. «شده

 و دادند تشكيل را ها مسلمان معنوى حيات و خوردند پيوند هم به ها تجربه اين. شد

 .شدند جارى اى، رودخانه مانند

 دهانه از كه بود اى چشمه مانند واقع در آله و عليه اهلل صلى اسالم پيامبر نبوت تجربه

 زندگى و كرد سيراب و روياند را گياهان خود، سرازيرشدن با و شد آشكار كوهى

 قبل و است تاريخى روندى خود نيز پديدآوردن زندگى و روياندن اين. آورد پديد

 تا معنوى زندگى اين. نداشت وجود ها زيستن و ها روييدن اين چشمه، آن جوشش از
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 عارفان هاى تجربه در مثالً است؛ معنوى هاى تجربه اين برجسته گاه تجلى ما روزگار

 تجربه در همچنين و ـ ها تجربه آن از است بازگردانى آنان هاى گفته كه ـ برجسته

 ها انسان براى نبوى وحيانى تجربه اين كه بينيم مى وبىخ به اخالق برجسته عالمان

 اگر كه است اين كنم عرض خواهم مى نهايتا آنچه. است كرده ايجاد زيستن چگونه

 باشيم، چه دنبال بايد و هست چه و بود چه ايمان آن كه بدانيم درستى به بخواهيم

 .كنيم وجو جست تاريخى گستره دو اين در را آن بايد

 ها انسان معنوى زيست يافتن روش و راه كه شود مى مطرح مهم سؤال اين جا اين در

 روش يا شهودى روش آيا گفت؟ سخن هايى روش يا روش از توان مى آيا چيست؟

 معنوى زيست» نام به دارد وجود واقعيتى حال هر در است؟ گو پاسخ شناسانه روان

 به ما ترتيب بدين. كرد اپيد روشى جهان، اين به شدن نزديك براى بايد و« ايمانى

 تاريخى شناسى دين به نيازمند سخت اسالمى ايمان مفهوم درباره پردازى نظريه منظور

 گفتم چرا. «اسالمى ايمان مفهوم درباره پردازى نظريه منظور به» گفتم. هستيم

 چه ـ شناسى دين درباره تحقيق و ها تحقيق گونه اين محدوده در ما زيرا پردازى؟ نظريه

 از توانيم نمى ـ ايمانى معنوى زيست گستره در چه و مكتوب فرهنگ گستره در

 در پردازى نظريه از بيشتر چيزى تواند نمى تاريخ كه چرا برويم، فراتر پردازى نظريه

 .دهد قرار ما اختيار

 تاريخى، اسناد يا ها داده كه شود مى تصور ابتدايى نظرى در معموالً آنچه خالف بر

 درستى به تاريخ محقّقان دهد، مى نشان افتاده اتفاق گذشته در كه را حوادثى عين

 دهد، نمى قرار ما دسترس در را آن عين تاريخى دانش يا تاريخ كه اند كرده تأكيد

 از اى سلسله بر است مبتنى كه گذارد مى ما اختيار در را شده بازسازى اى نظريه بلكه

 .بيشتر نه و سمبليك هاى داده

 مثالى. حوادث آن خود بازگوكننده نه و اند گذشته اتفاقات سمبل خىتاري هاى داده
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 كه بيايد دست به جديد سندى مشروطه، انقالب درباره كنيد فرض: زنم مى ساده

 در كنيد فرض كند؟ مى حكايت چه از سند اين. نداشتيم اختيار در را آن اين، از پيش

 سخن فالن آقا فالن شورا، لسمج اول دوره جلسه فالن در باشد شده نوشته سند اين

 كند؟ مى داللت چه به تاريخى داده و سند اين. كرد مخالفت هم كس فالن گفت، را

 ما به است، افتاده اتفاق مجلس در معينى ساعت در كه را حادثه آن عين سند اين آيا

 سمبل اين در حادثه آن و است حادثه آن سمبل واقع در سند اين! نه دهد؟ مى نشان

 زبانى داده يك صورت به حادثه اين و است سمبل نوشته و زبان زيرا شود؛ مى ديده

 ـ اند ابهام پر بسيار كه ـ را گذشته حوادث سمبليك، ابزارهاى. است رسيده ما به

 گفتم، سخن آن درباره اين از پيش كه مكتوبى فرهنگ. دهد مى نشان رمزگونه

 در قبل قرن چهارده در آنچه از كسمبلي صورت به زبانى داده و است زبانى اى داده

 ما به را آن عين و كند مى حكايت افتاده اتفاق آله و عليه اهلل صلى اسالم پيامبر محضر

  .دهد نمى نشان

 يا موافق كسى است ممكن. بپردازيم آنها به حوزه در بايد كه چيزهايى اينهاست

 دارد، مخالفانى و نموافقا كه است همين نيز نظريات در موجود قاعده. باشد مخالف

 بايد علميه حوزه در تاريخ دانش. است اين امروز دنياى جدى بحث حال هر در ولى

 چيزى چه چيست؟« اسالم تاريخ» كه بشناسيم درستى به بايد. كند توجه نكات اين به

 آثار و هشام ابن سيره آيا دهد؟ مى نشان را حوادث آن عين آيا دهد؟ مى نشان ما به را

 پيامبر زمان حوادث عين اند، كرده بازسازى را نظريات آن كه ديگرى

 هستند؟ عينى حوادث سمبل شده، نقل وقايع يا دهند مى نشان را آله و عليه اهلل صلى

 داستان خود كه است« مكتوب فرهنگ» به«شفاهى فرهنگ» شدن تبديل ديگر، نكته

 در دقيق كردن تأمل حتى و مجيد قرآن خواندن بار ده از ما آيا. است غريبى و عجيب

 آن آله و عليه اهلل صلى پيامبر وقتى كه دهيم قرار فضايى در را خود توانيم مى واقعا آن
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 آن كه چرا توانيم؛ نمى گرفتند؟ مى قرار فضا آن در آن، مخاطبان خواند مى را آيات

 .بود شفاهى فرهنگ فضاى فضا،

 با شفاهى فرهنگ در بخطا شنيدن و ها خطاب و ستدها و داد و ارتباطات حقيقت

  .است متفاوت بسيار آيد، مى دست به متن يك خواندن از آنچه

 برقرار ارتباط ما ميان و گويم مى سخن شما براى اينجا در من: زنم مى ساده مثالى

 را جلسه اين گزارش اين، از پس و ندارند حضور جا اين در كه كسانى آيا. شود مى

 ميان آيا بگيرند؟ قرار فضا اين در عينا توانند مى ند،خوان مى اى نشريه يا روزنامه در

. هست وگو گفت شما و من ميان االن شود؟ مى برقرار تأثّر و تأثير اين عين من و آنها

 كنار در را آن شما گويم مى من چه هر ولى متكلّم، من و هستيد ساكت شما گرچه

 در را سخن و هستيد فعّال شما وضعيت، اين در. دهيد مى جاى خود ذهنى محتويات

 فرهنگ، اين. كنيد مى پيدا مقامى آن براى خود ذهن در و دهيد مى جاى ذهنتان

 اين از شنيد يا خواند خواهد مرا سخن بعد روزهاى در كه كس آن. است شفاهى

 بخواند، را مطالب اين ديگر سال چهار كسى اگر و است دور بسيار شفاهى فرهنگ

  .است دورتر

 كه كسانى. بود زنده نبوت و وحى فوران آله و عليه اهلل صلى اسالم يامبرپ ظهور زمان در

 وحيانى جذاب و مؤثر تجربه و فوران اين با زنده صورت به داشتند قرار فضا آن در

 احاديث يا مجيد قرآن  به االن كه ما و داشتند وضعيت يك آنها. بودند ارتباط در

 افتاده، اتفاق چه ببينيم خواهيم مى وبمكت فرهنگ اين طريق از و كنيم مى مراجعه

 سوم نكته .بود خواهد پردازى نظريه بگوييم، ما هرچه بنابراين. داريم ديگرى وضعيت

 ميان در انتخاب اوالً يعنى است؛« بازسازى» تاريخى، هاى تحقيق اصالً كه است اين

 خالى هاىجا اين، بر عالوه. است بازسازى مستلزم تاريخى هاى داده انتخاب و است؛

 البته. بينجامد كامل بازسازى به تا شود تدارك ما توسط بايد نيز تاريخى تحقيقات در
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 هاى معرفت كه است نگذاشته ترديدى ديگر اپيستمولوژى. است چنين ها معرفت همه

 شكل به تا گذاريم مى كار به ما را هايش بست و پيچ بلكه نيست، عقالنى كامالً ما

 و سر همه اين كه ايمان بفهميم كه آن براى حال هر به. ددرآي معرفتى سيستم يك

 . كنيم پردازى نظريه بايد چيست؟ ايم، شده دعوت آن به نيز ما و انداخته راه صدا

 بِربِّكُم آمِنوا اَنْ لِاليمانِ يُنادى مُناديا سَمِعْنا اِنّنا رَبّنا: كه خوانيم مى قرآن در

 در« سمعنا». گيرم مى قرار آيه اين خاص آهنگ يرتأث تحت ها وقت خيلى من ... فَامَنّا

 بنابراين. است محور ايمان،خطاب در چگونه كه دهد مى نشان خوبى به آيه اين

 موهومى امر منظورم پردازى نظريه گويم مى وقتى. است مهم بسيار پردازى نظريه

 انسان، مثل مفاهيمى به راهيابى براى انسان عنوان به عالم اين در ما كار اساسا كه چرا نيست؛

 وجوى جست در دايما بپذيريم، را اينها اگر. باشد تواند نمى ديگرى چيز پردازى نظريه جز

 نزديك ايمان وجوى جست به را ما كه را هايى روش و ابزارها و بود خواهيم ايمان مفهوم

 .شدم مسرور بسيار مسائل بعضى طرح از كنگره اين در من .گرفت خواهيم جدى كند، مى

 چنين كه بود تحقيق اهل آرزوى ها سال. گيرد مى انسان از را سرور مسائل از بعضى اگرچه

. كرد بحث خود هرمنوتيك  نظريه درباره سروران از يكى. شود مطرح حوزه در مسائلى

 نظر به نامأنوسى و غريب چيز و نبود آشنا لفظ اين با كسى. نبود اصالً ها بحث اين زمانى

 محض به خوب،. كرد مطرح را شناسى دين انواع خود سخنرانى در رىديگ دوست. آمد مى

. ايد كرده مطرح را مسائل بسيارى ندانسته يا دانسته كنيد، مطرح را« شناسى دين» شما كه اين

 آن و است شناسى دين جور يك اين گفتيد و كرديد نگاه تاريخى صورت به دين به وقتى

 مايه بسيار اين. كنيد نگاه قضايا به تاريخى فاصله با دتواني مى كه معناست اين به ديگر، نوع

 . كردم مطرح را اى مسأله و شمردم مغتنم را فرصت نيز من است خوشحالى

 روح با موافق و ومخالف بگيرد جان علميه هاى حوزه در ها بحث اين شاءاهلل ان اميدوارم

 تكامل علميه حوزه و ندكن دنبال را مباحث  اين مسلمانى اخالق رعايت با و وجوگر جست

 .شود افتخار و آبرو مايه ما براى و كند پيدا
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 حوزه رسالت و معاصر دينى نوانديشى
 

 

 9واعظى احمد

 

 ،«دين بازسازى»،«دينى فكر احياى»نظير واژگانى با ما دينى ادبيات گذشته، قرن در

 اسالم» ،«زمان اتمقتضي با  دين انطباق» ،«اسالمى پروتستانتيزم» ،«مذهبى اصالح»

 شده آشنا آن مانند و« دينى بازانديشى» ،«دينى نوگرايى» ،«دين بازفهمى» ،«عملى

 و  مذهبى نويسندگان ميان در كه دارد آن از حكايت نوظهور هاى تركيب اين. است

 كاركرد و فهم دين، مقوله به متفاوتى هاى نگاه و نو هاى گرايش دينى، روشنفكران

 .است گرفته شكل عاجتما عرصه در آن

 خود كوتاه تاريخ در كنيم، مى تعبير« دينى نوانديشى» به آن از كه نو هاى گرايش اين

 با نوانديشان از برخى. اند داشته متنوعى هاى جلوه بلكه نكرده، طى را واحدى مسير

 جامعه به بخشيدن تحرك و مسلمانان بيدارسازى به سياسى و اجتماعى رويكردى

                                                           
 

 .  قم علميه حوزه پژوهشى پيشين معاون و دانشگاه مدرس و محقق.  
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 نگرش از برخوردارى عين در ديگر، برخى. 9اند انديشيده مى انآن خمود و فتهخ

 هاى گروه به اسالم از قبول قابل و جذاب اى چهره تا اند بوده آن بر دين، به اجتماعى

 كه كردند مى تالش منظور، بدين آنان. دهند ارائه جامعه كرده تحصيل و متجدد

 .نشانند اثبات كرسى بر بشر، ربىتج و علمى هاى يافته با را دينى هاى آموزه سازگارى

 و خور در كارى اسالم، جهان در دينى معاصرِ نوانديشى مختلف هاى نحله بررسى

 جهان در دينى فرهنگ وضعيت شناخت و تحليل به فراوانى كمك و است بايسته

 اقسام از تاريخى گزارش جاى به كه آنيم بر كوتاه نوشتار اين در. كند مى اسالم

 دينى نوانديشى عرصه در كه گرايشى جديدترين از اجمالى گزارشى ،دينى نوانديشى

 با ها دغدغه برخى در كه حال عين در نو، رويكرد اين. كنيم ارائه است، گرفته شكل

 حلى راه و نگرد مى مسأله به متمايز نگاهى با است، مشترك خود پيشين هاى نحله

  .دهد مى ارائه متفاوت

 دينى فرهنگ كه مشتركند نكته اين در بيش و كم نوانديشى، مختلف هاى نحله

 آن در فراوان هاى نارسايى و آفات زيرا شود؛ اصالح بايد دين از سنّتى فهم و موجود

 كار چاره برخى. كنند مى ارائه كه است حلّى راه در ها نحله اين تمايز. شود مى يافت

 در را آن برخى و دانند مى فرهنگى خرافات و رسوبات از« دين پيرايش» در را

 بر اى عده 5.كنند مى وجو جست آن واقعى روح شناخت و راستين« اسالم به بازگشت»

 پافشارى اسالمى مفاهيم از تجربى علوم هاى داده بر منطبق و پسند علم  تفسيرى ارائه

                                                           
 

 آلود خواب جامعه»: گويد مى اسالمى رتفك بناى تجديد معمار اقبال، كتاب از بخشى در شريعتى دكتر.  

 نيازمند (Protestant) معترض  كالون و لوتر مصلحانى چنين به چيز هر از بي  اكنون ما اسالمى متحجر و

 .  88 ص« .است

 
 

 بلكه نبوده، مذهب در نظر تجديد معنى به مذهبى اصالح هرگز اسالم در»: گويد مى شريعتى دكتر.  

 ص ،امامت و امت. «است بوده نخستين اسالم واقعى روح حقيقى شناخت و نراستي اسالم به ازگشتب

9. 
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 و« خودى فرهنگ» بر تكيه در را چاره الهورى، اقبال چون ديگر، اى پاره و كنند مى

 كه نويى گرايش .يابند مى غيرخودى فرهنگ و خودى امعهج از درست درك

 در بازنگرى به خود، پيشينيان از متفاوت نگاهى با بگوييم، سخن آن از خواهيم مى

 رايج فهم به نوانديشى، از چهره اين. كند مى دعوت آن فهم روش و دينى متن ماهيت

 هستند، آن برجسته گاننمايند علميه، هاى حوزه و عالمان كه دينى، متون از سنّتى و

 .داند مى مناقشه قابل مبانى و اصول بر مبتنى را آن و برد مى حمله

 شناسانه روش و شناسانه معرفت خطاهاى بر مشتمل دين از سنتى قرائت آنان، نظر از

 بازگشت دينى متن ماهيت از آنان ناصواب تلقّى به خطاها اين از اى پاره. است

 رويكرد اين صحيح درك .است متون اين فهم روش متوجه ديگر برخى و كند مى

 :است زير موارد درباره بحث نيازمند دينى نوانديشى عرصه در

 آن؛ مهم هاى ويژگى و دين از سنّتى قرائت اجمالى معرفى( الف

 نو؛ گرايش اين نظر از دين از سنّتى قرائت كفايت عدم داليل( ب

 از سنّتى قرائت با آن چالش اردمو ذكر و نحله اين مدعيات ترين مهم بررسى( ج

 دين؛

 (.هرمنوتيك) غرب معاصر تفكر در گرايش اين فكرى هاى ريشه بررسى (د

 

 دين از سنّتى قرائت
 از سنّتى قرائت» معاصر، روشنفكرى ادبيات در كه دينى متون از متعارف و رايج فهم

 :است استوار زير هاى آموزه بر شود، مى ناميده« دين

 و يكّه معنايى بر مشتمل دينى متن هر. است الهى هاى پيام بر مشتمل دينى متون. 9

 و عينى امرى جدى، مراد اين. است بوده آن صاحب جدى مراد كه است نهايى

 متون تفسير از هدف پس است؛ آن دريافت و درك صدد در مفسر كه است واقعى
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 .آنهاست متكلّم مقصود و مراد معناى به يابى دست دينى،

 فهم در عقاليى رايج شيوه پيمودن طريق از دينى، متن تفسير از هدف به رسيدن. 5

. شود مى حاصل( فلسفى و مذهبى ادبى، علمى، تاريخى، از اعم متنى گونه هر) متون

 ظهور» به آن از كه متن الفاظ داللت طريق از متن نهايى معناى شيوه، اين اساس بر

 .شود مى حاصل كنيم، مى تعبير« متن

 معناى كند، مى درك مفسّر آنچه يقينا و قطعا كه باشيم مدعى توانيم نمى هاگرچ. 7

 زيرا كنيم؛ دفع متن تفسير اعتبار و عينيت از توانيم مى حال عين در است، متن نهايى

 حجت تفسيرى. باشد معتبر و حجت كه هستيم فهمى دنبال به دينى متون تفسير در ما

 روش بر حاكم قواعد و اصول حفظ با و مضبوط و روشمند كه اعتناست قابل و

 با مطابق تفسير با مرادف معتبر، و عينى تفسير پس باشد؛ شده حاصل متن فهم عقاليى

 مضبوط و روشمند تفسيرى بلكه. است مشكل مطابقت اين احراز زيرا نيست؛ واقع

  .باشد دفاع قابل دين عالمان عرف در كه است

 دينى، متن تكوين و پيدايش زمان با متن نندهخوا و مفسر عصر ميان زمانى فاصله. 4

 به تغييرات زيرا نيست؛ دينى متون نهايى مقصود به مفسر يابى دست امكان از مانع

 مشكل با را متن فهم امر كه نيست اى گونه به روزگار، گذر در ـ زبان در آمده وجود

 حدى به زبانى تغييرات احتمال و زمانى فاصله اين ديگر، تعبير به. كند مواجه جدى

 .سازد منتفى را متن عينى فهم امكان و كند ايجاد ساز بيگانه اى فاصله كه نيست

 نزول زمان به اختصاص بشر اجتماعى و فردى حيات بر دينى متون نفوذ و سيطره.  2

 معرفت تابع بايد نيز ديگر اعصار هاى انسان بلكه ندارد، دينى متون پيدايش و وحى

 سازگار دينى هاى آموزه با را خويش اجتماعى و فردى مختلف شئون و باشند دينى

 سياسى و اجتماعى اقتصادى، نوين روابط پيدايش و اجتماعى هاى واقعيت تغيير. كنند

 بكوشيم بايد بلكه كنيم، تجديدنظر دينى متون از خود فهم در كه شود نمى موجب
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 دهى سامان در و نيمك درك را دين پيام خارج، در موجود هاى واقعيت از فارغ كه

 از بايد تفوق ديگر، تعبير به .بكوشيم ها پيام آن اساس بر اجتماعى روابط و ها واقعيت

 متن محتواى تأمين جهت در بايد خارجى روابط و رفتار و باشد دينى نصوص آن

 سيطره دينى نصوص بر خارجى، وضع و واقع ظرف كه آن نه شوند، منفعل دينى

 خارجى، تغييرات با متناسب دائما دينى نصوص منفعالنه، يندىفرا در و باشند داشته

 .بپذيرند گوناگون تفسيرهاى

  .باشد ها داورى پيش و ها دانسته پيش از پيراسته بايد دينى معرفت.  6

 و ناروا دينى، متون، فهم در ها دانسته پيش و ها فرض پيش دادن دخالت و رأى به تفسير

 بيرونى دانش. شود مى قلمداد متون فهم عقاليى هشيو از انحراف و است غيرموجه

 .باشد مؤثّر متن فهم در تواند مى باشد يقينى و قطعى كه صورتى در تنها

 

 سنتى قرائت با چالش
 و ايران در كه نويسندگانى. است شده وارد مختلفى ايرادهاى دين از سنّتى قرائت به

 به مشترك انتقادى رويكردى داشتن عين در اند، زده قلم زمينه اين در عرب جهان

 اتّفاق آنها تمامى كه آن بى دارند؛ اشاره متنوعى و متعدد هاى ضعف به سنّتى، قرائت

 و دينى متن ماهيت به توجه اصل حفظ عين در ديگر، تعبير به. باشند داشته نظر

 موارد برخى در و اند نگريسته مسأله به اى ويژه زاويه از يك هر آن، فهم اسلوب

 .اند كرده برجسته را ايىه ضعف

 خاصى تحليل با توأم موارد برخى در دين، از سنّتى قرائت به نحله اين انتقادى نگرش

 رايج روش پيروان نظر از موارد اى پاره در ها تحليل اين. است سنّتى قرائت ماهيت از

 ارنوشت اين در ما غرض كه جا آن از. رسد مى نظر به نارسا و ناصواب دينى، متون فهم

 بودن نارسا بر آنها تر مهم داليل ذكر به تنها داورى، ارزش نه است، گزارش صرفا
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 :آييم بر داليل اين به پاسخ ارائه مقام در كه آن بى كنيم، مى اكتفا سنّتى قرائت

 قرآن علوم عنوان به چه آن. كند نمى پژوهش دينى متن ماهيت درباره سنّتى، قرائت. 9

 و فكرى سرمايه حفظ براى تالشى واقع در است، دهبو مطرح تاريخ در حديث و

 سرشت درك باب در قرآن علوم عالمان مثالً و است بوده اسالمى تمدن دارى نگه

 قرآن دينى، متن از سنّتى تلقّى در. اند نكرده بحث آن سازنده عناصر و دينى متن

 مورد متن دخو كه امكان اين و فهميد را آن بايد تنها كه است روحانى و قدسى امرى

 9.ندارد وجود گيرد، قرار علمى تحقيق و بررسى

 يعنى است؛ فرهنگى محصولى دينى متن كه است غافل نكته اين از سنّتى قرائت. 5

 و خاص واقعى ظرف در كه نيست آن از مانع الهى منشأ داشتن و دارد زبانى سرشتى

 و واقع از اجد تواند نمى دينى متن. باشد گرفته شكل خاص، فرهنگى درون در

 رو اين از نيست؛ خالى ظرفى است، فرهنگ تجسم كه زبانْ. باشد خود زمانه فرهنگ

 كه جا آن از و است« فرهنگ» يك انتخاب وحى، ابالغ منظور به« زبان» يك انتخاب

 در را خاصى فرهنگ پس است، جهان از خويش فهم ابراز براى قوم يك ابزار زبان

 غفلت مورد زمانه، فرهنگ از دينى متن پذيرى رنگ اين. پرورد مى خويش درون

 را متن« تاريخى بعد» سنتى قرائت ديگر، تعبير به. گيرد مى قرار سنّتى قرائت پيروان

 5.گيرد مى ناديده

                                                           
 

 بيتروت، العربتى، الثقتافى المركتز ابوزيتد، حامتد نصتر ،القترآن علوم فى دراسة النص، مفهوم: ك.ر.  

 .12 ت 11 ص ،1994 الثانية، الطبعة

 
 

 و النص مفهوم كتاب در و دارد مطلب اين به زيادى اهتمام ابوزيد حامد نصر دينى، نوانديشان ميان در.  

 .كند مى اشاره مطلب اين به كرارا الدينى الخطاب نقد نيز

 است، كرده احاطه را وحى كه اى فرهنگى و زبانى و تاريخى چارچوب و شرايط از نيز اركون محمد     

 ،1992 الثانية، بعةالط بيروت، دارالساقى، ،اجتهاد و نقد االسالمى، الفكر: ك.ر. آورد مى ميان به سخن

 .78 ت 77 ص
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 و اطّالعات از اى مجموعه دين كه است اين سنّتى قرائت هاى فرض پيش از يكى. 7

 همه در بشر اجتماعى مانساز اساس و آمده خداوند جانب از كه است معلومات

 مطلق تطبيق خواهان سنّتى دينى گفتمان 9.شود نهاده تعاليم آن اساس بر بايد ها زمان

  5است؛ واقع مطلق بر نصّ

 محتواى و پذيرد مى اجتماعى شرايط و اوضاع كليه به نسبت را دينى نصّ سلطه يعنى

 نمونه، عنوان به. داند نمى خاصّى اجتماعى وضع و ظرف به مختص را دينى نصوص

 روابط و اوضاع تغيير و است جوامع همه در الهى احكام و حدود اجراى خواهان

 لزوم بر كه فرض پيش اين. بيند نمى( شريعت تطبيق) نصّ سلطه راه در مانعى را( واقع) اجتماعى

 هاى بيان به دارد، اصرار دينى متون هاى آموزه اساس بر اجتماعى امور يافتن سامان

  .است گرفته قرار دينى نوانديشان از دسته اين مناقشه مورد نگوناگو

 دنياى با را اسالم خواهد مى فروع، در اجتهاد به تمسك با دين از سنّتى قرائت. 4

 كند، سازگار ـ دارد وحى نزول عصر به نزديك اعصار با جدى تفاوت كه ـ معاصر

 و دارد گذشته انسان با سىاسا تفاوت او اجتماعى روابط و معاصر انسان كه حالى در

 قرائت هاى فرض پيش از بسيارى در جدى تجديدنظر و اصول در اجتهاد سايه در تنها

 7.شد نايل سازگارى اين به توان مى كه است سنّتى

                                                           
 

 .14 ص ،77 اسفند و بهمن هشتم، سال ،45 شماره ،كيان مجلّه شبسترى، محمدمجتهد.  

 
 

 .15 ص ،النص مفهوم.  

 
 

 تتاريخى شترايط در كته استت انستانى آلته و عليته هللا صتلى پيامبر»: گويد مى باب اين در شبسترى مجتهد آقاى.  

 تصتويرهاى ديتن، بته نگتاه نتو  اين در. است داده نشان را خاصى معنوى افق و شده برانگيخته خاص

 اصتول در اجتهتاد نتوعى شد، ذكر فوق در چه آن. شود مى عرضه...  و ايمان، وحى، نبى، خدا، از جديدى

 واقعيتات بتا انطبتاق امكتان ما به جديد فهم اين...  كند مى متحول هم را فرو  در اجتهاد روش كه است

 ص ،45 شماره ،كيان مجله. «دهد مى را سياسى و اجتماعى ساختارهاى تحوالت و عرصه هر در زندگى

14. 

 در تا»: كند مى تأكيد فرو  در اجتهاد بودن ناكافى و اصول در اجتهاد لزوم تأييد ضمن نيز سروش دكتر     

 درخت است، هگذشت عربستان جامعه شده فربه جديد، جامعه كه كنيم گمان تا نكنيم، تجديدنظر مبادى
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 نقش از و كند مى بسنده لفظى داللت به تنها دينى متون فهم روش در سنّتى قرائت.  2

 تنقيح به رو اين از و است غافل دينى معرفت حصول در عالم هاى دانسته پيش

 دام به افتادن در از پرهيز دنبال به سنّتى قرائت. پردازد نمى خويش هاى دانسته پيش

 فهم و است رأى به تفسير ها فهم و تفسيرها همه كه اين از غافل است، رأى به تفسير

 9.نيست ممكن رأى به تفسير بدون

 تفاسير اين. شود انتقادى بازنگرى بايد دينى تونم از مسلمانان كالسيك تفاسير در.  6

 قرائت. است نقد قابل ما زمانه عصر در كه است گرفته شكل هايى فهم پيش و مفاهيم اساس بر

 اعتمادناپذير جهت اين به و است بيگانه هرمنوتيك و شناسى زبان مدرن مباحث با سنّتى

 5.نمايد مى

 منش و مشى نوانديشان، از دسته اين ،كالسيك دينى گفتمان به انتقادى نگرش در

 اسالمى كالسيك تفسير است معتقد كه حال عين در« اركون محمد». ندارند يكسانى

 مصروف را خويش اصلى همت است، بيگانه هرمنوتيك و قرائت مدرن هاى نظريه با

                                                                                                                                         
 خواهد حاكم آن بر محض گرايى شكل يك يعنى آورد؛ خواهد بار به را گذشته هاى ميوه همان ما فقه

 .(35 ص ،45 شماره ،همان. )«شد

 اصول در اجتهاد از و كند مى بسنده فرو  در اجتهاد بر كه معاصر دينى گفتمان به نيز ابوزيد حامد نصر     

 .( 99 ت 98 ص ،الدينى الخطاب نقد: ك.ر). كند مى انتقاد زند، نمى دم

 
 

 به و است مؤثر متن به او نگاه زاويه در مفسّر متن خواننده ذهنى افق كه دارد تأكيد ابوزيد حامد نصر.  

ا  قرائت دليل اين  را آن كته متتن ايتدئولوييك قرائتت ميتان ابوزيتد. نيستت پتذير امكتان من طرفانه بى كامال

. گذارد مى فرق متن، خواننده معنايى افق دخالت از متأثّر قرائت با خواند، مى مغرضانه قرائت و« تلوين»

 .(115 ت 114 ص ،همان: ك.ر)

 تأكيد متن هاى قرائت مطلق بودن رأى به تفسير بر« متن متين تفسير» مقاله در نيز سروش دكتر     

 .(321 ت 311 ص ،1378 صراط، فرهنگى سهمو   ،نبوى تجربه بسط: ك.ر. )كند مى

 
 

 كته استت آن بتر و كنتد مى اشاره بيگانگى اين به خوي  مكتوبات از متعددى مواضع در اركون محمد.  

: ك.ر. شتويم متى نظر تجديد به مجبور موروثى عقايد از بسيارى در شود، التفات جديد نظريات اين به اگر

 ص ،اجتهتاد و نقتد ستالمى،اال الفكر ؛196 ت 192 ص ،1995 بيروت، دارالساقى، ،الغرب أروبا، االسالم،

94. 
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 كه اين بر افزون او. كند مى قرآنى هاى تأويل و تفسيرها شناسى ديرينه و تبارشناسى

 تاريخى و نسبى نيز را عقل داند، مى زمانه فرهنگ از متأثر و تاريخى را دينى تنم

 با و است تاريخى اوضاع و زمانه به مشروط عقل، مفهوم كه است آن بر و داند مى

 و كند مى دعوت آن به قرآن كه عقلى بنابراين،. شود مى متغيير اوضاع، و عصر تغيير

 از پس كه عقلى با فهميد، آن فضاى در بايد را قرآن و بوده حاكم فرهنگ آن بر

 بر امروزه كه عقلى با و شد حاكم مسلمان مفسران ذهن بر يونان، منطق و فلسفه ورود

 9.است متفاوت است، حاكم عصر اين

 متن زمان در حاكم عقالنيت فضاى در را دينى متون كه است آن صدد در« اركون»

 و ها مقوله نبايد او نظر از. شود تحميل متن بر مفسر عقالنيت كه آن نه بفهمد،

 فروافكنده متن محتواى به( مفسر عقالنيت)ديگر هاى زمان به وابسته هاى انگاره

  5.شوند

« فوكو ميشل» تبارشناسى و شناسى ديرينه مستقيم تأثير تحت مسأله، به« اركون» نگاه

« ابوزيد امدح نصر» نگاه كه حالى در. است فلسفى هرمنوتيك وامدار كمتر و است

 افق از متأثّر دائما را تأويل و تفسير چه گر« ابوزيد». است هرمنوتيك از متأثّر بيشتر

 منتفى را عالم ذهنى هاى انگاره از خالى تفسير و رأى به تفسير و داند مى مفسر معنايى

 گفتمان وى نظر به. ايستد مى دينى متون ايدئولوژيك تفسير مقابل در سخت داند، مى

 قرائت و« تلوين» رو اين از و است، ايدئولوژيك شدت به مسلمانان معاصر دينى

  .باشد« تأويل» كه آن جاى به است، مغرضانه

                                                           
 

 .191 ت 189 ص ،الغرب أروبا، االسالم،.  

 
 

 ت 17 ص ،1986بيروت، االنماءالقومى، مركز منشورات اركون، محمد ،االسالمى العربى الفكر تاريخية . 

18. 
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 قبول با دينى گفتمان كه بيند مى نكته اين در را دينى فكر مشكله« ابوزيد»

 را دينى متون كه دارد آن بر سعى انسان و خداوند باب در خاص هاى دانسته پيش

 از خارج را متن مضمون و معنا ديگر، تعبير به و كند قلمداد ها دانسته پيش اين به ناطق

 هستند، تاريخى و بشرى كه هايى يافته و معانى بر دينى فكر. گيرد مى مفروض متن

 9.كند جلوه ابدى و سرمد تا پوشاند مى بودن متافيزيكى لباس

 

 

 فلسفى هرمنوتيك و معاصر نوانديشى
 ترين مهم بر دينى، نوگرايى در نوظهور نحله اين از اجمالى و ردهفش بسيار گزارش در

 است امورى رويكرد اين هاى گاه تكيه. شديم واقف گرايش اين تأكيد مورد نكات

. دارد« گادامر» فلسفى هرمنوتيك ويژه به غرب، معاصر هرمنوتيك در ريشه اغلب كه

 تفكيك» ،«فهم عمل در ها دانسته پيش دخالت» ،«فهم و متن تاريخيت» نظير امورى

 و مفسر ميان ساز بيگانه فاصله نقش بر تأكيد» ،«متن معنايى افق از مفسر معنايى افق

 فهم به يابى دست امكان عدم و حقيقى و صادق فهم مفهوم در بازنگرى لزوم» ،«متن

 حصول در متن معنايى افق و مفسر معنايى افق توأمان دادن دخالت» و« متن از عينى

 آنها درباره تفصيل به معاصر هرمنوتيك در كه هستند مطالبى ،«متن تفسير و تأويل

 محسوس كامالً دينى معاصر نوانديشى بر مباحث اين سنگين سايه و شود مى بحث

 .است

 گزارشى است مناسب دينى، معاصر نوانديشى از خويش گزارش تكميل منظور به

 :كنيم ارائه نحله اين رىنظ پشتوانه عنوان به فلسفى هرمنوتيك از اجمالى

                                                           
 

 .191 و 78 ص ،الدينى الخطاب نقد.  
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. است بوده متفاوتى هاى نحله ظهور شاهد خود تاريخى بستر در هرمنوتيك

 قرن اول در كه است هرمنوتيك تاريخى روند در نو گرايشى فلسفى، هرمنوتيك

 شاگرد توسط و شد گذارى پايه« هايدگر مارتين» آلمانى فيلسوف توسط بيستم

 .يافت بسط و فصيلت« گادامر گئورگ هانس» اش برجسته

 .بود تفسير براى عام روشى ارائه متوجه« هايدگر» از قبل تا هرمنوتيك

 به يابى دست هرمنوتيك، به مشتغالن هدف( «ماخر شالير» قبل ما) كالسيك هرمنوتيك در

 نظريه« ديلتاى» و« ماخر شالير» رمانتيك هرمنوتيك در. بود متون تفسير باب در اى نظريه

 اى شاخه متون تفسير باب در اى نظريه ارائه از و يافت توجهى قابل وسعت هرمنوتيكى

 تفسير روش باب در عام اى نظريه ارائه به( فلسفى يا حقوقى متون مثالً) معرفت از خاص

 باب در عام اى نظريه ارائه به« ديلتاى» توسط سپس و« شاليرماخر» توسط متون مطابق

 .تياف ارتقا انسانى علوم مطلق شناسى روش

 بخشيد؛ را گسترش و قلمرو بيشترين هرمنوتيك دانش به« هايديگر» حاضر قرن ابتداى در

 هاى انسان فهم فقط نه و متن فهم فقط نه ـ بشرى هاى فهم و تجارب همه وى نظر از زيرا

 9.دارند هرمنوتيكى و تأويلى خصلتى ـ سازد مى را انسانى علوم هاى شاخه كه ديگر

 نو روشى ارائه صدد در كه آن بى پرداخت، فهم باب در سفىفل تأمل به« هايديگر»

 و فهم كه كرد تأكيد نكته اين بر« هايديگر». باشد آن حصول كيفيت و فهم براى

 دارد، فهم (Prestructure) ساختار پيش در ريشه چيز هر از آدمى تفسير

 .گيرد مى نشأت آدمى انتظارات و عاليق و ها فرض پيش از كه ساختارى پيش

 است؛(Objectivism) گرايى عينيت انكار و نفى فلسفى، هرمنوتيك مركزى بينش

. پذيرد صورت غيرمشوب و خنثى ذهنى با تواند نمى تفسير و فهم است معتقد زيرا

                                                           
 

     1. Hermeneutics and modern philosophy , state university of New york 

press     1986, p 147. 
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 مبادرت چيزى فهم به كه كسى هر اساسا و اجتماعى علوم عالم يا و متن مفسر

 خود شناسايى مورد موضوع با(Tradition)  سنت از اى زمينه واسطه به كند، مى

 از فهم پيش و معنايى زمينه اين با(Understanding)  فهم عمل و خورد مى پيوند

 9.شود مى شروع موضوع، آن

 را فهم و تفسير خود كه اى برنامه داند؛ مى فلسفى اى برنامه را هرمنوتيك« هايديگر»

 به پيدارشناسانه و ىفلسف اونگاهى هرمنوتيكى فلسفه هدف 5.است داده قرار موضوع

 فهم تنها و پردازد مى آن حصول وجودى شرايط و فهم ماهيّت بررسى به و است فهم مقوله

« گادامر» ويژه به« هايديگر» شاگردان از برخى .نيست توجه محلّ انسانى علوم يا متن

 و ها ايده مبانى، اين پرورش با و گرفتند پى تأويل و فهم زمين در را او هاى آموزه

 .آوردند پديد خاص طور به متن فهم و عام طور به فهم امر در نويى هاى رايشگ

 فلسفى هرمنوتيك بگوييم، تر دقيق يا،« گادامر» هرمنوتيك آوردهاى دست ترين مهم

 متن، تفسير هدف رمانتيك، و كالسيك هرمنوتيك برخالف. 9 :است زير قرار به

 با همدلى دنبال به نبايد تفسير در بنابراين نيست؛ مؤلّف نيت و قصد به يابى دست

 گر است، مؤلّف از مستقل متن ديگر، تعبير به. بود وى مراد و قصد بازسازى و مؤلّف

 از او قرائت و است متن خواننده ديگران مانند نيز مؤلّف. اوست مولود و مخلوق چه

 .ندارد ها قرائت ساير بر ترجيحى هيچ متن

 برقرار متن و مفسر ميان كه ديالوگى دارد؛ ىديالوگ خصلتى متن تفسير و فهم. 5

 سوبژه و رناظ را مفسر كه را سنّتى شناسانه معرفت نگاه اين فلسفى هرمنوتيك. شود مى

                                                           
 

     1. Bleicher , Jowef Contemporary Hermeneutics , Routledge and Kegan paul 

     1981, p 2. 

 
 

     2. eing and Time , translated by John mac quarrie and Edward Robinson , 

pp     61.62. 
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 نيست طرفى بى ناظر متن، مفسر. پذيرد نمى داند، مى شناسايى عمل ابژه و موضوع را متن و

 در نيز مفسر ذهنيت بلكه ارد،د دريافت منفعالنه را متن سخن و پيام و بنگرد متن به كه

 9.است متن و مفسر ميان وگوى گفت محصول متن فهم و دارد اساسى نقش تفسير،

 دادن ارتباط از عبارت«چيزى فهميدن» معناى. ماست هاى پرسش به مسبوق چيز هر فهم. 7

 هر. هستيم هايمان پرسش پاسخ دنبال به آن در ما كه طريق اين به است، خودمان به چيز آن

 است هايى پرسش از برانگيخته (Self nderstanding) خود از فهم حتّى فهميدن گونه

 در صدا به دليل اين به فقط متن يك. كنند مى معين را فهم خطوط و ها جنبه  پيش، از كه

 پاسخ خاصى هاى پرسش به متن اگر. شود مى نهاده او روى پيش امروزى هاى پرسش كه آيد مى

 .داشت نخواهند وجود تفسير نه و فهم نه نگويد،

 ميان وگوى فت و متقابل ارتباط فهم، كه ادعاست اين گواه متن فهم در ها پرسش دخالت

 5.است متن و مفسر

 .پذيرد مى صورت مفسر (Horizon) معنايى افق در هميشه فهم. 4

 از ناشى كه است خاصى معنايى زمينه داراى خود، تاريخى وضع در مفسر

 جدا معنايى زمينه اين از هرگز او. اوست هاى پرسش و يقعال و ها فرض پيش

 همواره متن تفسير بنابراين، پردازد؛ مى متن با وگو گفت به آن مدد به بلكه شود، نمى

 با كه كالسيك هرمنوتيك ديدگاه و است مفسر خاصّ معنايى زمينه به وابسته و مقيد

 متن فهم در غيردخيل و طرف بى ناظر را مفسر داشت سعى گرايى عينى و گرايى لفظ

 هرگز متن غيرمشوب و خالص فهم ديدگاه، اين طبق .است باطل كامالً بداند،

                                                           
 

     1. Warnke Georegia, Gadamer hermeneutics Tradition and Reason , 

polity     press , 1987 , p 111 . 

 
 

     2. Grondin jean ,]introduction to philosophical Hermeneutics , Yale 

niversity     press ,1994 , pp 116.117. 
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 سازد جدا خويش معنايى افق از را خود تواند نمى هرگز آدمى زيرا نيست؛ پذير امكان

 يا و هنرى آثار خواه و كالسيك متن خواه ـ گذشته فهم كه است دليل همين به و

 و وساطت با همواره و نيست پذير امكان نفسه فى و خالص طور به ـ تاريخى حوادث

 9.است همراه حال زمان تأثير

 فهم در مفسر معنايى افق زيرا است؛ مقيد و مشروط تاريخى، لحاظ به متن فهم.  2

 شكل او تاريخى (Tradition) سنّت درون در مفسر معنايى افق و است دخيل متن

 درون در ما« گادامر» قول به و نيست ثابتى  امر سنت، و معنايى افق چون و گيرد مى

 لحاظ به فهم شرايط پس است، حركت در ما با نيز افق و كنيم مى حركت افق

 معنايى افق در دخيل عناصر برخى و مفسر يك سنّت و است متغير و متحول تاريخى،

 هر كه گردد مى موجب امر اين. شود نقد بعد، تاريخى زمان در است ممكن او،

 است؛ موقّتى ضرورتا تفسيرى هر. باشد ناكامل و ناقص ضرورتا تفسيرى

 بستگى معينى هاى انگيزه و عاليق به و خود خاص تاريخى اوضاع و زمينه به زيرا

 و اصالح و يافته تغيير تفسير، فرايند در خود نوبه به نيز عاليق و زمينه اين. دارد

 .شد خواهند تعديل

. نباشد ممكن محض عينى فهم كه شود مى باعث مفسر و متن نميا تاريخى فاصله.  6

 بازسازى و همدلى و فهم عنصر كمك با فاصله اين كه بودند آن بر گذشتگان

 تنها گادامر فلسفى هرمنوتيك اساس بر كه حالى در است، ترميم قابل مؤلّف، ذهنيت

 كامل يابى دست ىمعنا به امتزاج اين و كرد ممزوج متن افق با را خويش افق توان مى

 دائما ما فهم كه اين و فهم بودن تاريخى به توجه با زيرا نيست؛ متن معنايى افق به

                                                           
 

     1. The Hermeneutics Reader , edited by kurt muller volmer , Basil  blsck well , 

     p 38. 
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 به توانيم نمى ماست، معنايى افق و سنّت و تاريخى تأثيرات به مشروط و تأثير تحت

 به كامل طور به توانيم نمى و كنيم روشن را خويش هرمنوتيكى موقعيت كامل، طور

 به توانيم نمى گاه هيچ پس گرديم؛ موفّق خويش هاى فهم پيش و ها ستهدان پيش تنقيح

( مفسر ذهنيت) سوبژكتيو عنصر از متأثّر دائما تفسير، و شويم مطمئن خويش فهم بودن عينى

 سازنده آنها. اوست هاى داورى از بيش بسى فرد هاى داورى پيش»: گادامر قول به. است

 9.«هستند فرد وجود تاريخى واقعيت

 و هرمنوتيكى موقعيت مستقيم تأثير تحت را فهم كه فلسفى، هرمنوتيك ديدگاه اساس بر. 3

. راند سخن تفسير در (Progress) پيشرفت از توان نمى ديگر داند، مى مفسر تاريخى

 به توجه با مفسرى هر زيرا. ايم فهميده ديگران از بهتر را متن ما كه كرد ادعا توان ديگرنمى

 گفت توان مى تنها ،«گادامر» قول به. است شده نايل فهم از اى گونه به ويشخ معنايى زمينه

 5.باشيم فهميده بهتر لزوما كه آن نه ايم، فهميده ديگران از متفاوت را متن ما كه

 با توان مى چگونه كه است آن فلسفى هرمنوتيك باب در اساسى پرسش يك.  8

 اشيا، كه اى گونه به شد، (آن متن از اعم) اشيا فهم مقوله وارد مناسب هاى دانسته پيش

 هاى دانسته پيش توان مى معيارى چه با. باشند داشته گفتن سخن اجازه بتوانند خود

  شناخت؟ باز سقيم از را صحيح

 كند مى اشاره نكته اين به تنها و دهد نمى دست به سنجش اين براى معيارى« گادامر»

 يعنى كند؛ مى حل را هرمنوتيكى نقد لمشك كه است چيزى تنها زمانى، فاصله كه

                                                           
 

     1. Gadamer hans beorge , Truth and method , 1994. PP 277-311. 

 ارائه ها دانسته پي  تنقيح براى اى چاره راه تواند نمى كه است آن گادامر هرمنوتيك فكرى معضالت از     

 هاى دانسته پي  ميان ديگر طرف از و داند مى ها ستهدان پي  از متأثر را ها فهم همه طرفى از وى. دهد

 بر را خود كه هستند چيزهايى غيرمولّد هاى دانسته پي . شود مى قائل تفكيك غيرمولّد و (productive) مولّد

 متن و مفسّر ميان طبيعى ديالوگ روند بر و شوند مى متن آمدن در سخن به مانع و كنند مى تحميل متن

 دانسته پي  دسته دو اين تمييز براى اى ضابطه و معيار هيچ« گادامر» اين، وجود با. نندك مى وارد اخالل

 .دهد نمى ارائه

 
 

     1. Introduction to philosophical hermrneutics , p 116. 
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 آنها با ما فهم كه هايى دانسته پيش) صادق هاى داورى پيش چگونه كه را مشكل اين

 شناسيم؛ باز( شويم مى سوءفهم دچار آنها با كه) خطا و باطل از را( پذيرد مى صورت

 يك زا همزمان متنوع تفاسير ميان در كه كنيم داورى توانيم نمى خود خودى به پس

 .است استوار خطا هاى دانسته پيش بر يك كدام اثر، و متن

 اشاره معاصر هرمنوتيك در موجود مباحث از بخشى به تنها اگرچه بند، هشت اين در

 مقوله با هرمنوتيك دانش مباحث ميان وثيق ارتباط درك در مقدار همين اما كرديم،

 .كند مى كفايت دينى نوانديشى جديد

 

 حوزه رسالت
 حيات پود و تار در سنّت و قرآن. است« محور متن» شدت به ما دينى نگفره

 دينى متون مستقيم تأثير تحت مسلمانان هاى دانش و كرده رسوخ مسلمانان فرهنگى

 به مراجعه مبناى بر تفسير، و كالم اصول، فقه، يعنى حوزوى، رايج علوم. است بوده

 زيادى حد تا كه كالم علم حتّى .است گرفته شكل آنها تفسير و درك و دينى متون

 و بيند نمى دينى متون با سازگارى از نياز بى را خود است، عقلى دانش از مند بهره

 .كند مى مصروف نقل و عقل هماهنگى در را خويش بليغ سعى

 كه اسالمى، تفاسير و دينى متون در انتقادى بازنگرى از راندن سخن فضايى، چنين در

 اى تجديدنظرطلبى و روشى انقالبى است، مسلمانان فكرى ميراث و سنّت سازنده

 هاى چالش دينى نوانديشى در جديد نگرش اين شك بى. شود مى تلقّى راديكال

 ايجاد هستند، آن رسمى نمايندگان علميه هاى حوزه كه دينى سنّتى تفكّر با را فراوانى

 نحله اين ابعاد ژرفاى درك با مستقيم تناسب چالش، اين عميق درك. كند مى

 .دارد زمين مغرب در آن فكرى هاى زمينه سپس و نوانديش

 دينى، نوانديشى در گرايش اين آن تبع به و معاصر، هرمنوتيك كه است اين واقعيت
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 امر اين. است گرفته هدف را علميه هاى حوزه در رايج و مقبول متون تفسير نظريه

 .خواند مى فرا خويش تفسيرى يهنظر تئوريك تنقيح و بازنگرى به را علميه هاى حوزه

 تنقيح نيازمند سيره، و تاريخ فقه، تا گرفته تفسير و كالم از حوزوى، علوم بيشتر تقريبا

 حد تا و( اصول علم) فقه مقدمات در تنها علوم اين ميان از. هستند« متن تفسير نظريه»

 كسانى اعتراف به .شود مى پرداخته« تفسيرى نظريه»  اين به تفسير مقدمات در ضعيفى

 جمله از اصول علم دارند، اسالمى علوم مختلف هاى شاخه با اندكى آشنايى حتى كه

 عنوان به صرفا اصول علم به اگر. است يافته فراوانى رشد و غنا كه است علومى

 زايد بالندگى، و رشد اين از برخى بسا چه بنگريم، فقه براى كاربردى و ابزارى علمى

 مبانى تنقيح متكفّل را اصول علم تر، وسيع نظرى با اگر اما شود، قلمداد ضرورى و

 از بايد اصول علم مسائل حجم بدانيم، نيز مقدس متون تفسير و فهم نظريه و اجتهاد

 و فقيهان تفسيرى نظريه مباحثى، طرح با معاصر هرمنوتيك. رود فراتر موجود وضع

 .است گرفته هدف را ما اصوليان و مفسران

 به اصولى، رايج مباحث جزئى و ريز بسيار احتماالت و شبهات رسىبر كه همچنان

 هرمنوتيك تفسيرى هاى ديدگاه بررسى است، شده منتهى مباحث آن رشد و غنا

 بالندگى و غنا به متن، فهم بر حاكم سنّتى اصول و مبانى در آن خدشه و معاصر

 .شود مى منتهى اصول علم مباحث

 در معنايى زمينه و ها دانسته پيش نقش بررسى متن، يرتفس و فهم ماهيت تر عميق تحليل

 عينى فهم به يابى دست امكان از دفاع عينى، فهم بر حاكم اصول و معيارها فهم، عمل

 از همه متن، ظهور گيرى شكل در زمانه مالبسات و فرهنگ نقش بررسى معتبر، و

 گونه اين طرح فايده ترين كم. است اصوليان جدى نظر امعان نيازمند كه هستند مباحثى

 روش و متن تفسير نظريه بيشتر استوارى و فربهى ما اصولى هاى حوزه در مباحث

 مفسران، مقبول و مرتكز كه روشى و نظريه است، علميه هاى حوزه در رايج تفسيرى
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 بررسى و نقد ميدان به بحث قابل اى مسأله عنوان به كمتر و ماست فقيهان و اصوليان

  .شود مى كشانده

 فهم به ناظر فقط چه گر متن، و فهم مقوله در معاصر هرمنوتيكى اشكاالت و شبهات

 كريم قرآن مفسران و متكلّمان دامنگير فقيهان، بر عالوه و نيست دينى متون از فقهى

 آن از بايد كالم علم مقدّمات در هم و تفسير مقدّمات در هم رو اين از و شود مى نيز

 اين طرح براى اى آماده زمينه اصول علم كه دليل ينا به ولى آيد، ميان به سخن

 علم اين است، برخوردار متناسب عظمت و رواج از اصولى هاى حوزه و دارد مباحث

 .است مباحث اين طرح جهت اسالمى معارف شاخه ترين مناسب

 و هرمنوتيك مباحث علمى و عميق درك هدفى، چنين به وصول براى الزم شرط

 و زبانشناسى معناشناسى، نظير علومى در كه است زبان هب مربوط مباحث ديگر

 متن به مباحث اين و نشود چنين وقتى تا. شود مى بحث آنها باره در شناسى نشانه

 خطر اين همواره و شود نمى حاصل مطلوب نتيجه نيابد، بار حوزويان علمى تالش

 با علميه هاى حوزه در رايج تفكر و فكرى نظام مخالفان از گروهى كه دارد وجود

 نظريه و روش ناكامى بر شاهدى را مباحثى چنين وجود صرف آشكار، اى مغالطه

 فهم مبانى در تشكيك و دينى معارف تضعيف به و كنند قلمداد دينى عالمان تفسيرى

 .گمارند همت دينى متون

 فهم به ناظر فقط چه گر متن، و فهم مقوله در معاصر هرمنوتيكى اشكاالت و شبهات

 كريم قرآن مفسران و متكلّمان دامنگير فقيهان، بر عالوه و نيست دينى متون از فقهى

 آن از بايد كالم علم مقدّمات در هم و تفسير مقدّمات در هم رو اين از و شود مى نيز

 اين طرح براى اى آماده زمينه اصول علم كه دليل اين به ولى آيد، ميان به سخن

 علم اين است، برخوردار متناسب عظمت و رواج از اصولى هاى حوزه و دارد مباحث

 .است مباحث اين طرح جهت اسالمى معارف شاخه ترين مناسب
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 و هرمنوتيك مباحث علمى و عميق درك هدفى، چنين به وصول براى الزم شرط

 و زبانشناسى معناشناسى، نظير علومى در كه است زبان به مربوط مباحث ديگر

 متن به مباحث اين و نشود چنين وقتى تا. شود مى ثبح آنها باره در شناسى نشانه

 خطر اين همواره و شود نمى حاصل مطلوب نتيجه نيابد، بار حوزويان علمى تالش

 با علميه هاى حوزه در رايج تفكر و فكرى نظام مخالفان از گروهى كه دارد وجود

 ريهنظ و روش ناكامى بر شاهدى را مباحثى چنين وجود صرف آشكار، اى مغالطه

 فهم مبانى در تشكيك و دينى معارف تضعيف به و كنند قلمداد دينى عالمان تفسيرى

 .گمارند همت دينى متون
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 اجتماعى علوم در تحقيقات متدلوژى
 

 

 9راد محسنيان مهدى

 

 در حضورم و نيستم پژوه دين من. هستم شما خدمت در كه است بنده مباهات باعث

 .كنم عرض اجتماعى علوم متدلوژى باره در را نكاتى كه مبناست اين بر صرفا جا اين

 عقب ايران در تحقيق،  متدلوژى حوزه در ما كه است اين است مسلّم كه چه آن

 هاى حوزه همه در بلكه پژوهى، دين حوزه در نه كه باشيد داشته اطمينان. هستيم

 كه تيمهس شاهد ها دانشگاه  در. داريم وضعيتى چنين اجتماعى، علوم تحقيقات

 برخى و هستند هرمنوتيك طرفدار اى دسته گرا، تأويل گروهى پوزيتيويست، اى عده

 كه شده سبب كامپيوتر تازه و كنند مى بردارى فيش و اى كتابخانه تحقيقات فقط نيز

 روش داريم كه باشد راحت خيالمان تا داد علمى و مدرن شكل بردارى فيش به بتوان

 و است اى ريشه نقصى ايران در نقص اين من نظر به. يمگير مى كار به را جديد علمى

 .دارد ديرينه علت

« تحقيق پيشرفته روش» نام به داشتيم درسى ارتباطات و فرهنگ دكتراى دوره در ما

 در را آن خواهم مى كه رسيدم اى فرضيه به جا آن من. كردم مى تدريس بنده كه

                                                           
 

 .طباطبايى عالمه دانشگاه در ارتباطات علوم استاد.  
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 متدلوژى حوزه در اساسى تحول كه دهد مى نشان من تحقيقات. كنم بازگو جا اين

 .حقيقت كشف نه است واقعيت كشف براى

 نه است واقعيت كشف تحقيق، هدف كه دارند توافق من با قطعا قدر گران استادان

. مطلق روزگارى در و است نسبى دورانى در حقيقت كه دانيم مى چون حقيقت؛

 سخن قيقتح اين خالف بر كس هر و است مسطح زمين كره گفتند مى روزگارى

 اجازه من هم هنوز. بود زمين كره كه بود همان واقعيت. شد مى تهاجم او به گفت مى

 واقعيت»: بگويم بلكه ،«است گرد زمين كره كه است اين واقعيت» نگويم خواهم مى

 دانيد مى. داشت چنان آن قطعيتى فيزيك قوانين روزگارى «هست كه است آن زمين

 كه اينك. نداريم نظر زمين كره به فقط كنيم مى صحبت جهان باره در وقتى اآلن

 كامالً آيد مى دست به كه نتايجى اند كرده تجزيه را مريخ سطح خاك ها رباط

 اين داشتن واقعيت حتى پس. است زمين كره در فيزيك قطعى قوانين با متفاوت

 .است واقعيت كشف تحقيق هدف بنابراين. است ترديدآميز هم قوانين

 و مهندسى فنى،  اجتماعى، علوم حوزه در واقعيت كشف براى وجو جست متدلوژى،

 .م 9211 هاى سال حدود تقريبا. آغازشد غرب در طبيعى

 در تحقيق متدلوژى تغيير اتفاق اولين است داوينچى لئونارد وفات سال كه 9251 تا

 پس ـ خود كشفيات با نيوتن و گاليله كپرنيك، مثل ديگر تن چند متعاقبا. بود غرب

 .دادند تغيير را تحقيق متدلوژى ـ داوينچى لئونارد از

 را من وقت ساعت دو كه كردم پيدا كتابى رضوى، قدس آستان كتابخانه گنجينه در

 آن اول نيم كه بود مصورى خطّى نسخه كتاب،. برداشتم يادداشت آن از و گرفت

 از نويىبا قاجار شاه فتحعلى زمان در كه دهد مى نشان كتاب. است شده مفقود

 كتاب نويسنده. است كرده اهدا قدس آستان به را كتاب اين قاجار، هاى شاهزاده

 وقتى درست فهميدم و دادم تطبيق من. مخترع حافظ محمد نام به است شخصى
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 محمد. است بوده زنده ايران در هم مخترع حافظ كرده، مى فعاليت ايتاليا در داوينچى

 به اختراع 4 تا 7. است كرده معرفى را اعاختر 51 حدود كتابش در مخترع حافظ

 مخترع حافظ انگيز شگفت توان دهنده نشان اختراعاتش از برخى و دارد نقشه تفصيل

 اختراعاتش تمامى و داشته بسيار عزت و بوده دربار احترام مورد بسيار آدم اين. است

 نچى،داوي با همزمان ايران در ما كه كنم عرض خواهم مى. است بوده ساخته را

 كه افتاد اتفاقى چه. اند بوده زنده ميالدى 9291 در دو هر. داشتيم كوچكى داوينچى

 كه را چه آن افتاديم؟ عقب ها حوزه همه در غرب با مقايسه در تحقيق متدلوژى در ما

 .دانيم مى گذشت ايران بر سال 211 اين در

 كه دانيد مى .ودب پوزيتيويسم خلق بيكن، و گاليله نيوتن، دوره محصول ترين مهم

. كرد نگاه شى يك مثل بايد اجتماعى هاى پديده همه به كه معتقدند ها پوزيتيويست

 علوم و تجربى علوم محقّقان مانند و كند جدا ديدهپ از را خود بايد محقق شيوه، اين در

 اربسي كار اولين نظر، اين از كه دانيم مى. كند نگاه را اجتماعى پديده و بايستد كنار طبيعى

 مسأله به دوركهيم. بود دوركهيم اميل خودكشى كتاب تأليف شد انجام كه ارزشمندى

 اجتماعى پديده يك صورت به ـ است فردى كامالً تصميم يك ظاهر به كه ـ خودكشى

 كه گويد مى سخن هايى سرزمين از خود كتاب در دوركهيم. رسيد نتايجى به و كرد نگاه

 و داديم كامپيوتر به را دوركهيم توسط شده ارائه العاتاطّ و آمارها. نيستند ديگر اآلن

 در تجربى تحقيقات قطعيت آن و پوزيتيويسمى قطعيت آن يعنى بود؛ مشابه نتايج و ها پاسخ

 و ميدانى كارهاى به شديدى گرايش متعاقبا. شد گرفته كار به و آغاز اجتماعى علوم

 تحقيقات اين گاه آن و شد شروع غرب در آزمايشگاهى و گرايى كمى هاى تحقيق

 .آوردند اجتماعى علوم حوزه درون به را آزمايشگاهى

 اين دانشگاه و بود يافته خاتمه دانشگاه و كليسا بين دعوا كه بود ها مدت ضمنا

 دانشگاه يك در را گروهى كشورها از يكى در. گرفت مى كار به را ها متدلوژى



 117 

 مسيحيت تبليغ و تلويزيون ميان اطارتب به مربوط موضوعى باره در كه ديدم مسيحى

 با را دانشگاه و حوزه ميان متداول دعواهاى و جنگ اينكه بدون كردند، مى تحقيق

 .باشند داشته هم

 شدت به كمّى كارهاى به گرايش غرب در كه بود تاريخ از مقطع اين در حال هر به

 البته كه آمد دست به زيادى آوردهاى دست گرايش، اين نتيجه در و شد آغاز

 كار به مانده عقب كشورهاى استعمار و استثمار براى را آوردها دست اين از مقدارى

  .گرفتند

 در متعاقبا. هستيم علمى عظيم خأل يك دچار ما حال به تا داوينچى ميان فاصله در

 جنگ خالل در: اند نكرده توجه آن به هنوز ايران هاى دانشگاه كه افتاد اتفاقى غرب

 .بود غيركمّى انيشتين تكشفيا جهانى،

 و يافت دست  ها فرمول آن به شهودى شيوه به واقع در. نداشت آزمايشگاهى انيشتين

 و شده مطرح غرب در ادعاهايى ايشان كشفيات عليه اكنون هم كه دانيد مى

  متدلوژى بود، شهودى انيشتين متدلوژى. است رفته سؤال زير انيشتينى هاى قطعيت

 حوزه در كه بود  اى متدلوژى بود، 9291 سال از قبل  متدلوژى ،بود داوينچى از قبل

 چنين كيفى تحقيق شيوه كه است طبيعى. ايم كرده توجه آن به بسيار دين

 امريكا هاى دانشگاه در اجتماعى علوم حوزه در و داشت دنبال به را آوردى دست

 با دوم جهانى نگج يافتن پايان انيشتين، كار محصول كه اين ويژه به گذاشت؛ تأثير

 دانشمندان از اى عده شيكاگو دانشگاه در كه بود جا اين. بود اتمى معروف انفجار آن

 كرده خلق اجتماعى علوم حوزه در غرب كه كمى، تحقيق هاى روش به مسلط كامالً

 كه Hand book 9111  به مراجعه با من. آوردند رو كيفى تحقيق روش به بود،

 اين. است پيشرفته روش اين چقدر كه ديدم است اى صفحه 811 ضخيم كتاب يك

 كه دانيد مى. است شده گرفته كار به هم كامپيوتر با ولى است، كيفى اگرچه روش
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 و پركردن و نامه پرسش يك تهيه با تواند مى دانشجو هر كمّى تحقيق هاى روش در

 و بندى جمع را اطّالعات كمّى، تحقيق افزارهاى نرم از استفاده با و كردن تيك

 تا باشد توانا بسيار بايد محقق كيفى تحقيق دادن انجام براى اما .كند مرتب را اى رساله

 .دهد انجام خود متدلوژى با را كيفى تحقيق بتواند

 تصور تعميركارى مانند را محقق مثال اين در: زنم مى مثالى موضوع شدن روشن براى

 اين تك تك بداند كه است كسى محقق. دارد اختيار در زيادى آچارهاى كه كنيد

 آچار يك با مثالً بعضى. آيد مى كار به پيچ كدام بستن و كردن باز براى و چيست آچارها

 علوم حوزه در اآلن ما كه است اين سر بر سخن. كنند باز را ها پيچ همه خواهند مى فرانسه

 است  اين در محقق توانايى اوج واقع در. داريم بزرگى آچار جعبه انسانى علوم و اجتماعى

 سازمان طرف از من9181 سال در. ندارد بر زيادى آچار و دارد بر را آچار كدام بداند كه

 يك ايران از. بودم رفته كشورها از يكى به اختراعات مسابقه در شركت براى ملل

 اختراع با ايرانى پزشك يك كه بود جالب همه براى. شد طال جايزه برنده اختراع،

 جراحى عمل اتاق در را پرستار يك بود توانسته قيچى يك سادگى به دستگاهى

 توانا محقق بنابراين. شود كاسته بيمار پيرامون ازدحام از بنابراين و كند، حذف قلب،

 و برندارد بيهوده آچار ثانيا و بردارد كى را آچار كدام بداند اوالً كه است كسى

 كه است اين مستلزم شروط اين تحقّق. نبرد بيراهه به را گروهش و نكند تلف را وقت

 هايى رده به اندوزى تجربه با تدريج به بتواند نيز و بداند را تحقيق مختلف هاى روش

 محقق تحقيق، در ما كه است اين قاعده مثالً يابد؛ دست است، متداول جهان در كه

 يك بينيم ىم مثالً و نداريم را چيزى چنين ايران در اما باشيم، داشته يار دست و ارشد

 ما واقع در. دهد مى انجام مستقل طور به را سنگين تحقيق يك دانشگاه التحصيل فارغ

 و نداريم را پژوهى دين جمله از انسانى علوم و اجتماعى علوم هاى حوزه در تحقيق فرهنگ

  .برد نخواهيم جايى به راه نگيرد شكل فرهنگ اين تا و نشود فراهم ابزارها اين تا
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 هاى انگيزه. است تحقيق هاى انگيزه بودن فراهم است، مهم بسيار كه ديگرى شرط

 در شده تعريف صورتى به بايد انگيزه سه اين و باشد تواند نمى بيشتر تا سه تحقيق

 موتور واقع در كه ـ ها انگيزه اين. شود اجرا قطعا پژوهى دين حوزه در و ما جامعه

 رفع» درون از. است« مشكل رفع» يا و ،«نياز رفع» «كنجكاوى» ـ است انسان حركت

 درون از و آيد مى وجود به كاربردى تحقيقات بيشتر، «نياز رفع» و« مشكل

 در معاصر ايران در اكنون ما. آيد مى وجود به پايه هاى تحقيق بيشتر،« كنجكاوى»

 .بينيم مى خالى را دوم و اول انگيزه جاى شدت به دينى تحقيقات

 به بيشتر اولى و نگرى آينده به دومى كه است اين« نياز عرف» با« مشكل رفع» تفاوت

 معنى خيلى« تحقيق براى تحقيق» من نظر به. شود مى مربوط معاصر و اكنون وضعيت

 نبايد كه است طبيعى. است« كنجكاوى» انگيزه تأمين براى واقع در تحقيق. دهد نمى

 ـ تحقيق هاى روش انواع باب در فرصت اين در بخواهم كه باشيد داشته انتظار من از

 به بايد اما كنم، صحبت تفصيل به ـ دهد مى تشكيل را تحقيق آچار جعبه اكنون كه

 .كنم اشاره مطلب چند

 كند، تأمين را انگيزه سه آن بتواند كه فضايى در حضور بدون( آچار جعبه) ابزار اين

 محقّقى اگر كه كنيم ايجاد فضايى بايد واقع در ما كه است جا اين. است اثر بى

 وجه هيچ به  كند دنبال را سه شماره انگيزه پژوهى، دين حوزه در بتواند خواست

 بسيار اهميت حوزه سه هر در مسأله اين من نظر به يعنى. نكنيم تعيين قرمز خط برايش

 ادعا فقط آنها از بعضى كه ـ اسالمى كشور 27 ميان در اسالم جهان در اآلن. دارد

 رتبه در شده منتشر هاى كتاب عناوين تعداد نظر از ما ـ هستند اسالمى كشور كنند مى

 بد بسيار ما اوضاع موارد، از خيلى در اما. است مباهات باعث اين. داريم قرار اول

 51 نفر هزار هر ازاى به يعنى داريم؛ اسفناكى بسيار وضع روزنامه مورد در مثالً است؛

 كشور ميان در نفر هزار هر براى وزنامهر ميانگين كه حالى در داريم، روزنامه نسخه
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 تطبيقى مطابق كه حالى در. هستيم تر پايين ميانگين از ما يعنى است، نسخه 44 اسالمى

 سال آن در ما دادم، مى انجام ملل سازمان آمارهاى اساس بر پيش سال چند من كه

 نعنوا 9732 اسالم جهان معدل حالى در بوديم، كرده منتشر كتاب عنوان 6855

 .بود كتاب

 هستيم سر نيز اسالم جهان در اسالمى هاى كتاب عناوين انتشار در ما كه اين دوم نكته

 منتشر اسالمى كتاب ما اندازه به سعودى عربستان و مصر حتّى كشورى هيچ و

. بكنيم تحقيق انتشار، همه اين كنار در كه داريم احتياج شدت به بنابراين. كند نمى

 كالن گيرى تصميم يك محتاج و نيست محقق قدرت در گيزهان سه اين شدن فراهم

 برخورد شديدى هاى بست بن به ها حوزه از خيلى در اآلن ما. است ها حوزه همه در

 نتيجه خوريد مى شما كه شورى آب و قم كنار در خرداد 92 سد جسد اين. كرديم

 بر تسلط قطعا اما. است نشده نهادينه هنوز تحقيق فرهنگ كه است من سخن همين

. است دينى علوم حوزه جمله از اجتماعى علوم محقّقان عمل حوزه در آچار جعبه آن

 بندى دسته آنها اساس بر شود مى سبب كه است هايى خصلت داراى آچار جعبه اين

 گاه محقق. هستيم مواجه متغيّر تعدادى با تحقيق نوع هر در كه دانيم مى .كرد ارائه

 اجازه. دهد ادامه خود حيات به طبيعى كامالً شرايطى رد متغيرش كه است آن محتاج

 اگر: بود خواهد ابتدايى بسيار مثالم نيستم پژوه دين من چون: بزنم مثالى بدهيد

 مطالعه طبيعى شرايط در را متغيّر بايد بدانم، را نماز به مردم گرايش واقعيّت بخواهم

. بود نخواهد طبيعى شرايط د،خواني مى نماز آيا بپرسم مردم از اگر بنابراين كنم؛

 .آورد وجود به را طبيعى شرايط اين تواند مى چگونه محقق كه است اين پرسش

 ـ تهران قطار در مثالً اگر: باشد چنين تواند مى مثال اين در مطلوب روش من نظر به 

 اقامه هاى نوبت در و باشند داشته وجود  او دستياران همراه به محقق گروهى مشهد

 مشخص شوند مى پياده نماز براى كه را افرادى تعداد خاص، ابزارى وسيله هب نماز
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. شد خواهد معلوم نمازخوانان درصد كنند، منها مسافران كل تعداد از را آنها و كنند

 .كند كشف را خود روش طبيعى، شرايط در بايد محقق. است طبيعى شرايط، اين

 جاى همه در تلويزيون هاى برنامه ،بينندگان بر خشونت و سكس تأثير باره در اآلن

 محققان هاى كنگره به كه بار يك سال سه ـ دو هر من. شود مى گفته سخن دنيا

 مقاالت از بعضى در بيش و كم بحث اين هم هنوز كه بينم مى روم، مى ارتباطات

 روى را دستگاهى كه است چنين مورد اين در شرايط بودن طبيعى. است مطرح

 به كه دستگاه اين كمك با. دهند مى خانواده به نيز پولى و كنند مى نصب ها گيرنده

 در مثالً ـ مختلف هاى برنامه پخش هنگام را ها خانواده است، وصل فرستنده مركز

 اين حضور زمان، گذشت از پس. كنند مى بررسى ـ خشونت يا سكس موضوع

 بنابراين ؛شود مى تلقى  عادى تلويزيون، حضور مانند ها خانواده در دستگاه

 به مربوط آچارهاى پس دارد؛ اهميت بسيار تحقيقات از برخى در بودن طبيعى

 مهم بسيار متغيرها وارسى تحقيقات، برخى در .گرفت كار به بايد را بودن طبيعى

 متغيرهايى بايد فرد يك شخصيتى و روانى حاالت بررسى در محقق يك مثالً است؛

 .كند بررسى را يتترب نوع و تغذيه، نوع سن، هوش، مثل

 بسيار نتيجه به آزمايشگاهى تحقيقى در امريكا هاى دانشگاه از يكى ويتنام جنگ در

 دوره دانشجويان از كه بود ترتيب اين به كار شيوه تحقيق اين در. رسيد جالبى

 او از بعد و گرفتند مى آزمايش هر در شركت براى دالر 2 ارشد كارشناسى

 شونده آزمايش فرد روى بر هايى پالس دستگاه اين. كند كار دستگاهى با خواستند مى

  .داد مى آزار را او و كرد مى ايجاد

 همان در كيوسكى داخل كرد مى تحصيل تئاتر رشته در كه نيز ديگرى دانشجوى

 از پس. داد مى نشان العمل عكس خود از اول دانشجوى كار معادل و بود اتاق

 حد از بيش دوم دانشجوى هاى رعشه كرد ىم احساس اول دانشجوى كه كار مقدارى
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 آزمايش. شد مى ثبت دوم دانشجوى  استقامت معدل و شد مى متوقف كار است،

 روپوش كننده آزمايش فرد فقط كه تفاوت اين با بود پيشين آزمايش مثل نيز ديگر

 بر شده وارد فشار درجه شد مى باعث سفيد روپوش پوشيدن فقط. بود پوشيده سفيد

 سربازانش به امريكا ارتش دليل همين به و يابد افزايش% 71 ـ  52 شونده ايشآزم فرد

 .بپوشند را خود نظامى لباس نيز مرخصى اوقات در كه داد دستور ويتنام در

 تصور است ممكن .دارد اهميت بسيار متغيرها وارسى تحقيقات، از بعضى در بنابراين

. ندارد كاربرد خيلى شرايط، بودن عىطبي و متغيرها وارسى پژوهى دين حوزه در كنيد

 در ميدانى تحقيقات كه كردند اشاره خود سخنان در چندبار جامعى مسجد جناب

 فرد به منحصر جهان در شايد و هستيم دينى اى جامعه ما. است شده مطرح سوم برنامه

 به و دهد مى تشكيل را ما اجتماعى حيات از اى عمده بخش دين بنابراين و باشيم

 اجزاى اين به دين به مربوط هاى حوزه تمام در مورد اين در شدت به دليل همين

 است اين است مطرح جديد ابزار باره در كه ديگر نكته يك .داريم احتياج روشى

 از مستقل تحقيق هاى روش آموزش مقوله به بايد قم در موجود پژوهشى مراكز كه

 آموزشى هاى كارگاه كه است متداول غرب در اآلن. كنند نگاه دانشگاهى كار يك

 در و آيند مى گرد هم دور استادان از اى عده معموالً و شود مى تشكيل ها دانشگاه در

 روش اين گاه آن و كنند مى پژوهش است، آمده دست به كه جديدى روش باره

. شود مى منتقل اند حوزه يك روى بر كار مشغول كه محققانى گروه به عمالً جديد

 اين تحقيق، روش به مربوط هاى كتاب ترجمه و كتاب انتشار كه مكن مى تصور من

 در كه هايى مثال من نظر به كه اين ويژه به كند، نمى برطرف چندان ايران در را مشكل

 با متناسب انسانى و اجتماعى علوم در جامع تفاوت دليل به شده مطرح ها كتاب اين

 .نيست ما جامعه به مربوط هاى مثال

 شرق مطالعات مركز در كنفرانسى 9724 سال حدود: زنم مى مثالى بيشتر توضيح براى
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 كشورهاى بود قرار سمينار اين در. شد تشكيل هاوايى در سنتر پس ايس غرب و

 كه است زمانى زمان،. كنند عرضه مقاالتى ارتباطات سنتى هاى شيوه به راجع آسيايى

 رويكرد و است رفيق« رامش» با« نهرو لعل جواهر» و نمرده هنوز« برشرام ويل»

 چنين در. است شده آغاز سوادآموزى براى جهان در تلويزيون و راديو به شديدى

 تأمين امريكا دانشگاهى مراكز را اش بودجه كه سنتر پس ايس اى زده تكنولوژى فضاى

 از. كند آسياپژوهش در ارتباطات سنتى هاى شيوه باره در گرفت تصميم كرد، مى

 در تحقيقاتى گروه يك در زمان آن در من. بودند كرده دعوت يزن ايرانى محققان

 آن باره در خواستيم مى ما كه هايى حوزه از يكى. داشتم مسئوليتى ها دانشگاه از يكى

 نقّالى باره در پژوهش براى. بود نقّالى ها حوزه از يكى بود،« چاوشى» كنيم پژوهش

 صورت به خانه قهوه اين. گرفتيم نظر در تهران نقاط از يكى در را اى خانه قهوه

 شناسايى از بعد. باشد داشته بيشترى مشترى تا كرد مى اجرا نقّالى برنامه خودجوش

 مراجعه آنجا به مردم روزمره مشابه لباسى با من، تحقيقاتى تيم خانه، قهوه اين

 ما. كردند مى تماشا را نقالى و خوردند مى چاى نشستند، مى خانه قهوه در كردند، مى

 من گروه. بودند باال سنى گروه از معموالً خانه قهوه اين مشتريان كه شديم متوجه

 هاى كنفرانس از يكى در. بزنند گپ مشتريان ديگر با كه گرفتند ياد رفته رفته

 سخنرانى ارتباط ايجاد براى ايرانى روشى عنوان به زدن گپ باره در من المللى بين

 حرف آنها الى البه و كردند مى صحبت مشتريان با چيز همه باره در من گروه. كردم

 كه شد معلوم مشتريان از يكى با صحبت در. كردند مى وجو جست را نظرمان مورد

 نقّالى برنامه شروع با اما كند مى استفاده آن هاى برنامه از و دارد تلويزيون خانه در

 العمل عكس خودش از نقّالى برنامه اجراى با و نشست مى اول رديف در فرد همان

 در يعنى كرد، مى تغيير اش چهره حالت و شد مى هيجان دچار موقع به. داد مى نشان

 سازمان االن. شد مى گرفته كار به سنتى زندگى هاى شيوه آخرين هنوز تلويزيون كنار
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 هاى روش آموزش براى سنتى هاى شيوه از آفريقايى كشورهاى از برخى در ملل

 افراد وسيله به بايد تحقيق هاى متدلوژى بنابراين كند؛ مى استفاده كشاورزى جديد

 به بومى هاى مثال ميزان بر و شود معرفى بومى هاى مثال با ها متدلوژى اين بر مسلط

 ترتيب اين به. شود بومى روشى به تبديل تحقيق روش نتيجه در تا شود افزوده تدريج

 تحقق. شويم مسلط آچار جعبه نآ محتويات به ايرانى هاى دست با توانيم مى كه است

 وجود كه اين از متأسفم كه كنم مى تكرار من. است ملى عزم نيازمند امر اين

 آمد روز پژوهش داريم كنيم فكر ما شده باعث جا همه در زياد كامپيوترهاى

 متداول قديمى كردن سورت به كه اين جز كند نمى كارى هيچ كامپيوتر نه، كنيم؛ مى

 اندركاران دست بعضى از من امروز. است بخشيده سرعت ها انهكتابخ و حوزه در

 زبان به را اى واژه كليد آن در كه داريم اختيار در اى cd ما آيا كه كردم سؤال

 لحظه اين تا كنيم؛ دريافت را خود نظر مورد آيات و بدهيم كامپيوتر به فارسى

 شود توليد روزى اگر كه است نشده ساخته قم در چيزى چنين كه بود اين جواب

 آن محتواى شدن بومى معناى به واقع در كارى چنين كه چرا است؛ خوشحالى باعث

 .است جعبه

 با دو اين اگر كه كنيد مى تصديق. باشد بومى شده شناخته نيازهاى بايد نيز ما نيازهاى

 اسالم جهان در اگر كه گرفت خواهيم قرار وضعيتى در ما شوند، تركيب يكديگر

 تحقيقى آثار حوزه اين در بتوانيم هستيم كتاب عناوين تعداد ترينباال صاحب

 .دهيم ارائه معاصرباشد، نيازهاى گوى پاسخ كه نيز را مندى قدرت

 هايى مثال بيشترسخنانم ايضاح براى شما محضر در و دادم جسارت خود به من امروز

 پيشنهاد يك قالب در كه هم مرا ديگر جسارت اميدوارم. زدم پژوهى دين حوزه در

 مطابق كه شده مطرح اى فرضيه و ادعايى كه دانيم مى: ببخشيد من بر شود مى مطرح

 حوزه، در كه چرا نيست؛ پذير امكان دانشگاه و حوزه وحدت و اتصال آن
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 در بتواند حل راه يك شايد من نظر به. نيست دانشگاه در كه دارد وجود قرمزى خط

 شروع براى محقّقى هر كه اين آن و برساند ىزياد يارى ما به دينى تحقيقات حوزه

 در جاذبه نيروى مثالً است؛« متعارف اصول» آن فارسى معادل كه دارد اگزيوم كار

 متعدد هاى كهكشان آن در جاذبه معناى نيست معلوم البته. است آگزيوم يك فيزيك

 .كنيم مى مطرح را آن ما كه باشد قطعيتى همين هستى جهان

 در اگزيوم اين. است قطعى قانون يك جاذبه كه ايم پذيرفته فعالً حال هر در 

 در من نظر به اگزيوم اين. دارد وجود مكانيك حوزه در مثالً دانشگاهى تحقيقات

 در پژوهى دين از مقصودم. دارد وجود نيز پژوهى دين حوزه به مربوط هاى بررسى

. شود نمى اديان تمام شامل و است پژوهى دين از تر خاص كه است پژوهى اسالم واقع

 جا اين در داريم، خرد و كالن هاى فرضيه شناسى جامعه در كه طور همان من نظر به

 پژوهى دين همان كه ـ كالن حوزه در. كنيم مطرح را خرد و كالن هاى حوزه بايد نيز

 تمامى ميان در كه باشد چيزى تواند مى ما متعارف اصول ـ است پژوهى اسالم يا

 تواند مى محقق و نيست قرمز خط ديگر آگزيوم اين. است مشترك اسالمى مذاهب

 سنى و شيعه ميان مباحث در مثالً بدهد، شكل را شبهاتى و كند كنجكاوى آن باره در

 كه است پذير امكان وقتى اين كنند؟ عوض گاهى را جايشان طرف دو هر نبايد چرا

 نفس. كنند پژوهى دين دبخواهن اصطالح به و كنند توجه كالن حوزه آن به بخواهند

 اى جامعه چنين در را تحقيق انگيزه تواند مى من نظر به حوزه اين در اگزيوم اين ثبات

 را اگزيوم بايد خرد حوزه در. است ابتدايى پيشنهاد يك فقط اين. دهد توسعه

 فرهنگى آن كمك به نيز و آچار جعبه آن و دو اين كمك با. كنيم شيعه به منحصر

 تحقيقات در مهمى تحول انتظار بتوان شايد من نظر به گفتم، سخن نآ باره در كه

 .داشت را پژوهى اسالم و پژوهى دين حوزه به مربوط

 كند، نگاه مكانيك مهندسان بزرگ آچار جعبه به آگاه نا فردى اگر كه كنيد تصور
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 اختالفات آنها ميان كه حالى در هستند، هم شبيه آچارها از بسيارى كند مى احساس

 تحقيق متدلوژى. باشند داشته متفاوتى كاربردهاى شود مى سبب كه هست كوچكى

 در كه جزئى هاى تفاوت. است چنين نيز انسانى علوم و اجتماعى علوم حوزه در

. آيد وجود به مختلفى هاى توانايى كه شده سبب است آمده وجود به متد در و ابزارها

 بسيار من بحث موضوع كه كنيد مى تصديق. خواهم مى پوزش سخنانم آشفتگى از

 كرده ارائه را بحث از دورنمايى امكان حد تا باشم توانسته اميدوارم.بود گسترده

 .باشم

 .متشكّرم
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 نوين نيازهاى و اينترنت
 

 

 9سميعى محمد

 

 .الطّاهرين آله على و محمد سيدنا على اللّه صلّى و العالمين رب هلل الحمد

 بشرى معلومات و دانش العاده خارق گسترش و اطاّلعات انفجار زمان حق، به هك گرفتيم قرار عصرى در ما

 طول سال صدها گذشته در شايد. شود مى برابر دو بشر اطاّلعات و دانش سال، سه هر در. است گرفته نام

 رشد با و سرعت به اطاّلعات عصر، اين در ولى بكند، رشد مقياس اين به بشر اطاّلعات حجم كه كشيد مى

 .رود مى پيش به دانش هاى زمينه همه در و كنترل غيرقابل

 هر. دهد جا خود نظام در را فكرنويى هر بتواند بايد اسالمى علوم ميدان، اين در

 در را خودش بايدجايگاه شود، مى آورده صحنه به جديد فناورى با كه نوينى پديده

 بشرى، دانش هاى رشته رشد موازات به بتواند تا بيابد اسالم حقوقى و فقهى نظام

 .باشد مشكالت حالل همچنان

 براى متنوع هاى كتاب با كتابخانه يك وقتى ما. دارد نظام به احتياج اطاّلعات، انبوه

 كوچك، كتابخانه اين در كتاب يك كردن پيدا براى كه بينيم مى كنيم، مى تهيه خود

 نيز سرانجام و شود تلف بسيار زمان است ممكن گرنه و داريم خاصى نظام به احتياج

                                                           
 

 .پارسا سراسرى رسانى اطّال  پايگاه رئيس.  
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 خود واقعى مقياس در اطاّلعات. بكنيم پيدا دسترسى خود دلخواه مطلب به نتوانيم

 .است شخصى كتابخانه يك از تر گسترده بسيار

 كشور در فقط اسالمى علوم موضوع در كتاب عنوان هزار پنج از بيش 9738 سال در

 در اسالمى علوم به مربوط موضوعات در مقاله نيز تعداد همين به و شده منتشر ما

 ده از بيش و هستيم اسالمى كشور سه و پنجاه از يكى ما. است شده منتشر نشريات

 همه آن از فراتر و ـ اسالم دنياى قطعا. كنيم مى توليد سال در مقاله و كتاب هزار

 اطاّلعات ـ هستند مشغول تحقيق و مطالعه به اسالمى علوم و اسالم باره در كه جهان

 بايد شود، استفاده اطّالعات اين از كه اين براى. كرد خواهند توليد را ترى هگسترد

 دانش هاى رشته تمام در. كند نمى حل را مشكلى پراكنده اطاّلعات. باشد مند نظام

 نظم به را پراكندگى اين كه داريم اختيار در را مناسبى رسانى اطّالع ابزار بشرى

 را كارآمدى رسانى اطّالع هاى سيستم صى،تخص هاى رشته از يك هر در. كشد مى

 Fhysics  bstract فيزيك در ،Camical abstract شيمى در مثالً: داريم سراغ

 .Social abstract اجتماعى علوم در و

 تا دهند مى كمك پژوهشگران به كارآمدى، رسانى اطّالع هاى نظام ها، رشته تمام در

 علوم در متأسفانه. كنند استخراج العاتاطّ انبوه از را خودشان نياز مورد مطالب

 بين از كالن صورت به بتواند كه را اطالعاتى بانك يك حتى نمونه عنوان به اسالمى

 نشان اين. نداريم اختيار در بدهد سرويس پژوهشگران به شده منتشر اسالمى منابع

 ابزار كه است اين اسالمى علوم در پژوهش حركت كندى علل از يكى كه دهد مى

 . نداريم اختيار در خود پژوهش موضوع به مربوط هاى پيشينه يافتن براى را مناسبى
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 شبكه از استفاده امكان فرموده عطا ما عصر پژوهشگران به خداوند كه هايى نعمت از يكى ديگر، طرف از

 وردبرخ مختلفى هاى گونه به مختلف هاى فرهنگ در اينترنت پديده با. است اينترنت صورت به جهانى

 به ما. است پژوهشى كارهاى در پژوهشگران دهنده يارى تنها اينترنت كه بدانيد است جالب ولى شود، مى

 بسيار ها زمينه تمام در را موجود تحقيقات المللى بين صورت به توانيم مى جهانى شبكه اين از استفاده بركت

  .كنيم گيرى پى سريع

 اولين: كنم مى اشاره پژوهشگران به كمك در اينترنت مهم خصوصيت چند به من

 اى رساله يا كتاب وقتى گذشته در. است آن« دهى سرويس سرعت» اينترنت ارمغان

 به پژوهش اين كه كشيد مى طول ها سال شايد شد، مى منتشر عالم از اى گوشه در

 توزيع تا توليد ميان زمانى فاصله اينترنت ولى برسد، اسالمى عالم ديگر گوشه

 عرضه جهانى شبكه  روى بر كه پژوهشى هر يعنى .است كرده حذف را اطّالعات

 كه است واضح پر. است بردارى بهره قابل جهان سراسر در لحظه همان در شود،

 فراهم را امكان اين واقع در و كند مى تر سريع خيلى را تحقيق چرخه امكانى، چنين

 اين. برند پيش به ار دانش هاى رشته و دهند هم دست به دست محققان تا آورد مى

 .است پژوهشگران براى ارمغانى اينترنت شبكه شدن جهانى

 بلند مفاهيم تبليغ ابزار ما كه داشتند را عذر اين خداوند درگاه در گذشته نسل اگر

 امروز عذر اين هاست، غربى دست در ابزار اين و نداريم اختيار در را الهى و اسالمى

 به بشر، براى اينترنت كه اى فايده دومين ابراينبن. نيست مقبول اينترنت وجود با

 مخاطب اينترنت. است« شدن جهانى» آورد مى ارمغان به پژوهشگران، براى خصوص

 .  كوچك دامنه يك نه دهد مى قرار عالم همه را پژوهشگر

 داشتيم عادت ما اين، از قبل. است« بودن اى رسانه چند» اينترنت خصوصيت سومين

 اينك ولى كنيم، منتقل نوشته با فقط ـ دين حوزه در خصوص به ـ را خود تحقيقات

 نوشته، بر عالوه شبكه اين در. داريم اختيار در را اى رسانه چند اى شبكه اينترنت در
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 اگر كنيد فرض مثالً هستند، انتقال قابل همگى انيميشن، فيلم، تصوير، صدا، همچنين

 فيلم يك يا است كارسازتر نوشته طريق از بدهيم، تعليم را حج احكام بخواهيم

  آموزشى؟

 اى رسانه چند صورت به را دانش تواند مى ـ خصوصيات بقيه كنار در ـ اينترنت شبكه

 براى اينترنت شبكه ديگر ارمغان .است نظير بى تاريخ در اين و كند منتقل

 نظر از ها زمينه همه در اينترنت از استفاده .است« استفاده ارزانى» پژوهشگران

 جاى هر به پست ترين ارزان با را اى نامه بخواهيد اگر مثالً است؛ صرفه به اقتصادى

 نامه روى كه است تمبرى هزينه از تر پايين الكترونيكى پست هزينه بفرستيد، دنيا

  .چسبانيد مى

 يا و دارد گذارى سرمايه به احتياج بكند، منتشر را كتابى بخواهد ناشرى اگر همچنين

 گذارى سرمايه به احتياج كند، توليد نورى ديسك بخواهد افزار نرم ندهتوليدكن اگر

 بسيارى. ندارد گذارى سرمايه به احتياجى اينترنت روى بر اطاّلعات انتشار ولى دارد،

 عرضه اينترنت در را خود مطالب تا دهند مى قرار شما اختيار در را فضا رايگان صورت به ها سايت از

 كتابى پى در اگر. كنند استفاده شما مطالب از توانند مى ممكن وجه ترين ارزان به نيز انكنندگ استفاده و كنيد

 زياد دفعات در مكاتبه يا سفر هزينه كه است معلوم است، دوردست كشورهاى از يكى كتابخانه در كه باشيد

 در را بسيارى مكاناتا كه دارند اينترنت در سايتى معموالً جهان بزرگ هاى كتابخانه االن ولى است، سنگين

 بنابراين است؛ معلومات و اطاّلعات از استفاده نوع ترين ارزان دور، راه از استفاده نوع اين. كنند مى عرضه آن

  .است« ارزانى» آورده ارمغان به خود با اينترنت كه اى خصيصه چهارمين

 سانىر نظاماطّالع. است« اصلى منبع به يابى دست امكان» اينترنت بعدى خصيصه

 شريف كتاب. داد مى قرار پژوهشگران اختيار در را منابع فهرست فقط پيشين

 شيعه مصنفان توسط كه را هايى كتاب فهرست بزرگ، آقا حاج مرحوم الذريعه

 ولى است؛ گشا راه موارد از خيلى در ايشان كار. است كرده آورى جمع شده نگاشته
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 اينترنت در ولى دهد، مى قرار اختيار در را منابع اسامى فهرست فقط كتاب اين نظاير

 از اينترنت بنابراين. داريد هم را اثر يك كامل الكترونيكى متن دريافت امكان شما

 اى كتابخانه عنوان به و گذشته پژوهشگران براى ساده رسانى اطاّلع ابزار يك حد

 .دهد مى قرار پژوهشگران اختيار در را دانش دنيا، تمام در بزرگ

 محتوايى وجوى جست امكان» ـ است مهم بسيار كه ـ اينترنت صيتخصو آخرين

 دارى نگه محلى در را هايى كتاب يا نشريات اگر مثالً است؛« اينترنت در موجود منابع

 گيرد مى قرار ما اختيار در منابع اين وجوى جست براى كه ابزارى بيشترين كنيم،

 تمام محتوايى وجوى تجس امكان اينترنت ولى آنهاست، موضوعى فهرست صرفا

 در كه است كارى اين و كند مى ايجاد داريد، قرار آن روى كه را منابعى

 .نيست تصور قابل اصالً معمولى هاى كتابخانه

 استفاده ضرورت باره در سخنم مقدمه به توجه با نيز و خصوصيات اين از استفاده با

 نظام آوردهاى دست و نتاينتر به توجه امروزى، ابزار از اسالمى علوم پژوهشگران

 با دوچرخه با توانيم نمى هرگز ما. است بايسته و حتمى امرى امروزين، رسانى اطّالع

 اين به توجه با بنابراين. كنيم روزآمد را ابزارمان بايد. دهيم مسابقه هواپيما

 سيستم يك كه جاست به بسيار موجود هاى ضرورت و اينترنت شبكه خصوصيات،

 پژوهشگران اختيار در شبكه اين روى اسالمى درعلوم سراسرى و معجا رسانى اطّالع

 قدر گران مرجع نظر زير( پارسا)« اسالمى سراسرى رسانى اطاّلع پايگاه» گذشته ماه چهار در .بگيرد قرار

 يكى در كه را اطالعاتى منابع كه بوده اين پايگاه اين هدف. شد تأسيس سيستانى العظمى اهلل آيت حضرت

 هاى گزارش نامه، پايان مقاله، كتاب،) شود مى توليد يا نگاشته اسالمى علوم هاى هزمين از

 كارآمد و نوين نظام يك قالب در( كامپيوترى افزارهاى نرم سمينارها، تحقيقاتى،

 منابعى همه پايگاه اين .دهد قرار جهان سراسر در پژوهشگران اختيار در رسانى اطّالع

 زبان هر يا انگليسى، عربى، فارسى، زبان به اسالمى لومع هاى شاخه از يكى در كه را
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 مرحله، اولين در. كند مى آورى جمع شود مى توليد دنيا جاى هر در ديگرى

 روى نشريه، يا كتاب جلد روى عكس و شود مى فراهم شناسى كتاب مشخصات

 و شود مى تهيه منابع محتواى از اى چكيده دوم مرحله در. گيرد مى قرار شبكه

 منسجم ساختار در منابع نيز سوم مرحله در. گيرد مى قرار اينترنت ىشبكهرو

 پايگاه، اين در ما بنابراين. گيرد مى قرار شبكه روى خود جاى در اى نامه اصطالح

 همان آن هاى سرشاخه كه دهيم مى جاى درختى ساختارى در را اسالمى علوم تمام

 عناوين به تر كوچك هاى شاخه در ها سرشاخه اين. هستند اسالمى علوم اصلى عناوين

 فراهم را شده توليد منابع همه حقيقت در پايگاه اين. رسند مى اسالمى علوم جزئى

 «سازى نمايه» اصطالح به و دهد مى قرار خود اصلى شاخه در را يك هر و كند مى

 در و خود نياز مورد قفسه به توانند مى پايگاه به مراجعه با پژوهشگران. كند مى

 دريافت را قسمت آن اطّالعات و بروند درخت اين هاى سرشاخه از يكى به قيقتح

 قابل نيز منبع اصل. گيرد مى قرار محققان اختيار در منابع چكيده و مشخصات. كنند

 موجود آن در منبع شده چينى حروف متن كه را ديسكى ما كار، اين براى. است ارائه

 يك به F.D.P فرمت با هايى فايل به را منبع متن  و گيريم مى ناشر يا مؤلف از است

 را آن ديگر هاى كتاب مانند توانيد مى كه كتابى كنيم؛ مى تبديل الكترونيكى كتاب

 از نيست، عادى هاى كتاب در كه دارد مزايايى كتاب اين. بزنيد ورق كامپيوتر روى

 كنيد وجو جست كتاب الفاظ در توانيد مى شما و است وجو جست قابل كه اين جمله

 مدد به و نيستند وجو جست قابل عادى هاى كتاب. بيابيد را خود دلخواه مطلب و

 قرار  پژوهشگران اختيار در ناقصى وجوى جست امكان كتاب، پايان هاى فهرست

 اين با. است وجو جست قابل كامالً كتاب فايل الكترونيكى، نشر در ولى دهد، مى

 شده توليد اسالمى هاى زمينه از يكى در كه را عىمناب همه كامل متن توانيم مى پديده

 امتياز چون ولى دهيم، قرار كنندگان استفاده اختيار در الكترونيكى صورت به است
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 به مؤلف يا ناشر از نمايندگى به را آنها ما دارد تعلق مؤلف يا ناشر به متون اين

 .فروشيم مى كننده، استفاده

 عناوين نظر، مورد موضوع كردن مشخص و سايت به پژوهشگران مراجعه از بعد

 قرار اختيارشان در آنهاست نياز مورد كه منابعى چكيده نيز و مقاالت و ها كتاب

 همان در مقاله اصل يا كتاب تهيه امكان تمايل، صورت در اين، از پس. گيرد مى

 وجود پژوهشگر كامپيوتر روى آن الكترونيكى فايل كردن دانلُت صورت به زمان

 كافى دارد، كه سرعتى به توجه با كار اين مقاالت، و ها كتاب از بسيارى براى .دارد

 اصل اختيارداشتن در به تمايل پژوهشگر است ممكن موارد بعضى در ولى است،

 به و گيريم مى ناشر از را كتاب و دهيم مى انجام نيز را كار اين ما. باشد داشته كتاب

 هم سيستم اين پولى انتقال و نقل عمليات. فرستيم مى پژوهشگران براى پست وسيله

 اپكامرس كه الكترونيكى تجارت با كاغذى كتاب براى هم و الكترونيكى نشر براى

 بر عالوه كار چرخه اين. شود مى انجام راحتى به اينترنت روى بر شود مى گفته

 آخرين هميشه پژوهشگران كه آورد مى فراهم را امكان اين همچنين سرعت،

 بر عالوه پايگاه اين. باشند داشته دسترس در را نيازشان مورد هاى زمينه در تحقيقات

 همچنين عربى، و انگليسى فارسى، زبان سه به منابع چكيده و شناسى كتاب مشخصات

 .است برخوردار« تقاضا صورت در ترجمه» سرويس از

 و يسى،انگل آلمانى، فرانسوى، زبان به اى مقاله به برخورد صورت در پژوهشگران

 نيز امكان اين از توانند مى آن ترجمه داشتن به تمايل و نشريات از يكى در روسى

 .كنند استفاده

 بسيارى حاضر حال در. است« ماشينى ترجمه سيستم» اينترنت امكانات از ديگر يكى

 مثالً هستند؛ ترجمه قابل دوگانه صورت به اروپايى هاى زبان خصوص به ها زبان از

 روسى فرانسوى، انگليسى، به بشر دخالت بدون اينترنت روى توان مى را آلمانى مقاله
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 بر را ماشينى خودكار ترجمه كه هستند هايى شركت. كرد ترجمه ديگر هاى زبان يا

 را دستى ترجمه شيوايى اگرچه ترجمه، نوع اين. دهند مى انجام عربى متون روى

 تواند مى ولى شود، اى حرفه مترجم يك قلم جانشين تواند نمى هرگز و ندارد

 .دهد قرار منبع هواى و حال در را پژوهشگر

 ما و شود مى تر واقعى روز به روز اطّالعات شدن جهانى ها پديده اين با كه بينيد مى

 استفاده ما پژوهش نتيجه از جهان سراسر در ديگر كسان كه طور همان توانيم مى

 تأسيس هستيم اميدوار ما. كنيم استفاده راحتى به آنها پژوهش نتيجه از نيز ما كنند مى

 چه هر تا برساند يارى پژوهشگران به بتواند (پارسا)« سراسرى رسانى اطّالع پايگاه»

 .برند پيش اسالمى بلند معارف سمت به را بشرى جامعه بتوانند بهتر و بيشتر


