
 لاوّ یجلسه

 شناسي باور دينيمعرفت

 

 های دينيپديده رويکرد به اقسام

توان سه نوع رويکرد داشت. ديني مي یدهدين و يا به طور کلي پدي یهرسد که درباربه نظر مي

پيش از آن که به اين سه گيرد.شناسي ديني در بخشي از يکي از اين سه رويکرد قرار ميمعرفت

  شود.های ديني پرداخته ميود به انواع پديدهرويکرد پرداخته ش

 های دينيانواع پديده

های ديني چه پديدهشود که شود، اين سؤال طرح ميهای ديني اشاره ميهنگامي که به خود پديده

سازند. برای پاسخ به اين سؤال هستند و يا به عبارت ديگر چه مجموعه اموری بر روی هم دين را مي

اما به  ارائه شده است؛ ایهای عديدهبندیهايي هستند، تا کنون تقسيمهيني چه پديدهای دکه پديده

 تر است:گر قابل دفاعهای ديبندیقسمتي است، از تقسيم پنجها که بندینظر من يکي از اين تقسيم

آن را به کار است متداول شده ؛ اما چون پسندم: من تعبير تجارب ديني را نميتجارب ديني. 1

نبايد چنين ترجمه کنيم.احوال ديني ( را به Religious experience) برم و گرنه به نظر من بايدمي

ای است که در آن گوييم تجربة ديني، مقصودمان، جذبه و يا خلسهگمان کرد که هنگامي که مي

کشيده و به شود، بلکه حال توبه و يا حالي نيز که در اثر آن فرد از کيش خود دست خداوند تجربه مي
                                                           

 مركز تربيت مدرس دانشگاه  كالم دري هلكيان براي دانشجويان دكتري رشتهاي استاد منوشته حاضر، تقريري است از درس

است. گفتني مكان تهيه شدهملكآقاي هاي جدي اين دوره و پيگيري . اين مجموعه به همت دانشجويان 58ـ58هاي قم در سال

نوشته، تغييراتي ويرايشي در متن آن صورت گرفته و بعضي از مطالب حذف شده است )بهروز  يمطالعه است براي سهولت در

  .حدادي(



 تواند تجربة ديني ناميده شود.شود به نوعي ميکيش ديگری معتقد مي

: باالخره کسي نيست که متدين باشد و در عين حال دارای تعدادی های دينيعقايد و يا باور. 2

 شودمثالً من به دو دوتا چهار تا مي ن خود به دست آورده است؛عقيده نباشد که آن را به واسطة تدي

ولي اين که من به خاطر مسلماني عقايدی دارم که  من ندارد؛ معتقدم، ولي اين ربطي به مسلمانينيز 

 آورد.را در من به وجود مي 1داشتم، عقايدی دينياگر مارکسيست و يا بودايي بودم نمي

ولي برای بحث ما تفاوت  ؛ي متفاوتندکلمه به نظر دقّ دواين  2:احساسات و عواطف ديني. 3

ندارد. شما به اين دليل که مسلمان هستيد احساسات و عواطفي داريد که اگر مسيحي بوديد چنداني 

ت شما در اينجا نسبت به غيرت و يا رقّ ت،يعني حميّ د؛داشتياحساسات و عواطف ديگری مي

شد. در برخي ديگری برانگيخته مي شود که اگر مسيحي بوديد نسبت به اموري برانگيخته مييهاچيز

شود که اين احساسات و عواطف به سمت خاموشي بروند و در برخي ديگر تهييج اديان تالش مياز 

 اما به طور کلي هيچ ديني نيست مگر آن که متدين در آن احساسات و عواطفي دارد.  ؛شوندمي

 مديدهيم که اگر متدين نبو: ما به خاطر متدين بودنمان، کارها و يا افعالي انجام مي3افعال ديني. 4

 کرديم.اين کارها را نمي

 انواع افعال ديني

 گر متفاوتند:شوند که خيلي با يکديافعال ديني خود به دو دستة بسيار بزرگ تقسيم مي 

مناسکي  ـ دهيم، افعال شعائریبخشي از افعالي که ما انجام ميمناسکي:  -افعال شعائری-الف

                                                           

1. Religious Beliefs  

2. religious  emotions, يا    feelings يا   affections  

3. religious actions 



(ritual actionsدين هستند؛ اعمالي مانند نماز ) روزه و حج در اسالم و يا عشای رباني در ،

 مسيحيت.

دهيم و از برخي ديگر ما به لحاظ ديني برخي اعمال اخالقي را انجام مي :4اعمال اخالقي -ب

 کنيم. اجتناب مي

 اختالف و اشتراک اديان در افعال ديني

ان در اخالقيات تر از بخش مناسکي است. اديدر مجموع، اختالف اديان در بخش اخالقي بسيار کم

ر ئو شايد حتي بتوان گفت که در غالب موارد با يکديگر منطبقند، اما در شعا کبسيار به يکديگر نزدي

 و مناسک بسيار با يکديگر متفاوتند. 

 های اجتماعي دينفراورده-5

 تواند کما بيش،يعني يک فرد متدين مين بود؛ تا اينجا مواردی که ذکر شد مربوط به يک فرد متدي

اما هنگامي که فردی از اين  برخوردار باشد؛ از تجارب، عقايد، احساسات و عواطف و يا اعمال ديني

آثار و نتايجي که به نوعي ماندگار هم  دهد؛امور برخوردار شد، آثار و نتايجي هم از خود بروز مي

ها، هيچ يک از دهشود. اين فرآورهای اجتماعي دين گفته ميهستند. به اين آثار و نتايج، فرآورده

هايي هستند که از افراد بلکه معلول اين امور هستند. يعني در واقع پديده امور چهارگانة فوق نيستند،

 شوند.متدين صادر مي

 های اجتماعي دينانواع فراورده

 اند:های اجتماعي دين در واقع به دو بخش قابل تقسيمفرآورده 

                                                           

8. moral actions 

 



دين، ماننـد فيلسـوفان، آثار و مکتوبات علمای  یمجموعه (:theological) های الهياتيفرآورده .1

 عرفا و يا فقها، جنبة نظری يا الهياتي دارد.

نويسي ديني (: معماری و نقاشي ديني، خوشنويسي ديني، داستانpractical) های عمليفرآورده .2

گيـرد؛ ميقـرارن گـروه در ايـ زعملي دارد. حرفه و فنون دينـي نيـ یجنبه های دينيو به طور کلي هنر

 ... .همچنين سياسـت ديني، اقتصاد ديني، حقوق ديني و 

 

 

 های دينيسه رويکرد به پديده

 توان با سه رويکرد مورد مطالعه قرار دارد:های ديني را ميحال بايد به اين مسأله بپردازيم که پديده

است که  (. اولين خصوصيت اين رويکرد آنtheological approach) رويکرد الهياتي .1

به عبارت ديگر اين رويکرد،  ن خاص است؛در آن غايت قصوی، دفاع از حقانيت يک دي

monostich گرا. متکلمان ما در دفاع از عقايد گرا است نه کثرتگرا و انحصاريا وحدت

 الهياتي رويکردگر هم وجود دارد. در های ديديني اين رويکرد را دارند. در مسيحيت رويکرد

اهد نشان دهد که تنها دين او بر حق است. در اين رويکرد معموالً  جنبة نظری يا خومي فرد

متکلم يعني  دارد؛ ی بيشتریغلبه آن رئاليستي آن نسبت به جنبة عملي يا پراگماتيستي

 خواهد اذهان را متقاعد به حقانيت کند. مي

 رئاليستي تفاوت متدلوژی پراگماتيستي با

راگماتيستي ديگر مثالً در جنبة پ متفاوت است؛ جنبة رئاليستي با تيمتدولوژی جنبة پراگماتيس

در عصر مدرن آيا به قرآن  بلکه صحبت از جنبه عملي است)مثالً ست؛صحبت از حقانيت ني

 نيازمنديم؟(.

 



 معاني حقانيت

از  ـ)اعم(. ب ـ حق بودن، صادق بودن، مطابق با واقع بودن ت به دو معناست: الف البته خود حقاني 

 جانب حق بودن، منشاء االهي داشتن، از جانب خدا بودن )اخص(. 

های ديني برای (. در اين رويکرد پديده  therapeutic  approach) رويکرد درماني .2

برای سالمت رواني و اجتماعي، تدين بهتر  داده شودگيرند که نشان آن مورد مطالعه قرار مي

های فرد جه به هيچ ديني و با تحقيقات فراديني ويژگياز عدم تدين است. اين ديدگاه بدون تو

آرامش داشته  ش و دلهره،مثالً فرد سالم بايد به جای اضطراب، تشوي کند؛سالم را بيان مي

 باشد.

 شناختي انسان سالمهای روانمؤلفه

 های ديگر به ترتيبشناختي يک فرد سالم، داشتن آرامش است. مؤلفههای روانيکي از مؤلفه 

عبارتند از شادی و عدم حزن، اميد، رضايت باطن و عدم کشمکش و نزاع با خويشتن و معناداری 

 کنند.ها اضافه ميهای ديگری را نيز به اين ويژگيويژگي ،زندگي. البته برخي

 ی سالمهای جامعهويژگي

ای است که جامعه کند: يک جامعة سالم،های جامعة سالم را هم فهرست مياز سوی ديگر ويژگي 

ها بايد به امنيت، عدالت، آزادی، رفاه و اعتماد وجود داشته باشد. تمامي اين ويژگي در آن نظم،

های فارغ از دين های فرد و جامعة سالم را با پژوهشديني فهميده شوند. يعني ويژگيصورت برون

ام که در صورت التزام يدهفهم ،هاگويد که من با مطالعه در پديدهآيد و مياند. حال ميشناخته

 ن.شود تا عدم التزام به ديهای فرد و جامعة سالم بهتر محقق مياين ويژگي ،عملي و نظری به دين

 کند که دين را بپذيريد تا مشکالت فردی و جمعيتان درمان شود.ها را دعوت ميدر نهايت انسان



 رويکرد درماني هایويژگي

مطابقت و يا عدم  ت،حقاني غلبه دارد و اصالً به صدق،آن ی جنبة نظر براين رويکرد جنبة عملي  اوالً

 حيات بعد از مرگ را بپذيری، روانِاگر  مثالً دگويمطابقت با واقع کار ندارد. در مجموع مي

پس از مرگ وجود داشته  خواهد خدا و زندگيميدر عالم حال تری داری، سالم تر و زندگيِآسوده

جنبة  ثانياً د؛کنيين است که با پذيرش اين امور شما بهداشت رواني پيدا ميمهم ا ر،يا خي باشد

يعني  ؛به دين خاصي نظر ندارد کرد غلبه دارد؛ يعني اين رويکرددر اين روي پلوراليستي معموالً

آن آثار درماني و در اين رويکرد  ، زيرادگويد بياييد مسلمان شيعة دوازده امامي جمکراني بشوينمي

کند که شما پيرو آيين هندو، تفاوتي نميشود و حاصل مي "دينداری"اشت رواني در نفس بهد

شتر نظر داشته اسالم، مسيحيت و يا ... باشيد. ممکن است در اين رويکرد کسي به يک دين خاص بي

اني مثالً ممکن است بگويد آن آثار درم کند؛گاه آثار درماني را منحصر در آن دين نميچاما هي باشد؛

گاه کساني که با اين رويکرد سر و کار چاما هي گر؛شود تا در دين ديدر اين دين بيشتر و بهتر يافت مي

اديان است  مشترکيابند. بيشتر تأکيدشان بر جهات دارند، قدرت نفي يک دين خاص را در خود نمي

فرض کنيد در . متفاوتنه جهات  کندهای سالمت رواني و اجتماعي را تأمين ميکه اين ويژگي

داريم به نام آيين عشای رباني. اين دو عمل  ياسالم عملي داريم به نام نماز و در مسيحيت عمل

اما شباهتي هم دارند که به اعتقاد طرفداران اين نظريه باعث  گر دارند؛های زيادی با يکديتفاوت

-contemplation)به  شود که هر دو بهداشت رواني به ارمغان آورند. از اين شباهت،مي

meditation-concentration-reflectionاوالً اين است که  کنند. آنچه مهم است( تعبير مي

شوی که آن ثانياً بر روی مرکزی متمرکز مي فارغ؛ و از امور بيروني شویتو متمرکز مي در لحظاتي

گرفته است: ميان ای زيادی صورت داني. در رويکرد درماني کارهای مقايسهرا از خود اقوی مي

 اسالم و مسيحيت، اسالم و آيين هندو. بوديسم و مسيحيت، آيين هندو و مسيحيت،



و گاهي نيز  study of religionشود مطالعة دين يا . گاهي به آن  گفته مي5رويکرد علمي .3

برند. در فارسي امروز نيز را برای آن به کار مي scientific study of religionعبارت 

 برند. را برای آن به کار مي پژوهيدينعبارت  کساني

 پژوهان بزرگ اروپادين

گذاری کردند. پژوهان بزرگ اروپا مطالعة علمي دين را بنياندو تن از ديندر اواخر قرن نوزدهم 

که آلماني تبار بريتانيايي بود  (Friedrich Max Müller)فردی است به نام ماکس مولر نخست

همان  مولرشود. گذار آن شناخته مياين رويکرد سوم و در عين حال بنيان ترين شخصيتو بزرگ

تمام متون  چاپ شد که ايشان به زبان انگليسيزير نظر جلدی 55کسي است که يک مجموعة 

شخصي ديگری هم هست که روحاني ترجمه شد. به زبان انگليسي ان شرق در آن مقدس ادي

س پتروس تيله. ايشان يک الهيدان مسيحي بود ولي به مسيحي هلندی است به نام آقای کورتليو

 مطالعة علمي دين روی آورد.

 دينبه علمي  های رويکردويژگي

از يک جهت به ديدگاه الهياتي شباهت دارد و آن اين که مانند ديدگاه  اوالًرويکرد علمي به دين 

يدگاه الهياتي کار نظری برای اما تفاوت در اينجاست که در د غلبه دارد؛ در آن الهياتي جنبة نظری

اما در اينجا کار نظری برای تحری حقيقت انجام  شود؛دفاع از يک دين و مذهب خاص انجام مي

در اين رويکرد بحث بر سر اين است شود. نسبت به هيچ دين و مذهب خاصي علقه وجود ندارد.مي

ن قابليت دفاع هم در امور عملي و هم آيا دين در مقام نظر و در مقام عمل قابل دفاع هست يا نه. اي که

صادق است. در اينجا هم در امور عملي و هم در امور نظری ما کار مطالعة نظری انجام  یدر امور نظر

                                                           

8. scientific approach  



کند و احساس گناه مي خوشِدهيم، يعني اين که اگر من به اين نتيجه برسم که دين انسان را دستمي

ولي در واقع  ؛امواقع به يک جنبة عملي دين پرداخته احساس گناه برای بهداشت رواني بد است، در

گفته شود که  مثالً ن پرداخته شود؛های نظری ديام. يا اين که ممکن است به جنبهبحث نظری کرده

گويد خدا وجود دارد و يا حيات پس از مرگ وجود دارد در حالي که اين طور نيست. البته دين مي

ه رويکرد علمي دارند به اين نتايج برسند، بلکه ممکن است کسي به اين طور نيست که تمام کساني ک

های الهيدانان ای برسد که پاسخخورد و ممکن است به نتيجهای برسد که به درد الهيدانان هم مينتيجه

 شکند. را در هم مي

 رويکرد علميمختلف های شاخه

 هايي است: رويکرد دارای شاخهاين 

 شناسي دينروان .1

 شناسي دينجامعه .2

 تاريخ اديان  .3

 (comparative religionای يا تطبيقي )شناسي مقايسهدين .4

 anthropology of)شناسي دين که مردم شناسي تعبير بهتری استيا انسان شناسيمردم .5

religion)    . 

 (philosophy of religionفلسفة دين ) .6

 

 هايي بايد اضافه شود، مثالًاند که شاخهاما برخي گفته در مورد اين شش مورد اجماع وجود دارد،

رشناسي دين به گفتة اين افراد پديدا جديد باشد. پديدار شناسي دين بايد يک شاخة

(phenomenology of religionقابل تحويل به هيچ يک از شاخه )گانة فوق نيست. های شش

شناسي دين قابل تحويل به پديداراند که اند و گفتهاز سوی ديگر کساني با اين سخن مخالفت کرده



شناسي دين و بخشي ديگر شناسي دين است، بخشي از آن مربوط به جامعهشناسي دين و روانجامعه

 باشد.شناسي دين ميمربوط به روان

 ی دينفلسفه

پردازيم. فلسفة دين يک گذاريم و به فلسفة دين ميهای ديگر را کنار ميحال در اينجا ما شاخه 

يعني اگر شما در فلسفة دين سخني گفتيد  است؛ از فلسفه است و به همين دليل روش آن فلسفيشاخه 

همه بايد بر اساس متدولوژی فلسفي  بايد نقض و ابرام، تقويت و تضعيف و رد و قبول آن سخن،

ر است. در فلسفة دين هم هر گونه بحث فلسفي د ای از فلسفهشاخه ی دين،زيرا فلسفه رد،صورت بگي

گيرد. مدعيات ديني بسيار متنوعي وجود دارد که اگر بخواهيم مورد دين، از منظری علمي صورت مي

وارد عرصة  رويکردی فلسفي در قبال آنها اتخاذ کنيم و دريابيم که آيا اين مدعيات کاذبند يا صادق،

 ايم.فلسفة دين شده

 مدعيات ديني

 مدعيات ديني عبارتند از:  

 ((ontological claimsاختي  . مدعيات وجودشن1

 ((epistemological claimsشناختي ات معرفت. مدعي2

 ((cosmological claimشناختي . مدعيات جهان3

نيست، بلکه مطالبي  "الهياتي"(. در اينجا مقصود (theological claims. مدعيات خداشناختي 4

 شود.(است که دربارة خداوند گفته مي



 (anthropological claims) 6اختيشن. مدعيات انسان5

 (، يعني دين يک سلسله سخناني راجع به خوب،(axiological claimsشناختي . مدعيات ارزش6

فضيلت و رذيلت مطرح کرده است. به اين  وظيفه، مسؤوليت، بايد، نبايد، نادرست، درست، بد،

 شود.شناختي گفته ميمفاهيم ارزش مفاهيم،

(. مقصود از اين وظايف اين است که چه deontological claimsشناختي  )فه. مدعيات وظي7

 چگونه باش و چگونه نباش. بکن و چه نکن،

توان دعاوی دين را به اين هفت قسم تقسيم کرد. تنها جايي که من خودم يک مقدار به نظر من، مي

                                                           

آنتروپولوجي و نيز  شناسي دين گفتيم متفاوت است، چرا كه آنتروپولوجي در واقع دو معنا دارد.دربارة مردم. اين كلمه با آنچه 6

آنتروپولوجيكال از كلمة آنتروپوس در زبان التين به معناي انسان گرفته شده است. حال آنتروپولوجي دو معنا دارد، در يك معنا 

يا  گويند. آنتروپولوجي به اين معنا يعني شناخت انسان،ان باشد، به آن آنتروپولوجي ميعلم و معرفتي كه دربارة انس هر اطالعات،

(science of man به شرط آن كه )science  در اينجا به معناي شناخت گرفته شود. اما آنتروپولوجي معناي دومي هم دارد

علم مربوط به قبائلي است كه هنوز  ،و مقصود از آن ستشناسي. اين علم، يك علم خاص اانسان مو نبايد بگوييشناسي يعني مردم

اند. چون به نظر عالمان غربي آمد كه هاي قرن نوزدهم بسيار مورد توجه عالمان غربي بودهاند. اين قبائل از نيمهمتمدن نشده

كه به صورت بسيار پراكنده در توان حل كرد. اين قبائل، قبائلي هستند بسياري از مسائل و مشكالت را با رجوع به اين قبائل مي

آفريقا، استراليا و آمريكاي التين حضور دارند، اگرچه روز به روز در حال از بين رفتن هستند. مردماني كه به معناي امروزي 

از اند و داراي حيات بدوي و ابتدايي هستند. اگر بتوان به اين قبائل پرداخت و در مورد آنان مطالعه كرد بسياري متمدن نشده

يك ادعايي مطرح  شود. مثالًتوان طرف محق را يافت، به نتيجة مطلوبي منتهي ميادعاهايي كه قابل فيصله نيست و به راحتي نمي

توان در جوامع امروز باطل كرد، چرا كه جوامع دار است. اين ادعا را نمياي نيست اال اين كه دينشده مبني بر اين كه هيچ جامعه

توانند به ما نشان دهند كه آيا در طول تاريخ تمام ابناي بشر دين دارند. اما اين جوامع ابتدايي ميعي جوامع دينامروزي همه به نو

كنند، اما در واقع در شناختي در اواخر قرن بيستم زندگي مياند يا خير؟ چرا كه اين مردم بدوي تنها به لحاظ تقويمي و گاهداشته

اند كه سير هزار سال پيش هيچ تفاوتي ندارد. يا اين كه كساني مدعي شدهند، زيرا زندگي آنان با پنجبرهزار سال پيش به سر ميپنج

اند. مطالعة اين قبائل به اين مسأله نيز كمك تاريخ اديان از توحيد به شرک است و كسان ديگري آن را از شرک به توحيد دانسته

يك امر فطري است يا خير، يا اين كه انسان بدون زندگي جمعي گسترده داراي كند. همچنين مسائل ديگري مانند اين كه زبان مي

توان دريافت. اين هم شد آنتروپولوجي به معناي ها را با شناخت قبائل بدوي ميشود يا نه. تمام اينيا خود مي selfچيزي به نام 

شناختي هم دارد مراد ما در واقع معناي نخست بود. اما . حال اين كه ما گفتيم دين مدعيات انسانشناسييعني به معناي مردم دوم

 در مورد آن سخن گفته شد، مربوط به معناي دوم است. مردم شناسي دين كه قبالً



دين دعاوی  واقعاً شناختي است. اين که آيادعاوی وجود در مصداق داشتن آن شک دارم،

وجودشناختي هم دارد يا نه، اين تا حدی محل گفتگو بوده است. حال با توجه به مدعياتي که مطرح 

گانة فوق به بحث عقلي بپردازد و ببيند که آيا اين تواند دربارة تمامي موارد هفتشد، فلسفة دين مي

 دعاوی صادقند يا خير.

 شناسي دينيمعرفت

شناسي ديني. معرفت شناسي ديني بخشي از فلسفة دين است که مدعيات معرفت رسيم بهحاال مي 

شناسي دين، بهتر بود، شد، معرفتدهد. البته اگر گفته ميشناختي دين را مورد بررسي قرار ميمعرفت

 کنيم.شناسي ديني و ما هم از همين عبارت استفاده مياما به هر حال اسم آن گذاشته شده معرفت

 شناسي دينيمتفاوت در معرفتدو بخش 

ای از فلسفه است و روش آن هم صرفاً يک روش فلسفي شناسي ديني که شاخهحال اين معرفت

 رسد که به دو بخش مهم قابل قسمت است:است، به نظر مي

 شناسي تجربة ديني. معرفت1

 شناسي باور ديني)عقيدة ديني(. معرفت2

 رسد که برای جلسة اول کافي باشد. به نظر مي بازگو کنيم، اگر بتوانيم اهم مسائل اين دو بخش را

 ی دينيشناسي تجربهمعرفت

شناسي ديني چهار رسد که در اين بخش از معرفتشناسي تجربة ديني، به نظر مياما دربارة معرفت

 بحث مهم وجود دارد.

 ؟آيا تجربة ديني محتوای معرفتي هم دارد -1



يا فقط محتوای احساسي و  ارددی ديني محتوای معرفتي هم بهبحث اول اين است که آيا تجر

کسي مدعي نشده که محتوای احساسي و عاطفي ندارد، بلکه بحث بر سر اين است که  دارد؟ عاطفي

ه فرق است هنگامي : چآيا عالوه بر محتوای عاطفي و احساسي محتوای معرفتي هم دارد يا خير. مثال

هر ؟ آيماند به خشم مينگرم و هنگامي که من بر اثر فحشي که به من دادهرو ميهکه من به منظرة روب

هستند و هيچ يک بدني نيست. اما تفاوت در اينجاست که اگر  mental stateدو حال نفساني يا 

کنم اما از طريق اين خشمي در درون احساس مي در اثر فحشي که به من داده شده به خشم بيايم،

توانم کشف کنم. بنابر اين تنها يک حال نفساني در من پديد آمده، قعيتي را نميخشم دروني هيچ وا

ای کنم. اما هنگامي که به منظرهبدون اين که به واسطة آن حال نفساني، به چيزی آگاهي پيدا 

 البته مانند علمي که به خشم خود داشتم، در اينجا هم به ديدن خودم علم دارم، اما عالوه بر نگرم،مي

آن به علم جديدی رسيدم مثالً فهميدم که در اين اتاق چند صندلي هست و دو پنجره دارد و يک در 

نمايي هم وجود دارد. يعني يک واقعيتي دارد و ..... اين به معنای آن است که در اينجا يک بعد واقع

عد معرفتي خارج از من هم کشف شده است. حال بحث بر سر اين است که آيا تجربة ديني هم يک ب

گذار يک دين و مذهب که دارای تجربة ديني است، شکي وجود پيامبر يا بنيان دارد يا خير؟ مثالً

شدت  ،آيد؛  اموری مانند خلسه و جذبهندارد که احساسات و عواطف شديدی در او به وجود مي

يعني به چيز شود و جذبه دهند. خلسه يعني فرد از خود ربوده مياحساسات و عواطف را نشان مي

 کند، آيا صرفاًآيد و آن حال را گزارش ميخورد. حال هنگامي که او به هوش ميديگری پيوند مي

 کند، يا اين که چيزی هم بر او مکشوف شده است؟احوال دروني خود را گزارش مي

 ی دينيتأثير عوامل ارثي و محيطي بر تجربه-2

هم  به فرض اين که دارای محتوای معرفتي- آيا محتوای تجربة ديني اين است که بحث دوم

تحت تأثير عوامل ارثي و محيطي هم هست يا نه؟ هر صاحب تجربة ديني مانند پيامبر يک   -باشد



 های ژنتيک و وراثتي دارد. بهرة هوشي خاص، حافظة خاص، سرعت انتقال خاص،سلسله ويژگي

يک محيط تعليم و تربيتي هم داشته  چهرة خاص، قد خاص و قس علي هذا.  همچنين پيامبر مذکور

های ديگر که اين هم روی او تأثير گذاشته است. عالوه بر اين است، چه در خانواده و چه در محيط

سالگي يک جور بودم و اآلن در پنجاه سالگي يک جور  دو، سن او هم مؤثر است. من در بيست

گرا و بعضي ست. بعضي برونديگر هستم. يک چيز چهارمي هم وجود دارد که سنخ رواني ا

هايي که در اين پذيرند. حاال آيا اين مجموعه چيزگرند و بعضي کنشگرا هستند، بعضي کنشدرون

گذارد يا نه؟ يا اين که هنگامي که انسان وارد در محتوای تجربة ديني او اثر مي پيامبر مؤثر بوده،

 شود؟ميشود، از تمام اين علل و عوامل بريده تجربة ديني مي

 ی تأثير عوامل ارثي و محيطي دو ديدگاه مهم درباره

کنند دو ديدگاه خيلي اينجاست که در ميان کساني که در باب فلسفة دين و فلسفة عرفان کار مي 

 مهم وجود دارد:

(. بر اساس اين ديدگاه، constructivism) گراييگرايي يا ساختديدگاه ساختار -الف

های خود صاحب تجربه هم در محتوای زمينه نيست. يعني باالخره ويژگيهيچ تجربة ديني بدون 

های ارثي و تجربي صاحب تجربه در محتوای تجربه مؤثر گذارد. به عبارت ديگر زمينهتجربه اثر مي

گرا در ميان فيلسوفان عرفان و فيلسوفان دين فردی به استفان ترين ساختاست. در دوران ما بزرگ

آيد. ايشان دو مقالة بسيار مهم فيلسوف بسيار مهم و معتبری هم به حساب ميکتس است. ايشان 

 کتاب و رساله و مقاله در رد يا قبول و يا نقد آن نوشته شد. بسيارنوشت که 

(. بر اساس اين ديدگاه تجربة ديني منخلع از non-constructivism) ساختارگراييغير ب

کرد و پيامبر زار و اندی سال قبل از پيامبر ما زندگي مييعني بودا که دو ه ؛های شخص استويژگي



های بسيار زيادی با يکديگر ما، با اين که به لحاظ زمان، مکان، پيشينه، خلقيات و تربيت، تفاوت

هيچ تفاوتي با يکديگر ندارند؛ يعني بودا در حال  شوند،داشتند، هنگامي که وارد تجربة ديني مي

ها هيچ تأثيری بر محتوای ر ماست در حال تجربة ديني. چرا که آن ويژگيتجربة ديني مانند پيامب

 تجربة ديني ندارد. 

 ی ديني و پشتيباني از باورهای دينيتجربه-3

تواند پشتوانة باور ديني باشد يا خير؟ يعني آيا اين امکان آيا تجربة ديني مي اين است که بحث سوم

های ديني را توجيه کنند؟ مثالً ممکن بتوانند برخي از باور های دينيوجود دارد که برخي از تجربه

ام. افراد زيادی در طول است فردی بگويد من به معاد معتقدم به اين دليل که تجربة ديني خاصي داشته

اند. آيا به لحاظ معرفتي اين امکان تاريخ کشف و شهود خود را پشتوانة باور ديني خود قرار داده

های ديني را های باوربة ديني را پشتوانة باور ديني قرار دهيم؟ يا اين که پشتوانهوجود دارد که تجر

 بايد در جای ديگر جست؟ 

 شناختي آنی حجيت معرفتی ديني و گسترهتجربه-4

جربة ديني برای چه کسي حجيت دارد؟ البته منظور در اينجا حجيت اين است که ت چهارمبحث 

ديني فقط برای خود فرد صاحب تجربه حجيت دارد يا اين که من هم  شناختي است. آيا تجربةمعرفت

های عادی شکي نيست که تجربهشما استفاده کنم؟  توانم از تجربة دينيکه صاحب تجربه نيستم مي

من اگر احساس گرسنگي در درون داشته باشم برای من حجيت دارد و  مثالً ت ندارد؛برای غير حجي

توانيد بگوييد که من به اين دليل ام. اما آيا شما ميقتد شوم که من گرسنهتوانم بر اساس آن معمي

کند؟ ممکن است کساني بگويند که است که خودش احساس گرسنگي مي معتقدم ملکيان گرسنه

دهد فقط موجه توست. اما ديگران حق ندارند به اعتبار اين که تو گرسنگي که برای تو دست مي

 مشابهت ای. البته احساس گرسنگي با تجربة دينيعتقد شوند که تو گرسنهکني ماحساس گرسنگي مي



چنداني ندارد و تنها شباهت آنها اين است که هر دو شخصي و يا به تعبير قدما علم حضوری هستند. 

حال علم حضوری من برای شما معتبر هست يا نيست و يا علم حضوری يک پيامبر در کشف و 

شناختي دارد يا برای ديگران هم ه آيا فقط برای خود او حجيت معرفتشهودی که برای او رخ داد

 شناختي دارد؟ حجيت معرفت

 ی دينيتجربه تفسيری ديني و تجربه

م آيا محتوای تجربة ديني تحت تأثير عوامل ارثي و يا محيطي هم هست يا نه، تگفميدر قسمت قبل 

توان اما حال مي است؛ ای تجربة ديني مرادگفتم که خود محتواگر دقت کرده باشيد در آنجا مي

تجربة ديني هم مطرح کرد. در اين مورد ديگر کسي شک ندارد که  «تعبير»همين مسأله را در مورد 

بر سر اين بود که سخن يعني تا حاال  است؛ تحت تأثير عوامل ارثي و محيطي تعبير تجربة ديني حتماً

اما در اينجا  ا نه؛يابم تحت تأثير اين عوامل هست يدرمي يی ديندر تجربه آيا خود آن چيزی که 

ط خود های خود را به قالب لفظ و يا ذهن در بياورم، تحت تأثير محيشکي نيست که اگر بخواهم يافته

به عبارت ديگر به محض آن که پای ذهن و مفهوم از سويي و زبان و لفظ از  قرار خواهم گرفت؛

 خواهمين دو ديگر قطعاً تحت تأثير عوامل ارثي و محيطي هستند. ميآيد، اسوی ديگری به ميان مي

يا تعبير  interpretationيا تجربه را بايد از بحث  experienceاين نکته را عرض کنم که بحث 

 د جدا کرد. مثال:و تفسير باي

اش از کند که معدهفرض کنيد از بچگي به من ياد داده باشند که انسان وقتي احساس گرسنگي مي 

کنيد اند که شما هنگامي احساس گرسنگي ميخوراک خالي شده باشد. به شما هم از بچگي ياد داده

من و  ای از عالم در حال احتضار باشد. اين دو تا هيچ تأثيری در احساس گرسنگيکه فردی در گوشه

شوم رسنه ميکنيد. من هم وقتي گشويد احساس گرسنگي مييعني شما وقتي گرسنه مي شما ندارد؛

خواهيم اين احساس خود را در قالب لفظ و بيان کنم. اما هنگامي که مياحساس گرسنگي مي



از عالم  بياوريم، يکي آن را به خالي شدن معده و ديگری به مستحضر بودن فردی در يک گوشه

رار دهد. اگر دقت کنيد آن علم حضوری به گرسنگي تحت تأثير عوامل ارثي و محيطي قنسبت مي

عمومي نيست، اما وقتي که  تا وقتي که بخواهيم خود علم حضوری را در نظر بياوريم، ؛ يعنيگيردنمي

طور که گيريم. به عنوان مثال همانکنيم ديگر تحت تأثير قرار ميشروع به تعبير و تفسير آن مي

در داخل بدن  دانست که خونکسي نمي (William Harvey)«یويليام هارو» دانيد تا قبل ازمي

داد، کرد، آن را به فشار گردش خون نسبت نميکند. تا قبل از او اگر کسي سرش درد ميگردش مي

گيريم ايم، هنگامي که سردرد ميی به بعد نسبت به اين مسأله علم پيدا کردههارواما امروزه که ما از

من به گردش خون معتقدم اما دهيم. امروزه آن را به افزايش فشار گردش خون به سمت سر نسبت مي

به آن علم حضوری ندارم بلکه تنها به سر درد علم حضوری دارم. اما تفسيری که از علم حضوری به 

فرهنگ و ... است. کما اين که شما که مسلمان  دهم، تحت تأثير محيط، تعليم و تربيت،دست مي

با وقار و  له، با شخصيت، با کمال،هستيد اگر در کشف و شهود و يا در خواب و رؤيا يک بانوی مجل

گوييد که خدمت حضرت زهرا شويد، ميبعداً که از کشف و شهودتان خارج مي با جمال را ديديد،

ادعا  ديديد، و در عين حال مسيحي بوديد،ها مي)س( رسيدم. اگر شما همين بانو را با همين ويژگي

ني آن فرد مريم بودن يا زهرا بودن نوشته نشده ايد. در پيشاکرديد که خدمت حضرت مريم رسيدهمي

ترين و اند که مجللکند به خاطر آن که از اول به او ياد دادهاست. کسي که تجربه را تعبير مي

ترين و بهترين زن عالم حضرت زهرا است، با خود دارترين و با وقارترين و عالمدارترين و کمالجمال

ام. آن کسي که ه ديگر تصور ندارد؛ پس من حضرت زهرا را ديدهگويد که خوب بهتر از ايشان کمي

گيرد که حضرت اند که بهترين زن عالم حضرت مريم است، لذا نتيجه ميمسيحي است به او گفته

گفت که من شيعيان را در عربي مييا به نظر شما هنگامي که ابن: آاست. مثال ديگر مريم را ديده

ها نوشته شده بود که آنان شيعه هستند؟ نه اين طور در پيشاني خوکام، خواب به شکل خوک ديده

ن روافض هستند، اند که بدترين موجودات روی زمينيست. بلکه او در محيطي بار آمده که به او گفته



هم شده است، همچنان به اين باور معتقد است  «شيخ اکبر»هم باورش شده و بعد از آن که  ابن عربي

 ان هم وجود دارد؟گويد که مگر بدتر از شيعيبيند، ميزير و خوک در خواب ميو هنگامي که خن

ام. حاال اگر اين محي الدين بن ديدهخوک شکل  اند که من آنها را بهان بودهها شيعيپس حتماً  اين

کرد، او ها را مشاهده ميسيد حيدر آملي بود و همين خنزير عربي باشد،عربي به جای آن که ابن

 گفت که مشتي وهابي و يا نواصب را به اين شکل مشاهده کرده است.مي ماالًاحت

 شناسي باور دينيمعرفت

شناسي ديني شناسي تجربة ديني بود. اما بخش دومي هم در معرفتتا اينجا بحث دربارة معرفت

  ؟وان گفتتشود. راجع به عقايد ديني چه ميشناسي باور ديني گفته ميوجود دارد که به آن معرفت

 : از اثبات تا معقوليتديني هایباور 

 توان از يکديگر تفکيک کرد.های مربوط به باور ديني سه دوره را ميدر مورد بحث

نيامده بود، بحث همگان راجع به اثبات و يا  شناختي قرن اخير پيش. تا وقتي که مشکالت معرفت1

های ديني را با برهان اثبات کرد، يعني اثبات اورتوان بگفتند که مينفي دعاوی ديني بود. گروهي مي

کرد که خداوند، زندگي بعد از مرگ و ... وجود دارند. از سوی ديگر مخالفان هم به دنبال نفي اين 

 دعاوی بودند و مراد هر دو طرف اثبات و نفي برهاني بود. 

اثبات يعني چه؟  شناختي قرن حاضر پيش آمد، گفته شد که اصالً. وقتي که مشکالت معرفت2

توان لفظ اثبات را به تر از آنها هم نميدعاوی ديني که جای خود دارند، در مورد دعاوی بسيار واضح

کار برد و اگر اثبات در جايي کاربرد داشته باشد تنها در منطق و رياضيات است و در جاهای ديگر 

ت و نفي، بحث را بردند روی توان از اثبات سخن گفت. اينجا بود که به جای بحث از اثبانمي

 هستند؟  justifiedهای ديني موجه يا موجهيت و عدم موجهيت. آيا باور



تر آمد و در نهايت به اينجا رسيد که آيا اين عقايد . اما آهسته آهسته بحث از موجهيت هم پايين3

( rational irrational orاساساً معقول هستند يا خير؟ لذا اکنون معقوليت و يا عدم معقوليت )

 های ديني محل بحث است. باور

ترين بحث از اثبات و نفي، موجهيت يا عدم موجهيت و معقوليت يا عدم معقوليت عقايد ديني، مهم

شناسي باور ، مطالب ديگری نيز در معرفتشناسي باور ديني است. اما غير از اين بحثبحث در معرفت

باقي مانده که بايد در مورد آن سخن بگويم. يکي توضيح ديني مطرح است. در اينجا دو نکتة ديگر 

شناسي باور اين که اين سه تا چه تفاوتي با يکديگر دارند و دوم اين که مسائل ديگری هم در معرفت

ديني وجود دارد که اگرچه به اهميت اين سه مسأله نيست اما به هر حال مطرح است. که اين را در 
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