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 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 تاد در هر جلسه و پیاده شدد  در  هدابا استفاده از پلی کپی های توزیع شده توسط اس است که  1394تا 1386جامعه شناسی دین سارا شریعتی از نیم سال اول  جزوه این )

 است.(در طول ترم و صرفا جهت استفاده دانشجویا  ارشد و دکتری  توسط دانشجویا  جمع آوری، اضافه و تکمیل شده است ی کال 
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 دکتر سارا شریعتی 

 جامعه شناسی دین
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 فهرست مطالب

 
 

ی دین «ایده»ی در قرآن * انسان دینی * تاریخچه« دین»ی های واژهتعاریف دین * ریشه

ی های مورد مطالعهحوزهشناسی دین: * تاریخ یا علوم دینی * گرایشات جدید * چیستی جامعه

شناسا  / کتابشناسی منابع شناسی دین / دین و جامعهی جامعهتاریخچه شناسی دین/ مسائل اصلی /جامعه
 شناسی دینفارسی جامعه

 

 

 کلیات بخش اول:

 شناسی دینشناسان؛ مکاتب مختلف جامعهبخش دوم: دین و جامعه

 

های انگلس * های مشترک مارکس و انگلس/نوشتههای مارکس/نوشتهنوشته متون:*  نکاتی در زندگینامه

ها و مشارکت*  بررسی آثار مارکس*  مراجع مارکس در نقد دین*  مسائل* مفاهیم اساسی 

*  ه بحث مارکسنقدها ب*  تفاوت میان مارکس و انگلس*  های رویکرد مارکسمحدودیت

بحث: * ها: سارا کوفمن/ارنست ترولتچ/کارل مانهایم/ارنست بلوخ/آنتونیو گرامشی مارکسی

 ا ابیتوس بوردیواز ایدئولوژی مارکسی ت

 هاهای مارکس، انگلس و مارکسیفصل اول: دین در نوشته

 شناسی دیناسالم و جامعه: سومبخش 

 
 

 ن *ورد دیکتابشناسی وبر در م *مقاطع مهم زندگی/چرا وبر به فرانسه راه نیافت؟  شرح مختصر زندگی:

دولوژی/ زدایی/ دو درک از تئوری سکوالریزاسیو / متعقالنیت/ افسو  شناسی:مسأله مفاهیم اساسی *

 سایر نکات * مراجع نظری * بررسی آثار *تضاد میا  دین جادویی و دین اخالقی 

 
 

 

 های ماکس وبروم: دین در نوشتهفصل د

 

/ وجدا   قدسی و عرفیی: مفاهیم اساس *در آثار دورکیم « دین»کتابشناسی  *های مهم زندگی دوره

راجع م * اعی/ اخالقاجماع اجتمشناسی: مسأله *جمعی / غلیا  اجتماعی / تعاریف دورکیمی از دین 

  * بررسی آثار *نظری 

 بندی بحث مو ها چه کسانی هستند؟/مارسل مو /جمعدورکیمیها: شناسی دین دورکیمیجامعه

 
 

 هادورکیمی های امیل دورکیم ول سوم: دین در نوشتهفص
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هایی در مورد قرآن * * توکویل و یادداشتالکسیس دوتوکویل: دین همچون یک ضرورت مدنی 

شناختی رویکرد توکویل * معرفی های دوتوکویل * نقد نظریات دوتوکویل * وجوه جامعهنامه

ده ی روبرت بال * توکویل در ایران: کتابشناسی آثار ترجمه ش«دین مدنی در آمریکا»ی مقاله

ی دوتوکویل / ی دوتوکویل / مقاالتی دربارههای دربارهها دو توکویل/ کتابکتاببه فارسی توکویل: 

ی تاریخی سید جمال و ارنست ی مناظره* خالصهایاهلل مراغهی مترجم آثار توکویل: رحمتدرباره

 ی کنت دوگوبینودربارهرنان * 

 شناسیهای جامعهاول: اسالم و کالسیکفصل 

های قرآ  به فرانسه و انگلیسی * * اولین ترجمه اسیشنسنت آلمانی شرق*  سنت فرانسوی شرق شناسی

 رگ؛ دعوت: ژاک بژاک برگ: از هایدگر تا سهروردی؛ گفتگوی کربن و فیلیپ نمو * هانری کربن*  لویی ماسینیون

 شناسا : نقد ادوارد سعید به شرقبندی بحث شرق شناسیجمعبه اندلس * 

 «شناسیاسالم»تا « شناسیشرق»دوم: از  فصل

ی نگارش یک فیش گانهی اسلوب نگارش یک فیش مطالعاتی * الگوهای راهنمای سهنمونه

ی متون نمایه* 88/89/90/92 شناسی دین:ی جامعههای گذشتهمطالعاتی * طرح درس سال

 دورکیم/مارکس/زیمل ها:شناسی دین کالسیکی جامعهشدهترجمه

 فصل ضمائم

 بخش چهارم: ضمائم
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 تعاریف دین

 

 است؟  "Religion "همان  "دین"آیا 

  1: تعاریف کارکردیکارکرد دین

 .3و  فایده گرایند 2دربرگیرنده نقد: این تعاریف 

   .4تعاریف ذات گرایانه ماهیت دین:

 6و ثبوت گرایند. 5نقد: این تعاریف حذف کننده

 شروعیت سازمرجاع به سنت اایما  به واقعیتی فرا تجربی./ اعتقادات/ اعمال/ اجتماع دینی: کلیسا. امت ) تفاوت دین با جادو(/  ترکیبی:تعاریف 

 

 های ادیان:بندیانواع تقسیم

 پاگانیسم: بت پرستی.رب النوع.ادیا  ابتدایی: انیمیسم/ فتیشیسم/ توتمیسم . 

   (9+پولیتئیسم8+ انتروپومورفیسم7)ناتورالیسم باستا  سنگی. دین مصریا . دین یونا ادیا  باستانی: دین کیهانی میا 

                                                           
1 Fonctionnelle; functional  .کارکردی 
2 Inclusive  .دربرگیرنده 
3 Utilitaire; utilitarian  .فایده انگاری 
4 Substantive/essentialist .ذات گرایانه. جوهری 
5 Exclusiv .حذف کننده. انحصاری 
6 Fixiste .ثبوت گرا  
7 naturalisme 
8 Anthropomorphisme 
9 polytheisme 

 
 

 کلیات

 بخش اول
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 ادیا  شرقی: هندوئیسم/ بودیسم/شینتوئیسم/ کنفسیونیسم/تائوئیسم 

 ادیا  وحیانی: یهودیت/مسیحیت/اسالم 

 

 : ادیا  پنها /ادیا  مرده/ادیا  انشعابی.بندی هانری دروش تقسیم

 

 تفکیک دین به عنوا  متعلق ایما / دین به عنوا  متعلق فرهنگ رژی دبره؛

 

  مفاهیم دین:

 امر قدسی. اسطوره. اتوپی. ایما . باور. رستگاری. الوهیت. امت. مناسک. نماد. تعلق. نهاد....

 

 در قرآن «دین»شناسی واژه ریشه

ز رویکردهدای وهدی اسدت. یکدی اپژهای مختلف دینهای بسیار مهم حوزهمناقشه های مهم و اساسی است که مناقشه بر سر معنای آ  ازواژه دین از واژه»

کنندد. ریدف مدیدر چده مقدامی تع دهند و خدود راارائه می« دین» جدی در تعریف دین رجوع به خود ادیا  است  تا بررسی شود که خود آنها چه تعریفی از 

 ی از کار است.اه  بخش عمدهریخی از زما  نزول بر نبی اسالم تغییری در آ  بوجود نیامدمراجعه به متو  مقد  و بویژه قرآ  که بر اسا  اسناد تا

گردندد. از ایدن زمیلی این واژه بداشناسی همگی به دو ریشه اصذکر شده  است که از حیث ریشه« دین»در دایرۀ المعارفهای عربی بیست معنا برای واژه     

 حکومت و اجبار در کنار عادت، سیره، ملت و طاعت.قبیل است معانی جزاء، حساب، مالکیت، 

 و جالب اینجاست که به هردو معنا هم در قرآ  آمده است. 10های ایرا  باستا دین از یکطرف ریشه در زبانهای سامی دارد و از سوی دیگر ریشه در زبا 

است. ایدن واژه در گاتهدای زرتشدت بده « شناختن و اندیشید »به معنی « دا»به کار رفته که  مؤنث و از ریشه « دَئِنَ»دین در اوستا به صورت  .1

« دیدن اهدورایی زرتشدتی»مثالً در کتاب یسدناهات بدا عبداراتی همچدو   11بسیار به کار رفته است.« کیش و آیین، راه و روش و وجدا »معنای 

 12شویم.مواجه می« دینداری»و همینطور اصطالح « دین نیک مزدیسنی»

به کار رفته اسدت. ایدن واژه در تدورات نیدز بده  13دقیقاً با همین تلفظ و به معنای حساب، قضاوت، قانو ، مجازات و داوری اما در زبا  عبری دین .2

 14همین معانی آمده است.

                                                           
10 Encyclopedia of Islam, New Edition, 1986, Leiden, Bill, V2. P293 

/ محمد معین، برها   261، ص 1357 زبانهای سامی و ایرانی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایرا ، چاپ اول، محمدجواد مشکور، فرهنگ تطبیقی زبا  عربی با 11
 916، ص 2، ج 1363قاطع، انتشارات امیرکبیر، تهرا ، چاپ اول 

 148، ص 1380ابراهیم پورداود، یسنا بخشی از کتاب اوستا، انتشارات اساطیر، چاپ اول،  12
فارسی، انجمن کلیمیا  تهرا ، -گ تطبیقی زبا  عربی با زبانهای سامی و ایرانی، ذیل واژه دین/ سلیما  حییم، فرهنگ عبریفرهن /916برها  قاطع، ص  13

 ، تهرا ، ذیل واژه دین1360چاپ اول، 
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اندد. گرد آمده« جزاروز »یا « الدینیوم»های مکی و اکثراً در عبارت جالب اینجاست که دین در معنای دوم آ  در بیست آیه آمده است که همگی در سوره   

هو الذی ارسدل رسدوله »دین در معنی دوم در آیات مدنی قرآ  به کار رفته است که از آ  جمله است: « 15إ  الدین لواقع: روز جزا قطعاً آمدنی است»مثل آیه 

رسدد کده بعدد از . چندین بده نظدر مدی18اهلل اسدالمإ  الددین عندد  /17افغیر دین ااهلل یبغو « / 16بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشکرو 

گیری مناسبات اجتماعی دینی است، واژه دین نیز تکاملی معنوی دعوت فردی و توحیدی رسول خاتم و آغاز مرحله دوم نبوت که استقرار اجتماع دینی و شکل

 گیرد.است قرار می« کیش و آیین»کند و در معنای جدید خود که را طی می

و قیّمد  و صدفات حدقّ،  اهلل»ته است ت مهم درباره این واژه این است که هیچگاه بصورت جمع در قرآ  به کار نرفته است. تنها اضافاتی که پذیرفاز نکا    

نزد  ست کهاخالص و قیم  واست.  معنای آ  چنین است که دین در قرآ  یک دین بیشتر نیست که هما  دین حق « خالص و قیّم )به معنی راست و درست(

ا دسدت در دیدن شوش گشته و یدمکند یا دین حق را تکه تکه کرده و بخشی از آنرا برگرفته است یا دین او بر او خداست  و هرکس با دین حق مخالفت می

 الهی برده است  و یا به هردلیلی از دین حق برگشته است.

ملت به معنی »اشاره کرد. « ملت، شریعت، شیعه »های توا  به واژهاند،  میبه کار رفته های مرتبط با این واژه که عمدتاً نزدیک به آ  در هما  آیاتواژه    

به کار رفته که منظور آیین و سنت آ  قدوم اسدت. امدا « مل  ابراهیم، مل  یهود و مل  نصاری»یک قوم است و در قرآ  عباراتی نظیر « سنت و عادات زندگی

گردد. دین اعم از شریعت است  اما شریعت متکثر است و دین واحد. ه و روشی که هر پیامبری آورده است اطالق میکلمه شریعت به آیین خاص پیامبرا  و را

« شدیعه». کلمده 19در واقع دین حق به صورت شریعتهای گوناگونی بدست انبیاء اولوالعزم در زمانهای گوناگو  آمده است تا شریعت پیامبر آخر که اسالم اسدت

شود و در واقع دربرگیرنده هویت خاص جمعی از انسانها بر مبنای و گروهی با خط مشترک است که عمدتاً به پیروا  شریعتها اطالق می هم به معنی جمعیت

 21«.20سلوک و آیین ویژه آنهاست

 

التدین رولیزیدو  از ریشده  . تدرم22 "امر پرداخت  و کیش طبیعتی برتر اسدت کده امدر الدوهی مدی ندامیم "دین برای نخستین بار توسط سیسرو  به عنوا  

religioدر زبدا  چیندی اصدطالح   23به رابطه انسا  با خداست. در قرا  اصطالح دین که معادل رولیژیو  قرار میدهندد، بده احکدام خداوندد ارجداع میدهدد .

                                                                                                                                                                                           
14 Gesenious, A Hebrew & English Lexicon, Boston and Newyork, Houghton Meiflin Company, 1906, P 

192 
 

 51/6ذاریات/  15
 33 /9توبه/   16
 2/83آل عمرا /  17
 19 /3آل عمرا /  18
 575، ص 5قمری، ج  1393طباطبائی، محمدحسین، المیزا  فی تفسیر القرآ ، بیروت، اعلمی،   19
  ارائه شد. 90-1389مطالب این بخش از کنفرانس کالسی آقای محمدحسین بادامچیا  در کال  جامعه شناسی دین مقطع ارشد   20
 شمسی 1380مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهرا ، دارالکتب االسالمی ،  21

22 Cicéron, De l'invention oratoire, II, 53 : « Religio est, quae superioris cuiusdam naturae, quam divinam 
vocant, curam caerimoniamque affert »., cf. Jean Grondin La Philosophie de la religion, Paris, PUF, coll. 
Que sais-je ?, 2009, p. 66-73  
23 Mohammed Ali Amir Moezzi (dir.), Dictionnaire du Coran, Robert Laffond, coll. Bouquin, Paris, 2007, 
article « Religion », p. 740-741 ; voir aussi Yvonne Yasbech Haddad, « The conception ot the terme dîn in 
the Qur'an », Muslim World, n°64, 1974, p. 114-123 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cic%C3%A9ron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Grondin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohammed_Ali_Amir_Moezzi&action=edit&redlink=1
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zōng jiào بودیسم هم به عندوا  یدک دیدن شدناخته . 24در اوایل قر  بیستم  معادل رولیزیو  بکار رفت و بیشتر معطوف به آموزه های یک کمونوته است

اما در بودیسدم اساسدا بحدث   25میشود در حالیکه در ا  مفهومی به نام الوهیت و خدا غایب است. برخی از بودیسم به عنوا  دینی الحادی یا بی خدا نام بردند.

  سخن گفتن از بودیسم به عنوا  تصور خدا بده عندوا  واقعیدت خدا یا بی خدایی مطرح نیست و به عنوا  راه میانه شناخته شده است.و برزخی حتی از امکا

  غایی، امر مطلق، یا نیروانا.

آمده دین در گاتهابه معانی مختلدف « دئنا»مکرر واژه  اوستاهای تها و دیگر بخشو گا سانسکریتدین یک واژه فارسی است که به عربی راه یافته است. در 

 اوسدتاییباطن انسا  است. واژهای دین از واژه  ٔ  است و بمعنی اخیر دین یکی از قوای پنجگانه کیش، خصایص روحی، تشخص معنوی و وجدا  بکار رفته

واژه دئنا به معنی دین و نیز نیروی ایدزدی بازشناسدی  اوستارسد. در به معنی اندیشید  و شناختن می« دا» کارواژهگیرد. خود واژه دئنا به ریشه دَئِنا ریشه می

ها(یی گوناگونی از این واژه بر میخوریم مانند: دین آگاهی، دین بُدرداری به همکردها )ترکیب پارسی میانهو نیز  زبا  اوستاییاست. در نیک از بد گزارش شده

گوید کده از ( و جز اینها. البته نظریه دیگری نیز میاوستابیست و یک گانه  یشتهای)نام شانزدهمین یَشت از  دین یشت)کردار دینی(،  دینکردش دینی(، )نمای

کندد کده دیدن در اصدل همدا  در مورد دین بحثدی می قلمروی وجدا در کتاب  کوبعبدالحسین زرینکه به معنای وجدا  است. است واژه دئنا گرفته شده

 ها است.وجدا  انسا 

 برج بابلی تصویر بخشی از سفر تکوین است در تورات زمانی که زمین تنها یک زبا  داشت و کلماتی واحد. 

پوزیتیو. یعنی دینی که باید بر اسا  خرد انسانی باشد و دینی که بر اسا  مشاهده بدسدت مدی با الک و هیوم تفکیک میا  دین طبیعی و دین  18در قر  

فلسفه ی دین با کانت، هگل و شالیر ماخر. که مارکس  و الهیات مسیحی را تحت تاثیر قرار داد. اصطالح سانسکریت دارما، هم بده معندای  19اید. در قر  

بیشتر معادل اموزش است. در چین این کلمه معادل پنج دیدن  zōng jiàoیا زونگ جحیایو،  sinogrammeگرام  ایما ، هم قانو  و هم دین.  اما سینو

 است: بودیسم و تائوئیسم و اسالم و پروتستانتیزم و کاتولیسیسم. 

  

ی به نیازهای جامعه ست. دین پاسخاباورها و اعمال. وبر: نظام مند کرد  زندکگی در جهانی که امر غیر عقالنی همواره حاضر  تعریف دورکیم: نظام همبسته

لو امر دیندی در امدر مد هم به  رفاست. نفی جادو به عنوا  تکنیک رستگاری در نتیجه ی عقالنی شد . این هقالنی شد  میتواند هم به افسو  زدایی بیانجا

  مال اجتماعی.عقالنی. دورکیم به انچه ادیا  پیشنهاد میکنند تا باور کنیم و وبر بیشتر به امر قابل مشاهده تکیه میکند و اعغیر 

مشکل محدودیت تعاریفی اسدت کده در جامعده شناسدی دیدن وجدود دارد یدا  26، ارویو له ژه مقاله ای دارد تحت عنوا : ایا باید دین را تعریف کرد؟ .1987در 

 ا  ارائه تعریفی جدید در دین. اسمیت می گوید این اصطالح ابداع شده توسط محققا  برای نیازشا  به تحقیق.   امک

 

 

 

                                                           
24 Vincent Goossaert, « L'invention des « religions » en Chine moderne » in Anne Cheng (dir.), La 

pensée en Chine aujourd'hui, Paris, Gallimard, folio essais 486, 2007, p. 188  
25 Danièle Hervieu-Leger, Faut-il définir la religion ? [archive], Questions préalables à la 

construction d'une sociologie de la modernité religieuse, in Archives des sciences sociales des 
religions. N. 63, janvier-mars 1987, p. 11-30. nri Arvon, Le Bouddhisme, PUF, coll. Quadrige, 2005 
26  
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
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 انسان دینی

Homo religious 

 ؛ 27رودلف اتو

 

 

 

 

 . امر قدسیمتأله و فیلسوف لوتری؛ شرق شنا )متخصص هند(. مورخ ادیا . نویسنده ی 

 امر مینوی. الهی. اراده. قدرت و مشیت الهی... همچو  ذات دین. وجه ثابت همه ادیا . 

 sui generisا؛ ایمان همچون پدیده ای  خودز

نده ی چیدزی یدزد... و سدازآنچه ما عقالنی می ندامیم، مدی گر ی عنصری با کیفیتی مطلق است که از همه"روح است، کاشفانسا  طبیعی/ انسانی که در 

 .  امر الهی. 19ص "وصف ناپذیر است

  :حس تعلقاولین مرحله 

  :جاللدومین مرحله. tremendum  

  :چیزی کامال  دیگر"امر مینوی/ الهی همچون سومین مرحله" 

 :جمال.  چهارمین مرحلهfascinosum تجربه ی دینی  . 

  "28ریشه های خاص غیر عقالنیتی که در دین وجود دارد، در اعماق روح انسانی، پنها  است. "

 مفاهیم: 

«numineux» mysterium tremendum / mysterium fascinosum  

 

 

 

 

                                                           
27 Rudolf Otto; 1869 - 1937 
28 Das Heilige / le sacre/ 1917 

Rudolf Otto (1869-1937) 
 شناس و مورخ آلمانیفیلسوف، شرق

 

 برخی متون منتشرشده به فارسی: 

 (1380همایو  همتی )ی ترجمه «مفهوم امر قدسی» -
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 ؛ 29ژرار وان در لو

 

 

 

 . 1925. مقدمه ای بر پدیدارشناسی دینروحانی)پاستور( هلندی. استاد تاریخ ادیا . نویسنده: 

 دین دو وجه دارد: 

 وجه رازآمیز 

 .وجه تجربه ی زیستی انسان   

مدی گویندد. سدیو هدا بده ا   مانااانسا  در برابر وجود یا چیزی قرار می گیرد که خارق العاده است. انسا  به این موجود نامی داده است: مالنزی ها به ا  

ونه اشخاص  و اشیایی کده . انسا  این قدرت را در عمل دیده و این که چگتائو. و چینی ها برکتمی گویند و اعراب به ا   اوراندا. ایروکوا به ا  واکاندا

خت یا سدنگ مقدد . با ا  برخورد می کنند را متاثر /مبتال کرده است. انسا  چیزها یا موجوداتی را که با این قدرت برخورد داشته اند را مقد  می نامد: در

 .  30دارد و رفتارش را بر مبنای آ  تنظیم می کنداعتقاد   امر قدسیآب یا آتش مقد . یا اشخاص... انسا  دینی انسانی است که به حضور نیرویی به نام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 G.Van der Leeuw 1890-1950 
30 La phenomonologie des religion. La religion dans son essence et ses manifestations. Trad. J.Marty. 

Payot. Paris. 1948.  

G.Van der Leeuw (1890-1950) 
 مورخ هلندیروحانی پروتستان و 
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 ؛ 31میرچا الیاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقدسی ] در هر از ابتدایی ترین تا تکامل یافته ترین ادیا ، از شماری تجلی های مهم امر قدسی، ساخته شده است. با شروع از ابتدایی ترین شکل تجلی ام» 

با هما  عمل رازآلود شئی، سنگ، درخت[ تا عالی ترین شکل آ  ] تجسد خدا در مسیح[، هیچ گسست واقعی در پیوستگی آ  نیست. از لحاظ ساختار، خود را 

                                                           
31 Mircea Eliade; 1907 – 1986  

Mircea Eliade (1907 – 1986) 
 مورخ تاریخ ادیان و فیلسوف رومانیایی

 

 برخی متون منتشرشده به فارسی: 

 (1368ی نصراهلل زنگویی )ترجمه «و دوباره زادن رازهای زادن ها و نمادهای آشناسازی:آیین» -1

 (1390( و عبدالرحیم گواهی )1372شاهی )الدین خرمی بهاءترجمه «دین پژوهی» -2

 (1374شاهی )ی بهاءالدین خرمترجمه «المعارف دینی مقاالت دایرهفرهنگ و دین: برگزیده» -3

 (1388(/ بهزاد سالکی )1375گویی )ی نصراهلل زنترجمه «مقدس و نامقدس» -4

 (1376ی جالل ستاری )ترجمه «اله در تاریخ ادیانرس» -5

 (1378ی بهمن سرکاراتی )ترجمه «ی بازگشت جاودانهاسطوره» -6

 (1381ی رویا منجم )ترجمه «اسطوره، رؤیا، راز» -7

 (1382) ی مانی صالحی عالمهترجمه «از جادودرمانگران تا اسالم» -8

 (1383)ی سمن میرزایی ترجمه «شناسی از دیدگاه ادیانفرجام» -9

 (1386ی مینا غرویا  )ترجمه «قرع و انبیق» -10

 (1386)ی جالل ستاری ترجمه «اندازهای اسطورهچشم» -11

 (1387عالمه ) ی مانی صالحیترجمه «متون مقدس بنیادین از سراسر جهان» -12

 (1388ی محمدکاظم مهاجری )ترجمه «تصاویر و نمادها» -13

 (1388ی محمدکاظم مهاجری )ترجمه «شمنیسم: فنون کهن خلسه» -14

 (1388پور )ی ابوالقاسم اسماعیلترجمه «اسطوره و آئین از روزگار باستان تا امروز» -15

 (1389ی علی صادقی شهپر )ترجمه «ی یوگایوگای پانتجلی: فلسفه» -16

 (1390( و مانی صالحی عالمه )1367ی نصراهلل زنگویی )ترجمه «افسانه و واقعیت» -17

 (1391ی مینا غرویا  )ترجمه «میزهنر اسرارآ» -18

 (1392ی مانی صالحی عالمه )ترجمه «لد و تولد دوبارهها و نمادهای تشرف: اسرار توآیین» -19

 

 همچنین: و
 (1389ی رضا دهقا  )ترجمه« جوانی بدو  جوانی» -20

 (1380ی محمدعلی صوتی )ترجمه« یک مرد، دوازده هزار رأ  گاو» -21
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است د واقعیتی که به جها  ما تعلق ندارد، در چیزهایی که بخش و قسمتی از همین جها  طبیعی  یا دنیوی  کامال دیگررو به رو می بینیم د تجلی چیزی که 

 «.  32ست

Hierophanie.  :.انسانها. اشیا. انات. گیاها اساطیر. نمادها. حیو تجلی امر قدسی. همگونی ساختار این تجلی، ناهمگونی  از نظر اشکال ظهور :مناسک . 

Theophanie.  .؛ تجلی خدا در مسیح 

 Phenemenologue/hermeneuteپیام آور.  /انسا  دینی: شاهد

 سدته اسدت، انسدا  مدذهبیو هندوز نتوانسکوالر شده است، خود را بی خدا، غیر مذهبی یا بی تفاوت می پندارد. اما اشتباه میکندد. ا انسا  مدر ، که بنیاداً»

l’Homo religiosus   حذف کند. او فقط انسا  مسیحی را خود رادرو christianus سدت. ایدن بددین مسیحی بوده[  حذف کدرده ا به راستی ] اگر

هدم هسدت: جامعده ی  گریاست. در عین حال ناتوانی اش در حذف انسا  مذهبی، نشانگر چیز دی  «païen»معناست که او بی آنکه خود بداند، همچنا  

بد، با گذر چند نسل رو بده زوال مدی تواند وجود داشته باشد و حتی اگر تحقق یا غیر مذهبی هنوز وجود ندارد، من به نوبه ی خود فکر میکنم  که هرگز  نمی

 «، از  ضعف اعصاب  یا با یک خودکشی دسته جمعی! کسلیرود، از 

 

 RELIGION مباحث حول لغت شناسی دین:  -

 religio   :ligare, religareکلمه التین: از افعال: پیوند زد . پیوند مجدد. 

 سیسرو : 

Religio   از legere ,  

religere  از  

 به معنای برداشت کرد . جمع کرد . یا برداشت مجدد. کشت. 

 که قابل ترجمه است.  بسیاری از منابع بر ترجمه ناپذیر بود  اصطالح رولیژیو  تکیه می کنند. به نسبت امر قدسی

 

 در جوامع قدیم: جدایی ناپذیری امر قدسی/امر اجتماعی -

Sacralite /Sociabilite 
 

نهادینده  ور این جوامع یک دین مشخص حاکم نیست بلکه ساخت اجتماعی با امر دینی درآمیخته است. در نتیجه می توا  فت که با خاص شدد  دیدن د -

و ا محصدور د امدر قدسدی رشدنش است که دین به تدریج به حاشیه رانده می شود. زمانی که یک دین مشخص با نهاد خاص خود شکل می گیرد. این فراین

 محدود می کند. در نتیجه این فرایند، دین به تدری مساله ی وجدا  فردی شد و نه زندگی جمعی و انتظام اجتماعی. 

Sacre residuel 

 دنی بود: مناسک به معنای رفتار نمادین و باورها به معنای مجموعه ارزشها. دو چیز اما حذف نش -

عی تغذیه می کند در نتیجه با تضعیف دین، این جامعه است که تضعیف می شود. از نظر وی، دیدن کدارکرد از نظر دورکیم: دین همواره از دینامیسم اجتما -

 . "علم چگونه می تواند منکر یک واقعیت شود؟"خود را از دست می دهد اما با این وجود علم نمی تواند دین را نفی کند چو :  33نظرپردازانه

 

 

                                                           
 121 . صاسطوره، راز، رویاالیاده.  32

33 speculative 
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 ژی دوبره دو تئوری: مارسل گوشه و خروج دین./ ر

 یک گزارش از دین: جغرافیا و جمعیت.

 تئوری غالب: از زوال دین تا بازترکیب امر دینی.

 دو چهره ی دین: معنویت گرایی بی شکل و بنیادگرایی.

 آیا بنیادگرایی را می توا  با بازگشت امر دینی توضیح داد؟

 هایی دارد؟ی می گذارد و چه کاستی گرایی چه کارکردهایی برای دین باقمعنویت 

 مساله ی هویت ها و جهانی شد .

 دو دیدگاه: دوبره و گوشه.

 .2003ش فدسی. کارکرد امر دینی آت. 2003دوبره: خدا، خط سیر/ تاریخ امر جاودانه)اترنل( در غرب 

 . 2001. / دین در دمکراسی. مسیر الئیسیته. 1985مارسل گوشه: افسو  زدایی از جها . تاریخ سیاسی دین. 

مدل تکمیدل نشددگی، ناکا"کده  "سوراخ بنیانگذار"وجود دارد. یک  "نقطه غیبت"، رژی دوبره، می گوید در هر کمونوته ی سیاسی یک 1980از سال های 

د. و امدر لیل میدهونیکاسیو  تفوجود شناختی را شاخص میکند و در عین حال وحدت و انسجام آ  را تضمین میکند.  در جهانی که کمونیو  را به کم "بود 

 اخواند.  سمبلیک را به امر اطالعاتی می بایست فدسی نهادهای سکوالر مقل جمهوری و الئیسیته و مدرسه و موزه  و مرز... را فر

ی هادهای عمدومناز نظر وی  از نظر گوشه، شرط ظهور دمکراسی به عنوا  جامعه خودمختاری فردی و جمعی، افسو  زدایی از جها  و خروج دین است. اما

سا  ا  بوده کده گ می شوند. چرا؟ چو  دین کانو  نوع دوستی و دگر دوستی بوده است و و بر ادارند کم رن سیاسی هستند،-که وارث مجموعه ی الهیاتی

از دسدت مدی دهندد.   اررند نفش خود خودمختاری امر سیاسی ممکن می شده است. اما امروز در برابر فردگرایی رو به رشد و جهانی شد  بازار، این نهادها دا

خدا بلکه در برابدر  نه در برابر اگر ما بخواهیم فدرت تصمیم گیری جمعی دمو  را حفظ کنیم، می بایست به شکل پارادکسیکالی ماتریس جاودانه ی تعلق را

ست کده باهدث ای. این تنها امیدی االری ممکن نیست جز تحت لوای سازشی با دگرساالری )هترونومس-خود نهاد حفظ کنیم. به عبارت دیگر، خودمختاری

 میشود اصل اومانیزاسیو  به جریانی ضد اومانیزاسیو  بدل نشود. 

است. امر فدسی  انسانی کامل رژی دوبره: مارسل گوشه باید سفر کند.سفر نرو  ها را روغن کاری می کند. می گوید: زندگی یک مفهوم کم است، وجودهای

!. هر کمونوتده ی رپری باز کردککاربردی است. نمی توا  در مفبره ی سرباز گمنام تخم مرغ پخت یا در سردر آشویتز یک انتزاع است اما مکا  های فدسی 

ی رفدرانس  هری، یدک نفطدهانسانی چه مذهبی چه بی خدا، ساکریلژ، و توعین به مفدسات دارد که باعث می شود شما را محکوم کنند. در هر کشدور و شد

م تا امر نامتغیر ای عکس گرفته ، فهرما  یا اسطوره بنیانگذتر که هویت بخش است.  من از این تنوع و متغیرها مکا  های فدساسطوره ای هست. یک وافعه

 را نشا  دهم. 

دین خداست رای ما ب در یونانی.  امر فدسی به نسبت دین امر پیشینی است. دین یک کلمه التین است که ترجمه ی چینی ندارد. نه در عبری نه در فارسی نه

د ین چیزیست که به افرای ماند چو  امو متن و کلیسا و باورهایی که بعد امدند.  در عصر سمگی دین نبود اما امر فدسی بود.  و وفتی دین می رود امر فدسی 

 اجازه میدهد با هم زندگی کنند. با سکوالر شد  ما از امر فدسی دور نمی شویم. 
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ها  مدا جهدا  خدروج از شه می گوید جگویا کوه...همه از یک اسطوره یا تاریخ اسطوره ای حرف میزنند.  از ا  گریزی نیست. پیامبر، پدر وطن، مفبره، دیوار 

 دین است اما جها  ما کجاست؟

سدالم گراهدا مدی اد بده پیدروزی در افریفا، امر نبوی سازنده ی و استحکام بخش امر سیاسی است. در بسیاری از کشورهای اسالمی انتخابات در شدرایط ازا

ا  است. هندد سدرزمین ادید تولد دوباره انجامد. در امریکا ، اوباما توسط دو پاستور تفدیس میشود برای اطمینا  بیشتر! در چین کنفسیونیسم از پایین در حال

تدرین بخدش جهدا   نجا دینامیکست اما ایاست....شوخی نکنیم! کجا دین در حال خروج است؟ بله! در دماغه ی کاتولیک اسیا ، د  کامیلو، در حال خروج ا

 نیست!

یش اتنا ست که اتن اهاباراتا؟ کمنیاز به فدسی مساله ی فرد نیست، مساله ی گروه است. ایا اسرائیلی بدو  تورات هست؟ جها  عرب بدو  فدا ؟ هنر بدو  

 ستیم. را زنده نگه میدارد. این کیش سقراط را کشت.  برای ساخت سیته نیازمند ساکرالیته ه

نسه این من است امدا رادر فمن و ما. -والری می گوید دو چیز جها  را تهدید میکند: نظم و بی نظمی.  من هم می گویم دو چیز جامعه را تهدید میکند. فرد

 در امریکا نه چو  

One nation under god. 

ش رها شدده ااتم های سازنده  ن سیاسی و ملی از هم گسیخته. مولکول ازمن ملی در فرانسع تفد  یافت. فدسی شد. از ا  زما  دیگر م 1968تا  1970از 

  است و هر فردی به نحوی جوری خود را می سازد. برای باهم بود  نیازمند تعلق هستیم. 

د. ر مولد ایت اهلل میشونید بیشترف کغدر اتوپی لیبرال کارت اعتباری جانشین کارت ملی شده. پایا  اسطوره های بنیانگذار. هر چه یک کشور را با کوکاکوال 

مدا ح ایدئولوزیکش. و بازوی مسل جها  تکنیک و افتصادی شباهت میسازد و ناسازگاری.  باید دوباره به امر فدسی اندیشید.  حفوف بشر شده دین جدید غرب

 اش حمله ی امریکا به نیست. نتیجه حف داشتیم در برابر مای نژادی هیتلری و مای طبقاتی... اما بشری ساختیم که نه زبا  دارد نه حافظه و فرزند کسی هم

ر عالمیده جهدانی خقدوق بشدح بر ار تاریافغانستا  و مقل ناپلئو  که می خواست اسپانیا را مدرنیزه کند و انداختنش بیرو .  همه ی انسانها فرار نیست در اخ

مدن نبدود. خدانواده ی  مدا خدانواده یاقسم بخورند. لحظه ی برادری. اولین شکل برادری که پیدا کردم در انفالب بود و انترناسیونال بود. یک خانواده بدود. 

 کمونوتده هدا را نبایدد ی حافظه. ایند. از شر کمونوته هاناسیونالیسم التین و امریکایی بود. زیر پرچک سرخ.  اما به راختی از شر اتنو  نمی شود خالص ش

 ایدالیزه کرد اما فراموسش هم نباید کرد. 

یو . چده گدوارا. سم بازگشت به نوستالزی یک حس انفالبی است. محافظه کارها نوستالزیک نیستند. نیروی فعال تاریخ از نوستالزی شکل می گیرد. سیونیس

 بولیوی. اوباما و لینکن. 

وبداره بدرادری د برای اینکه    زدایی نمی شود چو  همیشه تخیل نقش دارد. افسو  زدایی گذار از افسو  زدایی یکی به افسو  گری یکی دیگر است.افسو

  بیاید ما به جنگ نیاز نداریم اما به مواجهه نیاز داریم. این هزینه ی ساخت ماست.  
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 دین "ایده"تاریخچه 

 شکل گرفت؟ دین چگونه )ideé(*ایده 

Ideé  یاconcept    از ریشهconcevoirبه معنای تکوین، نطفه بستن 

 ترجمه شده است به مفهوم، ایده، فکرت، روح اندیشه گر، آرما ، مُثُل )در معنای افالطونی(، دیدار

 اطفی مواجهیم.ع-حسیایده، معادل فکر نیست، به آرما  نزدیک تر است. در ایده با تقلیل بار اندیشه و افزایش بار 

ت ولی ایده آ  جود داشته اسدین چگونه شکل گرفت یعنی ایده دین نسبت به دین یک امر پسینی است؛ یعنی دین به طور طبیعی و "ایده"وقتی می گوییم 

دا و قابل تفکیک جه است؛ بخش بود امر متاخرتری است. در واقع دین در ابتدا به شکل امروزی اندیشیده نمی شده است. در دورا  پیشین دین هما  زندگی

 آ  نبوده است.

المی به این معندا در فرهنگ اس دین در فرهنگ سمیعی= امر قدسی )در نزد دورکیم و دورکیمی ها اهمیت دارد، در نگاه دورکیم امر قدسی یعنی امر جمعی(

 به کار نمی رود.

 در دیکسیونر ادیا  religionر.ک. مقاله 

 :تاریخچه ایده دین* 

 کنند. بخش تقسیم می 4در بحث تاریخی غالبا تاریخ را به 

 

 *تاریخ ها حدودی است.

 پس ما هم تاریخچه ایده دین را در این چهار بازه زمانی بررسی می کنیم:

 دورا  باستا :

 منظور از دورا  باستا ، یونا  و روم باستا  است.

 یونا : نقطه عزیمت غرب

(5قبل از قرن )دوران باستان 
5از قرن )قرون وسطی 
(15تا قرن 

از )دوران مدرن 
ا روشنگری ت/ رنسانس

(20قرن 

20قرن )دوران معاصر 
(21و 
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 )ترجمه شده است به الوهیت، رب النوع گری( Divinitéنام یک ایده ای به وجود می آید به  -1

 به معنای خدا در کل به معنای چندخدایی/ شرک( theoاز ریشه  theiبه معنای چند،  poly) polytheismeیک نوع 

زدیدک نرومته، آنقدر بده بشدر پادربشر مثل دا، مها: پدرخ تیتا  خدایا  با بشر تعامل داشتند، آ  قدر به بشر نزدیک بودند که می توانستند با بشر ازدواج کنند:

 بودند که مثل انسا  ها فریب می خوردند.

د بدا خددایا  ا مدی توانسدتنانسا  ه برخیبه وجود آمد: اعتقاد به وجود واسطه میا  خدایا  و انسا  ها.  واسطه گریسه قر  بعد: نوعی نظام  -2

 ارتباط برقرار کنند. 

 .رفت: داستا  برج بابل ین نقطه ممکنعروج کردند: در آسما ،در باالی تپه ها، کوه ها. برای دسترسی به آنها باید به باالترخدایا  به باالترین قسمت ها 

 *ایده خدایا  همیشه در یونا  وجود داشته است ولی رابطه آنها با انسا  ها متغیر بوده است.

 به معنای پیوند( lian)از   religionروم: ایده 

 

 ی:قرو  وسط

 با امپراطوری روم  religionپیوند ایده 

 راگیری.ایجاد می شود: هم به معنای امپراطوری هم به معنای جها  شمولی، ف (imperial)در ادامه مسیحی شد  روم ایده اَمپریال 

 استفاده از این ایده برای برقراری نظم عمومی

 در اینجا سه ایده هم زما  شکل می گیرد:

Cicrèon
•religion حس قلمرویی از چیزهاست که

.را در شما بر می انگیزداحترام 

Lucrès
•religion وعده و و تهدیدهانظامی است از

وعیدها
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که به معنای جهانی است( از دین برای برقراری نظم  catholicیا واژه اجتماعی است. ) -اسیاصال ایده امپریال یک ایده سی  -میدین= نظم عموالف( 

 . وبر قابل بررسی در کار -بهره جسته می شد

 بیش از همه افت کرده است چرا که دین و دولت از هم جدا شده اند.در حال حاضر *این ایده 

نسبت دوگانه با  ت جمعی. دارایبدو  هیچ گونه زیس فردی: دین به منزله امر خصوصی و فردی. به دنبال آرامش روح است، به دنبال نظم ایده عارفانهب( 

 دنیا

: دسخن می گوید "وق محورذدین داری "بدو  هیچ گونه پیوندی با دنیا. این ایده کلید فهم وبر است؛ آنجا که از : (Monastique)ایده رُهبانیت  پ(

 منظور از دیندار ذوق محور کسانی است که کار و بارشا  فقط دین است، کسای که خود را وقف دین می کنند.

دت عبدا "زهای خاصرو"مقد  )مثل امپراطوری مقد  روم(، شکل گیری  "مکانهای"در قرو  وسطی است که تمایزیافتگی ایجاد می شود: شکل گیری 

 )مثل یکشنبه ها(

یسدت، تمدد  ینی تبدیل می شود به یک پدیده تمدنی. وقتی از اروپا سخن به میا  می آیدد منظدور دیدن مسدیحی ندملتها پدیده -دولتبعد از شکل گیری 

 مسیحی است.

 اصالحات کالو  و اصالحات کلیسای انگلیکن دین را به امر دینی تبدیل می کند.

 :دورا  مدر 

 (16از رنسانس )قر  

 ها ismeشکل گیری 

 ضعیت سه کشور قدرتمند اروپایی بدین گونه بود:و 18در قر  

 انگلیس: انطباق کامل دین و تمد  )شاید به خاطر رفرم کلیسای انگلیسی(

 فرانسه: تقابل دین و  تمد 

 مطرح است. (kulture)آلما : واژه تمد  در اینجا مطرح نیست، واژه فرهنگ 

 در عصر روشنگری دین در تقابل با خِرَد بود.

 نسانس دین در تقابل با علم بود.در دروا  ر

 از هگل به بعد فلسفه دین مطرح می شود

 ا  می شودبه بعد اندیشه دین بی 18-19از قر  

برای مثال( دینی از وقتی که نهاد دین به وجود می آید سایر امور غیردینی می شوند. قبال همه جا مقد  و دینی بود، در اینجا تنها یک منطقه خاص )کلیسا 

 است.
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 :دورا  معاصر

 شکل گیری معنویت گرایی های جدید، فردگرایی دینی، بنیادگرایی، جریانات شورمندانه

 

 

 تاریخ یا علوم دینی:

 Religionswissenshaft الگوی فرانسوی: تاریخ یا تاریخ تطبیقی ادیا / الگوی آلمانی: 

فرهندگ بده فرهندگ دیگدر. تکیده بدر مدردم شناسدی. تدایلور. فرهندگ : تحول تددریجی یدا انتقدال از یدک 35یا اشاعه گرا 34. تئوری تکامل گرا1

  36.1871بدوی

 . تکیه بر سنت دینی.38. منشا همه ادیا  یک دین وحیانی است. مکتب وین. اشمیت.37. تئوری وحی گرا2

 ناپذیری تجربه دینی. اتو. واندرلو. الیاد.: ملهم از سنت المانی. در واکنش به پوزیتیویسم قر  گذشته. تکیه بر تقلیل 39. رویکرد پدیدارشناسانه3

 وح انسا . یونگ. ر. بیا  مکانیز پسیشیک 40. روا 4

در حال حاضر، توجه کمتری به جستجوی ریشه ها و مبنای دین می شود بلکه توجه بیشتر بر آ  چیزیست که یک فرهنگ را از فرهندگ دیگدر 

یی ای که در انسانشناسی   انگلیسی جایگزین تحدول گرایدی شدد. معندای امدر دیندی را در تمایز می کند. مثال در کار مالینوفسکی. و کارکردگرا

. توجده در 41"انسانشناسدی سداختاری"کارکردی که این امر در مجموعه فرهنگی ایفا می کند، جستجو کردند. ساختار گرایی. کار لوی اسدترو : 

 دیگر امور را با هم مقایسه نمی کنند بلکه ساختارها را مقایسه ی کنند.  اینجا به ساختارهاییست که امور مشخص را سازماندهی می کنند.

 

 : دین همچون امر فرهنگی

نشدمولند، امدا بدا ن حدال کده جهامشکل در ادیا  جهانیست که فراتر از فرهنگهای خاص و دوره های تاریخی و جوامع انسانی، عمومیت می یابند. اما در عی

یا بودیسم از ند به  ه فتوحات بودکوبرو شدند. در برخی از مناطق گسترش یافتند و در برخی خیر. مثال اسالم به جایی رفت محدودیتهایی برای گسترش خود ر

 رد. چین و ژاپن رفت. دین را نمی توا  از فرهنگ میزبا  و میهما  جداکرد. آنکه حامل دین است و آ  که آ  دین را می پزی

Dario Sabbatucci. Etudes religieuses. E.U 

                                                           
34Evolutionism 
35 Diffusionnisme 
36 Culture primitive 
37 Revelationisme 
38 Schmidt 
39 Phenomenology 
40 pychologism 
41 anthropologie structurale 
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 گرایشات جدید

 

ه حدوزه هدای معرفدت ر مرجع در همدبرای انسا  مدر ، خدا دیگر تنها توضیح غیر قابل اجتناب نیست. خدا دیگر جایگاهش را در امر روزمره ندارد. خدا دیگ

سی، یر عقالنی، به امر قدیاز به امر غننیست. رشد علوم، فرد گرایی، سکوالریزاسیو ، راسیونالیزاسیو ، شهرنشینی،  جایگاه دین سنتی را تنگ کرده است. اما 

 به افسو  مجدد، همچنا  حاضر است. 

 

 سکوالریزاسیو . به قر  داد .  به دنیا داد . انتقال اموال کلیسا به حوزه ی ععمومی. 

 شش کاربرد سکوالریزاسیو  را در ادبیات علمی تفکیک میکند: 42جا  سومرویل

است.فرایندی که در طی ا  وجوه مختلف اقتصادی، سیاسدی،  43کوالریزسیو  به معنا تفاوت گذاری.زمانیکه از ساختارهای کال  اجتماعی صحبت میکنیم س1

 ثانونی، اخالقی... جامعه از یکدیگر متمایز و تفکیک می شوند. 

اروارد  کده یدک هد دانشگاهمثال  . وقتی از نهادهای فردی سخن می گوییم سکوالریزاسیو   می تواند به معنای انتقال یک دین به یک نهاد سکوالر باشد.2

 نهاد دینی بود و اال  یک نهاد عرفیست.

 تها ی خیریه. ت مثال فعالی. وقتی از فعالیت صحبت می کنیم، سکوالریزاسیو  به انتقال نوعی از فعالیتها از حوزه ی دینی به حوزه ی سکوالر اس3

وی ارجداع غدغه هدای دنیدددغدغه های فرجامین انسا  در خصوص رستگاری، به . در زمینه ی ذهنیات و دغدغه های قکری، سکوالریزاسیو   به تبدیل 4

 میدهد.  مثال اینکه نتایج دنیوی کار برایما  مهم است و نه تبعات اخروی آ . رفتن به سوی سبک زندگی دنیوی.

 ا.. در سطح جمعیتی، زوال و عقب نشینی دین از بخش های معمی از جامعه.  و نه تفاوت گذاری حوزه ه5

 . وقتی از دین حرف میزنیم، سکوالریزاسیو  مربوط به کل دین می شود و نه یک دین مشخص. 6

 تاریخ این فرایند:

 سه دوره ی مشخص سکوالریزاسیو  اموال کلیسا:

 . 16رفرم پروتستا  در قر   .1

 دوره ی انقالب فرانسه. .2

 : الئیسیته: تفکیک کلیسا و دولت.  1905در فرانسه قانو   19در پایا  قر   .3

 مفهوم سکوالریزاسیو  در فلسفه:

 45هانس بلومنبرگ.) مشروعیت عصر جدید( 44در فلسفه سیاسی الما  قر  بیستم: کارل اشمیت. کارل لویت. )تاریخ رستگاری/نجات(

                                                           
42 John Sommerville C. J. "Secular Society Religious Population: Our Tacit Rules for Using the Term 

Secularization. Journal for the Scientific Study of Religion 37 (2):249-53. (1998) 
43 différenciation 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Sommerville&action=edit&redlink=1
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 حیات انسانی با وجه گناهکار او.  در عهد جدید. سنت پل.  وجه سکوالوم. وجه دنیوی

saeculum, le siècle grec aiôn, Romains, 12, 2 

دی کده در طدی ا  عنا کده فراینداصطالح بازگشت به قر  یعنی بازگشت به جها  پروفا . سکوالریزاسیو  در اینجا با الئیسیزاسیو  یکی می شود به این م

قابل روئیدت اشداره  رایند مرئی ووالر بدو  هیچ ارجاعی به امر قدسی کنار می رود. سکوالریزاسیو  به فمحتوای الهیاتی به نفع سبک های جدید زندگی سک

 ست از هر گونه ارجداعیاخالق و سیا دارد که  از پایا  قرو  وسطی اغاز شده و در طی ا  فعالیت های انسانی  که با حوزه ی دینی وابسته بودند مثل هنر و

ی و نده بدا امدر اسدتعالی ود را با خدودتعالیی  قطع ارتباط میکنند. سکوالریزاسیو  بهخ معنای امروزی به فرایندی ارجاع میدهد که خبه امر قدسی  یا امر اس

 توضیح میدهند و تعریف میکنند. امر ایمنانت.

ی منی سازی جها  توضیح زدایی و عقال در جامعه شناسی سکوالریزاسیو  به فرایند کاهش تاثیر ادیا  در جامعه اشاره دارد. وبر این فرایند را در متن افسو 

 دهد. 

 46(1922کارل اشمیت: همه مفاهیم تئوری مدر  دولت مفاهیم الهیاتی سکوالریزه هستند. )الهیات سیاسی 

. اخیرا رویکرد جدید به سکوالریزاسیو . برخی از متالها  ا  را شرط ایمدا  میدانندد. مثدل ژا  باتیسدت متدز. .IIاسیو  جدیداز زما  ژا  پل کلیسا: اوانژلیز 

 : سکوالریزاسیو  وجوه مثبت دارد. پیوست به مسیحیت دیگر  در نتیجه ی یک کنفرمیسم اجتماعی نیست بلکه یک انتخاب شخصی است. 47بوبرو

 

 

ثار در خصوص سکوالریزاسیونترین آمهم -  

1. Herberg, Protestant-catholique-jew (1955) 

2. Pfautz, The sociology of secularization (1955) 

3. Luckmann, Neuere schriften zur religionssoziologie (1960) 

4. sabino Acquaviva, Lecclisi del sacronella civilta industrale. milan (1961) 

5.Talcott Parsons, Christianity and modern Industrial society (1963) 

6. Le bras, Déchristianisation, mot fallacieux (1963) 

7. Harvey Cox, The Secular City (1965) 

                                                                                                                                                                                           
44 Karl Löwith, Histoire et salut, Gallimard, 2002 
45 Hans Blumenberg, La Légitimité des Temps Modernes, Gallimard, 1999 

 
46 Carl Schmitt, Théologie politique, Gallimard, 1988. 

 
47 Jean Baubérot : « Benoît XVI oublie l'aspect positif de la sécularisation », La Croix 

http://www.la-croix.com/Jean-Bauberot---Benoit-XVI-oublie-l-aspect-positif-de-la-sec/article/2431012/55352
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8. Lubbe, Sakularisierung (1965) 

9.Brayan Wilson, Religion in secular society (1966) 

10. Peter Berger, the sacred canopy(1967) 

11.Bellah, Civil religion in America (1967) 

12. Luckmann, The invisible Religion (1967) 

13. Shiner, The concept of secularization in empirical research (1967) 

14. Mattes, Religion und gesellschaft (1967) 

15. Habermas,Technik und wissenschaft als ideologie (1968) 

16. Bourdieu, Genèse et structure du champs religieux (1971) 

17. Wilson, Aspects of secularization in the west (1976) 

18. Isambert, La secularization interne (1976) 

19. Bell, The return of sacred (1977) 

20. Luhmann, funktion der religion (1977) 

21. Fenn, Toward a theory of secularization (1978) 

22. Dobblaer, Secularization: A multi dimentional concept (1981)  

23. Ferrarotti,Il mito della secolarizzazione (1984) 

24. Starck & Bridge, The Future of religion (1985) 

25. Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde (1985) 

26. Hervieu-leger, Vers un nouveau christianisme? (1986) 

 

 مراجع الهیاتی بحث در خصوص سکوالریزاسیون

1. Freidrich schleimacher.  

2. Riltsch et la théologie libérale 

3. Ernst Troeltsch 

4. Karl Barth 

5. Bonhoeffer  

6. Rudolf Bultmann 

7. Freidrch Gogarten 
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8. John Robinson. Honest to God. (1963) 

EVEQUE Woolwich. BEST SELLER. + De 350000livre vendu et publie en allemand, français, 

suédois, hollandais, danois italien 

Thèse central: nous devons nous débarrasser de la vision mythologique de l’univers a trios 

étages, et accepter le fait que Dieu n’est pas situe quelques part dans l’espace ni là-haut ni out 

There, mais qui lest ce que Tillich a appelé l’ultime réalité ou le fondement de notre être. 

1963.p29 

 

9. Harvey Cox, The Secular City,(1965) 

Thèse centrale : La sécularisation et l’urbanisation sont deux phénomènes étroitement lies. 

Sécularisation= effondrement de la religion traditionnelle, relâchement de l’emprise des 

 

 گرایشات جدید:

 . وجه شورمندانه. در جنبش های جدید دینی. 1

Emotionnalisme 

وبری/عرفدا  گرایدی  انشناسدی/فرقهتجربه دینی. مومن نه نهاد. توجه به دنیا. تصدیق کننده نظام اجتماعی. سیال بود  عضویت. انحصار گرا نیستند. طب/رو

 ترولتچ. دینداری موازی.

 

 .فردگرایی دینی. که وجه غالبش التقاط و ترکیب است. هر کس دین خود را می سازد. 2

Individualism religieux 

 بازگشت به اشکال انتگریسم یا فندمانتالیسم.  :.در واکنش3

Integrisme/fondamentalime/radicalisme/orthodoxie 

 .اکومونیسم. تقریب گرایی4

Oeucumunise 
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 «شناسی دینچیستی جامعه»

 

 

ن . چدرا اید2و جامعده دارندد؟  عملکردهای مذهبی یک چنین نقش تعیین کننده ای در فرهنگ . چرا باورداشتها و1جامعه شناسی دین دو مساله اصلی دارد: 

 (2-1. ص 1377باورداشتها و عملکردها چنین صورت های گوناگونی به خود می گیرند؟ )همیلتو . 

 

 (1)واخ. ص خواهد گردید.نجانشین خداشناسی جامعه شناسی مکمل پدیدارشناسی، یا تاریخ ادیا  خواهد بود ولی هرگز جانشین آنها و به طریق اولی 

ها  یدا اشدکار فلسدفه دارد. اما پنبین فلسفه اجتماعی و جامعه شناسی باید تفاوت قائل شد. چیزی به نام جامعه شناسی مسیحی یا یهودی یا اسالمی وجود ن

این کاری است که  ی رفته شود وبا برنامه مشخص رفرم سیاسی یک اجتماعی مسیحی یا اسالمی یا یهودی وجود دارد.اشتباه خواهد بوداگر جامعه شناسی دین

 (12)واخ. ص  ی خواهد بود.اغلب در اوج تلیغات تعالیم اجتماعی انجام می شود. یک چنین برداشتی خیانت به خصلت واقعی ا  به مثابه یک علم توصف

 

ی جامعه تعریف و امر دینی کامالً به وسیلهو در آ  گیرد ادیا  می یاعلم مقایسه یهامواد خود را از داده جامعه شناسی ای که -است شناسیجامعهدر تنها "

 48."علوم اجتماعی شوند یتوانند جذب مجموعهشناسی است که علوم ادیا  میجامعه یو تنها به وسیله  -شودمی بیینت

 

 
 ده پرسش از جامعه شناسی دین:49

دین یا جامعه شناسی دینی؟جامعه شناسی  -  

جامعه شناسی دین یا جامعه شناسی ادیا ؟ -  

جامعه شناسی ادیا  توحیدی یا جامعه شناسی امور دینی؟ -  

                                                           
48.H. C. Puech et P. Vignaux Les sciences Religieuses in: Les sciences socials en 

France. Enseignement et Recherches, 1937.  Paris, Haemattan.  
 . 84. فروردین 17انتشار در خبرنامه انجمن جامعه شناسی. شماره  49
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جامعه شناسی دین یا علوم اجتماعی ادیا ؟ -  

آیا برای مطالعه پدیده های دینی باید دیندار بود؟ -  

روش تحقیق در جامعه شناسی دین. -  

رشته. منابع و مراجع -  

حوزه های مورد مطالعه جامعه شناسی دین. -  

دین چیست؟ -  

مالک تشخیص دین و غیر دین در جامعه؟ -  

 

 .84دین . فرور17خبرنامه انجمن جامعه شناسی. شماره سارا شریعتی؛ شناسی دین؛ ده پرسش از جامعهنگاه کنید به: 

 

 

 :حوزه های مورد مطالعه جامعه شناسی دین

  :53. پاگانیسم52توتمیسم /51فتیشیسم /50انیمیسمادیا  ابتدایی : 

  (56+پولیتئیسم55+ انتروپومورفیسم54)ناتورالیسم باستا  ادیا  باستانی: دین کیهانی میا  سنگی. دین مصریا . دین یونا 

 ادیا  شرقی: هندوئیسم/ بودیسم/شینتوئیسم/ کنفسیونیسم/تائوئیسم 

 ادیا  وحیانی: یهودیت/مسیحیت/اسالم 

 

 شناسی دین:جامعهمسائل اصلی 

. چرا ایدن 2ارند؟ دتعیین کننده ای در فرهنگ و جامعه  نقش. چرا باورداشتها و عملکردهای مذهبی یک چنین 1اصلی دارد:  جامعه شناسی دین دو مساله -

 (2-1. ص 1377های گوناگونی به خود می گیرند؟ )همیلتو .  صورتباورداشتها و عملکردها چنین 

 (1دید.)واخ. ص ولی جانشین خداشناسی نخواهد گرپدیدارشناسی، یا تاریخ ادیا  خواهد بود ولی هرگز جانشین آنها و به طریق ا جامعه شناسی مکمل -

نها  یا اشکار فلسدفه پین فلسفه اجتماعی و جامعه شناسی باید تفاوت قائل شد. چیزی به نام جامعه شناسی مسیحی یا یهودی یا اسالمی وجود ندارد. اما ب -

این کاری است که  ی رفته شود وجتماعی مسیحی یا اسالمی یا یهودی وجود دارد.اشتباه خواهد بوداگر جامعه شناسی دین با برنامه مشخص رفرم سیاسی یکا

 (12واخ. ص ) ی خواهد بود.اغلب در اوج تلیغات تعالیم اجتماعی انجام می شود. یک چنین برداشتی خیانت به خصلت واقعی ا  به مثابه یک علم توصف

                                                           
50 Animism .جا  گرایی. جا  بخشی. همزاد گرایی. اعتقاد به روح در قوانین طبیعی . 
51 Fetichism ..بتواره پرستی 
52 totemism 
53 paganism .پرستش ارباب انواع. شرک  
54 Naturalismeطبیعت گرایی 
55 Anthropomorphisme. انسا  انگاری. انسا  شکل سازی. همانند انگاشتن خدا با انسا 
56 Polytheisme .شرک 
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ی جامعه تعریف گیرد و در آ  امر دینی کامالً به وسیلهای ادیا  میهای علم مقایسهجامعه شناسی ای که مواد خود را از داده -شناسی استتنها در جامعه" -

 57."شوند ی علوم اجتماعیتوانند جذب مجموعهشناسی است که علوم ادیا  میی جامعهو تنها به وسیله  -شودو تبیین می

  

 

 تاریخچه جامعه شناسی دین

 

 سل جامعه شناسا ، دین را مرکز مطالعه خود قرار دادند: کنت، توکویل، مارکس،  دورکیم، وبر، زیمل.اولین ن -

و / مد امعه شناسی، موضوعش مطالعه تحول جامعه ی سنتی بود که هسته سخت آ  را دین می ساخت، در نتیجده کارشدا  مطالعده دیدن.  تدرولتچ/ج -

 . جنگ جهانی دوم.1945هالبواکس تا 

 کار جامعه شناسی: مطالعه فرایند سکوالریزاسیو .   -

 

 

 سالشمار این رشته در فرانسه. 

 40.000لعده ی .  لدوبرا مطا: انتشار یک پرسشنامه بیست و پنج صفحه ای در مجله بررسی تاریخ کلیسای فرانسه. برای شناخت دین توده های مدردم1931

 . به این نتیجه رسید که این تمد  در حال فروپاشی است. 1960ی کشیشی را آغاز کرد. تا سال  حوزه

 : انتشار اولین نقشه دینی مناطق روستایی فرانسه توسط فرناند بوالر.1947

 : بنیا  گذاری کنفرانس بین المللی جامعه شناسی دینی. در شهر لوو . توسط کشیشی به نام ژاک لوکلرک. 1948

 : بنیا  گذاری مرکز کاتولیک جامعه شناسی دینی در فرانسه  1952

و والت.  که نشریه  آرشیپمبر،  متر و : مرکز ملی تحقیقات علمی ، گروه جامعه شناسی ادیا  را تحت مسولیت گابریل لوبرا به وجود آورد. با دروش، ایزا1954

 جامعه شناسی ادیا  را بنیا  گذاری کردند. 

 نسه لیسانس جامعه شناسی خلق شد. قبال جامعه شناسی بخشی از لیسانس فلسفه بود.  : در فرا1958

 : به وجود آمد  یک مجله مرکز تحقیقات علمی به نام آرشیو جامعه شناسی ادیا 1965

 : مرکز کاتولیک جامعه شناسی دینی به انجمن فرانسوی جامعه شناسی ادیا  تغییر نام داد.1971

 ی را هم ضمیمه کدرد. ازو انسانشناس شیو جامعه شناسی ادیا  به  آرشیو علوم اجتماعی ادیا  به این دلیل که کم کم روانشناسی اجتماعی: تغییر نام آر1977

 این تاریخ به بعد جامعه شناسی ادیا  وارد نهادهای علوم اجتماعی در فرانسه شد. 

 ه ره نوآر.: اطلس آداب دینی کاتولیکها در فرانسه توسط ایزامبر و ت1980

 ناسی ادیا .شلمللی جامعه ا: تغییر نام کنفرانس بین المللی جامعه شناسی دینی به کنفرانس بین المللی جامعه شناسی ادیا . بعد جامعه بین 1981

 

 امر دینی بعد از دین: لوک فری و مارسل گوشه.

ی، ایما  و تجربه ی جامعه شناخت ل از قرار گرفتن در یک کادر جمعی. تعاریفمعنویت جدید غربی: فردریک لونوآر. پدیده ی فرقه ها، احسا  فردی دینی قب

مداق.کربن.  دورا . عروانشناسدی ا را از میدا  دینی خارج می کنند، در نتیجه اینها خارج از چارچوب سنتی خود را بیا  می کنند.  افسونگری مجددد جهدا .

 ث انسانشناسی.  یونگ. اعده ی حیثیت از وجه اسطوره ای جها  در مباح

                                                           
57.H. C. Puech et P. Vignaux Les sciences Religieuses in: Les sciences socials en 

France. Enseignement et Recherches, 1937.  Paris, Haemattan.  
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 فردگرایی: پارادایم دین در مدرنیته ی متاخر. کمپیش. 

 

 جامعه شناسی دین: از جامعه شناسی سکوالریزاسیو  تا جامعه شناسی مدرنیته دینی: 

 بحرا  دین از عصر روشنگری.

 

ت با ید اتو فرانس بود. کناد. جامعه جدت استعالیی رفرانس می داولین بحثها تقابل دین وعلم بود. جوامع سنتی هترو رفرانس بودند به  نظم اجتماعی به واقعی

 توجه به اینکه مشروعیت قدیم در حال فروپاشی است نظم جدید باید بر چه مبتنی شود؟ بر علم به جای دین. 

 اولین او

 انقالب فرانسه

 سکوالریسم انگلیسی

 کولتورکامف آلمانی بیسمارک ضد کاتولیکی

 تئولوژی لیبرال

 یسماکومون

 11شورای واتیکا  

 اینها همه تظاهرات تحول دین نهادینه در نتیجه ظهور عصر جدید بودند. 

نکدرد. امدا اعضدای  طالح اسدتفادهظهور علوم اجتماعی پوزیتیو/ که بحرا  دین را مقدمه ای بر ناپدید شد   دین می دانست. مثل کنت. اما کنت از این اص

 سکوالر سوسایتی در لند  از این ترم استفاده کردند. 

سدتفاده مدبهم. ا وتسدتا  کدرد. اخالق پروتستانی  و دو دفعه در فدرق پر ظهور تئوری سوسیولوژی کالسیک. وبر دو دفعه در جامعه شناسی دین سه دفعه در

نمدی کندد. مثدل  ترم استفاده کاهش دین. کاهش گرایش رهبانی گری. تضعیف ایدئال دینی. دنیوی شد . عمومیت یافتن. در تکوین دنیای جدید وبر از این

 ترولتچ. 

American catholic Sociological Society ACSS 

لیدک هدم رالف گاالگر بنیانگذارش می گوید جامعه شناسی علم دقیقه نیست و هر جامعه شناسی دارای یک فلسفه اجتماعیست در نتیجه جامعه شناسی کاتو

 Association for the sociology of religionاین گروه بده   1970یک نوع جامعه شناسی است  که با فلسفه اجتماعیش شاخص می شود. در 

ASR    .بدل شد. و رفت به سمت جامعه شناسی کاتولیسیسم 

نس روه کنفدرادر فرانسده گد مرد اما سالنامه چند سال بعد ادامه داشت. اهمیت تحقیقدات تجربدی. و کداهش تحقیدق بدر روی دیدن. 1917در اروپا: دروکیم 

معده ربی کمک هم کرد. پدر جاسی عمومی نبود بلکه به رشد کار تج. جامعه شناسی کاتولیک در واکنش با جامعه شناCISRانترناسیونال جامعه شناسی دین 

 وافقت کرد. مشناسی فرانسه گابریل لوبرا. خواها  یک تحقیق مفصل تجربی در خصوص کاتولیسیم بود. کلیسا اول مخالف بود اما کم کم 

 

 

 شناساندین و جامعه

 ایدئولوژی: مفهوم  کارل مارکس. فردریک انگلس. 

 نی سازی.افسو  زدایی.عقال: ماکس وبر 

 :امرقدسی. غلیا  اجتماعی. اخالق.الئیسیته. امیل دورکیم 
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 دورکیمی ها 

 سالنامه ی جامعه شناسی؛ 

 601909. نیایش59،1903. جادو1899، 58قربانی)و هوبرت(:  مارسل موس. 

 1941توپوگرافی افسانه ای انجیل ها در سرزمین مقد . : موریس هالبواکس  

  باتای. کییوا، لیریس.: قدسیکالژ جامعه شناسی  

 :1935 61عناصر جامعه شناسی دینیقدسی وحشی.  روژه باستید.  

 . 198763جامعه شناسا  باورها و باورهای جامعه شناسا ، 197162تکوین و ساختار میدا  دینی  پیر بوردیو:

 کتابشناسی منابع فارسی جامعه شناسی دین:

 .1383رهام. نشر مرکز. پصور بنیادین حیات دینی. امیل دورکیم.  .1

 .1382و روحیه سرمایه داری. ماکس وبر. رشیدیا . کاشانی. انتشارات علمی و فرهنگی.  یاخالق بروتستان .2

 1374اقتصاد و جامعه. ماکس وبر. عبا  منوچهری. مهرداد ترابی نژاد. مصطفی عمادزاده. تهرا . مولی.  .3

 1383مقدم مراغه ای. دموکراسی در آمریکا. آلکسی دو توکویل. رحمت اهلل  .4

 .1380عه شناسی دین. یوآخیم واخ. آزادگا . سمت. جام .5

 1388مقاالتی درباره دین. زیمل. ترجمه شهناز مسمی رست. ثالث.  .6

 .1377جامعه شناسی دین. ملکم همیلتو . محسن ثالثی. تهرا . موسسه انتشاراتی تبیا .  .7

 .1377سه انتشاراتی تبیا . ل ویلم. گواهی. تهرا . موسپا  ژجامعه شناسی ادیا .  .8

  1380جامعه شناسی دینی. دکتر توسلی.  .9

 .1380پور. انتشارات محقق. مشهد.  درآمدی برجامعه شناسی دین. محمدقلی .10

 . 1381عرفی شد  تجربه مسیحی و اسالمی. علیرضا شجاعی زند. انتشارات باز.  .11

                                                           
58 Essai sur la nature et la function du sacrifice. 1899. Avec Henri Hubert. Oeuvres. Vol.1. p.193-324. 
59 Esquisse dube theorie generale de la magie. Sociologie et anthroplogie. Avec Henri Hubert. 

1903..2006. QQQQQQQQQQ.QQ3-138  
60 La priere. 1909. Oeuvres.p. 357-524. 
61 Elements de sociologe relgieuse. Paris. Stock. 1997 
62 Genèse et structure du champ religieux, Revue Française de sociologie, 1971a, vol. XII, no 2, pp. 295-

334. 
63 Sociologues de la croyance et croyances de sociologues. Archives de Sciences Sociales des Religions, 

63/1. QQQQQQQ QQQQ 1987Q. QQ. 155-161  
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 .1381حسن محدثی.انتشارات کویر. دین و ساختار اجتماعی. کنت تامسو  و دیگرا . علی بهرام پور.  .12

 1382درآمدی بر نظریه های اجتماعی دین. عزیز بختیاری و فاضل سامی. اتشارات موسسه اموزشی پژوهشی امام خمینی. قم.  .13

 1383های دین و مدرنیته. سید حسین سراج زاده. طرح نو. چالش .14

 . 1383. درآمدی بر جامعه شناسی دین. فیل زاکرمن. خشایار دیهیمی. لوح فکر .15

 .1384دین و سیاست. موریس باربیه. امیر رضایی. قصیده سرا.  .16

 تامالتی جامعه شناسانه درباره ی سکوالر شد . هادی جلیلی. طرح نو.   .17

 1385نظریه های جهانی شد  و دین. مطالعه ای انتقادی. دکتر حسین کچوئیا . نشر نی.  .18

 .1386سارا شریعتی.  هانری دروش. ترجمه جامعه شناسی در مواجهه با دین. .19

 .1387 ترجمه حسن محدثی. جستارهایی در الهیات اجتماعی، اثرچارلز دیویس، ،دین و ساختن جامعه .20

  .1388دین و جامعه ی صنعتی پیشرفته؛ جیمز آرتور بکفورد. ترجمه ی فاطمه گالبی. تهرا . کویر.  .21

 1395نی.  گرداورنده و مترجم علیرضا خدامی. تهرا . نشردین در جوامع مدر .  .22
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 نکاتی در زندگینامه

 [(1857-1798بیست سال بعد از کنت )] 1883-1818مارکس: 

دکتدری در فلسدفه. 1841یشود. در مریشه های ربانی. هم مادر هم پدر. بی تفاوت از نظر مذهبی. دوسال قبل از بدنیا امد  مارکس پدرش پروتستا  خانواده 

مدا  خواسدت دولدت الا بده دررنسه گیزو او روزنامه نگار میشود. روزنامه دمکراتیک انقالبی. روزنامه توقیف میشود.. انقالبی به فرانسه مهاجرت میکند . از فرا

وتش میکندد. در ایدن سدال دعد 1848اخراج میشود. دولت موقت انقالبدی در فرانسده در  1948از بروکسل هم در  1945. میرود بروکسل1948اخراج میکند 

نتشدر میکندد. و اولدین انترناسدیونال ا مجلد اول سرمایه ر 1867مانیفست منتشر میشود. برمیگردد الما  مجبور به فرار میشود، میرود به لند  پناهنده میشود. 

 1883کارگری را بایه گذاری میکند. مرگ در 

 

 1820-1895انگلس 

 انش دانشدجویا  الهیداتمی ترین دوستانگلس در یک خانواده ی ثروتمند که در الما  و انگلیس کارخانه داشتند بدنیا میاید. متاثر از ارتدکسی پیتیسم. صمی

 هد.دکی ایما  مذهبی  داشت و  شعری برای مسیح مینویسد. اما ایما  مذهبی اش را از دست میدبرادرا  گرابر بودند. در کو

 

 متون: 

  :مارکسهای نوشته

 .64طبیعت دمکریت و اپیکور(ی ) تفاوت میا  فلسفه 1841-44-تز دکتری  . مقدم1

 . 184265"کلن ". روزنام  2

 .184466-43-. نقد فلسف  حق هگل3

                                                           
 منتشر شده برای نخستین بار در:  64

Œuvres littéraires posthumes de Karl MARX-Friedrich ENGELS et Ferdinand LASSALE, éditées par Franz 
Mehring ; 1er volume : Ecrits de mars 1841 à mars 1844. Stuttgart, 1902. 
65 L’éditorial de la « Gazette de Cologne » la Gazette rhénane nos 191, 193 et 195 des 10, 12 et 14 

juillet 1842. Traduit d’après Karl MARX-Friedrich ENGELS : œuvres, tome I, Berlin, 1958, pp. 86 à 104 
سیاسی این روزنامه  سردبیر1842 رد. از سالک، روزنامه کلن، از کلیسای کاتولیک در برابر پروتستانتیزم که دین حاکم در الما  بود، حمایت می 30در سالهای 

 دی را علیه روزنامه رنا  که مارکس تحریر می کرد آغاز نمود. کارل هانریش هرمس شد که مبارزه ای ج

 
 

 هاو مارکسی انگلس ،مارکس دین در نوشته های

 

 فصل اول
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 .184567. تزهای فوئر باخ 4

 681847 "ابسرواتور رنا  ". کمونیسم 5

 .185569. جنبش ضد روحانی 6

 .70. سرمایه7

 187571. حاشیه نویسی بر برنام  حزب کارگری آلما 8

 . مسئل  یهود9

 

 :انگلس -های مشترک مارکسنوشته

 . 184572. خانوادۀ مقد  یا نقد نقد علیه برونو بوئر و همکارا 1

 184573-46آلمانی. ایدئولوژی 2

 74. مانیفست حزب کمونیست3

                                                                                                                                                                                           
66 Critique de la philosophie du droit de Hegel Ecrit fin 1843-janvier 1844. — Paru dans les Annales 

franco-allemandes (1re et 2e livraison) Paris, 1844. D’après KARL Marx-Friedrich ENGELS : Œuvres, 
tome I, Berlin, 1958, pp. 378-391. 
67 Thèses sur Feuerbach 

  ضمیمه  کتابش: لودویگ فوئر باخ و یله انگلس به عنوابوس 1888در بروکسل نوشته شد و برای نخستین بار در  1845تزهایی در مورد فوئر باخ در بهار 
ما اپ نوشته نشده بود، اپمطلقا برای  "ه او پایا  فلسفه کالسیک آلما  منتشر شد. انگلس به ویرایش این اثر پرداخت تا برای خواننده این متن را که به گفت

 ند. بل استفاده کقا "، ز جها ، قرار داشت، واجد ارزشی بی نظیر بودبه عنوا  اولین سندی که در آ  جوانه ی نبوغ آمیز برداشتی جدید ا
68 Le communisme de « L’Observateur rhénan » 

 در روزنامه آلمانی بروکسل منتشر شد. 1847سپتامبر  12ف 73این مطلب در شماره 
69 Le mouvement anticlérical .1855 مانیفستی در هاید پارک. در لند . 25 ژوئن . 
70 Le Capital.توسعه تولید سرمایه داری . 
71 Gloses marginales au programme du parti ouvrier allemand نوشته شده در مه 1875. منتشر شده برای نخستین بار در .

.1. جلد 1890-91  Neue Zeit   . سال نهم. 

72La Sainte Famille, ou critique de la critique critique contre Bruno Bauer et consorts 

د. منظور از خانواده مقد ، برادرا  شدر فرانکفورت منتشر  1845نوشته شده و در فوریه  1844اولین نوشته مشترک مارکس. انگلس. این متن در سپتامبر  
عی، و گرایششا  به زندگی واق زای شا  باوئر و هوادارانش است که حول نشریه گازت ادبیات عمومی گرد آمده بودند. مارکس و انگلس درک ایدئالیستی، دور
ردم یک ماده ی بی تند، توده میش داشسخنرانی های انتزاعی در مورد فلسفه و الهبات را نقد می کردند. از نظر هگلی های جوا  که به عینیت گرایی گرا

ه اعتبار انجیل را ر عین حال کستند . دهالق تاریخ  و خ "نقد مطلق "و  "روح"حس، یک وزنه مرده در فرایند تاریخی بودند و معتقد بودند که خودشا  حامل 
ظم ندریجی الما  ، نه در راه تحول ت نده درزیر سوال می بردند اما وجدا /آگاهی دینی را با وجدا /آگاهی مردم یکی می گرفتند. از نظر انها مانع تعیین کن

ابر ایده های مسلط ه فقط در برعی بلکاز این نظر انها نه در برابر نظم اجتما اجتماعی ارتجاعی حاکم بلکه فقط در ایده های مسلط  و مشخصا دین بود.
   برخاستند.

73 L’idéologie allemande 

 یافت.  انتشار 1932 د پنجم. برلن.انگلس، بخش اول، جل–به پایا  رسید و برای نخستین بار در مارکس انگلس: مجموعه آثار مارکس  46-1845این متن در 
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 185075. گزارش کتاب دومر4

 .76. 1853. بخشی از مکاتبات مارکس و انگلس5

 

 :های انگلسنوشته

 77. جنگ دهقانی1

 78. ادبیات مهاجر2

 79. آنتی دورینگ3

 80. دیالکتیک طبیعت4

 81. برونو باوئر و مسیحیت ابتدایی5

 82. کتاب اپوکالیپس6

 83باخ و پایا  فلسف  کالسیک آلما . لودویگ فوئر 7

 84. برونو باوئر و مسیحیت اولیه8

 85. سوسیالیسم حقوقدانا 9

 86. نامه ی ژوزف بلوخ10

 87. نامه به کنراد اشمیت11

                                                                                                                                                                                           
74 Manifeste du Parti Communiste .منطبق با فصل دو سه مانیفست . 
75 Compte rendu du livre de G. F. Daumer 

. 1850تصادی و سیاسی. فوریه . منتشر شده در روزنامه رنا . مجله اق1850جلد. هامبورگ  3در عصر جدید. دین  "گزارش کتاب دومر تحت عنوا  : 
 1850هامبورگ. 

Paru dans la Gazette rhénane, revue économique et politique, 2e livraison, février 1850. Hambourg, 
1850 
76 Extraits de la correspondance de Karl Marx et Friedrich Engels 1.1853مه  24نوشته شده حدودا در .    

77 La guerre des paysans 

78 Littérature d’émigrés 

79 Anti-Dühring 
80 Dialectique de la nature 
81 Bruno Bauer et le christianisme primitif 
82 Le livre de l’Apocalypse 

83Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande (Engels) 
84 Bruno Bauer et le christianisme primitif 
85 Socialisme de juristes 
86 Lettre à Joseph Bloch 
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 88. سوسیالیسم اتوپیایی و سوسیالیسم علمی12

 90 89. مشارکت در تاریخ مسیحیت اولیه13

 

 کارکردهای دین در آثار مارکس:

 ؛ فقر/ غنا؛ تغییر شکل دادنTravestissement 

 فلسفه/ دین. فتیشیسم/ پول.  وجه تمثیلی؛Analogon 

 تسالبخشی و تسکین؛ Opiume 

 

 مفاهیم اساسی:

  :الیناسیون

 حق هگل وجتماعی، در فلسفه ی ا -شد . از خود بیگانه شد . )هگل(. آگاهی وارونه. )متاثر از فویرباخ(. الیناسیو  دینی: الیناسیو  سیاسی "چیز دیگر"

 . 44نوشته های  اقتصادی در دست -الیناسیو  فلسفی

 ایدئولوژی

 (camera obscura)تاریکخانه؛ 

 45-44ایدئولوژی آلمانی.  های مشروعیت بخش سلطه.های مولد سلطه، ایدههای مسلط، ایدهایدهاز نقد ایدئولوژی: 

 سرمایه. تحلیل فتیشیسم. مشروط شد  ایدالیته بوسیله ی منافع اجتماعی.  تا نظریه پردازی:

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
87Lettre à Conrad Schmidt 
88 Socialisme utopique et socialisme scientifique 
89 Contribution à l’histoire du christianisme primitif 

 منبع:  90
Karl Marx et Friedrich Engels, SUR LA RELIGION. Textes choisis, traduits et annotés par G. Badia, P. 
Bange et Émile Bottigelli. Paris : Les Éditions sociales, 1968, 358 pp. 
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 مسائل:

 مبنای نقد مارکسی از دین چیست؟

 تاثیر هگل و فوئرباخ -

 الیناسیو . -نقد دین در چارچوب نقد ایدئولوژی -

 کارکرد دین: تغییر شکل داد . تمثیلی.  -

 اعتراضدین حافظ نظم سرمایه داری،  دین همچو   -

 

 

 مارکس از چه دینی سخن می گوید؟ 

  یهودیت:

 ، کلید فهم کل شرقفقدا  مالکیت ارضی "مکاتبات مارکس/ انگلس در مورد اعراب:  1853درباره ی مسئل  یهود. اسالم: کتاب برنییه. در مه 

 مسئله یهود(.) "کامل"یحیت به عنوا  دین . انگلس مطالع  تاریخ زندگی پیامبر. دین = مس"و توضیح دهنده ی تاریخ سیاسی و دینی است

 فصل فتیشیسم در سرمایه؛ اشاره به پروتستانتیسم. 

 ک. غبار() استفاده از استعاره ی حجاب، ابر، ماس آیا کارکرد دین فقط به ضخیم/ غیر شفاف کردن روابط تولیدی تقلیل می یابد؟

 هگل.  فه حقنقدی بر فلس )چو  نقد اصلی، نقد جامعه است(. و ثانویه)پیش فرض= منشا تحلیل انتقادی شرایط انسانی( نقد دین، نقدی اساسی   -

بدا تکیده بدر اینکده  بلکه به عنوان واقعیتی محصول شرایط اجتماعی معین:مطالعه ی دین، نه به عنوان نیرویی خودزا و خودمختار،   -

، مارکس بر اصلی اشاره می کند که در چشم انداز دیگری علوم اجتماعی طرح میکنند: بازنمادهدا و "د و نه دین انسا  رااین انسا  است که دین را می ساز"

شدا  تحدول و تصاویر الوهیت، رفتارهای مناسکی، سبک زندگی و اشکال سازماندهی دینی... همه پدیده های انسانی هستند که کار علوم اجتماعی، مطالع  من

ر دیگر وجوه زندگی اجتماعی است.  با این تفاوت که نقد دینی مارکس، یک نقد سیاسی و همچنین فلسفی در چدارچوب یدک تئدوری اسدت، در تاثیراتشا  ب

نمی پردازد بلکه موضوع مطالعه اش، نمدود  "گوهر دین"حالیکه رویکرد علمی هدفش توصیف تظاهرات خارجی دین به عنوا  یک پدیده اجتماعی ست. به 

نامیده می شود قبدل از هرچیدز بحدث بدر سدر مندافع   17حتی در انچه که جنگ دینی قر  ".1850انگلس در جنگ دهقانی می گوید: دین است.  اجتماعی

نام می برد. انگلس می گوید بیانهای دینی مختلف، ناشی ازمحیطهای اجتماعی متفاوت هستند. بعدها ایدن نظریده  "ماسک دینی"او از  ."طبقاتی بوده است 

از سه مسیحیت حرف زد: مسیحیت بدورژوا، مسدیحیت مردمدی،  ”پراتیک دینی و طبقات اجتماعی“در جامعه شناسی دین سنت شد: مثال امیل پن در کتاب 

 . 91مسیحیت طبقه متوسط

 

 

 

                                                           
91 Emile Pin. Pratiques religieuses et classes socials,dans une paroisse urbaine Sains-Pochain a Lyon. 

Paris. Ed.Spes.1956.  
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 مراجع مارکس در نقد دین:

مدی گویدد دیدن هدیچ وجده که  92هگل. استرو . فوئرباخ. بوئر. فردریک داوید استرو : دین یک اسطوره است. برونو بوئر اسالف مارکس در نقد دین:

 استعالیی ندارد و به بارو  هولباخ ارجاع می دهد. 

میت خ دین دیگر برای مارکس اهتاریسالگی مارکس  تحولی رخ می دهد که او را به بلوغ می رساند. از این  27در  1845ادعا می کند که در  لویی التوسر

 بنیادین ندارد. او از این پس به مسائل اقتصادی می پردازد. 

 Homoدانشجوی سابق الهیات؛ کسی که به زعم مارکس نخستین گام در نقد دین را به درستی بر می دارد، اما از گام دوم غفلدت مدی کندد.؛  فوئر باخ؛

homini dues  (26انسا  خدای انسا  است. )در جوهر مسیحیت. ص 

 205. پاریس. ص سیاسی هگلی ؛ نقد حق"نقد دین به این آموزه منجر می شود که انسا  برای انسا  وجود برتر است"مارکس متأثر از این بحث می گوید :

. ی مجازی محروم می شوده نفع واقعیتبا  از چیزی که به خود تعلق دارد فوئر باخ مکانیسم ساخت ایده ی خدا را از مفهوم هگلی الیناسیو  وام می گیرد. انس

 . "انسا  فقیر خدایی غنی دارد"انسا  ویزگی های خود را در ایده ی خدا فرافکنی می کند. 

 (328فوئر باخ خود را بی خدا نمی نامید. از نظر او جوهر خدا سازنده ی وجود انسا  است.  )در جوهر مسیحیت ص 

ی انسا ، خود بدا فرافکند فیات الهی کهباخ مبارزه اش با خدا را مبتنی بر این دغدغه می داند که دین همه ی ارزش را به امر الهی می دهد؛ یعنی آ  کیفوئر 

 مزبور، خویش را از آ  محروم ساخته است. دغدغه ی فوئرباخ، چگونگی باز یافتن معنای کامل انسانی است. 

من به هیچ وجه نمی گویم خددا هدیچ اسدت، تثلیدث  "، فوئرباخ یک بی خدای دینی است؛ چو  درصدد الهی کرد  انسا  است. 93تدر نتیجه از نظر ژا  ورن

داشناسدی هیچ است، کالم خدا هیچ است، من فقط نشا  می دهم که این ها آ  چیزی نیستند که در توهم الهیاتی ادعا می شود. من انسا  شناسی را بده خ

نسا  بی خدا انسا  بت پرستی است که به اشتباه خود را مومن فرض می کند: بی خدای واقعی کسی نیست که خدا را منکر می شدود، بلکده ارتقا می دهم. ا

  هدا را بده کسی است که نزد او، اسامی خدا مانند عشق و حکمت هیچ نیستند. این اسامی در واقع، با ارزش و نیروی خود، به انسا  امکا  می دهندد کده آ

 سمیت بشناسد . ر

ارزه با آ  است. اقعی و هم مبومارکس: دین به مثابه یک اگاهی غلط از جها  و نظریه ی عامی برای نگریستن به جها  است. استیصال دینی هم بیا  رنج 

ده ی مین پراکسس تغییر دهنزدئالیسم به ای فوئر باخ راه حل نمی دهد. او فکر می کند که می توا  با تحول ایده ها جها  را تغییر داد. مارکس او را از اسما 

 جوامع می کشاند. 

مددر ، وظیفده  عصر "نسا ..  خدا اولین اندیشه ی من بود. عقل، دومین. انسا ، سومین و آخرین. موضوع الوهیت عقل است، موضوع عقل، ا " فوئر باخ:

ریزاسیو  اسدت. دایی و سکوالزست فلسفی. بشریت از نظر وی در مسیر مسیحیت اش تحقق انسا  سازی خداست ، تغییر تئولوژی به آنتروپولوژی.  در مانیف

ظ کندد، امدا بدا رهدا ینی انسا  حفددولی فوئر باخ نمی خواهد با خدا و مسیحیت مبارزه کند، اما می خواهد مسیحیت را به عنو  ترجما  مطالبات و نیازهای 

را انسا  را دریافت. زی الیی خارج ازوپولوزی دینی. دیگر نمی توا  یک وجود برتر و جها  الهی استعکرد  ا  از توضیحات الهیاتی  و دریافت آ  در یک آنتر

 آ  چه به الوهیت نسبت می دهیم، در واقع به انسا  تعلق دارد. انسا  تنها وجود برتر برای انسا  است. 

ر ابرهدا مسدتقر دز خود جدا و ابنیا  دینی "کنیم، باید توضیح داد چگونه  آ  حل "جها  دینی را در بنیا  دنیوی"کافی نیست که  چهارمین تز فوئرباخ.

 ."منقلب کرد آسمانی نیست، یعمالً خانواده ی زمینی را که جز راز خانواده " "تناقضی که در آ  وجود دارد را فهمید و در نتیجه  "، باید"می شود

                                                           
92 1805- 1882 
93 JEAN VERNETTE 
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 در متن اندیشه مارکس: تالش برای توضیح فرآیند تاریخی. تحول تاریخ: پیشرفت تکنولوژی، و رشد تولید. 

مارکس تاریخ بشر را به چهار مرحله تقسیم می کند: کمون اولیه، جامعه برده داری، رژیم فئودال و رژیم سرمایه داری. از نظر وی، 

 گر جانشینی مراحل مختلف تاریخی. ست و توضیحتضاد میان طبقات اجتماعی موتور تحول تاریخ ا

ر لنین کده بدا شناختی که از وی  در خصوص نظرش در مورد دین وجود دارد، اغلب  به این جمله: دین افیو  توده هاست تقلیل پیدا می کند و گاه با مثال د

 چیست؟  دین مبارزه می کرد خلط می شود. سوال اینست: ویژگی های ممتاز نقد مارکسیستی دین

 برای اینکار باید منابعش را شناخت: هگل. فوئر باخ. 

 

 

 بررسی آثار مارکس:

 (1841-44تز دکتری) -

 

 (:1843مسئله یهود) -

ا  ایده های لیبدرال مطدرح مدی ، در الم1840مشهور است به نقد حقوق بشر به عنوا  حقوق بشر بورژوا. مارکس حقوق شهروند را طرح می کند. از سالهای 

ه کدیش عملدی پدول کدعرفی می کند شوند. خیلی ها خواستار حقوق مساوبی برای یهودیانند.  پاسخی به کتاب برونو باوئر. مارکس یهودی ها را با دینشا  م

ورد. از نظدر یداتواندد تداب ب پول خدای حسود اسرائیل است که در برابرش  هیچ خدای دیگری نمی "است: توحید یهود در واقع شرک نیازهای متعدد است. 

ای از کاپیتالیسدم  ودیدت اسدتعارهمارکس، بورژواری و یهودیت یکیست. در نتیجه باید یهودیت را نابود کرد. برخی می گویند تظاهری از نفرت از خدویش. یه

 مدر .

نمدی گیدرد.  دین: بیا  پاتولوژیک فقر اقتصادی. که با ایما  به اخرت رنج مادی و دنیوی خود را تسکین می دهند. مارکس در مورد وجود و عدم خدا موضدع

 . خدا واسط انسا  و معنای زندگیست؟ برای مارکس، اتئیسم واسط است. "اتئیسم اومانیسمی است با میانجی حذف دین"

 روژه مارکس است. اما مارکسیسم فراروی از اتئیسم است نه اتئیسم. مساله مارکس، حذف خدا نیست.اتئیسم پیش فرض پ

  (اما اگر رهائیبخش باشد چی؟ )نقد وابستگی از خود بیگانه کننده چو  سرکوب گر است.

اجتماعی اش مهم است. دیدن ساختاریسدت کده جامعده نقد کار کرد دین: وجوه فلسفی و اجتماعی دین. از اتئیسم دین جدید نمی سازد. دین به دلیل نقش  

 طبقاتی میسازدو ر اسا  نیازهای این جامعه تحول پیدا می کند. حامال  دین، متحدا  عینی طبقه حاکمند. 

 ل می کند: یمارکس تحول دین در اروپا را تحل

ا ر مردمی، خدایا  خدود رحلی بودند. همفهمیدند، توضیح دهد. حدایا ، خدایا  .ساختار پایین که به انسانها اجازه می داد که شرایط اب و هوایی را که نمی 1

 داشت. این خدایا  با پدیده های طبیعی متحد بودند.

که بده کلیسدا شدکل  ب کاتولیسسم . بعد رشد امپراطوری روم، یک آگاهی جغرافیایی داد. ادیا  محلی به نفع مسیحیت نابود شدند. در قرو  وسطی، انتقال2

و  بچه ها با کلیسا بود ردند.  تعلیمکاد. و سلسله مراتب پاپ و اسقف و کشیش بوجود امد. با قدرت که اشرافیت و شاها  بود. و قدرت را بین خود تقسیم می د

 مالیات مذهبی شکل گرفت. 
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الفت د. مارکس با یودیت مخخیلی حمله ش این اصطالح مارکس . ظهور کاپیتالیسم  بیانگر اراده رفرم کاتولیسیسم بود با پروتستانتیزم و گاپیتالیسم یهود. به3

 می کند چو  شکلی از سرکوب ات. 

ود ین= بیحس کننده، از خی می یابد. داز نظر مارکس، دین اجازه می دهد که نابرابریها را توجیه کنیم. از نظر وی، بدو  دین، طبقه کارگر به موقعیتش آگاه

 بگانه کننده و استحماری بخش. 

 یشه ی اعتقادات دینی در شرایط فقر مادیست. ر

 

 (: 1845«)ایدئولوژی آلمانی»

 معرفی ایدئولوژی آلمانی:

 قد فلسفه ی جدید المانی و نمایندگانش: فوئر باخ، استینر و باوئر ن - ایدئولوژی آلمانی

وا  را نقدد جدرکس هگلیهدای یجه گیری است تا یک مقدمه. مدابخش اول به نام فوئر باخ بعد از بخش دوم و سوم نوشته شده است در نتیجه بیشتر یک نت

 میکند و مبانی ماتریالیسم فلسفی را در  می دهد. 

 بخش دوم: برونو مقد  علیه برونو باوئر است. مارکس برونو را در خانواده مقد  نقد کرده است. 

ند. نقدد کقایسه اش می مبخش سوم: ماکس مقد ، نقد مکس استینر است. مارکس او را سانچو مقد  می نامد با دو  کیشوت و خدمتکارش سانچو پانزا 

 مارکس از کل کار استینر مفصلتر است. معرفی تئوری مارکس در خصوص تاریخ.  نقد متدلوژی فالسفه ایدئالیست. 

   مبارزه انسا  علیه همه الیناسیو  ها، افشای فقر در همه اشکالش. روشن کرد پروبلماتیک مارکس: 

 :سه محور اصلی ایدئولوژی آلمانی

اریخ واقعی، باید ما تابرای مارکس  فالسفه الما ، مشخصا هگل، معتقدند که تاریخ مغلوب ایده هاست. "ما فقط یک علم را می شناسیم، تاریخ. " تاریخ. -

رار می را میا  انسانها برق یوندهای مادیپجه مادی تاریخ و نه ایده ها: ماتریالیسم تاریخی . این نیازها ی اولیه هستند که یک  نظام انضمامی باشد. مطالعه و

 ف میشود. ی مختلف تعریانشینی نسلهاکنند. سیستمی که بی وقفه اشکل جدیدی می یابد و و تاریخ را می سازد.  این بازتولید، در ایدئولوژی المانی همچو  ج

نامده ی بدورژوازی ر این دوره، مساله تسلط بر قوای طبیعت است. این در آغازبرد. از نیازهای مادی ستمعنای تاریخ در مبارزه ی انسا  برای فراروی  -

ای  ظر تاریخی، شکل بدورژونسیو . از ینانیز هست. کار و پول دو موضوع تحلیل  اقتصاد سیاسی است. اینها واسط رابطه انسانها با هم و با طبیعتند و اسباب ال

 ت سلطه است. رد  طبقات تحکالیناسیو ،  در سلطه اقتصادی بر تمامی روابط اجتماعیست. کار مارکس و انگلس نقد این الیناسیو  و تالش برای اگاه 

لکیت و منافعش، به خود می گیرد. فلسدفه . دولت شکل سازماندهی ایست که بورژوازی ضرورتا برای  تضمین مادولت، شکل سیاسی جامعه بورژوا -

دادها و هگلی که دولت را یک ایدئال می بیند، از نظرش شکل نهایی توسعه تاریخ جهانیست، شکل کامل جامعه که همه انسانها شدهروندند و همده ی اسدتع

تحقق می یابد. از نظر مارکس اما، دولت نمی تواند در برابر  تفاوتها به شکل عقالنی می توانند تحقق یابند. از نظر هگل این دولت کامل با ظهور دانش مطلق

پروژه مشترک جمع جامعه نباشد. با ایجاد یک طبقه جدید، بوروکراسی که منافع جدیدی را به همراه دارد، دولت نمی توانند منافع همه را اشتی دهد و در یک 

 کند.
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 مارکس دین نیست.سالگی دیگر مسالۀ  27آلتوسر: بعد از این تاریخ، در 

. هر دو در بروکسل بودند. در این 1846 نوشته شده و بهار 1845بخش اول در مورد فوئر باخ اهمیت دارد. که مبنای ایدئولوژی المانی را می سازد. در تابستا  

تشار سکو پیدا شد و بعد انس انگلس در ممطالعات مارکسال انها خانواده مقد  را با هم نوشته اند. برای این مطلب ناشر پیدا نکردند. دستنوشته اش در انتیتو 

 منتشر می شود.  1932اولین بار هم را در پاریس می بینند. در  1844یافت.  . در سال 

 زیر سوال برد  کاپیتالیسم و پاسخی به فالسفه آلما  آ  دوره. محکومیت ایدئالیسم آلمانی.  سوژه:

 ایدئولوژی:

ا سیاسدی بپردازندد. اریخی، فلسفی یدتمفهوم ایدئولوژی در آثار مارکس انگلس، پیچیده و چند معنایی است. بستگی به این دارد که به این مفهوم به شکل   -

ه، از نظر فلسدفی: وعیت بخش  سلطاز نظر سیاسی: مشرریشه کلمه: لوگو  = دیسکور لوژیک و ایدو : دید . ترجمه جها  با ایده ها، انتزاع. . سیستم ایده

وژیک وضدعیت پوشدش ایددئول وارونه کرد ، تغییر شکل واقعیت. بازنمادی کاذب. از نظر تاریخی: کارکرد بسیج عمومی، مثال: هگلیانیسم سیاسدی همچدو 

دیندی بده  رد و رویکدرددولت دینی، دولتی ست که رویکردی سیاسی  بده دیدن دا". "ین قدرت استقدرت دین، د مسیحی،-در دولت آلمانی"کنونی الما . 

ختداری ندارندد. )تئدوری ده ها که خودم.  در ایدئولوژی المانی، مارکس انگلس ایدئولوژی را بازتابی وارونه از واقعیت می دانند. نقد جها  ای85ص  ".سیاست

قدش سدنت در مبدارزه ن "برومدر و لدویی بناپدارت 18"قتصادی(. اما در متو  تاریخی به نقش ایده ها بیشتر تکیه می کند. مثال در ا-بازتاب مبنای اجتماعی

 . "سنت همه ی نسلهای مرده بسیار بر مغز زنده ها سنگینی می کند "سیاسی را طرح میکند: 

 . سیستم ایده. ریشه کلمه: لوگو  = دیسکور لوژیک و ایدو : دید . دید  جها  با منطق، ترجمه جها  با ایده ها، انتزاع

 ک جمع است. دها در متن ییش منظم تصاویر، بازنمادها، ایده ها که هدفش تنظیم روابط افراد باهم، با طبیعت و با نماسیستم کم و ب ایدئولوژی:

-تماعیئوری بازتاب مبنای اجری ندارند. تدر ایدئولوژی آلمانی مارکس انگلس ایدئولوژی را بازتابی وارونه از واقعیت می دانند. نقد جها  ایده ها که خودمختا

میلیو  زندگی می  36ر جامعه ای که ببرومر و لویی بناپارت می پرسد چطور  18صادی. اما در متو  تاریخی به نقش ایده ها بیشتر تکیه می کند. مثال در اقت

ده هدا زندیار بدر مغدز سنت همه ی نسلهای مدرده بسد "کنند سه رئیس شرکت صنعتی سورپریزش می کند. و نقش سنت در مبارزه سیاسی را طرح میکند. 

 . گاه سنت یک ترمز قوی ست. "سنگینی می کند

 

دند: کابانه، دونو، می که می خواهد بسازد و تئوری تئوری ها. از مطالعه ایده ها علمی بسازد. دیگرا  هم به او می پیون: نام عل1836-1745دستوت دو تراسی: 

ه ی ی بدا نداپلئو ،  و دورمدا  امپراطدورزعالم می کنند. اول مدوثر بودندد در مددار  بعدد از وولنه...اینها ایدئولوگها هستند. اینها پیشرفت ناتمام انسا  را ا

 رستوراسیو  نقد شدند.  

 از نظر مارکس= ایدئولوژی یک نظام اندیشه ها تحمیل شده توسط طبقه حاکم است.
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 نقل قول ها از ایدئولوژی المانی:

 

« les philosophes (...) leur jactance idéologique »94[69] 

« la formation de la théorie 'pure', théologie, philosophie, morale, etc. »95[70] 

« la morale, la religion, la métaphysique et tout le reste de l'idéologie (...) n'ont pas d'histoire »96[71] 

« il n'y a pas d'histoire de la politique, du droit, de la science, etc., de l'art, de la religion, etc. »97[72] 

« ils restèrent emprisonnés dans l'idéologie politique »98[73] 

« expliquer la société civile à ses différents stades et dans son reflet pratique-idéaliste, l'Etat, de même 

que tous les produits différents et les formes de la conscience, religion, philosophie, morale, etc. »99[74] 

 

« la communauté apparente et qui est devenue autonome en face des individus (Etat, droit) »100[75] 

« le droit n'a pas davantage que la religion une histoire qui lui soit propre »101[76] 

 :1859و مقدمه بر مشارکت در نقد اقتصاد سیاسی در 

 1972 "اشکال حقوقی، سیاسی،دینی،هنری،خالصه کنیم اشکال ایدئولوژیک "

Karl Marx, Contribution à la critique de l'économie politique, Paris Editions sociales, 1972, p.4-5. 

  "قانو  عام ا  دین، خانواده، دولت، حقوق،اخالق،علم، هنر و غیره فقط اشکال خاص تولید هستند و تابع ": 1844و در دستنوشته ها در 

Karl Marx, Manuscrits de 1844, Paris, Editions sociales, 1972, p.88. 

 

 

                                                           
94[69] Marx et Engels, L’Idéologie allemande, p.379. 
95[70] Marx et Engels, L’Idéologie allemande, p.30. 
96[71] Marx et Engels, L’Idéologie allemande, p.20. 
97[72] Marx et Engels, L’Idéologie allemande, p.76. 
98[73] Marx et Engels, L’Idéologie allemande, p.27. 
99[74] Marx et Engels, L’Idéologie allemande, p.38. Nous soulignons. 
100[75] Marx et Engels, L’Idéologie allemande, p.67. 
101[76] Marx et Engels, L’Idéologie allemande, p.75. 
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 دین  سیاست...یک توهم صادقانه یا یک دروغ منافقانه؟ در مورد همه ی حوزه ها. 

اقتصاد سیاسی می  شارکت در نقدمندگانش یک تمرین تئوریک بوده تا دیدگاههای خودشا  را روشن کنند. مارکس در مقدمه  بر ایدئولوژی المانی برای نویس

ا بدحدوه ی بیدنش خودمدا  را نا  ، وقتی انگلس هم به بروکسل امد ما تصمیم گرفتیم مشترکا کار کنیم  تا تناقض می1845در بهار  ". 5. ص 1859نویسد 

ود کده خدود را بهتدر صلی ما این بادرک ایدئولوژیک فلسفه ی آلمانی در بیاوریم، در واقع برای تصفیه حساب با اگاهی فلسفی گذشته ی خودما . )...( هدف 

  "بفهمیم.

 

  Karl Marx, Préface de la Contribution à la critique de l'économie politique (1859), p.5. 

 

  17-16یزند. ص مشکل اینست که در این اثر، تئوری خطر این را دارد که اسیر تصویر شود.  کوفمن از این به عنوا  جبر استعاری حرف م

 در مهمترین پاراگراف پر است از استعاره: 

« Et si, dans toute l'idéologie, les hommes et leurs rapports nous apparaissent placés la tête en bas 

comme dans une camera obscura, ce phénomène découle de leur processus de vie historique, 

absolument comme le renversement des objets sur la rétine découle de son processus de vie 

directement physique. 

A l'encontre de la philosophie allemande qui descend du ciel sur la terre, c'est de la terre au ciel que l'on 

monte ici. Autrement dit, on ne part pas de ce que les hommes disent, s'imaginent, se représentent, ni 

non plus de ce qu'ils sont dans les paroles, la pensée, l'imagination et la représentation d'autrui, pour 

aboutir ensuite aux hommes en chair et en os; non, on part des hommes dans leur activité réelle; c'est à 

partir de leur processus de vie réel que l'on représente aussi le développement des reflets et des échos 

idéologiques de ce processus vital. Et même les fantasmagories dans le cerveau humain sont des 

sublimations résultant nécessairement du processus de leur vie matérielle que l'on peut constater 

empiriquement et qui est lié à des présuppositions matérielles. De ce fait, la morale, la religion, la 

métaphysique et tout le reste de l'idéologie, ainsi que les formes de conscience qui leur correspondent, 

perdent aussitôt toute apparence d'autonomie »102[82]. 

 

. اب تصویر. انعکا  صددااسما . بازت ستعاره چشم.  استعاره ی دینی زمین وتاریکخانه: فرایند وارونگی.  دوم: ضرورت این کار بر اسا  الگوی مکانیست.یا ا

 ضرورت طبیعی.

. یک ارجاع به استعاره ی غار افالطونی. قوام نداشتن بازتاب. افالطو  هم مثل مارکس با جابه جدایی مشدکل دارد.امدا 1نکته توجه کفمن را جلب میکند:  3

                                                           
102[82] Marx et Engels, L’Idéologie allemande, p.20. Nous soulignons. 
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دوربین. در ایدئولوژی ایده ها در تاریکخانه هستند، پشت در و از مبنای واقعی شا  جدا شده اند، مبنایی که فقط ا  . 2مارکس افالطو  را هم وارونه میکند. 

 . ایده ی تاریکی. جدایی و دوری از واقعیت. 3می تواند به ایده ها نور و حقیقت ببخشد.

 تاریکخانه.. 31-28ص 

 یدهد. گذارد. ..مزین میکند. تغییر شکل میدهد. روابط را مغشوش نشا  مایدئولوژی روابط واقعی را می پوشاند. توی پاکت می 

 

 غشوش است. مرزش تئوریکش امفهوم ایدئولوژی توسط مارکس انگلس استفاده میشود برای جدال با هگلی های جوا . سردی ابژکتیو را ندارد. در نتیجه 

ر بدا. تعیدین یدافتن انهدا   شمولیت انهبه درد پلمیک می خورد. در برابر باور به استقالل ایده ها. و افشای مکانیسم روانی تکوین انها. علیه پیش فرظ جحها

 اسا  منافع مادی. در برابر خنثی بودنی که مدعیش هستند و کارکرد توجیه کنندگی. 

 

 مساله ی روانی تکوین بازنمادها .1

 معرفتی محتوای انها مساله   .2

 . مساله ی سیاسی و اجتماعی کارکرد انها.  .3

 

ت بیرونی نسدبت و در موقعی  تضادی که در متن این مفهوم هست چو  اگر به کسی بخواهیم بگوییم ایدئولوژیک است باید در موقعیت ابژکتیو محض باشیم

 ارادوکس مانهدایم. خطدرپایم گفاتند: زی روبرو می شویم که برخی از نویسندگا  به مانهبه واقعیت اجتماعی که ناممکن است. من استثنا نیستم.  اینجا با چی

ولوژی امکا  وجود ت مفهوم ایدئهر دیسکور در مورد ایدئولوژی اینست که خودش ایدئولوژیک باشد.  وقتی بگوییم هر دیسکور از محیط اجتماعیش متاثر اس

 ک دارد انچه ارو  می گوید: ایدئولوژی ایده ی رقیب من است. تئوریک نمی یابد.  در نتیجه فقط توا  پلیمی

Raymond Aron, « L’idéologie », Revue européenne des sciences sociales, t.XVI, 1978, n°43, p.35. Cité par 

Capdevila, op.cit. p.9. 

 

یدئولوزی المدانی ص انداخته اند. امبارزه ی فلسفی علیه سایه ی واقعیت راه مبارزات واقعی مبارزات ایده ها نیستند. مارکس می گوید هگلی های جوا  یک 

 . خودشا  هم همینطور. 9

 452ص  فالسفه از اندیشه یک واقعیت خودمختار ساخته اند."معنای ایدئولوژی: باور به استقالل ایده ها. یا نظام های ایده. 

 

« Les philosophes ont fait de la pensée une réalité autonome »103[119]. 

یدن نها، حوزه های مختلف اندیشه برای ایدئولوژی تاریخ ندارند.  ایدئولوژی یک چشم اندداز ایئالیسدت در مدورد هندر، حقدوق، تداریخ و سیاسدت و دآاز نظر 

                                                           
103[119] Marx et Engels, L’Idéologie allemande, p.452. 
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 نقطه نظر ایدئولوژیک.  "است.اینها خودشا  ایدئولوژی نیستند اما رویکردنظری این حوزه ها انها را کامال از مبنای مادیشا  جدا میکند.   انگلس هم می گوید

Friedrich Engels, Lettre à Conrad Schmidt du 27 octobre 1890, in recueil Sur la religion, p.277. « Le 

juriste s'imagine qu'il opère par propositions a priori, alors que ce ne sont pourtant que des reflets 

économiques – et c'est pourquoi tout est mis la tête en bas. (...) Ce renversement (...), tant qu'on ne le 

reconnaît pas, constitue ce que nous appelons un point de vue idéologique ». 

قل و ار پرداختن و به شکل مسدتیک ایدتولوژی یعنی به ایده ها همچو  واحدهای خودمخت "تعریف میدهد از ایدئولوژی:   1888انگلس در لودویگ فویرباخ 

 ."انها را صرفا تابع قوانین خودش داستن

Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, p.78. 

 

 

 استقالل ایده ها و حاکمیت انها: هژمونی ایده ها بر جها  تاریخی. 

 برونو ی مقد  و ماکس مقد ، هژمونی تئوری را اعالم میکنند.  "

Marx et Engels, L’Idéologie allemande, p.42. 

 جریا  تاریخ، جریا  ایده هاست، تئوری ها و بازنمادهای انسا . 

 

 متون مارکس در « ایدئولوژی»جایگاه و معنای مفهوم 

ر مدی شدود. ندود سدال بعدد از منتشد 1932ایدئولوژی در متن کار مارکس هم مبنای محکمی ندارد. ایدئولوژی المانی متنی ناتمام است که متن کاملش در 

 500ثدر اولوژی در یدک مشارکت در نقد اقتصاد سیاسی که مارکس بعدا منتشر میکند بخش هایی حذف شده است. بخش های مربوط به ایددئنگارشش. در 

وم هازی نمی کنند. این مفی( مفهوم پردصفحه ای بسیار کم هستند. به قدری درگیر پلمیک با استینر و فوئر باخ و بوئر هستند که عنوا  کارشا  را ) ایدئولوژ

 می شود.ندر اثار مارکس هنوز استفاده می شود ولی بعد دیگر خبری از ا  نیست. مثال در سرمایه نامی از ا  برده  1852تا سال 

 

 اخ ووریندگ  و در فوئربدنگلس  انتی دسه بار فلسفی/دانشگاهی/ مطبوعاتی. این مفهوم بسیار در نزد مارکسیستها بسط پیدا میکند. اول به این مفهوم درکار ا

 لیسم.وعات و ژورناخروج از فلسفه کالسیک الما  وجود دارد اما بعد این مفهوم به همه حوزه های علوم انسانی گسترش می یابد. و بعد مطب

یاک و در ادامده ی کدار کندد . در رساله ای در خصوص قوه ی اندیشید  به معنای علم تکوین ایدده هدا1796این مفهوم را دستوت دو تراسی طرح کرد. در 

سهای وز  در درکبعد ویکتور  فایری...است.سانسوالیستها. بعد مکتبی ایدئولوگها ناپلئو  و شاتوبریا  بدا  پیوستند  شاتو بریا  می گوید ایدئولوژی یک فیلوزو

م مبنای فلسفی دارد م در نتیجه همفهوتاریخ فلسفه می گوید: برویم به سمت کاربست این مفهوم  به معنای شناخت ابژه ها و وجودها به کمک ایده ها. این 

 هم دانشگاهی و هم جدلی ژورنالیستی. 

. مجموع تولیدات ایدئل، که از طریق ا  1در خود متن نوسا  نیست. تناقض است.  . ایدئولوژی المانی: 1846-1845مفهوم ایدئولوژی در نزد مارکس جوا : 
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. از نظر بالیبار ، ترت و کپدوویال، این برداشت پر از استعاره و تنش است به حددی 2نتی و رایج است.طبقه حاکم، سلطه ی خود را توجیه میکند. این تعریف س

. هی یوندوک کوئه می گوید  این مفهوم یک جایگداه نظدری دارد و 3که یک مفهوم هماهنگ و یکدست نیست و مجموعه ای از مباحث در هم اشاره دارد. 

های جوا  . در نتیجه بسط مفهومی اش بسیار ضعیف است. ایدئولوژی در اینجا یک نقطه نظر ایدئالیستی است که یک سالح خطابی  است برای نقد هگلی 

ت، امدا یدک در فلسفه ی هگلی های جوا  نمود می یابد، نه سلطه و توجیه اجتماعی ا .اصطالح  ایدئولوژی در نتیجه تمی فرعی  در ایدئولوژی المدانی اسد

 وریک دارد. مفهوم است و کارکردی تئ

  یک تقسیم کدار  طبقه بر اسا یک خط گسست عمدی. جامعه کاپیتالیستی بین دو طبقه تقسیم شده. طبقه حاکم بورژوازی و طبقه محکوم پرولتاریا. این دو

ما ( ا41ولوژی المانی ص ست. ) ایدئا دستی و فکری بوجود امده است. در این تقسیم بندی پرولتاریا خارج از ایدئولوژی است. ایدئولوزی مربوط به طبقه حاکم

ر گونده هدین افیو  است، اه است، توهم است. در حالیکه در ایدئولوژی المانی می نویسد: پرولتاریا از دمی نویسد: 44-1843در نقدی بر فلسفه حق هگل در 

اوری هدای بدورژوا هسدتند کده ن برای پرولتاریدا پدیش دقوانین، اخالق، دی": 1848تابعیت به دین رها شده.  در مانیفست این موضع سخت تر می شود در 

یبرد. ماکم  وز  این توهم را به ارث و چو  پرولتاریا با هر شکلی از ایدئولوژی بیگانه است، طبقه ح66مانیفست. ص  "پشتشا  منافع بورژوازی خوابیده است.

 افت کننده هستند. چو ر منفعل ودری. یکی ایدئولوگهای این طبقه،  و بقیه بیشتاما در طبقه بورژوا هم بر اسا  تفکیک کار یدی و فکری دو سطح وجود دارد

وع طبقه حاکم تابع ایدئولوژیست اما در نتیجه مجم45در واقع اعضای فعال این طبقه هستند و برای این توهمات و ایده ها وقت ندارند. ایدئولوژی المانی ص 

گیش فعاالنه در شدکل دهندد در گروه دوم ا واقعیتهای مادیست.  در گروه اول انها منفعل و دچار این توهمند امارابطه اش با ایدئولوژی به میزا  رابطه شا  ب

ند یدئولوژی پردازی میکنها اگاهانه امشارکت میکنند. در نتیجه ایدئولوژی هم توهم است هم توهم زا. برخی بخشهای نقد استیرنر، نشانگر اینست که ایدئولوگ

نافع عام مدردم وارونده را به شکل م ایدئولوژی منافق و دروغ پرداز بورژوازی می خواهد منافع خود "گه داشتن پرولتاریا. مارکس مس نویسد: در جهت تابع ن

 .  288ایدئولوژی المانی. انها عمدا امر خاص را به امر جهانشمول وارونه نشا  میدهند. ص  172ص  "نشا  دهد. 

 

ر دیگدرا  اعی طبقده ای را بدبه این معناست: مجحموعه کم و بیش هماهنگ تصاویر یا بازنمادهایی که سلطه سیاسی و اجتمد، ایدئولوژی 288در اینجا ص 

 توجیه میکند. اینجا نقش کنسرواتور و محافظه کار و توجیه کننده ی ایدئولوژی خود را نشا  میدهد. 

 . است "ایدئولوژی زبا  زندگی واقعی"اما می گوید  20مارکس در ص 

 استعاره ی 20کنیم. ص نیم. تصور میاز خالل فرایند زندگی واقعیست که گسترش بازتابها و انعکا  های ایذدئولوژیک این فرایند حیاتی را بازنمایی می ک "

  اب است.بازت وبازتاب نشانگر اینست که ایدئولوژی موقعیتی فرعی  و تابع دارد. و نقش تعیین کننده در حفظ سلطه ندارد چو  انعکا  

 

ز راهی می کنند. اما امهکه سلطه را  در نتیجه به ابهامات و تناقضات اشاره کنیم:  یک اپی فنومن است. پدیده ی فرعی. مجموعه ای از تصورات و بازنمادها.

س هیچگاه از اصطالح اگداهی مارکمی نویسد 1993طرف دیگر می گوید ساز و کار دروغین که اگاهی کاذب می سازد. اتین بالیبار در فلسفه ی مارکس  در 

ولوژی فرایندیسدت کده  کسدی کده ایددئ "ژوئیه به مهرینگ می نویسد:  14در  1893کاذب که لوکاچ و دیگرا  استفاده کردند استفاده نکرد.  اما انگلس در 

اشدناخته اندد، در غیدر ارند بدرایش ندا به حرکت وامی متفکر نامیده می شود، بی شک آگاهانه استفاده میکند اما با یک اگاهی کاذب. نیروهای واقعی که او ر

  249اینصورت یک فرایند ایدئولوژیک انرا نمی نامیم. در کتاب مطالعات فلسفی مارکس و انگلس. ص 

  

ار که با اولین تقسیم کد ندشا  بوده امارکس: کشیشا  اولین ایدئولوگهای بشریت بوده اند.  او در حاشیه دستنوشته ها می نویسد: اولین شکل ایدئولوگها کشی

 .  دین در نتیجه دین اولین شکل تاریخی ایدئولوژیست.29مادی و کار فکری همزما  است. ایدئولوژی المانی ص 



43 

 

خواست   زیادی نمی گیده بود. زماانگلس می نویسد: بازرگا  یا پیشه ور خودش دیندار بود. دین پرچمی بود که تحت لوای ا  با خدا و سرورا  جن 1892در 

بانشدا  ا را تابع اوامر ارباظر کند و انهتا کشف کنیم امتیازاتی را که از همین دین می توانست کسب کند تا  بر  زیر دستا  طبیعی اش تاثیر بگذارد و اعمال ن

بقات فرودست و تدوده در سرکوب ط د را.خالصه اینکه بورژواتزی انگلیس سهم خو"کند. اربابانی که خدا بر اسا  حکمت خود انها را باالدست قرار داده بود

ه ی در خصدوص می. در مجموعهای عظیم مولد جامعه داشت  و یکی از ابزارهای سرکوبش تاثیر دین بود.  انگلس در سوسیالیسم اتوپیک و سوسیالیسم عل

 297دین. ص 

 رویکرد ابزاری سیاست از ایدئولوژی  

 

بیعت، سیاسدت ، ط تاریخ ، علم تنوع حوزه های ایدئولوژی: مارکس تحت لوای این مفهوم حوزه های متنوعی چو  الهیات، متافیزیک، فلسفه، اخالق، حقوق،

 دولت، دین و هنر را قرار میدهد. 

 

 تاریکخانه.. 31-28ص 

 یدهد. تغییر شکل میدهد. روابط را مغشوش نشا  م ایدئولوژی روابط واقعی را می پوشاند. توی پاکت می گذارد. ..مزین میکند.

 

 غشوش است. مرزش تئوریکش امفهوم ایدئولوژی توسط مارکس انگلس استفاده میشود برای جدال با هگلی های جوا . سردی ابژکتیو را ندارد. در نتیجه 

ر بدا. تعیدین یدافتن انهدا   شمولیت انهتکوین انها. علیه پیش فرظ جحها به درد پلمیک می خورد. در برابر باور به استقالل ایده ها. و افشای مکانیسم روانی

 اسا  منافع مادی. در برابر خنثی بودنی که مدعیش هستند و کارکرد توجیه کنندگی. 

  . مساله ی سیاسی و اجتماعی کارکرد انها.3. مساله معرفتی محتوای انها2. مساله ی روانی تکوین بازنمادها 1سه محور:

 

اشدیم  و در بژکتیدو محدض باکس مانهایم: تضادی که در متن این مفهوم هست چو  اگر به کسی بخواهیم بگوییم ایدئولوژیک است بایدد در موقعیدت پاراد

گفاتندد: ه مانهدایم بدز نویسدندگا  موقعیت بیرونی نسبت به واقعیت اجتماعی که ناممکن است. من استثنا نیستم.  اینجا با چیزی روبرو می شویم که برخی ا

متاثر است مفهوم  حیط اجتماعیشمپارادوکس مانهایم. خطر هر دیسکور در مورد ایدئولوژی اینست که خودش ایدئولوژیک باشد.  وقتی بگوییم هر دیسکور از 

 ن است. یب مایدئولوژی امکا  وجود تئوریک نمی یابد.  در نتیجه فقط توا  پلیمیک دارد انچه ارو  می گوید: ایدئولوژی ایده ی رق

Raymond Aron, « L’idéologie », Revue européenne des sciences sociales, t.XVI, 1978, n°43, p.35. 

Cité par Capdevila, op.cit. p.9. 
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یدئولوزی المدانی ص اد. نداخته انامبارزات واقعی مبارزات ایده ها نیستند. مارکس می گوید هگلی های جوا  یک مبارزه ی فلسفی علیه سایه ی واقعیت راه 

 . خودشا  هم همینطور.9

ا در تمامیتش نقد می رحی را و دین اثر مارکس متاثر از هگل است. جزو هگلیهای جوا . مثل داوید استرو ، برونو باوئر و فویر باخ. این مکتب دگمهای مسی

 کند. در ایدئولوژی آلمانی مارکس اغلب فالسفه الما  دوره خود را نقد می کند: استینر، باوئر، فوئرباخ. 

 

 

 «: وئرباختزهایی درباره ف»

 بط اجتماعیست. ش، مجموع روافوئر باخ گوهر دین را در گوهر انسا  حل می کند ولی گوهر انسا ، انتزاع ذاتی در فرد تنها نیست و در واقعیت :6تز 

کل خاصی به جامعه مر، به شاقع ادر نتیجه فوئر باخ نمی بیند که احسا  دینی خود فراورده ای اجتماعیست و فرد مجردی که او تحلیل می کند در و :7تز 

 تعلق دارد.

 : فیلسوفا  تنها جها  را با شیوه های گوناگو  تفسیر کرده اند ولی مقصود تغییر آ  است. 11تز 

 «:تزهایی در خصوص فوئرباخ»یادداشتهای آلتوسر در مورد 

ریدا  زیرزمیندی ماتریالیسدم جنوشته شده است. احتماال التوسر می خواسته این نوشته ها را به مجموعه آثارش کده بعددها تحدت عندوا   1982در تابستا  

 انتشار یافت، ضمیمه کند.  1جلد  1994که در کتاب نوشته های فلسفی سیاسی در  104مواجهه

مدن فقدط مفسدر  "ود و نوشدت: تر ب . فوئر باخ اما متواضع"تاکنو  تفسیر کردند، ولی مقصود تغییر آ  استفالسفه  :11تز  "این تزها یک گسست است: "

وئرباخ نمدی گویدد ف. "غییرش دهیمتام، مفسر جها  دینی ای که بازتاب از خودبیگانه ساز جوهر انسانی است و در نتیجه جها  انسانی ای که قرار است دین

ه فالسفه فقط وشن است اینکارکس هم نمی گوید کی قرار است تغییر دهد. سکوت مارکس و فوئرباخ، در بخش اول این جمله رکی قرار است تغییر دهد؟ م

اشته قیم بر جها  تاثیر گذسلما غیر مستجها  را تفسیر کرده اند. اما این کامال غلط است. فالسفه هیچگاه از میل به تغییر جها  صرف نظر نکرده اند. آنها م

 "در نتیجه چه انتظاری می توا  از فالسفه یا فیلسوف  در این انقطاع داشت؟ اند.

 کروچه و البریوال: بعد از تزهای مارکس در مورد فوئرباخ دیگر نمی توا  مثل قبل فلسفه پردازی کرد. 

 

 diamat/istmatدیامات/ ایستمات.

اندند. دینی که در  می دادند، ماتریالیسم بود.  دو دوره می شد: ماتریالیسدم تداریخی یدا در همه درو  از موسیقی تا ریاضیات این دو واحد را باید می گذر 

. دیامدات، محصدول مواجهده 18ایستمات. ماتریالیسم دیالکتیک یا دیامات. ایستمات پرسش و پاسخ بود، ماتریالیسدم یونانیهدا، لدوکر ، اسدپینوزا، تدا قدر  

می گوید: کالسیکهای مارکسیست لنینیست کاری که کردند این بود  1960  آنددرو از اکادمی علوم شوروی در ماتریالیسم کالسیک و دیالکتیک هگلی. ایوا

                                                           
104 Le courant souterrain du matérialisme de la rencontre. In Ecrits philosophiques et politiques, 

volume I. Stock. IMEC.1994.  
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تولسدتوی و گدورکی رئالیسدم ماتریالیست شد و ماتریالیسم، دیالکتیک. این مبنای ایدئولوژی شوروی شدد.  ،که یک نظام فلسفی ساختند که در ا  دیالکتیک

 105کمیته مرکزیست که خط عمومی را تعیین می کند. دیامات ی فتند هگل بی انکه خود بداند ماتریالیست بود. از قول لنین.سوسیالیست. حقیقت در دست 

 

 

 در آثار مارکس: "دین"

Zusammenhangدین: بازتاب، علت106  ؟ 

. 

: دین می تواند وجدا  معذب بردگدی 1843مثال: مو  هس: در را می توا  نزد کانت، هردر، فوئر باخ و برونو باوئر هم یافت. دین افیو  توده ها اصطالح  -

  107را، قابل تحمل کند. همانطور که افیو  برای بیماری های دردناک موثر است.

اعتراض علیه آ  است. دین، آه  استیصال مذهبی، هم بیا  استیصال واقعی ست و هم» ": .1844فه حق هگل. سنقد فلح در مشارکت در الاین اصط -

درک  «    تدوده هاسدت.مخلوق ستم دیده است، جا  جهانی بدو  قلب، همچنانکه روح  شرایط اجتماعی ست که روح از آ  رانده شدده اسدت. دیدن افیدو

ه عندوا  یدک که دیدن را بد فه روشنگریسانسانی می دیدند مطابق است تا درک فالذات و  مارکس در این دوره با درک نوهگلی های که در دین  الیناسی

اسدت و  "کسیسدتیپیش مار"نوز هتوطئه ی روحانی، افشا می کردند. زمانیکه مارکس این متن را می نویسد، هنوز شاگرد فوئر باخ است. تحلیلش در نتیجه 

 می کند: مشروعیت بخشی و اعتراضی.  تناقض آمیز دین توجه هجغیر تاریخی. اما به دو و

 

، نقد مارکسیستی شروع می شود. نقد دین به عنوا  یک واقعیت اجتماعی و تاریخی. عنصر اصلی این نقد اینست: تلقی 1846 ایدئولوژی آلمانی دردر  -

بوسدیله ی تولیدد مدادی، و روابدط تا مادها، تصداویر ضدرور. تولید ایده ها، بازن "تولید معنوی یک جامعه "دین همچو  یکی از اشکال ایدئولوژی. به معنای 

درست است که گاه از ایده ی بازتاب نام می برد، اما هسته سخت بحثش اینست: می بایست تکوین، اشدکال مختلدف  تعین می یابند. اجتماعی منطبق با آ 

می شود که پدیده را در تمامیتش بشناسیم. بخش مهمی از جامعه شناسدی  آگاهی را )دین، فلسفه، اخالق( را بر اسا  روابط اجتماعی توضیح داد. این باعث

رگ روش جامعده انشعابی مارکسیستی از زما  لوکاچ به بعد، کاتگوری دیالکتیک تمامیت را بر بازتاب، ارجحیت می دهد. مثالاز نظر لوسین گلدمن،   اصل بز

 108."ند گسست ناپذیر میا  تاریخ امور اقتصادی و اجتماعی و تاریخ ایده هاخصلت تام فعالیت انسانی و پیو "شناسی مارکسیست این است: 

 

روشن است که همه تحوالت تاریخی شرایط اجتماعی ، در عین حدال  موجدب تحدول  "می نویسد: 1850. در مقاله ای در سال 1850چند سال بعد:  -

 اجتماعی تاثیر زیادی بر جامعه شناسی دین داشت.  -این روش ماکرو 109"می شوند.برداشتها و بازنمادها ی انسانی  و در نتیجه بازنمادهای دینی نیز 

 

 ": اشاره هایی هست: در پاورقی به آنها که فکر می کنند اهمیت دین مثال در قرو  وسطی، ردی بر نظریه مارکس است، می گوید: 1867سرمایه: در  -

، نه عهد باستا  از سیاست. اما بر عکس شرایط اقتصادی آ  دوره توضیح دهنده ی ایدن نکتده نه قرو  وسطی می توانست از طریق کاتولیسیسم زندگی کند

                                                           
105 George Nivat: Diamat et son petit frere istmat.in magazine litterair. P.56. n 324sept 1994 

106 Michael Löwy Karl Marx et Friedrich Engels comme sociologues de la religion .2002  
107 Helmut Gollwitzer :"Marxistische Religionskritik und christlicher Glaube", Marxismusstudien, Vierte 

Folge, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1962, pp. 15-16. 
108 L. Goldmann, Sciences humaines et philosophie, Paris, Editions Gonthier, 1966, p.63. 
109 K. Marx, F.Engels, "Compte rendu du livre de G.F. Daumer, "La religion de l’ère nouvelle"...", 1850, 

SR, p.94. 

http://www.lcr-lagauche.be/cm/index.php?option=com_sectionnav&view=archive&author_alias=658
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پروتستانتیزم تنها دینی است که در سرمایه مارکس بدا  توجه می کندد از نظدر رابطده ای  .110"اند که چرا کاتولیسیسم و سیاست نقش اصلی را ایفا می کردند

، تنها بازتابی از جها  واقعی است. جامعه ای که محصول کار به کاال بدل می شود....چنین  جامعه ای در مسیحیت با جها  دینی "که با سرمایه داری دارد.  

)مکمل نده بازتداب(. انگدار مدارکس در  111. "کیش انسا  انتزاعی اش، و  خصوصا در انواع بورژوا،پروتستانتیسم، دئیسم اش،...مناسبترین مکمل دینی  می یابد

تاریخی مردد است. گاه مارکس یک رابطه ی علت و معلولی قائل است، مثال وقتی می گوید دین عامل فعال در شکل -ه ی رابطه اجتماعیخصوص دو شیو

پروتستانتیزم، با تحدولی کده ". "دین جدید، انباشت ابتدایی سرمایه را تشویق کرد ". "پروتستانتیسم، اساسا یک دین بورژواست "یری سرمایه داری است. گ

 .  112"ایحاد کرد در تغییر همه ی روزهای تعطیل به روزهای کار، نقش مهمی در تکوین سرمایه ایفا کرد

 

کیش طال، زهد خود را دارد، محرومیت ها و قربانی کرد  ها. فداکاری ها. پس  "انتشار یافت.  1940این نوشته اولین بار در . 58-1857گروندریسه:  -

انیسدم انگلیسدی و ند نشد  از لذتهای زمینی...کیش طال، جستجوی جاودانه ی گنج است. پول بدست آورد  در رابطه بدا پوریتانداز، قناعت، امساک، تبهره م

."پروتستانتیسم هلندی است \ 

 

گیدری  شدکل "کنند. از نظدر وبدر  شباهتهایی دارند: هر دو جامعه مدر  را به عنوا  جامعه کاپیتالیست مطالعه میوبر, علی رغم تفاوت هایشا ، مارکس و 

یه داری بدر مبندای کس: نقدد سدرمااجتماعی سرمایه داری، انسا  معاصر را در انسانیتش در برگرفته است. وبر: تفسیر سرمایه داری با عقالنی سدازی ، مدار

بر وگر است  که متاثر از ن شاگرد هایدر کارل لویت، هسته سخت اندیشه ی مارکسی است. راسیونالیزاسیو  یا الیناسیو . کارل لویت، اولیالیناسیو ، که از نظ

. ترجمده 2009رل مدارکس. بود. پروژه اش: انسانشناسی فلسفی که هدفش تعریف شرایط انسانی در پرتو شرایط مدر  است.  اسم کتاب: مداکس وبدر و کدا

 یا  دوتری. انتشارات پیو. مار

 

 و محدودیتهای رویکرد مارکس: مشارکت

ا اشدتباه حدد  عدی مسیحیت ربه وجه اعتراضی دین کم توجه کردند. از پایا  دین حرف زدند. میشل برتراند مارکسیت می گوید: مارکس و انگلس تحول ب

ی. فدرق اتدوپی داوم امدر دیندتدهبی الزاما متعین در محیط و طبقه نیسدت. فرضدیه زدند. وجه بازتفسیر و اجتهادی دین را دست کم رفتند مبنای احسا  مذ

 مارکسیم و دیگرا . تاثیر مارکسیسم به دلیل دو وجهش بود: وجه علمی و وجه اتوپیک. 

 

 تفاوت میان مارکس و انگس: 

 . "ی بی دینبه طور طبیع "مارکس از پدر: یهودی بی ایما . پروتستا  از طریق گروش. ولتری. متمایل به راسیونالیسم روشنگری. به تعبیر کالوز؛ 

 انگلس: تربیت یافته ی محیط پیتیسم؛ درگیر تنش عقل/ ایما . نامه ها به برادرا  گرابر. 

 Travestissementبه دو کارکرد:  دین به مثابه پدیده ای ثانوی و تقلیل یافته

 رایط واقعیشیابیم چگونه هسته ی زمینی مفاهیم ابرآلود ادیا  را  با تحلیل محتوای ا  ساده تر می توا  دریافت تا این که بر عکس در سرمایه:

 زندگی کم کم شکلی اثیری می یابند.

                                                           
110 Karl Marx, Le Capital, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, vol. I, p. 590. 
111 Ibid. p. 74. 
112. Le Capital, I, pp. 533, 621.  
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 نیست. ؛ علت دین در خودش خورشید وهم الود بازتاب یا آئینه ی فانتاستیک

 های اقتصاد . دستنوشته"فلسفه جز دین نیست که در ایده ها صورت بندی شده و توسط اندیشه بسط یافته است"که  فوئر باخ خوب فهمید 

 .126سیاسی و فلسفی. ص 

 رزش مبادله بهابورژوازی آلما  دینی است، حتی وقتی که صنعتی است. گاه "ایفا می کند.  اقتصاد سیاسیدین گاه نقش مربی را در خدمت 

 کار ورژوازست. دربمسیح تشبیه می شود، چو  هر دو مدیاتور/ میانجی هستند. گاه هما  فتیشیسم کاال ست  که معادله ی مسیحیت و جامعه ی 

 هس که کمونیسم را با کمونیو  یکی می گرفت. 

 

 دو سؤال مهم:

 ویژگی های رویکرد جامعه شناختی مارکس به دین چیست؟

 لنینیسم یعنی یک ایدئولوژی جدید بدل شد؟ –چطور مارکس خود به مارکسیسم 

 

 

 سایر نکات:

گییوم  ست)پرو  فردریکمارکس در کشوری می نویسد که امر دینی و سیاسی در هم درآمیخته است. کلیسای لوتری در متن یک دولت مسیحی ا  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . (                            1و بعد گییوم  4و  111

ت در این کشور دین فعاالنه در مشروعیت بخشی قدرت  و پایگاه اجتماعی ا  شرکت میکند. سوسیالیسم پیش از مارکس، اصوال با دیدن و بدا مسدیحی

مددارکس و . 116، ویتلینددگ115، کابده114ثدل فورییددهملهددم از مسدیحیت داشددتند. م  113درگیدری نداشددت.  بسدیاری از سوسیالیسددتها  یدک دینددداری انساندوسدتانه

، پیشنهاد می کندد شدعار 117انگلس این سوسیالیسم اتوپیک با الهامات دینی را نقد میکنند. مثال ویتلینگ که عیسی را به عنوا  اولین انقالبی  طرح میکرد

را  پرولتاریای جها  متحدد شدوید. مارکس و انگلس گفتند ما با همه احسا  برادری نمی کنیم و شعار: همه انسانها برادرندحزب کمونیست را بگذارند: 

(. یا مو  هس که تاثیر زیادی بر مارکس و انگلس گذاشت و به خاخام کمونیسدت معدروف  118طرح کردند. )کمونیسم دینی، سوسیالیسم اتوپیک، کمونیا

فرانسه وسوا  ضد مذهبی المانها را نقد میکردند و به همین دلیل نتوانستند با سالنامه ی فرانسوی المانی  بود.) کمونیسم/کمونیو (. سوسیالیست های

  119همکاری کنند. 

                                                           
113 Philanthropique 
114 Charles Fourier 1772-1837 
115 Etienne Cabet . 1788-1856/1840 .سفر به ایکاری  
116 Weitling1808-1875.  
117 Evangile dun pauvre pêcheur 1843-45 
118 Communia 
119 Charles Wackenheim. La faillite de la religion d après Karl marx. Paris puf. 1963. p 163 
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اسدت. مدارکس از اسدتعارۀ  ماارکس شاکارچی اشاباحشبح، ایدئالیسم، ایدئولوژی، فتیشیسم، افیو ، ابر، غبار، وهم، پوشش، ماسک...دریدا می گوید  -

دیدن در " 1794نیز استفاده کرده بودندد. و حتدی کاندت در یادداشدتی بدر چداپ دوم  121و هاینریش هاینه  120اده می کند که پیش از او مو  هساستف« افیو »

اگر می بینیم که کشیشی که در لحظات پایانی زندگی به عنوا  تسلی بخش روح بر بستر حضور مدی یابدد، بیشدتر از آنکده فعدال  " 122محدوده ی عقل ساده.

باید وجدا  ها را از عذاب ". "ده ی وجدا  اخالقی باشد، تسکین بخش آ  است، به این دلیل است که به نوعی به وجدا  محتضر، افیو  تزریق می کندکنن

ی بددل نمدی کندیم، مذهبی را به مسدائل الهد مسائل غیر" ".باید زندگی اجتماعی را از ابر عارفانه که چهره اش را  می پوشاند، رها کرد"  123".دینی آزاد کرد

 .19ص  "مسائل الهی را به مسائل غیر مذهبی بدل می کنیم.

 

 کارکردهای دین:

  تغییر شکل داد ؛ فقر/غنا؛Travestissement 

  .وجه تمثیلی؛ فلسفه/دین. فتیشیسم/ پولAnalogon 

  تسالبخشی و تسکین؛Opiume 

 

 Travestissementدین به مثابه پدیده ای ثانوی و تقلیل یافته به دو کارکرد: 

زندگی کدم  ایط واقعیابیم چطور شرهسته ی زمینی مفاهیم ابرآلود ادیا  را  با تحلیل محتوای ا  ساده تر می توا  دریافت تا اینکه بر عکس دری سرمایه:

 کم شکلی اثیری می یابند.

 ؛ علت دین در خودش نیست. خورشید وهم الود بازتاب یا آئینه ی فانتاستیک

یاسدی و سه های اقتصاد . دستنوشت"فلسفه جز دین نیست که در ایده ها  صورت بندی شده و توسط اندیشه بسط یافته است"که  خوب فهمیدفوئر باخ  

 .126فلسفی. ص 

سیح تشبیه م رزش مبادله بهابورژوازی آلما  دینی است، حتی وقتی که صنعتی است. گاه "ایفا می کند.  اقتصاد سیاسیدین گاه نقش مربی را در خدمت 

ه کمونیسم کت. در کارهس می شود، چو  هر دو مدیاتور/ میانجی هستند. گاه هما  فتیشیسم کاال ست  که معادله ی مسیحیت و جامعه ی بورژوازس

 را با کمونیو  یکی می گرفت. 

 

 پر رنگ شد  دو وجه از دین؛ لنین؛

                                                           
120 Mose Hess 1812-1875 
121 Heinrich Heine 1797-1856 
122 La religion dans les limites de la simple raison. Trad. J.Gibelin.M.Naar. Paris,Vrin,1983.P112-113 
123 Critique du programme du parti ouvrier allemand. 1875. in : 

Œuvres.T.I.EconomieI.Paris.Gallimard.coll.La Pléiades. 1963.p.1432. 
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  دین بازتاب 

  .دین فرودست، تابع 

 

یسدم، ربدی: کاپیتالغ، معاصر فروید، وارث مارکس، جامعه شناسی، فلسفه سیاسدی، مبدانی جامعده شناسدی دیدن، و پرسدش از سده عنصدر اصدلی تمدد  وبر

اسیر ی ناهمگو  و تفخت، ترجمه هاسکریستیانیسم، راسیونالیسم. مشکل مطالعه وبر: پراکنده بود  انتشارات، بسیاری پس از مرگش انتشار یافتند. سبک گاه 

 بسیار. که وبرهای متضاد ارائه می کنند. 

 

 سدلطه،)روابط ا  اجتمداعی(،مارکس و انگلس بیشتر منتقد دین هستند تا جامعه شنا  دین. مساله ی الیناسیو  ) مساله ی آگاهی کاذب در بیدنش کنشدگر

  برداشت از زندگی چو  الیناسیورکس را تشکیل میدهند. دین  همقدرت( و تضاد) طبقاتی( به عنو  یکی از مهمترین ابعاد زندگی اجتماعی  محور تحلیل ما

یندی میدهندد و ده پایا  امدر باجتماعی، همچو  مشروعیت بخش نظام سلطه، و در بطن تضاد و مبارزه ی طبقاتی. با این چشم انداز، مارکس و انگلس رای 

 های مذهبی از جها .  جانشینی آ  توسط ماتریالیسم دیالکتیک به عنوا  الترناتیو علمی بینش

 . سیاسی دین -تحلیل جامعه شناسانه قدرت و نقد فلسفی

الیناسیو  دینی بازتاب توهم انگیز وجود انسا  به یک وجود "مینویسد: 1841. او در جوهر مسیحیت  1872-1804متاثر از فلسفه روشنگری و وارث فویرباخ، 

مارکسیم،  است. از نظر قه حاکم برای مشروعیت بخشید  به قدرت خود و سرکوب شورش مغلوبینالهی توسط انسا  است.  دین وسیله ایست در خدمت طب

 دین یک روبناست. و استقاللی ندارد زیربنای واقعی جامعه تولید و مناسبات تولیدیست.   

 

 مانیفست حزب کمونیست:

 تعریف مارکس از کار/ صنعتی سازی به دو قطبی شد  جامعه منجر می شود.

 1848مانیفست: 

 1867سرمایه: 

 کار به عنوا  موضوع فلسفی

 هد.دمارکس: نقد سرمایه داری و بینش تاریخی محصول مبارزه طبقاتی که سرمایه داری و پرولتاریا را در برابر هم قرار می 

گ منجر می شود. این تحول تحول در شدیوه هدای ، زمانیکه نظام اقتصادی از سرمایه داری خانوادگی به سرمایه داری شرکت های بزر19در نیمه دوم قر  

و دوره هدای تولید است و تحول توده های کارگر. وضعیت خراب طبقه کارگر. دستمزد بسیار کم، وضعیت بد بهداشت، و ازدیاد مرگ و میر. بحرا  اقتصادی. 

 ر می دهد؟ تحول ساختارهای کار و صنعتی شد  در جامعه چیست؟طوالنی بیکاری.  مارکس، مشاهده گر، تحلیلگر و کنشگر این دوره است. چه تعریفی از کا

 

 1841-44-تز دکتری:  -
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 .1843مسئله یهود: -

ا  ایده های لیبدرال مطدرح مدی ، در الم1840مشهور است با نقد حقوق بشر به عنوا  حقوق بشر بورژوا. مارکس حقوق شهروند را طرح می کند. از سالهای 

ه کدیش عملدی پدول کدعرفی می کند حقوق مساوبی برای یهودیانند.  پاسخی به کتاب برونو باوئر. مارکس یهودی ها را با دینشا  مشوند. خیلی ها خواستار 

یداورد. از نظدر بی تواند تداب پول خدای حسود اسرائیل است که در برابر ش  هیچ خدای دیگری نم "است: توحید یهود در واقع شرک نیازهای متعدد است. 

ای از کاپیتالیسدم  ودیدت اسدتعارهرژواری و یهودیت یکیست. در نتیجه باید یهودیت را نابود کرد. برخی می گویند تظاهری از نفرت از خدویش. یهمارکس، بو

 مدر .

 

 مبنای نقد مارکسی از دین چیست؟

 تاثیر هگل و فوئرباخ -

 الیناسیو . -نقد دین در چارچوب نقد ایدئولوژی -

 داد . تمثیلی.  کارکرد دین: تغییر شکل -

 دین حافظ نظم سرمایه داری،  دین همچو  اعتراض -

 

ر جامعه می در متن اندیشه مارکس، تالش برای توضیح فرایند تاریخی. تحول تاریخ: پیشرفت تکنولوژی، و رشد تولید. این صنعتی شد  باعث ایجاد تنشی د

یوه های تولید، طبقه ی مسلط قدیمی را که مالک شیوه های قدیمی بود، سرنگو  میکند. شود و روابط اجتماعی تحول پیدا می کند. طبقه اجتماعی مالک ش

یدا  طبقدات مارکس تاریخ بشر را به چهار مرحله تقسیم می کند: کمو  اولیه، جامعه برده داری، رژیم فئدودال و رژیدم سدرمایه داری. از نظدر وی، تضداد م

 ینی مراحل مختلف تاریخی. اجتماعی موتور تحول تاریخ است و توضحیگر جانش

ر لنین کده بدا شناختی که از وی  در خصوص نظرش در مورد دین وجود دارد، اغلب  به این جمله: دین افیو  توده هاست تقلیل پیدا می کند و گاه با مثال د

 دین مبارزه می کرد خلط می شود. سوال اینست: ویژگی های ممتاز نقد مارکسیستی دین چیست؟ 

 ر باید منابعش را شناخت: هگل. فوئر باخ. برای اینکا

 

 "نمی گیرد.  دین: بیا  پاتولوژیک فقر اقتصادی. که با ایما  به اخرت رنج مادی و دنیوی خود را تسکین می دهند. مارکس در مورد وجود و عدم خدا موضع

 . خدا واسط انسا  و معنای زندگیست؟ برای مارکس، اتئیسم واسط است. "اتئیسم اومانیسمی است با میانجی حذف دین

 پددروژه مددارکس اسددت. امددا مارکسیسددم فددراروی از اتئیسددم اسددت ندده اتئیسددم. مسدداله مددارکس، خحددذف خدددا نیسددت.اتئیسددم پددیش فددرض 

 ) از خود بیگانه کننده( چو  سرکوب گر است. اما اگر رهائیبخش باشد چی؟  alenatriceنقد وابستگی

به دلیل نقش اجتماعی اش مهم است. دیدن ساختاریسدت کده جامعده  نقد کار کرد دین: وجوه فلسفی و اجتماعی دین. از اتئیسم دین جدید نمی سازد. دین 

 طبقاتی میسازدو ر اسا  نیازهای این جامعه تحول پیدا می کند. حامال  دین، متحدا  عینی طبقه حاکمند. 

 می کند: حلیل مارکس تحول دین در اروپا را ت

ا ر مردمی، خدایا  خدود رحلی بودند. همدایا ، خدایا  خ.ساختار پایین که به انسانها اجازه می داد که شرایط اب و هوایی را که نمی فهمیدند، توضیح دهد. 1

 داشت. این خدایا  با پدیده های طبیعی متحد بودند.

فع مسیحیت نابود شدند. در قرو  وسطی، انتقال ب کاتولیسسم که بده کلیسدا شدکل . بعد رشد امپراطوری روم، یک آگاهی جغرافیایی داد. ادیا  محلی به ن2

ها با کلیسا بود و داد. و سلسله مراتب پاپ و اسقف و کشیش بوجود امد. با قدرت که اشرافیت و شاها  بود. و قدرت را بین خود تقسیم می کردند.  تعلیم بچه 

 مالیات مذهبی شکل گرفت. 
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الفت د. مارکس با یودیت مخخیلی حمله ش بیانگر اراده رفرم کاتولیسیسم بود با پروتستانتیزم و گاپیتالیسم یهود. به این اصطالح مارکس  . ظهور کاپیتالیسم3

 می کند چو  شکلی از سرکوب ات. 

ود ین= بیحس کننده، از خمی یابد. د تش آگاهیاز نظر مارکس، دین اجازه می دهد که نابرابریها را توجیه کنیم. از نظر وی، بدو  دین، طبقه کارگر به موقعی

 بگانه کننده و استحماری بخش. 

 ریشه ی اعتقادات دینی در شرایط فقر مادیست. 

 

 1387. جامعه شناسی دین. سارا شریعتی. 2مارکس. فتوکپی شماره 

 منبع اصلی: کارل لوی. مارکس به عنوا  جامعه شناسی دین.

 . ؟ Zusammenhang 124علت، دین: بازتاب

: دین می تواند وجدا  معذب بردگدی 1843را می توا  نزد کانت، هردر، فوئر باخ و برونو باوئر هم یافت. مثال: مو  هس: در دین افیو  توده ها اصطالح  -

  125را، قابل تحمل کند. همانطور که افیو  برای بیماری های دردناک موثر است.

اعتدراض علیده آ  اسدت. دیدن، آه  استیصال مذهبی، هم بیا  استیصال واقعی ست و هدم» ". :1844ل. فه حق هگسح در مشارکت در نقد فلالاین اصط -

درک «     تدوده هاسدت.مخلوق ستم دیده است، جا  جهانی بدو  قلب، همچنانکه روح  شرایط اجتماعی ست که روح از آ  رانده شدده اسدت. دیدن افیدو

ه عندوا  یدک که دیدن را بد فه روشنگریسانسانی می دیدند مطابق است تا درک فالذات ین  الیناسیو  مارکس در این دوره با درک نوهگلی های که در د

اسدت و  "کسیسدتیپیش مار"نوز هتوطئه ی روحانی، افشا می کردند. زمانیکه مارکس این متن را می نویسد، هنوز شاگرد فوئر باخ است. تحلیلش در نتیجه 

 یز دین توجه می کند: مشروعیت بخشی و اعتراضی.تناقض آم هجغیر تاریخی. اما به دو و

، نقد مارکسیستی شروع می شود. نقد دین به عنوا  یک واقعیت اجتماعی و تاریخی. عنصر اصلی این نقد اینست: تلقی دیدن 1845در ایدئولوژی آلمانی در  -

بوسیله ی تولید مادی، و روابدط اجتمداعی تا ها، بازنمادها، تصاویر ضرور . تولید ایده "تولید معنوی یک جامعه "همچو  یکی از اشکال ایدئولوژی. به معنای 

درست است که گاه از ایده ی بازتاب نام می برد، اما هسته سخت بحثش اینست: می بایست تکوین، اشکال مختلدف آگداهی را  تعین می یابند. منطبق با آ 

این باعث می شود که پدیده را در تمامیتش بشناسیم. بخش مهمی از جامعه شناسدی انشدعابی  )دین، فلسفه، اخالق( را بر اسا  روابط اجتماعی توضیح داد.

امعه شناسدی مارکسیستی از زما  لوکاچ به بعد، کاتگوری دیالکتیک تمامیت را بر بازتاب، ارجحیت می دهد. مثالاز نظر لوسین گلدمن،   اصل بزرگ روش ج

 126."انی و پیوند گسست ناپذیر میا  تاریخ امور اقتصادی و اجتماعی و تاریخ ایده هاخصلت تام فعالیت انس "مارکسیست این است: 

روشن است که همه تحوالت تاریخی شرایط اجتماعی ، در عین حال  موجب تحول برداشتها  "می نویسد: 1850. در مقاله ای در سال 1850چند سال بعد:  -

 اجتماعی تاثیر زیادی بر جامعه شناسی دین داشت.  -این روش ماکرو 127"نی نیز می شوند.و بازنمادها ی انسانی  و در نتیجه بازنمادهای دی

 

کیش طال، زهد خود را دارد، محرومیت ها و قربانی کرد  ها. فداکاری ها. پس انداز،  "انتشار یافت.  1940. این نوشته اولین بار در 58-1857گروندریسه:  -

انیسدم انگلیسدی و تهای زمینی...کیش طال، جستجوی جاودانه ی گدنج اسدت. پدول بدسدت آورد  در رابطده بدا پوریتقناعت، امساک، تبهره مند نشد  از لذ

."پروتستانتیسم هلندی است  

                                                           
124 Michael Löwy Karl Marx et Friedrich Engels comme sociologues de la religion .2002  
125 Helmut Gollwitzer :"Marxistische Religionskritik und christlicher Glaube", Marxismusstudien, Vierte 

Folge, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1962, pp. 15-16. 
126 L. Goldmann, Sciences humaines et philosophie, Paris, Editions Gonthier, 1966, p.63. 
127 K. Marx, F.Engels, "Compte rendu du livre de G.F. Daumer, "La religion de l’ère nouvelle"...", 1850, 

SR, p.94. 

http://www.lcr-lagauche.be/cm/index.php?option=com_sectionnav&view=archive&author_alias=658
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گیدری  شدکل "کنند. از نظدر وبدر  شباهتهایی دارند: هر دو جامعه مدر  را به عنوا  جامعه کاپیتالیست مطالعه میوبر, علی رغم تفاوت هایشا ، مارکس و 

یه داری بدر مبندای کس: نقدد سدرمااجتماعی سرمایه داری، انسا  معاصر را در انسانیتش در برگرفته است. وبر: تفسیر سرمایه داری با عقالنی سدازی ، مدار

 ر کارل لویت، هسته سخت اندیشه ی مارکسی است. راسیونالیزاسیو  یا الیناسیو . الیناسیو ، که از نظ

 

نده  ": اشاره هایی هست: در پاورقی به آنها که فکر می کنند اهمیت دین مثال در قرو  وسطی، ردی بر نظریه مارکس است، می گویدد: 1867در سرمایه:  -

ند، نه عهد باستا  از سیاست. اما بر عکس شرایط اقتصادی آ  دوره توضیح دهنده ی این نکته اندد قرو  وسطی می توانست از طریق کاتولیسیسم زندگی ک

پروتستانتیزم تنها دینی است که در سرمایه مارکس بدا  توجه می کند از نظدر رابطده ای کده  .128"که چرا کاتولیسیسم و سیاست نقش اصلی را ایفا می کردند

نی، تنها بازتابی از جها  واقعی است. جامعه ای که محصول کار به کاال بدل می شود....چنین  جامعده ای در مسدیحیت بدا جها  دی "با سرمایه داری دارد.  

)مکمل نده بازتداب(. انگدار مدارکس در  129. "کیش انسا  انتزاعی اش، و  خصوصا در انواع بورژوا،پروتستانتیسم، دئیسم اش،...مناسبترین مکمل دینی  می یابد

تاریخی مردد است. گاه مارکس یک رابطه ی علت و معلولی قائل است، مثال وقتی می گوید دین عامل فعال در شکل -یوه ی رابطه اجتماعیخصوص دو ش

ه پروتستانتیزم، با تحدولی کد". "دین جدید، انباشت ابتدایی سرمایه را تشویق کرد ". "پروتستانتیسم، اساسا یک دین بورژواست "یری سرمایه داری است. گ

 .  130"ایحاد کرد در تغییر همه ی روزهای تعطیل به روزهای کار، نقش مهمی در تکوین سرمایه ایفا کرد

 

 

 

 هگل: «نقد فلسفه حق»نگاهی به متن 

مساله ی هیه کرده بود، به [ که برای سالنامه ی فرانسوی د آلمانی ت1844،]«ی حقوق هگلنقد فلسفه » مارکس، در صفحات نخست مقاله ای تحت عنوا  

 ر کرده است.فرانسوی منتش-سالگی در سالنامه آلمانی 25در  1843دین میپردازد. این متن نوشتار کوتاهی است که مارکس اواخر

 ٔ  (. عندوا  کتداب:  دربداره1378نشر یافت. مترجم فارسی مهبد ایرانی طلب،نشدر پدروین،  1820)فلسفه ی حق هگل، آخرین اثر عمده هگل که اول بار در

 .خترا ، نشر ا1381اپ اول: چحسن مرتضوی، -دکتر مرتضی محیط، ویراستارا : محسن حکیمی ٔ  حق هگل، ترجمه ٔ  یهود؛ گامی در نقد فلسفه ٔ  لهمسئ

 مارکس:  

ی ایدن اسدت: انسدا  مبنای نقد غیر دیند نقد دین تا آنجا که به آلما  مربوط است، اساسا به پایا  رسیده است و نقد دین  شرط مقدماتی هر نقدیست]...[ » 

بداز گدم کدرده  سازنده ی دین است، نه دین سازنده ی انسا .  در حقیقت دین خودآگاهی وآ گاهی از خود انسانی ست که یا هنوز خود را نیافته و یا خدود را

ین دولت، این جامعه، تولید کنندگا  دین است. اما انسا  موجودی انتزاعی نیست که بیرو  از جها  خفته باشد. انسا  جها  است، دولت است، جامعه است. ا

جموعه ی دایره هستند: آگاهی و وجدا  وارونه ی جها ، چرا که آنها خودشا  جهانی وارونه اند. دین، تئوری عام درباره ی جها  است، با ویژگیهایی چو  م

لی و تسکین و توجیه. دین تحقق رویایی وجود انسانی سدت. چدرا المعارفی، منطق عامه پسند، حیثیت معنوی، شورمندی، احکام اخالقی و زمینه ای برای تس

                                                           
128 Karl Marx, Le Capital, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, vol. I, p. 590. 
129 Ibid. p. 74. 
130. Le Capital, I, pp. 533, 621.  
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ه ی  روحدانی که وجود انسانی، از حقیقتی واقعی برخوردار نیست. مبارزه با مذهب، در نتیجه غیر مستقیم، مبارزه با این جها  است، جهدانی کده دیدن رایحد

 « 131آنست. 

هم اعتراض علیه آ  است. دین، آه مخلدوق سدتم دیدده اسدت، جدا  جهدانی بددو  قلدب،  استیصال مذهبی، هم بیا  استیصال واقعی ست و»از نظر وی، 

  132«همچنانکه روح  شرایط اجتماعی ست که روح از آ  رانده شده است. دین افیو  توده هاست. 

نی که از آسما  به زمین می آید، ما از زمدین بر خالف فلسفه ی آلما»در نتیجه دین در این تحلیل تنها بازتابی از شرایط مادی و تولیدی زندگی انسانهاست: 

نمادهدا و بازتابهدای  به آسما  صعود میکنیم. ]...[ ما از فعالیت واقعی انسانها، شروع میکنیم. بر اسا  روند زندگی واقعی انسانهاست که میتوا  رشد و توسعه

ق، دین، متافیزیک و مابقی مولفه های ایدئولوژی، همچنانکه اشکال آگاهی که بدا آ  ایدئو لوژیک این روند حیاتی را تصور کرد]...[. با توجه به این امر، اخال

گسدترش تولیدد تطابق دارند، رشد و گسترش ظاهری خود را از دست میدهند. دیگر تاریخ ندارند. دیگر گسترش نمی یابند. بالعکس این انسانها هستند که بدا 

نیست که تعیین کننده ی زندگیست بلکده و هم افکار و محصوالت این افکار را تغییر میدهند. این آگاهی  مادی و مناسبات تولیدی، هم واقعیت خاص خود را

 « .  133این زندگیست که تعیین کننده ی آگاهی ست

 د تا مانند انسا  تدوهمسازوادارش می  نقد دین انسا  را از توهم در می آورد و»و از اینرو مارکس، نقد مذهب را شرط مقدماتی هر نقدی میداند و مینویسد:  

گدردش کندد. تدا  رشید راسدتینشزدوده و سر عقل آمده بیاندیشد و عمل کند و واقعیت زندگی اش را شکل بخشد و بر مدار ذات خودش و یا در واقع دور خو

به آلما  است به  نجا که مربوطآقد دین تا چران« زمانی که انسا  بر مدار ذات خودش نچرخد ، دین بسا  یک خورشید موهوم پیرامو  انسا  چرخ خواهد زد.

انسانها ست که طدی  روزانه در ذهن دین ...بازتاب تخیلی نیروهای حاکم بر زندگی»  کار خودش و فویرباخ را کاری بزرگ وتمام می داند.چو   پابا  رسیده؟

 «آ  نیروهای زمینی صورت نیروهای فراطبیعی را به خود می گیرند

کس بیش از همه مورد نقد قرار گرفته است: نخست تقلیل دین به نتایج سیاسی و اجتماعی اش و سپس تفسیر تک عاملی تاریخ. در عین دو نکته در بحث مار

ا بر نقش دین حال که  مارکس به کارکرد اعتراضی دین اشاره میکند ] دین، بیا  استیصال و اعتراض علیه آ  است[، اما این وجه را دست کم گرفته و عمدت

چرا که وی دین را همچو  خوشبختی خیالی و توهم آمیز توده ها تلقدی میکدرد. از سدوی دیگدر، » مچو  مشروعیت بخش نظم موجود تاکید کرده است. ه

 ولیکمارکس از آنرو که دین را یک واقعیت روبنایی میدانست که به زیربنای مادی زندگی اجتماعی وابسته است، به امر دیندی همچدو  یدک سیسدتم سدمب

   134«مستقل توجه نداشت از اینرو امر دینی را به نتایج سیاسی اجتماعی اش تقلیل میداد.

 .  135. این دیدگاه با تحلیل میرچا الیاد از کمونیسم به عنوا  اسطوره ی جها  مدر ، بسیار نزدیک است

 

 

                                                           
131 Marx, Critique de la philosophie du droit de Hegel, 1844. Les Annales franco-allemandes. Dans : Sur 

la religion, textes choisis, traduits et annotés par G.Badia, P.Bange et E.Bottigelli. Paris. Editions 
sociales.1968. p41- قد فلسفه ی حق هگل. این اثر به فارسی ترجمه شده است: درباره ی مسئله ی یهود و گامی در ن  

42 1381ترجمه دکتر مرتضی محیط. نشر اخترا .   
 همانجا.132
 p 73 75.همانجا 133
134 J.P.Willaime, sociologie des religions, Que sais-je ? PUF. 1995. p 9 
 الیاد. اسطوره. راز. رویا. رویا منجم. نشر علمی. 1382. ص. 25د 26 135
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 در نتیجه: 

 ق هگل. حقد دین، نقدی اساسی )پیش فرض= منشا تحلیل انتقادی شرایط انسانی( و ثانویه )چو  نقد اصلی، نقد جامعه است(. نقدی بر فلسفه ن-

ست که دین را این انسا  ا"مطالعه ی دین، نه به عنوا  نیرویی خودزا، خودمختار، بلکه به عنوا  واقعیتی محصول شرایط اجتماعی معین: با تکیه بر اینکه  -

، مارکس بر اصلی اشاره می کند که در چشم انداز دیگری علوم اجتماعی طرح میکنند: بازنمادها و تصداویر الوهیدت، رفتارهدای "می سازد و نه دین انسا  را

تحول و تاثیراتشا  بر دیگر وجوه   مناسکی، سبک زندگی و اشکال سازماندهی دینی... همه پدیده های انسانی هستند که کار علوم اجتماعی، مطالعه ی منشا

دفش زندگی اجتماعیست.  با این تفاوت که نقد دینی مارکس، یک نقد سیاسی و همچنین فلسفی در چارچوب یک تئوری است، در حالیکه رویکرد علمدی هد

عه اش، نمود اجتماعی دین است. انگلس در نمی پردازد بلکه موضوع مطال "گوهر دین"توصیف تظاهرات خارجی دین به عنوا  یک پدیده اجتماعی ست. به 

ماسدک ". او از "نامیده می شود قبل از هرچیز بحث بر سر منافع  طبقاتی بوده اسدت  17حتی در انچه که جنگ دینی قر  ".1850جنگ دهقانی می گوید: 

د. بعدها این نظریه در جامعه شناسی دین سنت شد: مثال نام می برد. انگلس می گوید بیانهای دینی مختلف، ناشی ازمحیطهای اجتماعی متفاوت هستن "دینی

 . 136از سه مسیحیت حرف زد: مسیحیت بورژوا، مسیحیت مردمی، مسیحیت طبقه متوسط ”پراتیک دینی و طبقات اجتماعی“امیل پن در کتاب 

 طبیعت متن: 

  یکخانه ایدئولوژی()کوفمن،تار"جفت های متضاد می رساند که متن از یک اندیشه ی متافیزیک متاثر است."

 متن سرشار از استعاره است :

یشترین ارزش و تقد  را اصطالح التین که نویسندگا  قدیمی برای بیا  وابستگی به هر آنچه که ب:(oratio pro aris et focisعبادت در پیشگاه خدا)

 داشته است به کار می برده اند.

 جهت که علتش در خودش نیست.  توهم: دین ایجاد توهم نمی کندبلکه عین توهم است. توهم از آ /دین 

 انسا  است. "ازخودبیگانگی)دیگرشدگی( مقد "ازخودبیگانگی: دین،/دین 

 جها : دین پوشش خیالی جها ، رایحه معنوی و نیز آگاهی وارونه از آ  است./دین 

 د، دین انسا  را نمی سازد.وارونگی: انسا  دین را می ساز/دین 

نه از درو  به   بیرو  به درو از، "تاریکخانه"نه از نور از بیرو  است، وارونگی: سر و ته بود )مثل تصویر در شبکه ی چشم(،عوض شد  جای علت ومعلول

 دین بر ساخته است نه سازنده اده ایده را می سازد و نه بر عکس،، مبیرو 

 متضاد:مقد /نامقد ، آسما /زمین، خیالی/واقعی، ابرانسا /ناانسا ، دین/حقوق، الهیات/سیاستدوگانه های 

یی دارد کده بده ین ندور وگرمداگرما ونور است،خورشید دین گرچه موهوم است، اما به وصف آمده است.د تشبیه دین به خورشید:ویژگی خورشید )وجه تشبیه(

 انسا  نمی رسد.

 لی وجها  پر درد به زنجیر هاتشبیه دین به گل های خیا

                                                           
136 Emile Pin. Pratiques religieuses et classes socials,dans une paroisse urbaine Sains-Pochain a Lyon. 

Paris. Ed.Spes.1956.  
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 گل های زنده: ایده آلی جدید،مادی و انسا  محور و واقعی

 محورهای متن نقد فلسفه حق هگل:

ه پایا  رسیده تا : نقد دین بنقد دین مسئله ای تمام شده است در حال حاضر نقد را باید معطوف به جامعه ای کرد که سازنده ی توهم دینی است .1

عده و نسانیسدت و جامان نشا  می هد که تحلیل  دین هم اساسی است و هم فرعی. اساسی چن منشا تحلیل انتقادی شرایط .این مت2پایا  ص 

ایم الیناسدیو  در همده نده ی پدارادفرعی چو  چو  اال  باید جامعه را نقد کرد. جامعه ای که الیناسیو  دینی را ایجاد میکند. الیناسیونی که ساز

یرو به بردگیش می اند و این نر، فتیشیسم( است. انسا  ارج از خود نیرویی را خلق کرده است که ا  را نیروی خودش نمی داشکال  خود ) استثما

 عی معین. کشاند.  در متو  مارکسیستی دین یک نیروی خودزا نیست با منطق خاص خود. بلکه واقعیتی است محصول شرایط اجتما

فاده کدرده بودندد. و نیز است 1856-1797یش هاینه و هاینر 1875-1812کند که پیش از او مو  هس  مارکس از استعاره ی افیو  استفاده می .2

کند و تسلی می بخشد،  اگر کشیش که در پایا  زندگی مداخله می "دین در محدوده ی عقل ساده.  1794حتی کانت در یادداشتی بر چاپ دوم 

ار. پداریس . ور . یبلن. ام. نژ. ترجمه ژ. "لش کند، چو  به نوعی  افیو  به وجدا  می دهد بیشتر وجدا  اخالقی را تسکین می دهد تا اینکه فعا

یز( دیندی رهدا کس نقد دین و افیو  را در چشم اندازی سیاسی طرح می کند. از نظر وی باید وجدا  را از نگرانی )هانت. اما مار112-113. 1983

 ". 1867. 1. در کاپیتال جلد 1432 ص. 1963. اقتصاد. گالیمارد. پلیاد. 1. در مجموعه  آثار. جلد 1875کرد.  ) در نقد برنامه حزب کارگری آلما . 

 با یکدیگر و با طبیعت عقالنی  را بازتاب دینی جها  واقعی نمی تواند از بین برود جز زمانیکه شرایط کار و زندگی عملی با انسا  روابطی شفاف و

 را از ابر عارفانه که وجوهش را می پوشاند، رها کرد. باید زندگی اجتماعی  "نشا  دهند.

دیگدر علدوم  ک چشدم انددازبا تکیه بر اینکه این انسا  است که دین را می سازد و نه دین انسا  را، مارکس بر اصلی تکیه می کندد کده در ید .3

سانی هستند که دیده های انپازماندهی دینی، همه اجتماعی طرح میکند. بازنمادها و تصاویر الوهیت، رفتارهای مناسکی، سبک زندگی و اشکال س

یسدت بلکده نب یک تئدوری علوم اجتماعی منشا  تحول و تاثیراتسشا  را برسی می کند.  اما رویکرد علمی هدفش نقد تظاهرات دینی در چارچو

 توصیف ا  به عنوا  یک پدیده اجتماعیست. کار مارکس نقد سیاسی فلسفی ست. 

لما : مارکس در کشوری می نویسد که امر دینی و سیاسی به هم درامیخته، که کلیسدای لدوتری  در مدتن یدک دولدت شرایط سیاسی دین در آ .4

.  در این کشور دین فعاالنه در مشروعیت بخشدی قددرت و پایگداه اجتمداعی ا  1و بعد گییوم  4و  111پرو  فردریک گییوم  –مسیحی است 

 با دین و با مسیحیت درگیری نداشت.  بسدیاری از سوسیالیسدتها یدک دیندداری انساندوسدتانه  شرکت میکند. سوسیالیسم پیش از مارکس اصوال

. مارکس و انگلس این سوسیالیسم اتوپیک با الهامات دینی را نقد میکنندد. مدثال ویتلیندگ 137ملهم از مسیحیت داشتند. مثل فورییه، کابه، ویتلینگ

را در یک نوع اوانژلیسم ضد روحانی که در ا  عیسی  به عنوا  اولین انقالبی  طدرح میشدد، که کمونیسم و مسیحیت موعودگرا   1875 1808را 

ویتلینگ پیشنهاد می کند شعار حزب کمونیست را بگذارند: همه   .Evangile d’un pauvre pêcheur 1843-45نقد می کردند. کتاب 

نمی کنیم و شعار: پرولتاریای جها  متحد شوید را طدرح کردندد. مدو  هدس انسانها برادرند. مارکس و انگلس گفتند ما با همه احسا  برادری 

تاثیر زیادی بر مارکس و انگلس گذاشت.به او می گفتند خاخام کمونیست مارکس و انگلس کمونیسم اسدکاتولوژیک  فرجدام معداد 1812-1875

را نقد میکردند و به همین دلیدل نتوانسدتند بدا سدالنامه ی وسوا  ضد مذهبی المانها  "شناختی وی را نقد می کردند. سوسیالیست های فرانسه 

  138فرانسوی المانی همکاری کنند. 

 نقد دین هم سیاسی و هم فلسفی.  .1

 ه الیناسدیو کدنقد دین هم ضروریست و هم فرعی. ضروریست چو  بیش شرط هر نقدیست، فرعیست چو  باید از تحلیل جامعده ای گذشدت   .2

 ایجاد میکند . 

                                                           
137 FOURIER. CABET, WEITLING 

 
138 Charles Wackenheim. La faillite de la religion d apres karl Marx. Paris puf. 1963. p 163 
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ز آنکده بیددارش ایبخشد بیشتر مکشیشی که قبل از مرگ میاید،  وجدا  اخالقی را تسال  "و  را قبال کانت هم استفاده کرده بود: استعاره ی افی .1

ه.  موز هس هدم اسدتفاده جامعه شناسی و دین. ارویو له ز 13. دین در مجدوده ی عقل ساده. ص "کند. و به نحوی به وجدا  یک افیو  میدهد

 کرده بود. 

 .1875میگوید: باید وجدا  را از درگیری دین رها کرد. نقد برنامه حزب کارگری الما . مارکس  .2

 "قالندی باشددعدت شدفاف و عبازتاب مذهبی جها  واقعی از بین نمیرود جز در زمانیکه شرایط کار عملی برای انسا   با همکارانش و بدا طبی " .3

  14. اقتصاد. ص 1مارکس. مجموعه اثار. جلد 

وری این را مینویسد که دین و سیاست با هم بسیار درامیختده اندد و کلیسدای لدوتری بدا دولدت مسدیحی همدسدتند. در حالیکده مارکس در کش .4

 wilheimسوسیالیسم قبل از مارکس ضد دین نبودند. و اکثرا طرفددار یدک دیندداری فلسدفی و انساندوسدتانه ودندد مثدل: فوریده. کابده....و 

weitling  مارکس بجای همه ی انسدانها برادرندد  1845چاره ی گناهکار را نوشت و مسیح را اولین انقالبی میداند. در که کتاب انجیل یک بی

 میگوید: پرولتاریای جها  متحد شوید. 

میشدود  مدارکس باعدث یکی از اختالفات سوسیالیستهای فرانسوی و مارکس هم بر سر همین اته ئیسم بود. شدارل واکنهدایم میگویدد:جزم اتده .5

 مذاکراتما  برای همکاری به نتیجه نرسد. 

 نقد کردند.  انه ی او راموز هس که به او میگویند ربانی کمونیسم تاثیر بسیاری در مارکس و انگلس دارد ولی اینها کمونیسم فرجام گرای .6

الهدی  قدانو  "ا از صدنعتی کشیشده باید تاثیرات سیاسی اجتماعی مسیحیت را از نظر تاریخی تحلیل کرد تا بتوا  نقد درستی از دین داشت. در زما  انقالب

گر تی  و تشکیل طبقده کدارانقالب صنع  دفاع میکردند و به کارگرا  میگفتند که امیدهای خود را تنها در روی زمین متمرکز نکنید. در برابر "نابرابری طبیعی

. در هدر دوره ای معتدرض بودندد کلیسا طرف محافظه کارا  ساسی بود و از منافع طبقه کارگرا  سوسیالیست حمایت میکردند. البته جریاناتی هم بودند کده

 مذهب نقش مشروعیت بخش و یا معترض را ایفا میکرده است.  

 

 

. یدک آندالیز 2دئولوژی هدا. . مشارکت در جامعه شناسی ای1در بحث مارکس عناصری از تحلیل جامعه شناسانه هست که از نظر علوم اجتماعی جالب است: 

 ی طبقات اجتماعی. . مشارکت در جامعه شناس3ماکرو سوسیولوژیک. 

 

 .الیناسیو . 1از نظر فلسفی: 

اسدت، در واقدع بدرای انسدا  خد می نامند. از نظر فویر باخ، آنچه کده« اومانیسم بی خدا» فویر باخ، فیلسوف آلمانی است و چهره ی شاخص جریانیست که 

ونه، انسا  از خدود خودآگاهی واژگ در این«. ت اما به شکل غیر مستقیماولین خود د آگاهی انسا ، اس» حقیقی او نیست. و دین  چیزی جز ذات انسا  و خودِ

غنی کرد  اندیشه ی  برای» را که:چبیگانه میشود و دین در نتیجه ی این از خود بیگانگی و از اینرو  مانعی در جهت پیشرفت مادی و اخالقی انسا  است.  

ه خددا مینامدد در واقدع کستایش آنچه  در حالیکه انسا  با« ه چیز باشد، انسا  میبایست هیچ باشدخدا، انسا  میبایست خود را حقیر کند. برای اینکه خدا هم

ست، چو  در م و مهربا  اتو به عشق، همچو  یک صفت خدایی ایما  داری، چو  خودت عاشقی. تو فکر میکنی که خدا حکی»اسما خود را ستایش میکند: 

 چدرا کده خدودت ت وجود داری،همه است. فکر میکنی که خدا وجود دارد و او  سوژه و وجود است، چرا که خودخودت بهترین چیزی که مییابی، خوبی و مفا

 «.  یک وجودی...

آگداهی دارد. در  اما چرا انسا  از خود بیگانه میشود؟ از این رو که انسا  به وجود  خود نه همچو  یک نوع، بلکه فقط به عنوا  یک فرد فناپذیر و محددود، 

نددارد. در ، وظیفه ی فلسفه اینست که به او، نوع و ذات انسانی اش را بشناساند. امر الهی وجود دارد، چو  دانش و عشق وجود دارندد، امدا خددا وجدود نتیجه
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های الهی ای  را که نتیجه از نظر فویر باخ، میبایست دین انسا  را جانشین دین خدا کرد. و این وظیفه ی سیاست است که ذات انسا  را متحقق سازد و نیرو

 «. 139ما میبایست دوباره مذهبی شویم، سیاست، میبایست دین ما شود» در انسا  موجود است بالفعل در آورد: 

[، اومانیسدم وی را مدورد نقدد قدرار 1845« ]تزهایی در مورد فویربداخ»مارکس، که عمیقا  از نظریه ی فویر باخ در خصوص از خود بیگانگی متاثر است، در 

نها به وجود می آید د. از نظر او برداشت  فویر باخ از انسا ، کامال انتزاعی ست چرا که نوع انسانی  که از آ  سخن میگوید تنها با پیوند طبیعی میا  انسامیده

ارکس، فویر باخ، با تعریف انسا  در حالیکه، این نه پیوندهای طبیعی بلکه مناسبات اجتماعی و تاریخی هستند  که هم متعین و هم تعین کننده اند.  از نظر م

فویر باخ کارش را از واقعیت از خودبیگانگی مذهبی و تقسیم جها  بده »همچو ، عقل، اراده و خیر، واقعیت مادی انسا  را در نظر نمی گیرد. وی  مینویسد: 

تحلیل بنیادهای دنیوی اش فرو می ریزد. ولی او این واقعیدت دو جها  مذهبی و تخیلی و جها  واقعی آغاز می کند. کار فویرباخ،  جها  مذهبی را بر مبنای 

می شود و به عندوا   را ندیده می گیرد که تازه پس از تکمیل این کار، کار اصلی می ماند که باید انجام گیرد. زیرا این واقعیت که بنیاد دنیوی از خودش جدا

نفس و با خود تناقض داشتن این پایه دنیوی قابل تبیین است. این مبنای دنیوی نخست باید در  یک قلمرو مستقل در آسمانها استقرار می یابد، تنها با انشقاق

 «. 140تناقضهای درونی خودش شناخته آید و سپس با یک عمل انقالبی این تناقض از میا  برداشته شود

در « . در واقعیت، ذات انسا ، مجموعه ی روابط اجتماعی سدت. فویر باخ، ذات دینی را در ذات انسانی حل میکند. اما ذات انسا ، یک انتزاع محض نیست» 

 «. 141خود یک محصول اجتماعی ست» نتیجه متوجه نمیشود که روحیه مذهبی، 

درباره ی از  ریه ی کلی اوو اما مارکس خود دین را محصول یک جامعه ی طبقاتی میداند و  نظریات او در خصوص دین را می بایست همچو  بخشی از نظ

 بیگانگی در جوامع طبقاتی به شمار آورد. دین هم تسلیم و توجیه ستمگری و هم  بیا  اعتراض علیه آنست.  خود

 

 .ایدئولوژی: مفهومی بیچیده و چند معنا در اثار مارکس. )به این مفهوم در ایدئولوژی المانی می پردازیم(2

 

 ی. نشناختن واقعت. گکرد ناشاخته یت را ترجمه میکند. اگاهی کاذب و بازنماد باطل. کاراز نظر فلسفی: سیستم بازنمادها که به شکل کزتاب و منقطع واقع

 از نظر تاریخی: سیستم بازنماد که تحریک به عمل میکند کارکرد بسیج کننده ی انرژی ها را دارد. 

کس ردر آثار ما  بسیج کننده. سلطه.  نشناختن واقعیت.مارکسیسم خود به عنوا  فلسفه رسمی جنبش کمونیست تبلور همین سه کارکرد است. یک ایدئولوزی 

سدیحیت  در ممشروع توسدط  ایدئولوزی نقد فلسفه هگل است که از نظر او بوشش ایدئولوزیک وضعیت الما  بود. دولت مسیحی و دولت بوروکراتیک مدر 

 د.  را تئوریزه میکرد.ایدئولوزی المانی مارکس و انگلس ایدئولوزی را بازتاب وارونه ی واقعیت طرح میکنن

 

ن در د.  تحلیدل دیداز نظر سیاسدی: . از نظدر سیاسدی: ایددئولوژیها سیسدتمهای بازنمادهدایی هسدتند در خددمت قددرت . کدارکرد مشدروعیت بخدش دارند

 ماکروسوسیولوژی مارکس. سلطه. 

                                                           
139 Feuerbach, H. Arvon, E.U. 
 به نقل از: هامیلتو . جامعه شناسی دین. تبیانو 1377. ص 141 140
141  Marx et Engels, Etudes philosophiques: Ludwig Feuerbach, le matérialisme historique , trad., Paris, 

1947.  
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 الیسدت در مسدیحیت مکمدلامعه ی کاپیتزیربنا: تولید مادی. روبنا: نهادها و ایدئولوژیها.  شرایط مادی هستند که توضیح میدهند چرا چنین عقایدی داریم. ج

ی سدتانتیزم یدک ایددئولوژروتنظدر او پ مذهبی متناسب با خود را می یابد.  مارکس قبل از وبر به رابطه ی میا  سرمایه داری و پروتستانتیزم توجه میکند. از

سم دالیسم اشاره میکند که لوترانیشروع میشود. انگلس هم با تحلیل مراحل مختلف بورژوازی علیه فئو 16. عصر کاپیتالیسم در قر  613بورژواست. آثار. ص 

 predestinationظریه دینی بود که سلطنت مطلقه بدا  احتیاج داشت و میا  کالوینیسم و کاپیتالیسم رابطه میبیند. خصوصا ن

 

د: توجه میکند. وی در کتاب توما  مونتزر متاله انقالب می نویس  "ساختارهای معنوی"رویکرد دقیقتری دارد و به  چیزی به نام 1977-1885ارنست بلوخ، 

 بات فردی و ساختارهایا شاهد انتخادرست است که منافع اقتصادی از همه مداوم ترند ولی قوی ترین انگیزه و تنها علت نیستند. بموازات تعینات اقتصادی م

 عنوی هم هستیم که واقعیت جامعه شناسانه نمیتواند انها را نادیده بگیرد. 

 

 ی شوند. لیدی تعیین ماز نظر اقتصادی: مساله دین و طبقات اجتماعی:  تضاد آشتی نابذیر میا  دو طبقه که بر اسا  جایگاهشا  در مناسبت تو

. یعندی یچ درد دولت نمیخورد.  یعندی تبدارشهروند بایینترین درجه. مالیات نمیداد و جز با فرزندانش به ه   proles: از بورزوازی: مالک سایل تولید. برولتاریا

 حقوق بگیر.  

: بقده حدرف میزنددطز بدیش از دو رابطه ی میا  ایندو: تئوری  استثمار برای تولید ارزش اضافی.  در رویکرد مارکسیستی دو طبقه هست. ولی خود مارکس ا

 دهقانا ، خرده بورزوازی. اشرافیت زمین، سو برولتاریا...

 

ین تقلیدل داده لدی بده ایدن تعدسوال: آیا میتوا  از طبقه ی اجتماعی صحبت کرد وقتی آگاهی طبقاتی نیست؟ سارتر: درست است که اثر ادبی متعین است و

لیدل مدارکس اجتمداعی در تح . مساله طبقدات"خرده بورژوا پل والری نیستندپل والری یک نویسنده ی خرده بورزواست ولی همه ی نویسندگا  "نمیشود:  

ا   تفداوت طبقداتی و ه رابطه ی میانگلس، با مساله سلطه مربوط است. در ایدئولوژی آلمانی: طبقه ی حاکم تولید کننده ی ایدئولوژی حاکم است. پانگلس ب

نتزر. مپ انقالبی توما  مورفرماتور و ک-ه  کمپ وجود داشت: کاتولیک و ارتجاعی و لوتر بورژوامینویسد: س 1875بیا  دینی توجه میکند.  در جنگ دهقانا  

ر منافع اقتصدادی ساله اصلی بر مونتزر میخواست هم در دین انقالب ایجاد کند و هم در جامعه. درست است که اسم اینها را جنگ مذهبی میگذاریم ولی مس

عی بیدا  مدذهبی مدی   محیط اجتماائل نبود. ولی انگلس از این نظر جالب است که می گوید: تضادهای اجتماعی بر اسابود. او برای  امر دینی استقاللی ق

از مسحیت بورژوا،  1952ات اجتماعی ولی این اخوت از نظر اجتماعی متعین است. امیل بین در کتاب اعمال مذهبی و طبق "ما همه خواهر و برادریم "یابند.  

ی نویسد: مسیحیت اولیه م.. حرف میزند. انگلس به شباهت میا  مسیحیت الیه و جنبش کارگری حسا  است. در کتاب مشارکت در تاریخ مسیحیت مردمی.

ه سوسدیالیزم بد ت توجه داشت،. مسیحیت در آغاز جنبش محرومین بود. این مسیحیت و سوسیالیزم کارگری، رهایی را تبلیغ میکردند. مسیحیت به اخر1894

 دنیا.

موضدوعی: اهمیدت  نس تماتیک وتحلیل مارکسیستی سه ویزگی دارد: متدلوزیک: قرار داد  اندیشه ها و عقاید در مجموعه عوامل اجتماعی. اقتصادی. رفرا

 داد  به محیط اجتماعی و تضادهایش. سیاسی: سیستم سلطه  و نظام مشروعیت بخش
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 نقدها: 

 به وجه اعتراضی دین توجه نکرد. .1

 دین داد و توجه نکرد که دین هم میتواند تریبو  انقالب بشود.  رای به بایا  .2

 احسا  مذهبی الزاما متعین نیست. بیا  مذهبی چرا. تقلیل دین به نتایج سیاسی و اجتماعی اش .3

 مارکسیست: وجه علمی. وجه اتوبیک. .4

 تفسیر تک عاملی تاریخ .5

 

 

ارکس در ایدن مدورد: التوسدر. مد. مهمترین شارحا  32لورا  گییو. اکتوئل مارکس. شماره منبع: ایدئولوژی نزد مارکس. مفهومی سیاسی یا موضوعی جدلی؟ 

 بالیبار. البیکا. ریکور. ترت... 

 

ال اندیشه متعهدد با همه ی اشک. و مفهوم تام و عمومی: یک فرایندی که تقری"ایدئلوژی تفکر سیاسی دیگری است"دو مفهوم ایدئولوژی: پارسیال و خاص: 

 ند در نتیجه ا  جریانی که اگاهی واقعی را در دست دارد نه پرولتاریا که روشنفکر بی تعلق است. در ا  دخیل

 

ر مدی شدود. ندود سدال بعدد از منتشد 1932ایدئولوژی در متن کار مارکس هم مبنای محکمی ندارد. ایدئولوژی المانی متنی ناتمام است که متن کاملش در 

 500ثدر اولوژی در یدک سیاسی که مارکس بعدا منتشر میکند بخش هایی حذف شده است. بخش های مربوط به ایددئنگارشش. در مشارکت در نقد اقتصاد 

هوم ازی نمی کنند. این مفی( مفهوم پردصفحه ای بسیار کم هستند. به قدری درگیر پلمیک با استینر و فوئر باخ و بوئر هستند که عنوا  کارشا  را ) ایدئولوژ

 می شود.نر مارکس هنوز استفاده می شود ولی بعد دیگر خبری از ا  نیست. مثال در سرمایه نامی از ا  برده در اثا 1852تا سال 

 

 ووریندگ  و در فوئربداخ نگلس  انتی دسه بار فلسفی/دانشگاهی/ مطبوعاتی. این مفهوم بسیار در نزد مارکسیستها بسط پیدا میکند. اول به این مفهوم درکار ا

 لیسم.وعات و ژورناسیک الما  وجود دارد اما بعد این مفهوم به همه حوزه های علوم انسانی گسترش می یابد. و بعد مطبخروج از فلسفه کال

در ادامده ی کدار کنددیاک و  . در رساله ای در خصوص قوه ی اندیشید  به معنای علم تکوین ایدده هدا1796این مفهوم را دستوت دو تراسی طرح کرد. در 

سهای وز  در درکبعد ویکتور  فایری...است.عد مکتبی ایدئولوگها ناپلئو  و شاتوبریا  بدا  پیوستند  شاتو بریا  می گوید ایدئولوژی یک فیلوزوسانسوالیستها. ب

ای فلسفی دارد م مبنهوم در نتیجه تاریخ فلسفه می گوید: برویم به سمت کاربست این مفهوم  به معنای شناخت ابژه ها و وجودها به کمک ایده ها. این مفه

 هم دانشگاهی و هم جدلی ژورنالیستی. 

 1846-1845مفهوم ایدئولوژی در نزد مارکس جوا : 

 

. مجموع تولیدات ایدئل، که از طریق ا  طبقه حاکم، سلطه ی خود را توجیه میکند. این تعریف 1در خود متن نوسا  نیست. تناقض است.  ایدئولوژی المانی: 

نظر بالیبار ، ترت و کپدوویال، این برداشت پر از استعاره و تنش است به حدی که یک مفهوم هماهنگ و یکدست نیست و مجموعده . از 2سنتی و رایج است.

. هی یوندوک کوئه می گوید  این مفهوم یک جایگاه نظری دارد و یک سالح خطابی  است برای نقد هگلی های جوا  . در 3ای از مباحث در هم اشاره دارد. 
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و سط مفهومی اش بسیار ضعیف است. ایدئولوژی در اینجا یک نقطه نظر ایدئالیستی است که در فلسفه ی هگلی های جوا  نمود می یابد، نه سدلطه نتیجه ب

 توجیه اجتماعی ا .اصطالح  ایدئولوژی در نتیجه تمی فرعی  در ایدئولوژی المانی است، اما یک مفهوم است و کارکردی تئوریک دارد. 

 

  یک تقسیم کدار  طبقه بر اسا ست عمدی. جامعه کاپیتالیستی بین دو طبقه تقسیم شده. طبقه حاکم بورژوازی و طبقه محکوم پرولتاریا. این دویک خط گس

ا ( ام41نی ص ولوژی المااست. ) ایدئ دستی و فکری بوجود امده است. در این تقسیم بندی پرولتاریا خارج از ایدئولوژی است. ایدئولوزی مربوط به طبقه حاکم

ر گونده هدین افیو  است، اه است، توهم است. در حالیکه در ایدئولوژی المانی می نویسد: پرولتاریا از دمی نویسد: 44-1843در نقدی بر فلسفه حق هگل در 

وری هدای بدورژوا هسدتند کده دا قوانین، اخالق، دین برای پرولتاریدا پدیش": 1848تابعیت به دین رها شده.  در مانیفست این موضع سخت تر می شود در 

یبرد. ماکم  وز  این توهم را به ارث و چو  پرولتاریا با هر شکلی از ایدئولوژی بیگانه است، طبقه ح66مانیفست. ص  "پشتشا  منافع بورژوازی خوابیده است.

 افت کننده هستند. چو ر منفعل ودرین طبقه،  و بقیه بیشتاما در طبقه بورژوا هم بر اسا  تفکیک کار یدی و فکری دو سطح وجود دارد. یکی ایدئولوگهای ای

وع طبقه حاکم تابع ایدئولوژیست اما در نتیجه مجم45در واقع اعضای فعال این طبقه هستند و برای این توهمات و ایده ها وقت ندارند. ایدئولوژی المانی ص 

یش فعاالنه در شدکل دهنددگ در گروه دوم در گروه اول انها منفعل و دچار این توهمند اما رابطه اش با ایدئولوژی به میزا  رابطه شا  با واقعیتهای مادیست. 

ند یدئولوژی پردازی میکنها اگاهانه امشارکت میکنند. در نتیجه ایدئولوژی هم توهم است هم توهم زا. برخی بخشهای نقد استیرنر، نشانگر اینست که ایدئولوگ

افع عام مدردم وارونده را به شکل من ایدئولوژی منافق و دروغ پرداز بورژوازی می خواهد منافع خود "مارکس مس نویسد: در جهت تابع نگه داشتن پرولتاریا. 

 .  288ایدئولوژی المانی. انها عمدا امر خاص را به امر جهانشمول وارونه نشا  میدهند. ص  172ص  "نشا  دهد. 

 

ر دیگدرا  بداعی طبقده ای را عه کم و بیش هماهنگ تصاویر یا بازنمادهایی که سلطه سیاسی و اجتمد، ایدئولوژی به این معناست: مجحمو288در اینجا ص 

 توجیه میکند. اینجا نقش کنسرواتور و محافظه کار و توجیه کننده ی ایدئولوژی خود را نشا  میدهد. 

 است.  "ایدئولوژی زبا  زندگی واقعی"اما می گوید  20مارکس در ص 

استعاره ی  20کنیم. ص نیم. تصور میزندگی واقعیست که گسترش بازتابها و انعکا  های ایذدئولوژیک این فرایند حیاتی را بازنمایی می کاز خالل فرایند  "

  بازتاب است. وبازتاب نشانگر اینست که ایدئولوژی موقعیتی فرعی  و تابع دارد. و نقش تعیین کننده در حفظ سلطه ندارد چو  انعکا  

 

ز امراهی می کنند. اما ه که سلطعه را ه ابهامات و تناقضات اشاره کنیم:  یک اپی فنومن است. پدیده ی فرعی. مجموعه ای از تصورات و بازنمادها.در نتیجه ب

الح اگداهی کس هیچگاه از اصطمی نویسد مار1993طرف دیگر می گوید ساز و کار دروغین که اگاهی کاذب می سازد. اتین بالیبار در فلسفه ی مارکس  در 

ولوژی فرایندیسدت کده  کسدی کده ایددئ "ژوئیه به مهرینگ می نویسد:  14در  1893کاذب که لوکاچ و دیگرا  استفاده کردند استفاده نکرد.  اما انگلس در 

اشدناخته اندد، در غیدر د بدرایش نارندمتفکر نامیده می شود، بی شک آگاهانه استفاده میکند اما با یک اگاهی کاذب. نیروهای واقعی که او را به حرکت وامی 

  249اینصورت یک فرایند ایدئولوژیک انرا نمی نامیم. در کتاب مطالعات فلسفی مارکس و انگلس. ص 

 

 دو دیسکور: 

کس و مساله در کتاب مار "پاتریک ترت می نویسد: یک دیسکور مارکسی در مورد ایدئولوژی وجود ندارد. در واقع دو دیسکور هست دو تئوری در تنش با هم.

 17ایدئولوژی ص 
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ادی جامعده و در مست از مبنای ااولین تز و دیسکور که در دستنوشته های مارکس انگلس بیشتر به چشم می اید  این نظریه است که ایدئولوژی یک بازتاب 

ت، می خواهدد توجیده ی عامدانه اسئولوژی برساختنتیجه قوام ندارد و سازنده نیست و اگاهانه هم نیست دومین تز: که ضمنی تر است معتقد است که این اید

هیچ یا ر تاثیر اجتماعی آ  )است( و بر س کند سلطه را و هدفمندلنه برای سلطه ی فرودستا  استفاده می شود. هر دو تز در باره ی تکوین )عامدانه یا نااگاهانه

 ول نااگاهانه ی سلطه . موثر(. از طرفی ایدئولوژی یک تکنیک برای اثر گذاریست و از سویی یک محص

 

 سارا کوفمن

 

 

 

 

 

 

در ایدئولوژی المانی می گوید:  . مارکس هم17همانطور که سارا کافمن می گوید استعاره ی بازتاب می خواهد بگوید که استقالل ایدئولوژی توهم است. ص 

یکدرد تقلیدل گدرا و کس می شدود رو. نقدی که به مار"اخالق، دین، متافیزیک  و بقیه انچه ایدئولوژیست)...( ظاهر استقالشا  را از دست میدهند ". 20ص 

 پوزیتیویستی اش است.  

 . یک علت موثر. 2. یک محصول است. 1مساله ی کار کرد ایدئولوژی: 

ارد.امدا ارکس با جابه جایی مشکل دم. یک ارجاع به استعاره ی غار افالطونی. قوام نداشتن بازتاب. افالطو  هم مثل 1سه نکته توجه کافمن را جلب میکند: 

ی که فقط ا  عی شا  جدا شده اند، مبنای. دوربین. در ایدئولوژی ایده ها در تاریکخانه هستند، پشت در و از مبنای واق2هم وارونه میکند.  مارکس افالطو  را

 . ایده ی تاریکی. جدایی و دوری از واقعیت.3می تواند به ایده ها نور و حقیقت ببخشد.

 

ار که با اولین تقسیم ک شا  بوده انداو در حاشیه دستنوشته ها می نویسد: اولین شکل ایدئولوگها کشی  کشیشا  اولین ایدئولوگهای بشریت بوده اند. مارکس:

 .  دین در نتیجه اولین شکل تاریخی ایدئولوژیست.29مادی و کار فکری همزما  است. ایدئولوژی المانی ص 

  زیادی نمی خواست گیده بود. زماچمی بود که تحت لوای ا  با خدا و سرورا  جنانگلس می نویسد: بازرگا  یا پیشه ور خودش دیندار بود. دین پر 1892در 

بانشدا  ا را تابع اوامر ارباظر کند و انهتا کشف کنیم امتیازاتی را که از همین دین می توانست کسب کند تا  بر  زیر دستا  طبیعی اش تاثیر بگذارد و اعمال ن

بقات فرودست و تدوده ا در سرکوب ط.خالصه اینکه بورژواتزی انگلیس سهم خود ر"انها را باالدست قرار داده بودکند. اربابانی که خدا بر اسا  حکمت خود 

ه ی در خصدوص می. در مجموعهای عظیم مولد جامعه داشت  و یکی از ابزارهای سرکوبش تاثیر دین بود.  انگلس در سوسیالیسم اتوپیک و سوسیالیسم عل

 297دین. ص 

 

Sarah Kofman (1934-1994) 
 اندیشمند فرانسوی

 

 برخی متون منتشرشده به فارسی: 

 ستاره هومنی ترجمه «ی ایدئولوژیتاریکخانه» -

 ی لیال کوچک منشترجمه «نیچه و استعاره» -
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 ری سیاست از ایدئولوژیرویکرد ابزا  

بیعت، سیاسدت ، ط تاریخ ، علم تنوع حوزه های ایدئولوژی: مارکس تحت لوای این مفهوم حوزه های متنوعی چو  الهیات، متافیزیک، فلسفه، اخالق، حقوق،

 دولت، دین و هنر را قرار میدهد. 

 

 

 ارنست ترولتچ

 

 

 تیپولوژی. جامعه شناسی سازمانهای دینی. :جامعه شناسی تاریخی مسیحیت

 اثرش: اموزه ها یا نظریه ها ی اجتماعی کلیساها و گروههای مسیحی.  

 سه ترجمه شد. به فران 1991به شکل پییپربوک در اختیار دانشجویا  امریکایی قرار گرفت. در  1976نوشته شده و از  1912این اثر در 

ی تواندد ولونی مترجم ترولتچ  می گوید به چند دلیل ترجمه نشد: بلوکاژ تاریخی میا  فرانسه الما . بلوکاژ دینی. چطور یک جامعه شنا  فرانسوی ممارک د

همین بحث را دارد امدا  یک متاله المانی را همکار خود بداند؟ و بعد دلیل اصلی: نظریه قرابت ترجیحی میا   پروتستانتیزم  با روحیه سرمایه داری. ترولتچ هم

ترولتچ مشخصدا ندوع  دقیقتر: او می گوید: تیپ کلیسا که دربرگیرنده کاتولیسیم و لوترانیسم و کالوینیسم  هست که در دینامیسم اجتماعی موثر بودند.  از نظر

ابهی شده اندد. کمتدر  در فرانسده وارد شدد بیشدتر فرقه است  یعنی نئو کالوینیستهای پوریتن که بیش از همه با شرایط اقتصادی و سیاسی مدر  عناصر مش

ن تیدپ سدوم امریکا و انگلیس در جامعه شناسی پروتستانتیزم اهمیت یافت. مثل برایا  ویلسو  که به او ارجاع میدهد. در فرانسه هدانری دروش کده بده اید

 می نامد. "142دین فردیت معنوی"رف، بلکه .  وآ  را نه عا413-373. ص 1963اهمیت داد در کتاب سوسیالیسم و جامعه شناسی دینی 

 

جامعده شدنا  بده ایدن  ا بفهمیم؟ دوسوال اینست: چگونه ورود سریع الما  را به مدرنیته توضیح داد و چگونه جامعه جدید را که این دگردیسی بوجود اورد ر

تفکیک مفهومی ایجاد کرد و مفهوم دینداری  را به عنوا  یک . میا  دین با محتوای نرماتیو ا  1918-1858زیمل  1890پرسش پاسخ دادند:  در سال های 

کند نشا  دهد چگونه هر نظام بزرگ دینی تعیدین کنندده ی تالش می 1920-1864ماکس  وبر  1904مفهوم کاربردی در جامعه شناسی طرح کرد. در سال 

ی بخشدند و بده اسیو  علمدی مددینی را به نوعی تعین علمی ابزکتیو یک رفتار زندگی خاصند و یک اخالق اقتصادی مشخص را بوجود می اورند. هر دو امر

وضدوع مرا در خصدوص  ساخت رشته جامعه شناسی کمک میکنند. سومین فرد ترولتچ است. راه او خاص خودش است. او در متن مسیحیت، عقالنیت علمی

 . مطالعه اش بکار می گیرد. او نماینده ی جامعه شناسی دین در حال شکل گیری است

 در جامعه شناسی ترولتچ سه دوره را می توا  از هم تفکیک کرد:

 ی است.. ترولتچ تالش میکند فلسفه دینی بسازد که مبتنی بر خودمختاری اصولی امر دین1906تا  1891نگارش تزش در سال  .1

                                                           
142 La religion de lindividualite sprituelle 

Ernst Troeltsch (1865-1923) 
 آلمانیاندیشمند 
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ابطه اش با عریف راهکارهای رن یافته برای ت: او مطالعه تئوری های را اغاز میکند که در متن مسیحیت در طول تاریخ تکوی1914تا  1906میا   .2

 دنیا. در این دوره او اثر اصلی اش را می نویسد: اموزه ها یا نظریه های اجتماعی کلیساها و گروههای مسیحی.

ا مشارکت در مباحث تاریخ گرایی . او دو رویکرد دارد. معرفت شناختی ب1923، ترولتچ بر علم تاریخی متمرکز می شود تا پایا  زندگی در 1914از  .3

 و از نظر سیاسی با تامل بر موقعیت الما  بعد از جنگ جهانی اول. 

ده است.  اما می توا  گفت که ترولتچ از تامل و مطالعه بر سر ذات دین به سمت جه همیشگی ترولتچ بودینی مورد تو-ینی و فلسفید-اصوال مباحث تاریخی

 توجه به ذات مدرنیته از خالل مطالعه تاریخی و جامعه شناختی مسیحیت گذر کرده است. 

چهدره ی مسدلط الهیدات      143او این پروژه مسیحیت در جها  مدر  در ذهنش نقش میبندد. از نظدر اسدتاد وی البرشدت ریتچدل 1886در گوتینگن از سال 

ن ماکسدیم و شدعار الما ، تجربه ی دینی با هر شکل دیگر معرفت متمایز می شود. و مطالعه تجربه دینی ذاتا و بنا به ماهیت از حوزه ی علم کنار می رود. ای

ارنست ترولتچ. در رساله ی دانشگاهی اش: عقدل و وحدی  اصلی همه دانشجویا  متاله بود. فراروی از این شعار موتور نسل بعدی متالها  بود. و در صدر انها

، او تفسیری خاص از پروتستانتیزم اولیه ارائه میدهد. تبدیل نظریه ی لدوتر بده لوترانیسدم نشدانه ی فهدم اندیشده ای کدامال 144نزد گرها  گرهارد و مالنکتو 

 دینی با شرایط تاریخی و اجتماعی کاربست ا  بوده است. 

اریخی در کادر مکتب تاریخ ادیا  بوجود امد که در گوتینگن حول گروهی از متالهدا  بوجدود امدد کده تئوریسدین انهدا تدرولتچ بدود. گدروه این کاربرد علم ت

 این گروه در برابر ریتچالیانیسم موجود شکل گرفت این گروه خود را ضد دگماتیک خواند، ادعا میکرد که متو  مقد  به عندوا  متدو  ادبدی  .145سیستماتیکر

بار مساله پردازی می مطالعه شوند به این معنا که تحلیل محتوای انها زمینه تاریخی نگارش انها را در نظر بگیرند. مسئله معنای فرهنگی دین در اینجا اولین 

 شود. 

ولتچ احسدا  دیندی را بده عندوا  ، او بر فنداسیو  فلسفی مشخصه امر دینی کار میکند. در ادامده کدار شدالیرماخر تدر146در کتاب خودمختاری دین 1895در 

پدیده ای کده " معنایی نامتناهی تعریف میکند یعنی تجربه با چیزی که فراتر از طبیعت است و فراتر از خود زندگی. دین یک کارکرد خودمختار از روح است.

ود ذات حقیقدتش را داراسدت. و محتدوای خدود را واجد هویتی خاص است... که دارای خودمختاری نسبی در رابطه با دیگر حوزه های وجود است. که در خد

.  ذاتش در باور به قدرتی فراانسانی است، باوری که بالفاصله این قطعیدت کده ایدن قددرت "دریافت میکند و بیا  میکند با امروزیت و خاصیت تاریخی اش

ینی وابسته است. و این مشخصه ا  را شایسته دریافتی مستقل از مهمترین چیز در زندگی فانی است. از نظر وی دین هم به دنیای اسمانی و هم به دنیای زم

 هرگونه منطق علمی از پیش تکوین یافته می سازد. 

 

Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen 

متوقدف شدده. وجدوه   18مدال تدا قدر  صفحه. جامعه شناسی تاریخی مسیحیت.  ع 1000اموزه ها یا نظریه ها ی اجتماعی کلیساها و گروههای مسیحی.  

ا  لیبدرال. بده . پروتسدت1923-1915را در بدرلن.  و فلسدفه 1914-1894الهیاتی. فلسفی و جامعه شناختی دارد. الهیدات را در هایددلبرگ در  داده اسدت. 

 جمهوری وایمار بعد از جنگ جهانی دوم پیوست.

 ش ایده ها و افراد استثنایی و تحت تاثیر ماکس وبر.مراجع:  تحت تاثیر دیلتای بود و نظریه اش در خصوص نق

                                                           
143 Albrecht Ritschl 1822-1889 
144 Raison et revelation chez Johann Gerhard et Melanchthon 
145 Systematiker 
146 Die Selbstandigkeit der religion. 1895. 
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 وامداری از مارکس:

توضیح میدهد کده چطدور از بددو ورودش بده هایددلبرگ  تئدوری  147اثرش همچنانکه اثار وبر در دیالوگ با مارکسیسم. در نوشته ای تحت عنوا  کتابهای من

وی مطرح شد: بده چده مارکسیسم زیر بنا و روبنا  او را به شدت تحت تاثیر قرار داد. او این تئوری را نقد کرد اما در گفتگو با این تئوری پرسش اصلی نظریه 

بوده اند؟ گفتگوی وی با مارکسیسم و مشخصا کائوتسدکی و ادوارد برنشدتن در پداورقی میزا  منشا و توسعه مسیحیت از نظر جامعه شناختی متاثر از شرایط 

بدرای تقلیدل  های  سوزیاله ر  و چند صفحه در نتیجه گیری کتاب به مسئله ی  معنای روش مارکسیستی برای تاریخ کلیساها می پردازد. او با رد تالش ها 

ذعا  دارد که رویکرد مارکسیستی که بر نقش نیروهای اقتصادی و اجتماعی تاکیدد دارد،  تدابلو  را کدامال تحول اقتصادی،، ترولتچ ا148مسیحیت به یک بازتاب 

توضیح عوض میکند. به این ترتیب می توا  گفت که اندیویدوالیسم  رفرم، پیش فرضش اضمحالل جامعه ی قرو  وسطایی است و پیروزی رفرم نمی تواند 

اجتماعی. به این ترتیب بود که توانستیم پیوندهای  فرقه ها را با طبقات اجتماعی و دالیل پنها   چرخش های ناگهانی در داده شود مگر با شرایط سیاسی و 

  976-975. سوزیاله ر . ص "اندیشه دینی را دریافت. دالیلی که صرفا با یک دیالکتیک ایده ها ممکن نیست درک شوند

ولتچ مارکسیسم را از این نظر که در واقع نقطه اغازین جامعه شناسی ادیا  بدوده اسدت، سدتایش میکندد. روش ، تر1913 "دین، اقتصاد و جامعه "در رساله 

میدا  فرهندگ معندوی و مشخصدا    149نام می برد، اولین تئوری بود که وابستگی متقابل "تئوری اقتصادی تاریخ فرهنگی "مارکس  که او از ا  تحت عنوا  

انی اقتصادی جامعه نشا  داد. به یمن فرهنگ سوسیالیست بود که به رابطه تنگاتنگ دین با زندگی اجتماعی و اقتصادی پدی بینش های دینی جها  را با مب

، بر عکس پاسدخهای ادبیدات سوسیالیسدت مدثال نوشدته هدای کائوتسدکی در خصدوص  مارکسیسم مناسب و گریزناپذیر است 150بردیم. در نتیجه پروبلماتیک

قابل قبول است. چرا که الهام گرفته از دگماتیسمی عقیم هستند که پدیده های دینی در ا  به یک بازتاب شرایط طبقاتی تقلیل می منشا مسیحیت اغلب غیر 

نیسدت او نظریده مکا  یابند. در نتیجه مسیحیت اولیه تبدیل می شود به بازتاب اتوپیایی ارزوهای لومپن پرولتاریای متاخر که در دنیایی دیگر فرافکنده میشود.

 بازتاب را رد میکند. 

 "راه سومی"وعی ست بلکه به نمیکائل لوی می گوید: پاسخ اصلی روش شناختی ترولتچ به مارکسیسم فراری به جلو به اسما  ایده های انتزاعی و محض نی

اریخی ایده هدای شناختی و ت شرایط جامعه است.  نوعی جامعه شناختی دیالکتیک نزدیک به مارکس وبر که هر نوع توضیح تک عاملی را رد میکند و هم به

 دینی  و هم خودمختاری نسبی و تاثیر خاصشا  بر واقعیت اجتماعی. 

اغلب استفاده میکند و نشاندهنده ی دغدغه اش وتاکید بر فردیت تاریخی است. بر امر انضدمامی.  بدر امدر خداص    151ترولتچ در اثرش از فورمول مورد به مورد

. که شاخص تضاد تاریخی میا  علوم روح  و علوم طبیعت است که بوسیله دیلتای تئوریزه شد. نزد تدرولتچ همچنانکده "قانو  تاریخی"و پرهیزش از مفهوم 

 نزد وبر، قرابت ترجیحی میا  شرایط اجتماعی و اشکال دینی است.

 شباهت ها به وبر:

داشته  از نظر ترولتچ پروتستانتیزم زاهدانه است. در اموزه هدا ایدن جریدا  دربرگیرندده از میا  جریانات مسیحی جریانی که بیشترین تاثیر را بر جوامع مدر  

که هدم برخدی از تصورات مشترک نئوکالوینیسم است و پوریتانیسم و کلیساهای ازاد و پی یه تیسم و فرقه های بعد از انقالب انگلیسی. یعنی پروتستانتیزمی 

                                                           
147 Meine Bucher 
148 Spiegelbild 
149 Zusammenhang 
150 Fragestellung 
151 Vom Fall zu Fall 
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ا را.  پروتستانتیزم زاهدانه مبتنی بر ایده ی بروف. رسالت و زهد درو  دنیوی  نده تنهدا در گسدترش سدرمایه داری ویژگی های فرقه را دارد و برخی از کلیس

ی محافظه کارانه مدر  نقش داشته بلکه عامل تساهل دینی و دمکراسی لیبرال هم بوده است. او اما بر خالف وبر یا بیشتر از وبر بر تفاوت و تفکیک ایده ها

 و  با جریا  پروتستا  تاکید دارد. ی لوتر و کال

دینی میا  جنبش ایده ها و جنبش زیرساخت ها، نیروی اصلی میانجی  سدازما   و فرهنگ های -ریخیاقتصادی و تا-در روابط پیچیده میا  شرایط تاریخی

قده و کلیسدا انجدام سدتا  میدا  فراول در اخالق پروتهای دینی هستند. در اینجا مهمترین مشارکت ترولتچ اشکار می شود و ا  تیپولوژی ترولتچ است. وبر 

 میشود.  ترولتچ تیپ سومی را اضافه میکند: نوع میستیک. 

سط اغلب به ضدرر ت است. این بتیپ کلیسا: نهادی که قبل از اعضایش وجود دارد. ادعای انحصار راههای رستگاری را دارد. ماموریتش معطوف به کل بشری

تدها مثال دولت ابدزار سن این داد و به این اهداف، کلیسا تالش میکند با نهادهای دنیوی مثل دولت  وارد داد و ستد شود.  به یمعمق ا  است. برای رسید  

 پ کلیسا در عهد جدیدلتچ مبنای تیکار اموزشی و قدرت سیاسی را در اختیار کلیسا میگذارد و کلیسا در عوض به دولت مشروعیت دینی می بخشد.  از نظر ترو

ه سنت را انتقدال لسله مراتب کساست در بازنمادهای سن پل. اما در طول قرو  مسائل نهادسازی و سازش بر انتظار ملکوت خدا غلبه میکند. اهمیت سنت و 

ه ما این تاثیر با محافظداادی  دارد.  میدهد از وعده ی زندگی جدید  بیشتر می شود. تیپ کلیسا  به عنوا  سازما  مذهبی بیشترین تاثیر را در زندگی مردم ع

ی در مدتن کلیسدا، شت. رهبدانیگرکاری همراه است. با سازش با قدرت های حاکم. و از بین رفتن تدریجی رادیکالیته و عمقی که در مسیحیت اولیه وجود دا

لیسدتی بدرای همده و ااخالق مینیم وگانه دارد:محل بروز رادیکالیته اخالقی  و زهدگرایی اوانژلیک است. به این ترتیب می توا  گفت که کلیسا یک اخالق د

 اخالق زاهدانه که مربوط به دینداری ذوق محور است. به معنای وبری ا . 

ا اعضدایش اسدت. زهدد انهد یوست آزاداندهپتیپ فرقه: این کلمه در نزد ترولتچ بار منفی ندارد. در برابر کلیسا است. یک گروه داوطلبانه مومنا ، که مبتنی بر 

انگر رجاع میدهند.  و نمایدالیسای اولیه ست.  و پی یه ته انها ذهنی.  انها واسطه ها را نفی میکنند. مستقیما به متن مراجعه میکنند. و به نمونه ی کشخصی ا

لینش مجموع مومنا  ئواست. و مس مسیحیتی غیر مناسکی، ضد کشیشیف برابری طلبانه و زاهدانه هستند.ورود به فرقه از طریق گروش است. داوطلبانه و ازاد

ند. دارند یا ضد انها هستم رابطه ای نهستند. بر خالف کلیسا فرقه ها مشکل تداوم دارند. و اغلب به دام انشعاب و تجزیه طلبی درمیغلطند. با قدرت های حاک

قه هدا نخبده گرایندد و ا این حال فربفرودست هستند. و بر سر ارما  های دینی و زاهدانه شا  مماشات نمی کنند.  در نتیجه دارای قرابتی ترجیحی با اقشار 

 371-370کارشا  بر خالف کلیسا معطوف به سازماندهی توده ها دو تاثیر گذاری بر ا  ها از طریق امکانات دولت نیست.  ص 

ری موضوع اش اشکال سازماندهی است و تیپ میستیک: عارف. یا معنوی گرا. اغلب مغفول مانده و مطالعه جامعه شناختی اش مشکل تر است.  تیپولوژی وب

طه مستقیم بدا در نتیجه اورد  نوع عارف که سازماندهی ندارد مساله ساز است. در اینجا مسئله بر سر یک تجربه مستقیم دینی است. فردی یا جمعی. یک راب

ندام مدی  152رمانی از کارلشتادت، شدوانکفلد و سباسدتین فراندکالوهیت که از ائین و اصول مشخص می گریزد.  عارف یا معنوی گرا، )ترولتچ به عنوا  نمونه ا

چ واعظی و برد.(، به جرقه ی الهی که هر انسا  در عمق درو  خود دارد، ارجاع می دهد. به یک تجربه ی باطنی که الزمه اش هیچ کیش بیرونی نیست، هی

ژکتیویسم دینی پایبند است که بر درونبودگی خالص و احساسات معطوف هیچ سازما  مشخص و بیرونی ای. عارف شورمند و مست است  و به شکلی از سوب

 864-850است. نه دگمی دارد و نه جماعت مومنی، گروههای عارفانه صرفا شبکه هایی مبهم ، غیر ثابت، با مرزهایی نامشخص است. ص 

، کداهش یافدت.  18، گسترش یافت و دینامیسمش از قر  17س قر  ، در هلند و انگلی15از نظر ترولتچ، معنویت گرایی مشخصا در الما  و در سوئیس قر  

، تملک کرد. از نظر ترولتچ شدالیرماخر، شداخص تدرین نمایندده  20و الهیات پروتستا  در اغاز قر   19اما میراث ا ، را فلسفه ادیا  و جنبش رمانتیک قر  

می پروراند که فراسوی تعلقات دینی مشخص، هم  جها  گراست،  هم نسبی گرا و  جا  هایی را-نوعی معنویت گرایی جدید است که ارما  کلیسای روح ها

و از ایدن رو هم فردگرا. برخالف فرقه ها و کلیسا ها، شبکه دوستی های معنویت گرا، بی توجه به اشکال بیرونی، مشوق تساهل دینی و نسبی گرایی هستند 

                                                           
152 Karlstadt. Schwenckfeld. Sebastien Frank 
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فراهم اورده است: استقالل شخصیت انسانی، ازادی بیا  و عقاید. جدایی کلیساها و دولت ها. به نقدل تیپ عارف، زمینه را برای برخی از وجوه فرهنگ مدر  

 229-225از ژا  سگی. مسیحیت و جامعه. ص 

در واقعیدت  هدا اغلدب د و عناصر ا همچو  وبر، که ترولتچ مدام به او ارجاع می دهد، ترولتچ فکر میکند که این نمونه ارمانی ها، ساخت هایی تصنعی هستن

سدت. مدثال هصدله ی زیدادی اجتماعی و تاریخی انضمامی، به اشکال مختلف ترکیب شده اند. همیشه میا  نوع کلیسای محض و کلیساهای واقعا موجود فا

 پدیده های فرقه ای در متن کلیسا هست و برعکس. 

 را در تاریخ مسیحیت بسازد:این سه نوع نمونه ارمانی به کمک ترولتچ می ایند تا دوره های نمونه ای خود 

 نتیک. که دربرگیرنده ی سه دوره است: انجیل. پاولس. و کاتولیسیسم اولیه.ا-کلیسای باستانی .1

 کاتولیسیسم قرو  وسطایی. فرهنگ کاتولیم و اخالق تومیست و فرقه های قرو  وسطایی. .2

خدش مطالعده بنی و اخرین پروتستانتیسم. که دو سوم کتاب را به خود اختصاص می دهد. دو بخش مربوط به کلیساهای پروتستا : لوتری و کالو .3

 ی نوع فرقه و نوع عارف در زمینه ی پروتستا . 

به یهودیا  اشاره دارد. می گویند تحدت تداثیر نقدها: در این کتاب هیچ ارجاعی به یهودیت و میراث یهود نیست. فقط یک بار در خصوص تز سومبارت 

بدوده ادولف هارناک، متاله المانی است که معتقد است هیچ رابطه ای میا  عهد جدید و قدیم نیست. ظاهرا تحت تاثیر نظریه هدای نئدو مارسیونیسدت 

 153است.

 : رابطه پروتستانتیزم و مدرنیته. 2: تاریخ و دین.  و 1معیار توجه او:  

 

                                                           
ت. که محکوم شد و از کلیسا اخراج شد. از نظر مارسیوندو پو  یا سینوپ، یکی از شخصیت های مسیحیت قدیم در پایا  قر  ا و اواسط قر  دوم مسیحی اس153

 یسی با خدای عهد قدیمعنتیجه پدر  ود. دراو، میا  قانو  و انجیل تضادی وجود دارداو فکر می کرد مسیح قانو  را منسوخ کرد و ا  را با انجیل جانشین نم
 متفاوت است. 
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 مانهایمکارل 

 

 

 

 

 

رکسیسدتی بلکده خالف سنت ما یکی از بنیانگذارا  جامعه شناسی معرفت. تئوری عام روابط میا  فرهنگ و جامعه. رابطه ی فرهنگ و جامعه علی نیست بر

ودی مجدار . یهتوپی اعتراضیاکارکردی است. ایده های مردم بستگی به جایگاهشا  در جامعه دارد، نظم حاکم به ایدئولوژی مشروعیت بخش، محکوما  به 

اشت.  چندد کنفدرانس در دبعد از سرکوب جمهوری شوراهای کارگری ترک کرد. او در این جمهوری مشارکت کمی  1919فرهنگ آلمانی.  مجارستا  را در 

ر  داد و بعدد د ه فرانکفورتدانشگاه بوداپست، تحت نظارت کمیساریای مردمی فرهنگ که دوستش لوکاچ هدایت می کرد.  اول به آلما  رفت و در دانشگا

اتر رود. به ترولتچ کمک  وبر، فر به انگلیس تبعید شد. او به عنوا  یک جامعه شنا  نزدیک به مارکسست ها شناخته شد که تالش می کرد از آ  با 1933از 

ار ه آرمانی روحیه اتوپیک که بدک نمون. در دو جا به ما کمک می کند: مفهوم سوسیولوژیک اتوپی و ساخت ی1929هم نزدیک بود.  کتاب ایدئولوژی و اتوپی 

شکال یده های اتوپیایی و اابطه میا  پددینداری انفجاری دارد: شیلیالیسم. هر دو این مفاهیم در علوم اجتماعی دین تاثیر گذاشتند. خصوصا کسانی که دنبال ر

 دینداری بودند. 

 

 ی هستند که الینحل اند. ضرورت انعطاف مفهومی. تعاریف مغشوش. خودش می گوید هنوز تناقضات

د. رند، با آ  بیگانه انتوند، متعالی رایدئولوژی و اتوپی دو شکل اندیشه هستند که با یک موقعیت اجتماعی و تاریخی مشخص در تضادند و از واقعیت فراتر می 

یدا  اینددو دیدالکتیکی مر می آورد.  دم موجود را به لرزه فرقشا : ایدئولوژی حافظ نظم موجود است، در بازتولید نظم  مشارکت می کند. در حالیکه اتوپی نظ

یده ی بهشت را ندام مدی انوا  نمونه  عبرقرار است. ایده های اتوپیایی می توانند ایدئولوژیک  شوند و برعکس.  مثل برخی از نظریه های دینی.  مانهایم به 

عی می خواهند روههای اجتماو نظم فئودال را مشروعیت می بخشد و وقتی برخی گ برد. شکل سنتی اش در آخرت است اما یک کارکرد ایدئولوژیک هم دارد

 در این دنیا متحققش کنند  تبدیل به اتوپی می شود. 

اعی های یک گروه اجتمشده  که نیازناو بیشتر به اتوپی توجه می کند. از نظر او سیستم های ایده و ارزش هستند  که در آ  گرایشات تحقق نیافته و تکمیل 

 و تضاد میا  گروههای وپی  درگیرندجمع می شوند. اتوپی ها در آغاز رویای آرزوها هستند یا مخلوقات  تخیلی یک فرد. در هر دوره تاریخی اشکال مختلف ات

 اجتماعی مختلف را نشا  می دهند. این مفهوم بسیار در تحلیل پدیده های دینی کارامد است.  

کمونیست. -. اتوپی سوسیالیست4. اتوپی کنسرواتریس. 3اومانیتر.  -. اتوپی لیبرال2. اتوپی شیلیاستیک. 1مدر  را تحلیل می کند: پارادایم اگاهی اتوپیک  4او 

 بدا واقعیدت انضدمامی ا ایده کدامالیاینها نمونه های آرمانی به معنای وبری آ  هستند.  مهمتریم مشکل، اتوپی کنسرواتریس است. مانهایم می گوید: اتوپی 

س بایدد اتدوپی اسدت. پد-ی یک ضدد.  به نوع"مانتالیته کنسرواتریس به این معنا، اتوپی ندارد "موجود یکی می شوند. ولی این تناقض است. او می نویسد: 

 ایدئولوژی باشد. اینهم از تناقضات اوست. 

Karl Mannheim (1893-1947) 
 شناس مجارستانیجامعه

 

 برخی متون منتشرشده به فارسی: 

 فریبرز مجیدیی ترجمه «ایدئولوژی و اتوپیا» -

 ی پرویز اجاللیترجمه «دموکراتیک شدن فرهنگ» -

 ی فریبرز مجیدیترجمه« شناسی شناختی جامعهمقاالتی درباره» -
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نیدوم صدلح. عددالت و . انتظدار میلی هزار است. معادل میلناریسدممهمترین مشارکت مانهایم، تحلیل اتوپی شیالیستیک است. شیالیسم از کلمه کیلیل به معنا

 مند بود. . انگلس به این جریانات در کتاب جنگ دهقانا  عالق16برادری در روی زمین.  جریانات آناباتیست توما  مونزر در قر  

ملکوت هزاره از نظدر  ید است. ایده هم به این جریانات عالقمن ارنست بلوخ کتاب توما  مونزر متاله انقالب را نوشته. گوستاو الندوور، فیلسوف آنارشیست

ت ماعی می شود.  مطالباال اقشار اجتمانهایم همواره وجود داشته است. ولی کلیسا توانست مهارش کند.  ولی در آناباتیستها این ایده تبدیل به یک جنبش فع

 ی زند.  متماعی پیوند د می کنند. شیالیسم این نیرو را با مطالبات اقشار اجاخروی جنبه دنیوی پیدا می کنند. و چرخشی در تاریخ مدر  ایجا

روی.  یه این پدیده ی و ملکوت اخبا ظهور این مانتالیته اتوپیک است که سیاست به معنای مدر  کلمه شکل می گیرد در تضاد با پذیرش منفعالنه سنت گرای

 ستز یونانی است،  یعندیانات.  کلمه اکدینی این جری-گرایی خلسه و مستانه با در نظر گرفتن بار عاطفی شیالیسم اکستاتیک یا ارژیاستیک: هزاره "می گوید 

ارد. االنه تر و جمعی تر د، که جنبه فعکنشی که انسا  را فراتر از خود می کشاند، نوعی خلسه. در نتیجه کلمه ارژیاستیک را اضافه می کند یعنی مستی، افراط

ت هدا ایدده ی یدا  آناباتیسدمک در عهد باستا .  نوعی خلسه عارفانه جمعی و فعال. این شکل اتوپی هم دینی و هدم سیاسدی اسدت. در مثل آیین ارژیاستی

بعد  د.دهقانا  پیوند می ده باتیست را باشیالیسم و انقالب با هم پیوند می خورد. توما  مونزر با انگیزه های دینی یک انقالبی اجتماعی شد. اول شیالیسم آنا

ن اشداره رایی برای اقشار پاییگذابیت هزاره با اقشار پایین جامعه. کارگرا  روزمزد. اما انتلکتوئل ها شیالیسم را عقالنی می کنند مثل خود مونزر. وبر هم به ج

فجارهای انقالبی بوده اسدت. اه انهمر 17می کند. برای شیالیسم، انقالب یک ارزش در خود است یک وسیله نیست. تنها اصل خالق حال. این شکل از قر  

زمدا   زمانمنددی اش یجاد می کند.اشیالیسم ایده فرایند را رد می کند. درک خاصی از زما  دارد. فقط به حال توجه دارد. یک تفاوت گذاری کیفی از زما  

KAIROS  نیست. شیالیسدم  فتد. انتظارلق در حاال اتفاق می اپل تیلیش است. لحظه ی زما  که بوسیله ی جاودانگی تصاحب شده. برای هزاره گرا امر مط

اال. در وجود زمیندی. حرد. اینجا و احسا  حال مطلق است. حال شکافی می شود که آنچه در قدیم بود از آ  فورا  می زند. شیالیسم امیدهای دور و دراز ندا

ومدی برخدوردی مثبدت اد با جها  ددومی انتزاعی و عقالنی است. اولی در تض در اینجا با اتوپی لیبرال در تضاد می افتد. شیالیست عاطفی است، حسی است،

 دارد. اولی خواستار تحولی فوری است و دومی تدریجی. اولی حیات است و اقشار محروم دومی اقشار متوسط و عقالنی. 

 سه نوع تداوم ایده هزاره گرایی هست: 

 ."متعالی کرد  یک ایده "یرکه گرد و شعر اکسپرسیونیست. یعنی  شکل غیر تاریخی و غیر سیاسی شیالیسم مثال فلسفه کی

یگدر خطرنداک نیسدت. د و درونی. دفرو رفتن درونی تجربه شیالیستیک. جریانات پیتیست المانی. که بعدا اتوپی ایدئالیست و لیبرال می شود. سرکوب می شو

 جریانات احیای دینی. 

یربارانش کردندد.  کتدابش: انقدالب ت 1919ا  جمهوری شوراهای کارگری باوییر. یهودی المانی که نظامی ها در آنارشیست. باکونین و الندوور. یکی از رهبر

سه اتوپی سوسیالیست مقای .  این را با. مانهایم از او بسیار وام می گیرد. آنارشیسم از نظر مانهایم شکل سکوالریزه شیالیسم اکستاتیک ارژیاستیک است1907

 و کارگرا .. او اتوپی سوسیالیست به پیشرفت اعتقاد دارد. انقالب وسیله است. سازما  جانشین احسا  فردی می شود،می کند. از نظر 

 جز الندوور، مانهایم به ارنست بلوخ هم رفرانس می دهد. و کتابش توما  مونزر.

، روح زمانه را درک می کنند و می توانند "طبقه ی سیالند " جامعه شناسی روشنفکرا : روشنفکرا  که ریشه های اجتماعی شا  چندا  عمیق نیست  و یک

بده رسدالت سیاسدی سنتزی از ایدئولوزیها ارائه دهند) فاشیسم، کمونیسم، لیبرالیسم، کنسرواتیسم( تا یک دنیای تمام بسدازند. مانهدایم در المدا  ایمدانش را 

(و نخبگا  را از نظر وی می تدوا  بده دو دسدته تقسدیم 1950،  دیانوستیک عصر ما. 1935روشنفکرا  از دست می دهد. ) انسا  و جامعه در عصر بازسازی 

نسدتهلک نمدی  کرد: آنها که هدفشا  ادغام بخش زیادی از افراد  در یک بدنه ی اجتماعی است و انها که می خواهند نیروهای فراروانی که جامعه به تمامی

التی ایفا می کند: تکثیدر تعدداد نخبگدا . انحصدار خلدق فرهنگدی دیگدر در دسدت نخبگدا  نیسدت، بدا کند، تعاال بخشند. اما ظهور جامعه ی توده ایی حو

 دمکراتیزاسیو  انتخاب نخبگا  دیگر چندا  سخت نیست. این شرایط ما را به سمت هالکت فرهنگی سوق می دهد. 
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کی، کیبدی از عناصدر کداتولیندیشده اش: ترفیلسوف امید. مورخ مارکسیست. یهود آلما . شاگرد زیمل. و وبر.  جزو حلقه وبر. با تونیز. زیمل. ترولتچ. لوکاچ.  ا

یداند ولی اته ایسم عامیانه رکسی م.  او خودش را ما1918گنوستیک. سوسیالیسم. کارش: افسونگری مجدد جها  با اتوپی  و دین.  اولین کتابش روحیه اتوپی 

 ر. . اثر دومدش: تومدا ای زندگی بهتو بومی  بورژوازی را دست می اندازد  و فکر می کند برخی از سنتهای دینی را باید نجات داد. اندیشه بشریت  و رویاه

مونیست کرامشی است. کارش مثل گ  ی و دانشگاهی نیست..  کتابی جامعه شناختی است با رفرانس به وبر و ترولتچ. ولی کار علم1921مونتز، متاله انقالب. 

 یهود.  عالقه مندد بده : موعودگراییانقالبی که فکر می کند در الما  انقالب می شود. جریانات موعودگرا برای او یک سنتی است که باید نجاتش داد. کابال

. 1920در    سوسیالیسدم مدمی کنند.  و به کائوتسکی و کتدابش: پیشدگامادین شورشی آدمهای معمولی که با خرده های عارفانه زندگی  "جنگ دهقانی. 

و مارکس را نقد می افی نیست.  اکتقلیل گرایی اقتصادی را مثل گرامشی رد می کند.  به ساختارهای معنوی توجه می کند.  به نظر او یک مطالعه اقتصادی 

رش دارد. تفکیدک ه مهمی در کداحوزه ی اقتصادی و سیاسی تقلیل داد. مساله ی سنت جایگا کند که کمونیسم را از حوزه ی الهیاتی اش جدا کرد و فقط به

 میا  کلیسا و فرقه. 

ه وجود انسدانی ک میا  است کیاز نظر او موعود گرایی عنصر اتوپیایی در دین است که مانع ایجاد تئوکراسی و قدسی کرد  قدرت می شود.  سرنوشت مثل 

بده المدا  شدرقی بدا  1949ر دبه بعد می گویند نوشته هایش رویزیونیست ست. در حالیکده  1956ه ای است در درک یهودی.  از در آ  وزنه ی تعیین کنند

د. یکدی از چهدره هدای شدگاه توبینگن افتخارات بسیار وارد شد. دیوار برلن را که ساختند سورپریز شد و تصمیم گرفت دیگر به الما  شرقی نرود. استاد دانش

آه است و هم  کتیک دارد: دین هم. دین افیو  توده ها ست را با بحث ولتر که دین ابداع کشیش هاست مقایسه می کند و رویکرد دیال60  در سال دانشجویا

 اعتراض علیه فقر. 

ارش نجات باقیمانده کریا  گرم  ج به نظر او در مارکسیسم یک جریا  سرد وجود دارد و یک جریا  گرم.  اولی ماتریالیسم بی رحمانه ایدئولوژی هاست  ولی

هدای گوسدتاو  یکی از چهدره ی اتوپیک است. مارکسیم واقعی به مسیحیت واقعی جواب می دهد.  الیانس میا  مسیحیت و انقالب در جنگ دهقانا .  بلوخ

 GUTIERREZگوتی یرز، بنیانگذار الهیات رهائیبخش امریکای التین است. 

 

 

Ernst Bloch (1855-1977) 
 اندیشمند آلمانی

 

 برخی متون منتشرشده به فارسی: 

 ی کاوه بویریترجمه «ی فوئرباخها یا تزهای مارکس دربارهتغییر جهان» -
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  1937-1891گرامشی: آنتونیو 

 

 

 

 

 

 

یست برخدی (. بعضی ها می گویند لنیننداختالف نظر با رهبرا  حزب. اما جزو کمونیستهای انتقادی ) کرچ و لوکاچ نیست 1926رهبرا  انترناسیونال سوم. از از 

 رویزیونیست. بعد از جنگ کشف شد. گرامشیسم تناقض آمیز. 

  بود. تفسدیری اخالقدی، اراده گدرا از تا مرگش به مدت ده سال در زندا 1927. بیشتر کارهایش را در زندا  نوشته. از 1921بنیانگذار حزب کمونیست ایتالیا. 

 . جانشینک دین یمارکسیسم دارد.  به دین توجه کرده. به نقش کلیسا. به خویشاوندی میا  دین و سوسیالیسم. و به سوسیالیسم به عنوا  

ایمدا  حدرف مدی  وه عنوا  دین بمقایسه میا  مارکسیزم و مسیحیت ابتدایی در نوشته های انگلس و کائوتسکی و رزا لوگزامبورگ بوده ولی گرامشی از ا  

 زند.  

له ها جهت می دهد، استحاش به فعالیتهایاز نظر گرامش در ایتالیایی مدر  بعد از جنگ، دین یعنی کاتولیسیسم به عنوا  اسطوره، به عنوا  اگاهی که با ارزش

 شده  و به حزب سیاسی تغییر شکل می دهد. 

 وتستانها می داند.  توسط کاتولیکها  به عنوا  یک اتفاق مهم سیاسی  همپای اصالح دینی پر 1916او بنیانگذاری حزب مردمی ایتالیا را در 

 او امور دینی را اینطور تعریف می کند: 

 ا چندین الوهیت شخصی فراتر از شرایط زمینی. باور به یک ی1

 . احسا  انسانها که به این موجودات برتر وابسته اند، موجوداتی که بر زندگی کیهانی حکومت می کنند.2

 . وجود یک نظام ارتباطات میا  انسانها و خدایا =کیش. 3

است و هدم بسدیج  معنای خیالی برای گرامشی آنچه که مهم است رابطه دین با سیاست است. او برای دین یک بعد اتوپیک قائل است. برای او اتوپی هم به

 د. ت قائل می شو. او بین دین افیونی و دین به معنای نوعی عقالنیت در جها  و اراده توده ای تفاو"دین بزرگترین اتوپیاست "کننده. 

 ا و کارگرا  شهری، یکم خرده بورژوهر دینی، در واقع تعداد زیادی از ادیا  مختلف و اغلب متضاد است: ما یک کاتولیسیم دهقانا  داریم، یک کاتولیسیس "

 . گرامشی. "کاتولیسیسم برای زنا ، یک کاتولیسیسم برای روشنفکرا ، که خودش متنوع و ناپیوسته است

Antonio Gramsci (1891-1937) 
 و فعال سیاسی ایتالیاییاندیشمند 

 

 برخی متون منتشرشده به فارسی: 

  «ی آموزش و فرهنگدرباره» -

 ی عبا  میالنیترجمه «ی مدنیدولت و جامعه» -

 ی وارتا  میکائیلیا ترجمه« ستمبران و ستمگران» -

 عطا قادری کالئیی ترجمه« شهریار جدید» -

 نیاعلویمریم ی ترجمه« های زنداننامه» -
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داشدتی از جهدا  را هسدتند کده بر بلوک انتلکتوئل و نسبتا خودمختار به نسبت روابط طبقاتی. از نظر وی انتلکتوئل همه کسدانی تعریف کلیسا به عنوا  یک

 حمایت می کنند یا تغییر می دهند. 

اعی گداهی اجتمدک اروشنفکر ارگانیک روشفکری هست که در متن یک طبقه اجتماعی مشخص ظهور می کند  و به ا  طبقه نوعی همگونی می دهد و ید

از تداریخ مددر  اسدت. انس، نقطه آغدسیاسی. کشیشا  مثال در دوره فئودالیسم یک گروه انتلکتوئل ارگانیک بودند. از نظر گرامشی  رفرم پروتستا  و نه رنس

سدتوکراتیک ک جریدا  اریا یددرحالیکه کائوتسکی که در آلما  زندگی می کرد رنسانس را ستایش می کند و رفرم را وحشی می داند، گرامشدی رنسدانس ر

ا لوتر ظاهر مدی شدود، جره لوتر: هر ارتجاعی می داند و رقیب پیشرفت اقتصادی و سرمایه داری و جدا از مردم ولی رفرم را ستایش می کند. جمله اراسم دربا

یسدم  فلسدفه رامشی، مارکساست. از نظر گ یتحوالت اخالقی و روشنفکرانه  انقالبفرهنگ می میرد. از نظر گرامشی رفرم پروتستا  پارادایم همه ی 

 پراکسیس است و وارث رفرم.  

مداعی اقتصدادی اجت مارکسیسم= رفرم پروتستا  + انقالب فرانسه. فلسفه ای که سیاست هم هست و سیاستی که فلسفه هم هسدت. چدو  تحدوالت تنهدا

 نیستند، اخالقی و روشنفکرانه نیز هستند. 

 

 2005مقاله: مارکسیسم و دین:  انتشارات پوف. پاریس.  مطلب میکائل لوی. ناممعرفی 

تا مرگش به مدت ده  1927  نوشته. از . بیشتر کارهایش را در زندا1921بنیانگذار حزب کمونیست ایتالیا. برخالف ترولتچ و مانهایم گرامشی دانشگاهی نبود. 

سیالیسدم. و بده یدا  دیدن و سومه دین توجه کدرده. بده نقدش کلیسدا. بده خویشداوندی سال در زندا  بود. تفسیری اخالقی، اراده گرا از مارکسیسم دارد.  ب

 سوسیالیسم به عنوا  یک دین جانشین. 

 :nکند: یگرامشی سوسیالیسم را به عنوا  یک دین تعریف م 1916در مقاله ای تحت عنوا  جسارت و ایما  در 

یدک هدا را به این معنا که ایما  خود را دارد، عارفا  خود را دارد، عابدا  خود را. سوسیالیسم یک دین است چو  در وجدا  ها خدای استعالیی کاتول "دین  

 154 "بوسیله ی ایما  به انسا  و انرژی های انسا   به عنوا  تنها واقعیت معنوی، جانشین کرده است

ارل پگدی بدرایش لیسدم مسدیحی شدا برغم مخالفت علنی با کاتولیسیسم و اخالقش و کلیسا و اقتدار پاپ، او تا این حد سوسیااین مقایسه توضیح میدهد چر

 جذاب است: 

که مهمترین شاخصه ی شخصیت شارل پگی،دینداری او و ایما  عمیقش است)...( اثارش سرشار از این عرفانی است که الهام بخش شوری صادقانه است  "

ما مست این احسا  دینی به سوسیالیسم، به عدالت مدی شدویم کده "از پگی،  "جوانی ما"با خوانش کتاب  "شخصی با طنینی توراتی تبلور می یابددر نثر 

حقیدری ارا  همه چیز را در برمیگیرد)...( خود را در زندگی ای جدید احسا  میکنیم، ایمانی قوی ما را به فراسوی جدال ها ی سطحی و بی ارزش سیاستمد

 155"می کشاند که به شکلی مبتذالنه ماتریالیستند

بطه ی مستقیم مدومن به معنای را مفهوم عارفانه در نزد گرامشی، همچنانکه نزد پگی هم به معنای ایما  مذهبی، اخالقی و سیاسی است که از بار سنتی ا 

هد تعریف کند کامال ست را می خوااست. گرامشی وقتی در مقاالتش حزب کمونی با خدا، فراتر می رود.این موازات میا  سوسیالیسم و دین را از سورل گرفته

 ا  را با مقایسه با مسیحیت نشا  میدهدک

                                                           
154 Audacia e fede. 22 juin 1916 
155 Carli Peguy ed Edmesto Psichari. 1916 
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رکسیست، از زما  سورل، ارجاع به کمونوته های مسیحی برای داوری جنبش پرولتاریای مدر ، رایج شده است)...( برای سورل همچنانکه برای دکترین ما "

الب در مرحله ی کمال و شکوفایی خود است. یعنی انقالبی که به اخرین نتایج خود رسیده است تا انجا که به ایجاد یک نظام جدیدد و ندو مسیحیت  یک انق

 ده ی تودهدر روابط اخالقی ، حقوقی، فلسفس و هنری...انجامیده)...( هر انقالبی  که همچو  انقالب مسیحی و همچو  کمونیسم، با جمبش عمیق  و گستر

 156"های مردم عمل میکندو جز با مردم نمی تواند به منصه ظهور رسد،  ناگزیر به از بین بردم نظم موجود سازما  اجتماعی منجر می شود

. "ر نیسدتتدزیرزمیندی پسدت  کمونیسمت از مسیحی گورستا "،  نتیجه می گیرد که "شهر انسا "و مبارزا   "مبارزا  شهر خدا"گرامشی با مقایسه میا  

  دین و ایما  حرف ز ا  به عنواایسه میا  مارکسیزم و مسیحیت ابتدایی همیشه در نوشته های انگلس و کائوتسکی و رزا لوگزامبورگ بوده ولی گرامشی مقا

 د. می زند. این مقایسه را در مارکسیم سورلی مثل ژوزه کارلو  ماریاتگی هم می توا  یافت که از گرامشی بیشتر غلو میکن

جهت  مش در ایتالیایی مدر  بعد از جنگ، دین یعنی کاتولیسیسم به عنوا  اسطوره، به عنوا  اگاهی که با ارزشهایش به فعالیتها ی جمعی و فردیاز نظر گرا

کاتولیکها  می دهد، استحاله شده  و  همچو  دیگر جریانات اجتماعی به حزب سیاسی تغییر شکل می دهد. به همین دلیل او وقتی حزب مردمی ایتالیا توسط

انفجار ناخوداگاه  ". رخدادی در حد رفرم پروتستا  در الما  و حتی "مهمترین رخداد تاریخ ایتالیا از زما  ریزرجیمانتو است"تشکیل می شود، می نویسد این 

  157."و مقاومت ناپذیر رفرم ایتالیا

ت گرامشی تحدوالوتستانها می داند. اتفاق مهم سیاسی  همپای اصالح دینی پر توسط کاتولیکها  به عنوا  یک 1916او بنیانگذاری حزب مردمی ایتالیا را در 

مونیستها بایدد بدا فکر میکند ک واین حزب و گرایش چپ ا  را که در جنبش دهقانا  کاتولیک تبلور یافت را دنبال میکند که گرایشات ضد فاشیستی داشتند 

از بین مدی رود.  1926حزب هم در  زب مردمی از حزب اخراج میشوند و پاپ انها را تائید نمیکند واین جریا  همپیما  شوند. اما بعدها جناح چپ و راست ح

جهدا  کاتولیدک یدک بلدوک  .  به استقبال جریانات مسیحی چپ می رود و تحلیل اجتماعی دینی  کده بدر اسدا  ا 1اما این جریا  نشانگر دو چیز است: 

 سیاسی بسیار ناهمگو  است و کامال از تنش های اجتماعی متاثر است.  یکدست نیست  بلکه یک میدا  است که از نظر

.  همدا  حساسدیتهای جدوانی امدا لحدن و 158مهمترین کارهای گرامش در مورد دین مربوط به دفترهای زندا  است که بعد از مرگش بعد از جنگ انتشار یافت

 :یمحورهای بحث دین در ارا گرامشئلش تغییر یافته است. مهمترین امس

 دین همچو  اتوپی .1

 تنوع اجتماعی مسیحیت .2

 خودمختاری/خودگردانی کلیسا به عنوا  یک نهاد .3

 روحانیت به عنوا  انتلکتوئل کلکتیو/روشنفکر جمعی .4

 رفرم پروتستا  به عنوا  یک پارادایم تاریخی .5

 امور دینی را در، 159با الهام از مورخ ایتالیایی نیکوال تورشیاو 

160Quaderni del carcere 

 

                                                           
156 Il Partito Comunista. 4 septembre 1920 
157 I catholici italiani. 22 dec. 1918 
دفترهای زندا  به دو شکل انتشار یافت. اولین شکل انتشار در سال های بعد از جنگ  که یادداشتهای گرامشی بر اسا  موضوع تقسیم بندی شدند. و در  158

د تنظیم شد به هما  شکلی که گرامشی تنظیم کرده بود. که توسط والنتینو جراتانا  در چهار جل  1970ومین انتشار در سالهای جلدهایی جدا انتشار یافتند و د  
159 Nicolas Turchi. Manuale di storia delle religion. 1922 
160 Quaderni del carcere .Fragment 41. Religione. 1930-1932. 
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  اینطور تعریف می کند: 

 . باور به یک یا چندین الوهیت شخصی فراتر از شرایط زمینی و زمانی1

 . احسا  انسانها که به این موجودات برتر وابسته اند، موجوداتی که بر زندگی کیهانی حکومت می کنند.2

 . وجود یک نظام ارتباطات میا  انسانها و خدایا =کیش. 3

 

ا )دئیسدم( بددو  هدیچ اعی به یک خددیگر بسیار مبهمند. مثال دین به عنوا  شکلی از ایما  به نیروهای غیر شخصی. یا باور ی انتز از نظر گرامشی تعاریف

 ک بود. سالومن رینا شکلی از کیش یا مجموع باورها و تابوهایی که عمل ازاد و بکارگیری توانمندی هالی انسا  را مهار میکنند. این تعریف

 دین=اتوپی .1

از  او برای دین شود.  اما ب رای گرامشی آنچه که مهم است صرفا دین نیست بلکه  رابطه دین با سیاست است. در نوشته های بعدی اش سورل کم رنگ میب

اسدت تدوده هدای در نگی ای که قدایک بعد اتوپیک قائل است. برای او اتوپی هم باری منفی دارد، به معنای خیالی، توهمی، و هم مثبت به معنای توا  فره

 مردم را  بسیج کند  و الهام بخش انقالبها باشد:

ات واقعی عظیمترین اتوپی است. یعنی عظیمترین متافیزیک که تاریخ  تاکنو  به خود دیده است. چرا که دین بزرگترین تالش برای آشتی داد  به تناقض " 

ی واحدند. و انسا  به شکل عام ، به عنوا  مخلوق خدا ، پسدر  "طبیعت"سانها دارای زندگی تاریخی  در شکل اسطوره ای خود است. دین ادعا میکند که ان

خددا،می تواندد بده خدود  خدا و برادر دیگر انسانها وجود دارد. انسانی برابر با دیگر انسا  ها. ازاد در میا  دیگر انسا  ها و همچو  دیگرا  و با دید  خود در

اما دین در عین حال تاکید میکند که این وضعیت مربوط به این جها  نیست. )اتوپیک(. به این ترتیب، در میا  انسا  بشریت.  "آگاهی-خود"چنین بیاندیشد. 

انسا  ها یند و نه در ها ایده های برابری، برادری، آزادی در میا  اقشاری از انسا  هایی شکل می گیرد که مشاهده میکنند که عمال نه برابر و نه برادر دیگر 

مطرح می ه شا  با دیگرا  آزادند. به این ترتیب در همه جنبش های رادیکال توده ها، به شکلی، در شکل ایدئولوژی های مشخص، این مطالبات همواره رابط

   161"شده است.

 

هم به این دلیل  آشتی دهد وی پس دین اتوپی است هم به این دلیل که می خواهد به تنشهای اجتماعی زندگکی را در شکل اسطوره ای، متافیزیکی  و تخیل

ه ای انقالبی است ، ایدده، منشا ایده که این آشتی را مربوط به جها  اخروی میداند.  اما در عین خحال به عنوا  اتوپی که از نظر اجتماعی بسیج کننده است

 های برابری طلبانه و آزادیخواهانه. 

مهدوری و کده ظهدور ج 78-1834 عالقه نشا  نمیدهد. جز به جریا  الزارتیسدم داویدد الزارتدیبرخالف مانهایم و بلوخ گرامشی به جریانات موعودگرایانه 

 ملکوت خدا را اعالم کرد و به قتل رسید. 

                                                           
161 Quaderni del carcere1932-1933 . 
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ثدل پس دین بر خالف نظر مارکس، فویرباخ و موز  هس و هانری هاینه... افیو  نیست؟ گرامشی از این اصطالح فقط بدرای برخدی از اشدکال مسدیحیت م

امدا   "برخی از اشکال اراده ی توده های مردم، یک شکل خاص از عقالنیت در جها  و در زندگی هستند "استفاده میکند.  حتی جایی می گوید:  ژزوئیت ها

 162."یک افیو  خالص برای توده های مردم است "زوئیت که  ژاین نه مربوط به دین ساده ی مردم است نه  مسیحیت 

 معنای نوعی عقالنیت در جها  و اراده توده ای تفاوت قائل می شود.  . او بین دین افیونی و دین به"

 

 تنوع اجتماعی دین .2

 او ادیا  را یک کل همگو  نمیداند و به تنوع اجتماعی شا  توجه دارد:

خرده بورژوا و کارگرا  شهری، یک هر دینی، در واقع تعداد زیادی از ادیا  مختلف و اغلب متضاد است: ما یک کاتولیسیم دهقانا  داریم، یک کاتولیسیسم  "

 . 163"کاتولیسیسم برای زنا ، یک کاتولیسیسم برای روشنفکرا ، که خودش متنوع و ناپیوسته است

 

 انگلس:/یگرامش

، اما گرامشی "ا داردربقه دین خود هر ط ". گرامشی در اینجا به انگلس نزدیک است که دین را از منظر مبارزه طبقاتی تحلیل میکند. اما انگلس می گوید: 1

 می گوید طبقات و گروهای اجتماعی متنوع هما  دین را به اشکال مختلف تفسیر میکنند. 

ل تقلیل به مبدارزات تنی است، قابتفاوت ها یی که در متن یک دین بروز میکند و بر جهتگیری های ایدئولوژیک مب .دومین تفاوت: گرامشی در نظر دارد که2

مراه با دمکراسی که ه  چپ اند. و مدرنیست ها، ززوئیت ها و انتگریست ها.  اولی ها نوعی جریا "طبقاتی نیست.  مثال وجود سه جریا  در کلیسای کاتولیک

م نظدارت دارد. . ظدام اموزشدی هدنا خلق کردند.  ززوئیت ها مرکز را تشکیل میدهند که دستگاه کلیسا  و واتیکا  را کنترل میکند و بدر دمکراسی مسیحی ر

 را قبول دارند.  10انتگریستها همراه با سلطنت  و پاپ پی 

 . کلیسا نهادی خودگردان3

 ئل ها داشت. از نظر ویعریف کلیسا به عنوا  یک بلوک انتلکتوئل: و نسبتا خودمختار به نسبت روابط طبقاتی. میدانیم که گرامشی درک وسیعی از انتلکتوت -

 انتلکتوئل همه کسانی هستند که برداشتی از جها  را حمایت می کنند یا تغییر می دهند. 

متن یک طبقه اجتماعی مشخص ظهور می کند  و به ا  طبقه نوعی همگونی می دهد و یک اگداهی اجتمداعی  روشنفکر ارگانیک روشنفکری هست که در

ن، فلسفه، علم، سیاسی. کشیشا  مثال در دوره فئودالیسم یک گروه انتلکتوئل ارگانیک اشرافیت فئودال بودند و کارکردهای روشنفکری در انحصارشا  بود: دی

یک گروه اجتماعی بودند  خود را به عنوا  نیرویی خودمختار و مستقل از گروه اجتماعی حاکم قلمداد می کردند و روحیده ای  اموزش، اخالق، عدالت... چو 

از اینجدا بده بعدد  صنفی داشتند. و به دلیل تداوم تاریخی شا  انها توانستند انحطاط طبقه اجتماعی ای را که بدانبه شکل ارگانیک تعلق داشتند دنبدال کنندد.

مشدی تلکتوئل سنتی می شوند یک گروه متصلب به سمت گذشته و بدو  تعلق به طبقات اجتماعی جدید که با هم در جنگند.  کشیش کاتولیک از نظدر گراان

ق مانهدایم مانهایم است اما روشنفکرا  بدو  تعل "روشنفکرا  بدو  تعلق "الگوی نمونه ی روشنفکر سنتی است. این مفهوم دارای قرابت ترجیحی با مفهوم 

 گذشته گرا و سنتی نیستند. 

                                                           
162Il materialismo storico. Rome. Editori Riuniti. 1979. Q.17 
163 Quaderni del carcere.Quaderno 11.1932-33. 
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 اعی است. تصادی و اجتماین خودمختاری نسبی بلوک انتلکتوئل کاتولیک ترجما  خودمختاری کلیسا به عنوا  یک نهاد در رابطه اش با جریانات اق

نبال یک توضیح مسدتقیم و ابتددایی در مدتن سداختار برای هر مبارزه ی ایدئولوژیک که در متن کلیسا در جریا  است به د"نقد تقلیل گرایی اقتصادی که : 

 .164"اقتصادی هستند

  

 رفرم پروتستان .4

ه آغداز تداریخ گرامشی فقط به کلیسای کاتولیک توجه ندارد بلکه به رفرم پروتستا  هم عالقه مند است. از نظر گرامشی  رفرم پروتستا  و نه رنسانس، نقطد

-وجه نشا  میدهند اما به منشا بورژوا ی دکترین کالو  اما برای گرامشی انچه مهدم اسدت نتدایج اجتمداعیمدر  است. مارکس و انگلس هم به این رفرم ت

گرفتده. ترجمده  اقتصادی این جریا  است. از نظر او کالوینیسن نمونهی عالی است برای گذار از یک جها  بینی به سمت هنجار رفتاری. این نظریه را از وبر

در خصدوص ریشده هدای  165درامد در یک مجله و گرامشی چند بار به ا  ارجاع میدهد و اینکار را با کدار گروتوئیسدن 32-1931ی در ایتالیایی اخالق پروتستان

همه کار را نخوانده اما در کل برداشتش درست است. گرامشی از وبر استفاده کرد تا بتواندد رویکدرد اقتصدادگرایانه دینی بورژوازی در فرانسه مقایسه میکند.  

 ارکسیسم عامیانه مقابله کند. و نقش تاریخی و مولد ایده ها و بازنمادها را نشا  دهد. م

توکراتیک ک جریدا  اریسدیددرحالیکه کائوتسکی که در آلما  زندگی می کرد رنسانس را ستایش می کند و رفرم را وحشی می داند، گرامشدی رنسدانس را 

ه رنسدانس را اغداز ی رایج را کد ه داری و جدا از مردم ولی رفرم را ستایش می کند. گرامشی حتی ایدهارتجاعی می داند و رقیب پیشرفت اقتصادی و سرمای

 سکوالریزاسیو  و زوال کلیسا میدانند را رد کرد: 

ود نبدود، و خ ستگاهی خاصددر درک سیاسی رنسانس، دین اجماع بوده است و کلیساهما  جامعه مدنی. دستگاه هژمونیک گروه رهبری کننده که دارای  "

شددیم کده  ی زمدانی خدارجیک سازما  فرهنگی و روشنفکری خاص خود نداشت، هما  دستگاه کلیسایی را دستگاه اونیورسال می دانست. ما از قرو  وسط

 اشکارا دین را همچو  ...

وا و متعدادل اسدت کده بدا امیدرا  ژبور ینماینده رفرم. در این اثر لوتر 1850تفسیرش از رفرم با تفسیر انگلس کامال متفاوت است. انگلس در جنگ دهقانا  

  166انگلس به مونتزر بسیار عالقه داشت و او را پیشگام کمونیسم میدانست.  . المانی متحد شد برای سرکوب قیام توما  مونتزر و دهقانا 

عظیم مردمی و ملی معرفی شدند. گرامشی می گوید انچه در  اما در دفترهای زندا  حتی نامی هم از مونتزر نیست. اما لوتر و کالو  الهام بخشا  یک جنبش

جمله اراسم درباره لوتر: هر جا لوتر ظاهر می رفرم برایم جذاب است شاخصه ی عمیقا مردمی ا  است. او چندین بار نقل قول اراسم در مورد لوتر را می اورد. 

ی اراسم از نظر او روشنگر ناتوانی اشرافیت اومانیسم است تا طبیعت اجتماعی رفرم را اما این موضع باال "شود، فرهنگ می میردت تاکنو  به خود دیده است

ل های اندیشه ، درک کند. گرامشی به وجه فکری لوتر توجه نمیکند اما انگلس چرا. انگلس می گوید لوتر همسا  است با لئونارد دو وینچی و ماکیاول این غو

لوتر است که نثدر مددر  المدا  را  "مسئول بزرگترین تحول مترقی شدند که بشریت به خود دیده است،. و این  16شور و شخصیتهای جهانی... که در قر  

. انقالب فرانسه هم یدک جندبش سیاسدی و . از نظر گرامشی رفرم پروتستا  پارادایم همه ی تحوالت اخالقی و روشنفکرانه  انقالبی است"167خلق کرده است

. در یادداشدتی دیگدر مدی "ی با رفرم دارد.  از نظر او انقالب فرانسه انقالبی در متن میدا  دینی بود میا  مومنا  و روحانیتدینی است و مشابهت های زیاد

 نویسد: انقالب فرانسه شاخصه ای الئیک داشت که از فرهنگ روشنگری گرفته بود. 

                                                           
164 Quaderni del carcere.Quaderno 5.1330-1932 . 
165 Groethuysen 
166 Engels. La guerre des paysans. Paris. Ed, socials. 1951. P.48 
167 Engels. Dialectique de la nature. In marx engels. Sur la religion. Paris. Ed. Sociales. 1960/ p. 153 
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یسیسم منجر شد. اما فرانسه یک رفرم عظیم مردمدی هدم بدا روشدنگری از سدر فرانسه را جنگ دینی ازپا در اورده بود، جنگی مه به پیروزی ظاهری کاتول"

را تکمیل کرد: این واقعا یک رفرم انتلکتوئل و اخالقی مردم فرانسده بدود، 1789گذراند. با ولتریانیسم، دایره المعارف، که پیش از انقالب بوجود آمد و انقالب 

ر منبعی الئیک استوار بود و تالش کرد به جای دین، یک ایدئولوزی کامال الئیدک را کده در تعلقدات ملدی و رفرمی کاملتر از لوتریانیسم در آلما ، چرا که ب

 168."وطنپرستانه تجلی می یافت، جانشین سازد

 از نظر گرامشی این ایدئولوژی نقش دین جانشین را ایفا کرده است. 

. ایدن "لیتیسم رومیافت نه کسموپوار دهند.، در نتیجه ناسیونالیسم وطن پرستانه شدت یقر "دین رومی"را در برابر  "دین وطن"در فرانسه، تالش کردند  "

ل انگلدس کده . که بدا تحلیدخوانش انقالب فرانسه به عنوا  رخدادی سیاسی دینی خیلی خاص است، رفرم اخالقی مشابه رفرم پروتستا  یا یک دین مدنی

 در تضاد است. 17انقالب انگلیس در قر  انقالب فرانسه را مشخصا غیر دینی می داند برخالف 

را فلسفه پراکسیس می خواند و وارث رفرم. به این دلیل که لوتریانیسم به هگل برمی گردد و به فلسفه دیالکتیک الما  و و کالوینیسدم  گرامشی، مارکسیسم

اردو و هگل هستند.  به بیا  دیگر مارکسیسم= رفرم پروتستا  + به داوید ریکاردو و اقتصاد کالسیک انگلیسی و البته ریشه های فلسفه ی پراکسیس هم ریک

در واقع این دو جریا  الگوهای بزرگ تاریخی هسدتند بدرای یدک رفدرم  169"انقالب فرانسه. فلسفه ای که سیاست هم هست و سیاستی که فلسفه هم هست.

 می نویسد: 35-1934نقالبی مردمی ممکن سازد.  او در انتلکتوئل و اخالقی ای که هدف مارکسیسم است که می خواهد به یمن یک جنبش ا

یدک و همپدای ایتالیا به یک رفرم اخالقی و انتلکتوئل احتیاج دارد یعنی به یک انقالب مردمی که کارکردی همپای رفرم پروتستا  دارد در کشورهای ژرمن "

. که انگلس می گوید به هما  اندازه که انقالب لوتری مهم اسدتو مدی گویدد جالب است که گرامشی درباره انقالب انگلیس حرفی نمی زند  170"انقالب فرانسه

 171اخرین جنبش انقالبی است که زیر پرچم دین به ثمر رسیده است.

ی وسدیعش ه معنامفهوم رفرم انتلکتوئل و اخالقی مفهوم مهمی در کار گرامشی است. به این معنا که تحوالت انقالبی تنها اقتصادی اجتماعی نیستند، بلکه ب

ده است. که فرهنگی هستند یعنی  اخالقی و روشنفکرانه نیز هستند. این اصطالح جزو فرهنگ سیاسی مارکسیسم نیامده و از پرودو ، رنا  و سورل گرفته ش

فرم انتلکتوئل و اخالقدی کده در حتی برای پرود ، الگو پروتستا  است، به این معنا که ر "گرامشی به عنوا  منبع به انها ارجاع میدهد. گرامشی می نویسد: 

در ایتالیدا مسدلما مسداله انجدام رفدرم پروتسدتا  نیسدت،  "کند در فرانسه، در میا  مردم فرانسه. "بازتولید"الما  با پروتستانتیزم انجام شد، را او می خواهد 

جریانات رفرم انتلکتوئل و اخالقی انجام میشود و فراتر  "یکند گرامشی با دقت تحوالت کلیسا را دنبال میکند از طرفی در میا  توده های مردم که مشاهده م

. و "از میدا  اعتقادات مشخص دینی فراتر می روند و درکی مدر  از جها  دارند"از کاتولیسیسم ژزوئیت می رود و همچنین اشکال دینی لیبرال تر  که حتی 

در نهایدت امدا گرامشدی فکدر میکندد ایدن جندبش   172م انتلکتوئل و اخالقدی واقفندد.همچنین در میا  گروههای روشنفکری که انها هم به ضرورت یک رفر

 سوسیالیست مدر  است که می تواند این تحول  روحیات و رفتارها را به شکل رادیکال ممکن سازد. 

 

 

                                                           
168 Materialismo storia.p.103-104.trad.de Hugues Portelli. Gramsci. p. 112-113 
169 Quaderni del carcere.Quaderno10.p.1247-1293 
170 Quaderni del carcere.Quaderno 21. 1934-35. Q. 2108 
171 Engels. Preface a ledition anglaise de Du socialism utopique au socialism scientifique. In sur 

religion. P. 249-298 

 گرامشی این متن را خوانده و بدا  رفرانس داده است. 
172 Quaderni del carcere.Quaderno14 . 1932-35.P.1684 
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 کال :شده در  افزودهنکات 

 برخالف مانهایم و ترولتچ.  ادعای خنثی بود  ارزشی ندارد. -

 نقش کلیسا ی کاتولیک. تحلیل دقیقی از گرایشات موجود در کلیسا توجه به دین و به -

زدیکی بحدثش بدا ن زوئیت ها.زاشاره به انواع دین. دین تحمیق کننده و رهائیبخش. به عنوا  مثال، دین افیونی مارکس، در مسیحیت مربوط  به  -

 لیه مذهبشریعتی: دو دین است و همواره میا  این دو دین تنش وجود دارد. جنگ مذهب ع

-  

 

است.... "گرامشی در متن"مطالب این بخش ترجمه شده توسط خود من از دو جلد   

 

Gramsci dans le texte. (1916-1935) 

Recueil réalisé sous la direction de François Ricci en collaboration avec Jean 

Bramant.  Tome 1. 2.2001. 

 

 

رهندگ فلسدفی فرهندگ، کده ف سوسیالیستهای مارکسیست دیندار نیستند، انها فکر می کنند که دین شکل انتقالی فرهنگ انسانی است و با شکل برتدری از

فراتر خواهدد  ، از آ الیسم تاریخیاست،  کنار گذاشته خواهد شد. آنها فکر می کنند که دین درکی اسطوره ای از زندگی و جها  است و درک مبتنی بر ماتری

 وا  فردی  قرار میدهد انی و در وجدرفت و جانشینش خواهد شد. به عبارتی درکی که علل و نیروهایی که مولد و سازنده ی تاریخ  اند، را در متن جامعه انس

نمدی کندد. دولدت  دیدن مبدارزه گری بدادر آنجا جستجو میکند. اما در عین حال که دیندار نیستند، سوسیالیستهای مارکسیت، ضد دین هم نیستند. دولت کار

نی و تند، اپوزیسیونی قانویسیو  نیز هسکارگری از پرولتاریای مسیحی خواستار هما  وفاداری ایست که از شهروند مطالبه میکند.از انها می خواهد که اگر اپوز

 ئولوژیک طبقده اسدت  درفتار قشر ایدمسکنند. اپوزیسیو  قانونی ر نه انقالبی باشند. اپوزیسیو  انقالبی خاص طبقه محروم در برابر انها ست که استثمار ش

 برابر اکثریتی که قدرت سیاسی را در دست دارند. 

 1920از مقاله   سوسیالیستها و مسیحیا . 

  

ه واقعیت سیال و این پیوند فردیدت شما بیهوده همه فعالیتها، همه ایما  و بهترین بخش از انرژی هایتا  را صرف زندگی میکنید... با وجود این سرسپردگی ب

تدوا  خود با بازی علل و نتایج جهانی، ناگها  احسا  میکنید که چیزی کم است. احسا  کمبود. نیاز مبهمی احسا  میکنید، نیازی کده بده سدختی مدی 

د بی انکه بدانید چرا؟ احسا  خال میکنیدد و و نیازمندد معینش نمود، نیازی که شوپنهاور نیاز متافیزیک می نامید...در جهانید بی انکه بدانید چرا؟ عمل میکنی

باز هم محتداج  توضیحی برای وجود خود هستید، برای عمل خود. و به نظرتا  می اید که دالیل انسانی کافی نیستند. و با رفتن از علتی به سوی علتی دیگر،

ت....ماده ی اولیه ی احسا  دینی همین تمایالت مبهم، این استدالالت غریزی و علتی برترید، که خارج از امر شناخته شده و قابل شناخت، قابل توضیح اس

ات فرودست غلبه کنند، درونی...است. و هم در خو  خود، نشانه ای از ا  را دارند. نشانه ای، لرزشی، حتی انها که بهتر از دیگرا  موفق شده اند، بر این تظاهر

رارادی  از من فردی اند. اما زندگی خود بر این احساسات غلبه میکند و فعالیت تاریخی انها را پاک میکند. اینها فرودست چو   تظاهراتی غریزی، رانشی و غی

ر رفدتن از محصوالت سنت اند، مخاز  غریزی هزارا  سال وحشت و جهل از محیط پیرامو  که می کوشیم منشا ا  را پیدا کنیم. توضیح آنها به معنای فرات

که می تواند، تاریخ گردد، نمی تواند فراطبیعی باشد.اگر چیزی هنوز غیر قابل توضیح است، تنها به دلیل بی کفایتی شاختی ماست، بده ایدن انهاست....هر چه 
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زد. دیدن مدا بده بیانددادلیل که ما هنوز به کمال فکری نرسیده ایم. این مساله می تواند ما را فروتن و متواضعتر کند، اما دیگر نمی تواند ما را به آغوش دین 

 تاریخ بازمیگردد. ایما  ما به انسا . به کنش انسا  و به اراده ی انسا . 

 1916اوت 29مقاله ی تاریخ.  

ین درک. امدا چدرا ی منطبق با ادین نه به معنای دین مشخص کنفسیونل، بلکه به معنای الئیک ا ، یعنی وحدت ایمانی میا  درکی از جها  و هنجار رفتار

 ا دین می نامیم و نه ایدئولوژی یا سیاست؟این وحدت ر

تخداب همیشده انتخدابی ا ایا این انفلسفه عام وجود ندارد. همیشه فلسفه های متفاوت و درک مختلف از جها  وجود دارد. که در میا  ا  انتخاب میکنیم. ام

نطقا همچو  امر ت؟ انچه که مین صورت درک واقعی از جها  چیسفکریست یا پیچیده تر است. ایا گاه میا  امر فکری و هنجار رفتاری تضادی نیست؟ در ا

همدواره عملدی  که عمل کدرد  فکری طرح می شود یا  با انچه که مربوط به فعالیت واقعی هر فردیست که به طور ضمنی در رفتارش عیا  است؟ و از انجا

جود همزمدا  دو و، یعنی میا  لور می یابد؟ این تضاد میا  اندیشه و عملسیاسی است، می توا  ایا گفت که فلسفه ی واقعی هر کس کامال در سیاستش تب

وضیح کافی هست ت انگیزه منفی درک از جها ، یکی که با کلمات بیا  می شود و دیگری که در رفتار عملی اش، همیشه مربوط به انگیزه ی منفی او نیست.

 که در تظاهرات زندگی توده ها تجچلی می یابد نیست.  برای افراد به طور جداگانه ولی توضیح کافی ای برای تضاد ی

 از مقدمه ای بر مطالعه فلسفه و ماتریالیسم تاریخی.

 

 

ا احسدا  هدای مدذهبی ر نیروی دین و مشخصا کلیسای کاتولیک در این بوده است و در اینست که انها به شکل دینامیکی ضرورت وحدت اعتقدادی تدوده

دیدن  می دو دیدن،شدکل گیدری رسد میکنند و تالش میکنند که اقشار باالتر از نظر فکری از اقشار پائینی جدا نشوند. کلیسای روم همیشه در مبدارزه علیده

روسه تداریخی ای کده پن مشکالت با روشنفکرا  و دین مردما  ساده، پیگیر بوده است. این مبارزه برای خود کلیسا مشکالت بزرگی به بار آورده است اما ای

وزه ی فرهنگ را باال حسا در هی کلیکل جامعه مدنی را متحول میکند در رابطه بوده است  و واجد نقدی زیانبار ادیا  نیز هست. نقدی که توانمندی سازماند

 ند، مطرح میسازد.  اده برقرار کمی برد و رابطه ی به شکل انتزاعی عقالنی و درست را که در این حوزه کلیسا توانسته است میا  روشنفکرا  و مردما  س

علدم و فلسدفه پاسدخ  ه بده مطالبداتکرا ایجاد کردند  ژزوئیت ها بی شک بهترین کارگزارا  این تعادل بوده اند و برای حفظ این تعادل انها جریانی تدریجی

تحدوالت انقالبدی و  ریست هدا، ایدنمیدهد  اما با ریتمی چنا  ارام و روشمند که  این جهش  به چشم توده های ساده  نمی اید در عین حال که از نظر انتگ

 عوامفریبانه بوده است.  

 درنیست ها. (م ژزوئیت ها و کاتولیک که بر سر هژمونی در کلیسا رقابت دارند: انتگریست ها، )گرامش در پاورقی می گوید سه گرایش ارگانیک کلیسای

 

به طور عام این بوده است که نتوانسته یک وحدت ایدئولوژیک میدا  بداال و پدائین ایجداد کندد. میدا   173دگاریکی از مهمترین ضعف های فلسفه ی درو  مان

  غربی این مسئله در سطح اروپا تحقق یافت با شکست فوری رنسانس و در حدی همچنین رفدرم در برابدر کلیسدای مردم ساده و روشنفکرا . در تاریخ تمد

و از   شود روم. این شکست در مسئله ی مدار  خود را نشا  داد. فلسفه یدرو  مانی، نتوانست درکی را بسازد که جانشین دین در اموزش و پرورش کودکا 

سفسطه ی ظاهرا تاریخ گرایانه که باعث می شود معلما  بدو  دین و در واقع ملحد اموزش دین را واگذار کنند چرا که دیدن فلسدفه ی کدودکی  اینجاست 

                                                           
173 IMMANENCE 
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بشریت است در تمام دورا  کودکی اش تکرار می شود. ایدئالیسم هم با همده جندبش هدای فرهنگدی ای کده مدی خواهندد بده سدمت مدردم بروندد، و در 

اتفاق  ی توده ایی و نهادهای اینچنینی تبلور می یابد، مخالف است. ) در پاورقی: هر جنبش فرهنگی به میزانی که مساله ی بازگشت به مردم در ا دانشگاهها

خی متمدایز بیافتد، به یک جنبش ملی بدل می شود بمیزانی که هم یک مرحله رفرم داشته باشد و هم یک مرحله ی رنسانس و این دو مرحله به مراحل تاری

 مربوط نباشد. (

 (LV.N., p. 67.) 

 

ا رشدد داد  بدبدر آ  صدرفا  اینکه کلیسای کاتولیک با مساله ی مردم ساده روبروست به این معناست که در میا  امت گسستی است، گسستی که نمی توا 

-اله ی ایجاد تمایزا انها در مسن بر روشنفکرا  ممکن است تمردم ساده  در سطح روشنفکرا  فائق امد. بلکه چیره شد  بر این گسست با اعمال نظمی اهنی

 ز حدی فراتر نروند و این تمایز را به حد فاجعه بار و غیر قابل جبرا  نکشانند. ا -میا  خود و مردم

 

و  ردم  داشتند تا دینی.مامی بر روی تظاما جریا  ضد رفرم رشد جریانات توده ایی را عقیم کرد. بعد از ضد رفرم جریاناتی که شکل گرفتند بیشتر کارکردی ان

 مدرنیسم هم به ظهورفرقه ایی دینی منجر نشد بلکه به یک حزب سیاسی بدل شد: حزب دمکرات مسیحی.  

 رد بلکده مدیودشدا  نگده داموضع فلسفه ی پراکسیس، انتی تز موضع کاتولیکهاست. فلسفه پراکسیس نمی خواهد مردما  ساده را در فلسفه ی ابتددایی خ

ود کرد  فعالیدت علمدی ند، برای محدخواهد انها را به درک باالتری از زندگی سوق دهد. اگر فلسفه پراکسیس بر رابطه میا  مردم و انتلکتوئل ها تکیه میک

ز نظدر سیاسدی اها ه پیشرفت انتلکتوئل را در سطح توده اخالقی است ک-وحفظ وحدت در سطح پائین توده ها، نیست بلکه برای ساخت یک بلوک انتلکتوئل

 ممکن می سازد. 

 

بخشدد؟ در  "قطعیدت"بیروندی را  مهمترین مساله ای که با مفهوم علم طرح میشود اینست: آیا علم می تواند و چگونه می تواند، وجود ابژکتیو واقعیدت

ما دیدن یدک ز مسیحیت(. ادست کم در غرب اعرف عام)عقل سلیم(، این مساله  حتی مطرح نیست، اما قطعیت عرف عام از کجا می آید؟ مشخصا از دین )

ی بمثابه ی علم، گواه  ه است از علمایدئولوژی است. ریشه دارترین و رایج ترین ایدئولوژی. دین یک گواه یا یک اثبات مساله نیست. می توا  گفت که اشتبا

 لمی باشد.عاند داده ای ک فلسفه ناشی می شود، و نمی توبرای ابژکتیویته ی امر واقع بخواهیم چو  این ابژکتیویته از برداشتی از جها ، از ی

 

ک فلسفه است. به یی بطور ضمنی این بدا  معنا نیست که اتوپی نمی تواند ارزشی فلسفی داشته باشد. چرا که اتوپی دارای ارزشی سیاسی است و هر سیاست

به تناقضات واقعدی  ای اشتی داد پدیدار شده است. چرا که بزرگترین تالش بر این معنا دین عظیمترین اتوپی است. یعنی عظیمترین متافیزیک که در تاریخ

مخلوق خدا ، پسدر  م ، به عنوا ی واحدند. و انسا  به شکل عا "طبیعت"زندگی تاریخی  در شکل اسطوره ای خود است. دین ادعا میکند که انسانها دارای 

ه خدود ود در خددا،می تواندد بدخ  و با دید  ا دیگر انسا  ها. ازاد در میا  دیگر انسا  ها و همچو  دیگراخدا و برادر دیگر انسانها وجود دارد. انسانی برابر ب

رتیب، در میا  انسا  تن جها  نیست. )اتوپیک(. به این بشریت. اما دین در عین حال تاکید میکند که این وضعیت مربوط به ای "آگاهی-خود"چنین بیاندیشد. 

ابطه شا  دانند. و نه آزاد در رانسا  ها می برادری، آزادی در میا  اقشاری از انسا  ها شکل می گیرد که خود را نه برابر و نه برادر دیگرها ایده های برابری، 

  رح می شوند. با دیگرا . به این ترتیب در همه جنبش های رادیکال توده ها، به شکلی، در شکل ایدئولوژی های مشخص، این مطالبات مط
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 اله ی تاریخیت فلسفه پراکسیساز مق

تلکتوئلهاسدت. امدا در ظام فلسفی انعناصر اصلی عرف مشترک، عقل سلیم را دین فراهم می اورد در نتیجه رابطه ای ایندو عمیقتر از رابطه ای عرف رایج و ن

فظ کند و بده وحدت سطحی ح ش زیادی می کند تامورد دین هم باید تمایزی انتقادی قائل شد. هر دینی حتی دین کاتولیک )خصوصا دین کاتولیک که تال

سم   داریم، یک کاتولیسییسیسم دهقاناکلیساهای ملی و اقشار اجتماعی تقسیم نشود(، در واقع تکثری از ادیا  است. ادیانی متمایز و اغلب متضادما یک کاتول

 انتلکتوئل ها، که خودش هم واحد نیست. 

 

یکی بدر دیگدری را  زی فاتحانه یک برقرار بوده است، میا  دو دین. )مذهب علیه مذهب(. و می بایست نه تنها پیروهمیشه مبارزه ای میا  دو اصل هژمونی

ر نشمند فرانسوی که وزیریفو   یک داترسیم کرد بلکه می بایست از نظر تاریخی هم ا  را توضیح داد....در مورد فرانسه جایی خواندم که در قضیه کاپیتا  د

ر احساسدات ملدی و بدیازمندندد مدا    به وضوح گفته بود که حزب او می خواهد تاثیر کلیسا را از بین ببرد  و چو  مدردم بده یدک فاناتیسدم نبود و فراماسو

 وطنپرستانه تکیه می کنیم. 

 از مقاله 

NOTES CRITIQUES SUR UNE TENTATIVE DE MANUEL POPULAIRE DE SOCIOLOGIE 

HISTORIQUE 

 

 در زبا  کروچه، می توا  گفت که دین آزادی در برابر دین سیالبو  قرار می گیرد که کل تمد  مدر  را نفی میکند. 

 

جها  فانی نیست؟ و  گریز از این ایا دین به عنوا  بزرگترین اتوپی بشریت، بزرگترین اتوپی ای که بشریت به شکل جمعی ا  را خلق کرده است، شکلی برای

 ردند؟ ه این معنا نیست که از قمار به عنوا  افیونی برای فقر سخن میگوید؟ جمله ای که بعدها دیگرا  تکرار کایا بالزاک ب

اده ی تحقدق مارکس در تزهای فوئر باخ، در برابر فلسفه ی اسکوالستیک  که صرفا تئوریک  و نظری بود، فلسفه ای را مطالبه میکند که مولدد اخدالق و ار

فالسدفه اسدت کده کارشدا   "174پسیتاسیسم"ه تاکنو  تفسیر کرده اند از این پس می خواهیم تغییر دهیم، نفی فلسفه نیست بلکه تحقیر ، فالسف11است.  تز 

ی فلسفه جز فقط نقل اقوال طوطی وار است و تاکیدش بر رابطه ی  پرانرژی میا  تئوری و عمل. مارکس نمی خواهد فلسفه را با کنش جایگزین کند بلکه نف

 ریق فلسفید  ممکن نیست .از ط

 

 

 :فصل سواالت 

 تحلیل های متفاوت با مارکس انگلس. تفاوت ها در چیست؟ -

                                                           
 ψιττακός ,که از یونانی قدیم امده  perroquet, perruche(«  psittacusde (« منبعث از psittacismus ,از ریشه التین 174

psittakos (« perroquet »). به معنای طوطی 

http://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=psittacismus&action=edit&redlink=1
http://fr.wiktionary.org/wiki/perroquet
http://fr.wiktionary.org/wiki/perruche
http://fr.wiktionary.org/wiki/psittacus
http://fr.wiktionary.org/wiki/%CF%88%CE%B9%CF%84%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82
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 دین و طبقه: تفکیک زندگی و ایده ها  -

 برای مارکس دین از بین می رود چو  جامعه طبقاتی که دین فلسفه ا  است از بین می رود.  -

 پاسخ می یابندبرای گرامشی دین از بین می رود وقتی پرسشهای انسا   -

 چرا رنسانس و رفرم از کلیسا شکست خورد؟ -

 نسبت دین و اتوپی. -

 مارکسیزم سورلی به چه معناست؟  -

 اشتراکات و تفاوت های گرامشی و مارکس.  -

 گرامشیزم تناقض امیز یعنی جه؟ -

 تعریف گرامشی از دین؟ -

 مهمترین پرسش گرامشی در جامعه ناسی دین گرامشی؟ -

 از خالل تحلیل مبارزه طبقاتیوجه اشتراک: تحلیل دین  -

 پرسش اصلی گرامشی یا ایده ی مرکزی او در حوزه دین.  -

 محوری که میکائل لوی میگوید؟ 5 -

 واژه های گرامشی: هژمونی.  -
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 از ایدئولوژی مارکسی تا ابیتوس بوردیوبحث: 

 

تعریف واقعی تر و درست تر را انتخداب کندیم. امدا بایدد پدیدده هدا را تئدوریزه و . جنگ تعاریف. تعاریف قراردادی هستند. سخت است 176و مورال 175تفاوت اتیک

میکندد. مدورال  مفهوم پردازی کرد و ناگزیر تعریف ارائه میدهیم. تفاوتها باعث می شود ظرافتها را دربیاریم. اتیک فرد خودش به رابطه اش بدا دیگدری فکدر

 دیگری شئیت می بخشد به عنوا  مبنای یک تجویز جهانشمول. نرماتیویته.مطالبات دیگری در رابطه با ماست. ایدئولوژی به 

 اتیک: من  در رابطه. من ارتباطی. به تعهدی اشاره دارد که در دیگری مشروعیت می یابد.

 وبر: اخالق پروتستانی. دو اخالق کنش سیاسی. اخالق اعتقادی. اخالق مسئولیت.

 ایه داری از خالل اتو .گذار از اخالق پروتستانی به سمت روح سرم

 کار وبر اتو  را وارد جامعه شناسی کرد.

 او از نوع فردی که اقتصاد سرمایه داری الزم دارد.

 11. ص 1964برخی از باورهای دینی یک مانتالیته اقتصادی بوجود می اورد. یا اتو . وبر 

 ق عقالنی پروتستانتیزم زاهدانه.اتو  برای ایجاد رابطه ای مفهومی میا  روح زندگی اقتصادی مدر  و اخال

رو  وسدطی وجدود   باستا  و قدوبر در مورد حرص برای افزایش سرمایه اقتصادی، میگوید یک اتیک خاص است. اگر کاپیتالیسم در چین، هند، بابل و دورا

 داشته...اما این اتو  را نداشته.  کاربلد بود  یک اتو  است. سانس دهز فر

 رد. کار حمایت می بر خالف اخالق اقتصادی یهودیت قرو  وسطایی، پوریتانیسم از اتو  انتروپریز بورژوا ی عقالنی و سازماندهی عقالنی ک

 ست. اتو  بورژوای کار متولد شد.  این اتو  دینی بیا  الئیک روح سرمایه داری می یابد، دیگر کامال با دین در رابطه نی

رابطه ی اتیک در آ   ه عبارت دیگرمند: از اتو  سیاسی نام میبرد. جدا از اهداف خاص خود، ماموریت سیاست در رفتار زندگی چیست؟ بدر سیاستمدار و دانش

 موجود است چیست؟ 

کموتالیسدم )  ونیورسالیسم.ا /1این اخالق خاص در شکل یک اتو   خاص تجلی می یابد. مثل مرتو  که از اتو  علمی نام می برد بر اسا  چهار اصل: 

قددیم و  ورزشدی یوندا  یعنی جستجوی یک خیر عمومی(، بی غرضی، شکاکیت منظم و سازماندهی شده. در کار الیا  هم هست وقتی او میا  فعالیتهدای

و اتو  اقتصدادی اقشدار  ر  شرافتب. اتو  اشرافی مبتنی 1ورزش مدر  مقایسه میکند. قواعد تنش. پرفرمانس. او در جامعه درباری دو اتو  را جدا میکند: 

ی و پاسدرو . . رابطده سدرمایه فرهنگد ودر بازتولید رابطه میا  اتو  با منطق یک قشر اجتماعی در کار بوریو  1970بورژوا  مبتنی بر نفع. بوردیو و پاسرو  

 ند.ی درونی کرده ااتو  طبقاتی دانشجویا .  یوردیو مفهوم اتو  طبقاتی را عمومی کرد.  نظام ارزشی ضمنی افراد در کودک

 eidos بوردیو: ابیتو = اتو +ایدو +اکسی

                                                           
175 Ethique 
176 Moral 
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اتیدک )اصول عملی،  ا وجوه اتیک،بمن اتو  را در برابر اتیک استفاده کردم. برای نشا  داد  یک مجموعه ای که به شکل ابژکتیو نظام مند  قابلیت هایی 

 د، یک اتیک. ته باشیم، بدو  داشتن یک مورال منظم  و نظام منیک نظام عامدانه منظم اصول روشن است. ما می توانیم اصول عملی داش

 با اتو  فاصله می گیرد و به ابیتو  ارجحیت میدهد، نمی خواهد ابیتو  را بخش بخش کند و وجوه مختلف بدا  بدهد.  

 اینها مفاهیم هم خانواده هستند: اتو ، ابیتو ، اکسی.

نی عامدل )اژا ( را قربدا ما نمی خواهدددهد چو  هدفی نظری دارد تا به قول خودش، از فلسفه ی سوژه فرار کند، ااما بوردیو به این مفاهیم خانواده ارجاع می

 کند و می خواهد از فلسفه ساختار بگریزد اما در عین حال تبعاتی که ساختار بر عامل وارد میکند را در نظر بگیرد. 

 طق کنش عامدانه و ابژکتیو/.اتو = واسط میا  ساختارها و تاثیرات ساختارها و من

 اتیک از یونانی اتو  به معنای مور . عادت. 

 مفهوم ایدئولوژی مفهوم مرکزی است اما سالهاست که دیگر بدا  اشاره ندارند. 

 باید به زمینه اش توجه کرد. ایا اال  هم مناسبت دارد؟ چرا؟  چندین تعریف دارد. 

کس بده اهمدیش واقدف اده ایم. مدارده اجتماعی. اگر نقششا  را مهم بدانیم یعنی به نقش عوامل غیر مادی اهمیت بازنمادها یا تصاویر یا ایده های یک گرو

یکندد و کمدک مختدار فکدر نماست و می گوید موقعیت طبقاتی فرد  تعیین کننده ی اگاهی طبقاتی اش نیست. او نشا  میدهد که طبقه کارگر به شکل خود

رکوبش بسدتگی بده سدای اگداهی بده متعلق باشند چه نه، عامل تعیین کننده ایست در تعیین سرنوشتش. توانمندی پرولتاریا بدرانتلکتوئل ها چه به ا  طبقه 

 مشارکت انهایی دارد که کامال بوسیله ی سرکوب الینه نشده اند. 

 اندد تداریخ و جامعده رایده ها مدی توافکر می کنند جریا   مبارزه ی مارکس با سوسیالیسم تخیلی و برساختهای فلسفی انتزاعی. او نقد میکند که انتلکتوئلها

میدا  دیسکورشدا  و  : نمدی تواننددعوض کند. در نتیجه بار منفی دارد. اگاهی کاذب است. فاصله میا  بازنماد و تصور از واقعیت. نقطه کور فالسفه اینسدت

 خاستگاهشا  رابطه ایجاد کنند. رابطه میا  نقدشا  و واقعیت مادی شا . 

Marx (Karl), L’idéologie allemande, trad. R. Cartelle et G. Badia, Paris, Éditions sociales, 1974, p. 39. 

ارکسدیت دوبداره بده م، چندد متفکدر در سال های سی، در برابر اوج فاشیسم که هم مردمی بود و هم ارتجاعی، و ناتوانی جریانات کارگری برای مقابله با ا 

ه ست تا رفتارهایی را کد. اما سخت اوژی بازگشتند. گرامشی در زندا ، اهمیت  بازنمادها و اقتصاد.  راحت می شود نهادهای سیاسی را تصرف کرمفهوم ایدئول

رو بده تا جنگ  ارتیزانی استبدست اوردند را که در نهادها  و ایین ها مستحکم شده عوض کرد. پیچیدگی ساختارهای اجتماعی الزمه اش جنگ موضعی و پ

ده ای داشدت. قش تعیدین کنندرو. این بحث مبنای گسست حزب کمونیست ایتالیا با الگوی روسی تصرف قدرت شد و انطباقشا  با جها  غربی. ایدئولوژی ن

اعفشدا  را طدرح مشی وظیفه مضبرای کسب هژمونی گروه مسلط و اجماعی که باعث حفظ این هژمونیست. با توجه به نقش انتلکتوئل ها در این فرایند، گرا

 کرد. 

ز ناخوداگاه، یدک وجده ا یدئولوژی مثلآلتوسر: با گروهش در رابطه با استروکتورالیسم فرانسوی و روانکاوی الکا ، از پایا  سالهای شصت: التوسر می گوید ا

ا به نوعی خودمختداری تد خلط کرد. او گروهی نباید روح انسانیست. به این معنا تاریخ ندارد. در نتیجه ایدئولوژی را با ایدئولوژیهای مشخص در خدمت منافع

رجسدته میکندد. بژیک دولدت را حئدی برای این تصورات قائل است. از دترمینیسم می گریزد. او به تفکیک گرامش: دستگاه سرکوب دولت و دستگاه ایدئولو

  نر سرعتشا  فرق دارد.هیو اقتصاد و ستگی به بار قطار دارد. لوکوموتالتوسر زمانهی انسانی را با دو خط ریل مقایسه میکند. هر خط یک سرعت لوکوموتیوش ب
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یجه تدا لم و ایدئولوژی در نتد مثال بین عدر نتیجه ایدئولوزی دیگر بازتاب نیست. بلکه شکلی از واقعیت انسانیست. اما التوسر به کوپورها ی معرفتی اشاره دار

ارکسیسدم بده م آلتوسدر ورود و انتلکتوئل ها بار ایدئولو.ژی را سنگینتر میکند در سال هدای شصدت.حدی بار منفی مارکس را حفظ میکند. نقش مهم حزب 

 دانشگاه و علوم انسانی و روانکاوی بود. 

اعی تارهای اجتمدی، او از سداخکار بوردیو واگشایی کامل دیدگاه مارکسیستی است به قول ژیزل ساپیرو.  به جدای روبندای ایددئولوژیک و زیربندای اقتصداد

یچکدام  مشخص کننده هنه افکارش،  وخودمختار نام می برد. در برابر نظریه ی بازتاب، اثر باید در میدا  خودش تحلیل شود. نه تعلق به یک گروه اجتماعی 

 ی جایگاهش در میدا  نیست.
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 (1920-1864)ماکس وبر شرح مختصری از زندگی 

 

 .  ایدلبرگ و استرازبورگات. اول در همادرش هوگنوت، زنی با فرهنگ. پدرش وکیل و سیاستمدار. وبر اول حقوق خواند. بعد تاریخ. اقتصاد سیاسی. فلسفه. الهی

 .  بعد برلن و گوتینگن. 1883مدت خدمت وظیفه در سال  

 سالگی.  25دفاع کرد.  1889جاری در قرو  وسطی. در دکترای تاریخ جوامع ت

 پیدا کند.  ست به دانشگاه راهسالگی  با رساله ای در مورد تاریخ کشاورزی رومن  و معنایش برای حقوق عمومی و حقوق خصوصی توان 28 1894در سال  در

 فرایبورگ.  دو سال بعد در سی سالگی  کرسی اقتصاد سیاسی  و علم مالی را بدست اورد.  در 

صدفحه در  900رشدی نوشدت عضو انجمن برای سیاست اجتماعی شد.  به تقاضای این انجمدن گزا 1888دو سال بعد در سی و دو سالگی در هایدلبرگ.  از 

 . 1892مورد  روابط کارگرا  کشاورزی در الما  شرقی 

 رد. ه علوم اجتماعی منتشر کیال با ادگار ژافه و ورنر سومبارت یک مجل سالگی در  را کنار گذاشت.  در همین 39در  1903بعد از یک حمله عصبی در 

Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.  
 

ی چو  مقاله بود که اولین بار  مفاهیم منتشر کرد. در این 1904 ابژکتیویته معرفت در علوم اجتماعی و علوم سیاسیدر این مجله بود که مقاله اش را در مورد 

ا در مورد اخالق پروتستانی و روحیه رمطالعه اش  5-1904را منتشر کرد. در این مجله هم در سال  "ایدال تیپ "، "رابطه با ارزشها ". "خنثی بود  ارزشی"

 در مجله ی  1906با ترولتچ انجام شد. در  1904سرمایه داری انتشار داد. بخش دومش بعد از سفر به امریکا در 

  Die Christliche Weltجها  مسیحی.  

 منتشر شد.  کلیسا و فرقهمقاله ای در مورد فرقه های امریکای شمالی منتشر کرد.  که ورسیو  اولش تحت عنوا  

 جامعه ی المانی جامعه شناسی را با تونیز و زیمل بنیانگذاری کرد.   1909در 

 منتشر کرد.  1916-1915کار کرد.  و در سال ورد اخالق اقتصادی ادیا  جهانی موبر در  1911-1914

مجموعه  1ر جلد دا  که بعدها در این نشریه  مقدمه ای بر اخالق اقتصادی ادیا  جهانی و مالحظات میانی : تئوری درجات جهتگیری نفی دینی جه  1915

 اثار جامعه شناسی دین انتشار یافت. 

 توجه به زوج وبر/ترولتچ.زیمل، ورنر سومبارت، کارل یاسپر . ژرژ لوکاچ. ارنست ترولتچ.  محفل وبر.

توسط متألها ، جامعه شناسا  و اقتصاددانا  پایه گذاری شده بدود. ایدن  1890مدتی به کنگره ی اجتماعی پروتستا  رفت و آمد داشت. انجمنی که در سال 

بحث  با پاستور فریدریش نومن که هم در سیاست و هم در الهیات لیبرال بود. اولین رئیس حزب دمکرات الما . کنگره محل بحث با سوسیال دمکراسی بود. 

ه ای به ندومن یکی از بنیانگذارا  جمهوری وایمار.  با مجله ی پروتستانهای لیبرال جها  مسیحی هم همکاری می کرد که مسئولش مارتین راد بود.  در نام

 
 

 ماکس وبر دین در نوشته های

 

 فصل دوم
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گوش مذهبی ندارم، نه نیاز و نه توانمندی ساخت یک بنای معنوی را در خودم ندارم. اما بر اسا  یک خودآزمایی سختگیرانه می توانم من قطعا "می نویسد: 

  پراتیک اگنوستیسیم متدلوژیک.  "بگویم نه ضد دینی هستم و نه غیر دینی.

ا و تمدد  هدای هدرا در دوره  می شود. اما بعدی کده اشدکال بسدیار متندوعی یک بعد وابسته به شرایط انسانی که با غیر عقالنیت جها  مواجه امر دینی:

 تاریخی، دربرمی گیرد. 

 ه داشت. عضو حزب دمکراتیک الما . و در تکوین قانو  اساسی وایمار نقش داشت.  اما دانشمند همیشه در کارش بر سیاستمدار غلب

 

 تاریخ های مهم زندگی:

مجددا  1900ی دهد. از بدنبال ک بحرا  روحی و تنش خانوادگی از شغلش در دانشگاه هایدلبرگ استعفا م 1897بر استاد اقتصاد در هایدلبرگ. اما از سال و -

 مشغول بکار می شود. 

. از کلمده جامعده 177لوم اجتمداعی و علدوم سیاسدی: با ورنرسومبارت و ژوزف شومپتر انتشاراولین نشریه علوم اجتماعی در الما  تحت عنوا : آرشیو ع1903  -

 شناسی استفاده نمی کنند.  

 .1918-1858، زیمل 1936-1855جامعه آلمانی جامعه شناسی با فردیناند تونیز ": بنیانگذاری 1910 -

 

 

 چرا وبر به فرانسه راه پیدا نکرد؟

و  گ دو فرانسه کاتولیکنجو با تصویر  ر برابر تضاد کالسیک میا  مدرنیته و دین بود.جامعه شناسی دین وبر، با تاکید بر تکوین دینی مدرنیته غربی کامال د

ه از بین می یته و غیر راسیونالیتیته، رایونالالئیک هم در تضاد بود. این جامعه شناسی هر گونه تضاد ساده سازانه ای را میا  ایدئالیسم و اتریالیسم، دین و مدرن

 برد.

 دین:  کتابشناسی وبر در خصوص

 . 1905-1904اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری  .1

 .1906فرقه های پروتستانی و روحیه سرمایه داری. .2

 ز مرگش توسط ماریا  وبر در جلد دو منتشر شد. (. بعد ا1913-1911نگارش اولین بخش اقتصاد و جامعه. قبل از جنگ ) .3

 .1910به انتقادات( پس از اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری )پاسخ نهایی  .4

 1920-1915اخالق اقتصادی ادیا  بزرگ جهانی .5

 1916کنفیسیونیسم وتائوئیسم در چین  .6

 -1913-1921-هندوئیسم و بودیسم در هند.  در هند .7

 1919-1917یهودیت باستا  .8

 .1. انتشار بعد از مرگش توسط ماریا  وبر. جلد 1920-1918اقتصاد و جامعه  .9

 . 1920 پیش گفتار اخالق پروتستانی. .10

 شاخص های عمومی دینداری آسیایی. .11

                                                           
177 Archiv fur Socialwissenchaft und Socialpolitk 
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 مفاهیم اساسی: 

 انونی کشیش: مبتنی بر بوروکراسی رستگاریق -اقتدار عقالنی 

 اقتدار سنتی جادوگر: مبتنی بر انتقال سنت رایج 

 اقتدار کاریزماتیک پیامبر: حامل وحی 

  :ال رسدتگاری، وروکراسدی امدو) نهاد سلسله مراتبی حجمعی، میانجی های حرفه ای میا  امر الهی و انسدانها، ب کلیسادو نوع سازماندهی دینی

 )داوطلبانه، فردی، در تش با ارزشهای حاکم(. فرقهحافظا  اصول اعتقادی و مناسک( و 

  . شرک ارزشی، جنگ خدایا 

 ادیا  اعتقادی/ ادیا  مناسک گرا 

 دین داری توده ای  /محور دین داری ذوق/  دین رستگاری 

 نبوت اسوه بنیاد، نبوت رسالت بنیاد

 

 

 :Problematiqueشناسی /مسئله

سداله دیگدر ما کشف کرد: بدرای او ، در زمانی که وبر در حوزه ی جامعه شناسی موسیقی کار می کرد، وبر وجه ممتاز عقالنیت غربی ر1910در "ماریا  وبر: 

 بلکه، مساله اش مطالعه ی وجه ممتاز کل فرهنگ غربی بود.رابطه میا  اقتصاد و دین نبود، 

الندی شدد  را نتیجده کنیم این عق وقتی مکررا در غرب و فقط در غرب، به برخی انواع کامال معین عقالنی شد ...برخورد می کنیم، طبیعتا تمایل پیدا می"

 37اخالق پروتستانی. ص.  ". مقدمه ی "بدانیم "صفات ارثی"قطعی 

یین از عوامل تع -: فقط یکی تاکید می کنم –هیچ اخالق اقتصادی فقط بوسیله ی دین معین نشده است....به هر حال تعین دینی سبک زندگی نیز  یکی "}

 (ESR I. p24کننده ی اخالق اقتصادی را می سازد. 

 مفهوم مساله ساز عقالنیت، عقالنی، عقالنی سازی؛

 اها(مثال: تکثر دارمنامیم، امر عقالنی می تواند برداشتهای متفاوتی را در بر بگیرد. )در درو  پدیده هایی که دینی می 

ندد،  سدنجیده شدود. م در رابطه اهسطح عقالنی سازی که یک دین بیانگر آ  است، می تواند قبل از هر چیز بر اسا  دو معیارکه به مناسبتهای بیشمار با "

ا  و در نتیجده یا  خددا و جهدمادو را تخلیه کند. سپس میزا   وحدت نظام مندی که در این دین  در رابطه ی نخست میزانی که این دین توانسته است، ج

 .ESR P 69رابطه ی اخالقی با جها  ایجاد میشود. 

 گستردگی فعالیت های اجتماعی که از عقالنی سازی تاثیر پذیرفتند:

ار کدقوق عقالنی، حخصوصی وسایل تولید، آزادی بازار، تکنیک عقالنی مکانیزه،  : شرکت های خصوصی، مالکیتشرکت های بزرگ سرمایه داری. 1

 آزاد، تجاری شد  اقتصاد
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)ضدابطه نده  ل حقوق اعمال می شود. جایگاهت به دانش و مهارتت بستگی دارد. قوانین غیر شخصدیقانونی از خال-: سلطه عقالنیاداره بوروکراتیک. 2

ر داستروکتور حرف می زند رایت از تکنواداره ی بوروکراتیک در همه زمینه ها انجام می شود: کلیسا، ارتش، احزاب، ...گالبرابطه( و تخصصی شد . از نظر وبر 

 . 60سالهای 

یزه شدد ، د ، بدوروکرات. اخالق پروتستانی. )موسیقی عقالنی: هارمونی... برخی از ورزش: حرفه ای شدعقالنی سازی حتی در حوزه هنر: موسیقی. 3

 ی شد تجار

 تاثیرات عقالنی سازی:

م ..(. تضاد علز و رمز، ممنوعیتها.ا) اسطوره، ر افسو  زدایی. ) وام گرفته از شیللر، پایا  راز و رمز(. سیاستمدار و دانشمند. همه چیز شفاف می شود. اما بی معنا.

 و دین. 

 

   Weltentzaüberung .افسون زدایی از جهان

 استعالیی در دوره ی جدید. تحول رابطه میا  جها  عرفی و

 . 97 . دانشمند و سیاستمدار. نقیب زاده. ص"ما در دوره ای زندگی می کنیم که نسبت به خدایا  و پیامبرا  بی تفاوت است "

 چند سؤال: 

 ارزیابی عقالنی سازی: منفی یا مثبت؟

 چرا با خرافه گرایی روبروییم؟

 د.آیا این فرایند رخ داده؟ در یک جا بررسی کنی

 

 دو درک از تئوری سکوالریزاسیون:

 :مشروعیت قرو  جدیدخودمختاری عقل در رابطه اش باقیمومیت نهادینه و ایدئولوژیک دین. بلومنبرگ:  گسست. 

 تاریخ جها  و رخداد قدسیمیا  سنت دینی غرب و مدرنیته. کارل لویت:  تداوم . 

ویی خود را از دسدت مدی ها معنای جادمی شود، آن "افسو  زدا "کنار می زند، فرایندهای  این جها  بر اسا  این واقعیت که انتلکتوالیسم باور به جادو را "

ر از افسو  زدایی :تعریدف محددود بده جدادو، تعریدف (. )دو تفسیE.P.307-308. )"دیگر معنا ندارند "، اما آنها "می گذردند "، "هستند"دهند، آنها فقط 

 گسترده مربوط به معنا(

  ،)نیاز به تحول الگوهای تحلیل، عصر جهانی شد ، عصر پایا  ایدئال تیپ های وبری )کاستوریادیس 

 پل ویلدم(، ) شدکل اعتبدار بخشدی نهدادی، اجتمداعی و  مناسکی: ژا  -ا الگوی نهادییکاریزماتیک  -نیاز به تیپولوژی جدید: نمونه:  )الگوی انجمنی

 سی شبکه ها. متقابل، دانیل ارویو له ژه(؛ جامعه شنا

 عقالنی سازی مطلوب و هرا  انگیز 

 افسو  زدایی/ افسو  زدگی 

 موضوع واقعی را با موضوع شناخت قاطی نکنیم: مفهوم نمونه ی آرمانی. یک ابزار تجربی نیست.
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 متدلوژی:

 اصلی بود که اجازه می داد مشروعیت تحقیق علمی را نجات دهد.  خنثی بودن ارزشفروند: 

ی است برای متوجه نظر مفومی ا : یک الگوی تجویزی نیست. مثال سرمایه داری غربی. کلیسا. فرقه. از نظر ارزشی ایدال منفی مثبت  نیست، ازایدال تیپ

اتری وجدود ت در مجاز تئددر واقعیت  نیس ارپاگون مولییرشد  شاخص های یک نوع خاص  از سرمایه داری. یا اشکال مختلف جماعت های دینی.  مثال 

 دارد.  این مفهوم را در  ابژکتیویته در معرفت نشا  می دهد.  

 از نظر وبر موضوع واقعی و موضوع شناخت را نباید قاطی کرد. 

 ساخت ایدال تیپ بمثابه ی اپراسیو  سبک سازی واقعیت اجتماعی برای فهم بهنر ا . "

د اما اخدالق اعتقدادی ر نظر می گیرق مسئولیت نتایج قابل پیش بینی  را در اعمال دپارادوکس نتایج.  تفکیک میا  اخالق مسئولیت و اخالق اعتقادی. اخال

حمل نمی کندد.  بحدث تنیت جها  را انچه را که باید انجام دهیم را انجام می دهیم بر اسا  اصول خود. به نتایجش کار نداریم.  اخالق اعتقادی غیر عقال

 فر نمی بیند؟ تئودیسه: چرا عادل پاداش نمی بیند و ظالم کی

 لیسا فرقه. ترولتچ: عارف: گروههای سیال.توجه به اقتدار دینی: سلطه دینی/ ک -

 ختدی ما die Machtتفکیک میا  قدرت  به عنوا  نیروی عریا   اجبار  -

 هرشافت اقتدار Die Herrschaftواقتدار، قدرتی که توسط افرادی که اقتدار به انها اعمال می شود مشروعیت دارد.

 مسئله ی مرکزی مشروعیت قدرت است. به شکل عقالنی قانونی، سنتی، کاریزماتیک. کشیش جادوگر پیامبر

راد. هر مام یا رابا . یا مرید گر اممثال تیپ دی نوع اقتدار دینی:  بنیانگذار دین. رفرماتور. پیامبر. فال بین. جادوگر. دوو . قدیس. کشیش. دیندار. 9ژواکیم واخ: 

 ی را بنیانگذاری نمی کند. وحی و شمشیر هم دو قدرت تغیر دنده بودند. پیامبری دین

 غیر عقالنیت دین به عنوا  نتیجه ی راسیونالیزایو  علمی جها .

 

 تضاد میان دین جادویی/ دین اخالقی

 اخالقی شد  ادیا  یکی از عوامل عقالنی شد  بود. فرایند غیر جادویی شد  جها 

Entzauberung der welt ت زا برونگ  جادو= زابران 

ی اشد پیدا نشد.  وبر منی در جها  بدر پایا  اثرش در مورد هندوئیسم و بودیسم وبر می پرسد چرا از دینداری اسیایی هیچ راهی  که به سمت رفتارهای عقال

ی غرقندد. جدادوگرا  ی جادوی جهانعمیقا غیر عقالنگوید به دلیل وز  جادو. جادو یعنی امکا  مجبور کرد  خدایا  بوسیله ی تکنیک. اسیایی ها در جهانی 

می اجدد کداریزم اسدت کداریزندد. پیدامبر واول بودند بعد پیامبرا . پیامبرا  جها  را از جادو ارج کردند. و مبنای علم مدر  ، تکنیک و اپیتالیسم را پدی ریخت

. پیدامبری هدای تبار می سازدا. و همه ی اشکال دیگر رستگاری را بی اعشخصی که به دلیل رسالتش یک نظریه دینی را اعالم می کند یا یک حکم الهی ر

 عقالنی مبنای جادوزدایی بودند. چو  اشل ارزشها را تعیین می کند. و جها  را باید بر اسا  هنجار اخالقی دراورد. 

ندیم کده بسدیار جتمداعی مدی بییهودیت برخالف سومبار نقش اساسی نداشت اما مخالفتش را با جادو به مسیحیت داد.  در یهودست یک اخالق دینی رفتار ا

 عقالنی است. مفهوم الیانس. 

 د. معجزه هم یک برساخت عقالنی می شود: کار عامدانه الوهیت که اگاهانه و کامال قابل فهم واکنش نشا  می ده

 نطبق با اخالق. هد. رفتاری میهوه کامال قابل فهم است. کار تورات خوانا  بوده که بفهمند یهوه چرا این کار را کرد. یهوه حتی حاضر بود شهادت د

تی نند  بر عکس جها  کلیک زندگی نمی هم روابط میا  انسانها عقالنی می شود و هم روابط انسانها با خدا. روابط انسانها با جها  چو  دیگر در باغ جادویی

 منظم و معنا دار است. روابط میا  انسانها چو  همه مخلوق می شوند. مخلوق خدا. 
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 عقالنی سازی چیست؟ استفاده از عقالنیت ابزاری 

Zweckrationalität  

   غربیست. یعنی عقالنیت وسایل بر اسا  هدف.  که محصول تخصصی شد  علمی است و تفاوت گذاری تکنیک که خاص تمد

انسدانها بدا  ق روابدط میدا راسیونالیزاسیو  یعنی سازماندهی زندگی بوسیله تقسیم و هماهنگ سازی فعالیتهای متندوع، بدر مبندای یدک مطالعده ی دقید "

 ابزارهایشا  و محیطشا  جهت تاثیرگذاری و راندما  بهتر. 

  Berechenbarkeitاصل محاسبه پذیری. 

ا یدش بیندی کندیم و رنیم همه چیز بدین ترتیب قدرت جادویی و رازامیز و غیر قابل پیش بینی که در زندگی مداخله می کند از بین می رود و خالصه می توا

  د اما راسیونالیزاسیوز ما می شناستسخیر کنیم. این به معنای این نیست که زندگی را بهتر می شناسیم، بر عکس از نظر وبر وحشی شرایط زنئگیش را بهتر ا

نی سازی غیر عقالنیت یم. این عقالیعنی خود را به تکنیسین و به حرفه ای و کارشنا  واگذار کرد . مثال تراموای کار می کند اما مکانیسمش را نمی شناس

 ست. و  زدایی کامل ممکن نیو هستند. افسمبتنی بر جادجها  را از بین نمی برد اما مثال در زمینه هنر، سکسوالیته یا مبنای قدرت کاریزماتیک. اینها همواره 

ل اش  است، رفرانس ک و حقوق فرمکاترین کولیو ته لن: جامعه مدر  غربی، با ساختارهای نهادینه اش که مبنای ا : اقتصاد پولی عمومی، دولت بوروکراتی

 . نهایی ارزش گذاری فرهنگ های قدیمی و خارجی هستند

 

 ا و تمد  های تاریخی،هرا در دوره  بسته به شرایط انسانی که با غیر عقالنیت جها  مواجه می شود. اما بعدی که اشکال بسیار متنوعیامر دینی: یک بعد وا

 دربرمی گیرد.

 

 

 

 

 

 مراجع نظری

ف نمی کند که کس که اعتراآن امروزه، صداقت یک روشنفکرو مشخص یک فیلسوف، می تواند با نسبتی که با مارکس و نیچه برقرار می کند، سنجیده شود.

فکدری کده در آ   زرگی از جها ببدو  کار این دو نویسنده، نمی توانسته است بخش بزرگی از کارش را پی بگیرد، خود را و دیگرا  را گول می زند. بخش 

 زندگی می کنیم بوسیله مارکس و نیچه شکل گرفته است.

 

  .89. اخالق پروتستانی. ص "وهای موثر تاریخیدرک نحوه تبدیل ایده ها به نیر":  مارکس  -وبر

با اینکه دین نمایندده  کند، ساده موقعیت اجتماعی قشری است که از آ  دین پیروی می "کارکرد"اعتقاد ما بر این نیست که طبیعت خاص هر دین همانا  "

اجتماعی، که اقتصاد و سیاست به آنها شکل می دهند،  هر قدر عوامل آ  قشر است، یا بازتاب منافع مادی یا معنوی آ  قشر به حساب می آید. "ایدئولوژی"

مقد  و مهم تر ازآ ، بر محتوای بشارت ها و وعده های آ  مذهب  تاثیرشا  بر نظام اخالقی یک دین مشخص زیاد باشد، باز هم این نظام عمدتا به منابع
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بشارت ها و وعده های آ  می پردازد. در این تفسدیرهای مجددد و مکدرر وحدی  یر مجددمتکی است. هر نسل تازه یک بار دیگر به شیوه ای بنیادین به تفس

  306. ص 1382. ترجمه:احمد تدین، تهرا :هرمس جامعه، قدرت، دین، وبر ماکس "پیامبرانه با نیازهای جامعه مذهبی سازگار میشود.

 به هما  کهیقینا قصد ما این نیست که به جای یک تعبیر علی یکجانبه ماده گرایانه از فرهنگ و تاریخ، یک تعبیر روح گرایانه "

 به یک اندازه یک جانبه است،  را جانشین سازیم. هر دو اندازه

 -اخالق پروتستانی. رشیدیا . انتشارات علمی "امکا  یذیرند.

 .192فرهنگی. ص. 

 تهلن. -کولیو "یسمی تاریخی، رها شده از اکونومیسمماتریال "

 

  178: در کار ریمو  بودو وبر ضد مارکسیت-

 والیسمهولیسم/اندیوید -بیین/فهمت -امر واقع اجتماعی/کنش اجتماعی  :وبر ضد دورکیم-

 ریما جامعه شناسی را علمی می نامیم که کارش را فهم با تفسی"

  ( deutend verstehen) از کنش اجتماعی قرار می دهد" .ES.p28. 

ترین مدانع توسدعه ی ، جامعده...(مهمآموزش های معمولی و متعارف جامعه شناسی)وبر در برابر مارکس، دورکیم در برابر وبر، میکرو، ماکرو، فرد " بوردیو:-

 .  Reponses. در: "علوم اجتماعی است

 خوانش پارسونز وبر+ دورکیم:-

 

 

 بررسی آثار وبر

 اخالق پروتستانی و روح سرمایه داری:

 تشر شد. منچاپ می شد،  فهژورنر سومبار و ادگار همکاری در مجله ای که با  ،1905 -1904برای اولین بار در  این کتاب،

را نوشت،  "ای مسیحیوههنظریه های اجتماعی کلیسا و گر"، 1912که ترولچ در   آاز  از جمله پس اما آ  را نیز بنویسد، وبر می خواست جلد دوم

 اصالحات اساسی کرد. ، در چاپ دوم، 1920کار خودش در مورد فرقه ها، منصرف شد. در سال پس از انتشار و 

 این کتاب دوبخش است:  ساختار کتاب:

                                                           
178 R. Boudon 
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 بخش اول:

 اعتقادات و قشربندی اجتماعی ئله یمس 

  سرمایه داریی روحیه 

 مفهوم بروف beruf  .هم شغل و هم رسالت در نزد لوتر 

 

 و قرابتش با سرمایه داری.  آ : اخالق کار در پروتستانتیزم زاهدانه، مبانی دینی  بخش دوم

 : طرح مسئله

از نظدر او  ها توضیح مدی دهدد. وریتنیپ اًها  و مشخص پروتستا  )خلق و خوی( بوسیله ی اتو  18سرمایه داری را در محیط قر  ی در این اثر وبر توسعه 

 هم پروتسدتا  هکدر مناطقی   ماری شروع می کند:آاز یک مشاهده ی  مباحثه ی خود را اخالق کار در سرمایه داری شد. او شکل گیری رفرماسیو ، مبنای

 ها هم بهتر کار می کنند و هم بیشتر پول در می آورند.  ها، پروتستا  ها هستند و هم کاتولیک

سدیحی از ممایندگا  زهد نچو  بخش زیادی از  ،است ها تعلق کمتری به دنیا دارند. این فرضیه غلط ین فرضیه: کاتولیک: اولمساله شناسی بخش اول

 نونیت ها. مند مثل کواکرها و هست بیشتر به دنبال ثروت ،ها که به دنیا تعلق کمتری دارند  آ قضا،مده اند. از آ یمحیطهای تجار

ه ابزار رفدع نو  نفعت، هدف استندارد. کسب م ای نهاست. وبر اشاره می کند که این اخالق هیچ وجه لذت جویانهآکنش ایما  مبنای که وبر نشا  می دهد 

 . 55-53من فرانکلن ص ژطوالنی از بن نقل قولنیازمندی ها. 

نها آاز نظر  شا  می دهد کهن -رد بکستروریتن مثل ریچایبر اسا  متو  نویسندگا  پ - : در بخش دوم وبر اعتبار فرضیه اش را نشا  می دهدبخش دوم

اری باالترین گناه است. بیک  -4یه آ. 9 با ارجاع به انجیل -وریتن ها یمحکوم بود. وبر نشا  می دهد که برای پ ثروتبلکه بهره مندی از  ،محکوم نبود ثروت

ندای رهیدز از کدار بده مع. سنت پل: کسی که نمی خواهد کار کند، نخدورد! پمی شود "برگزیدگی" ه ینشانبدل به کار می یابد؛  "هدف" شأ کار خود 

 است.  "فقدان رحمت الهی"

ه داری در ت. اگدر سدرمایروح سرمایه داری، محصول اتو  پروتستانی نیست. این روحیه در رنسانس و حتی در قرو  وسطی بوده اسد فرنان برودل:نقد 

، که یدی ایجاد کردشیده شد و بازار جدیه از ایتالیا به سمت این کشورها بوسیله ی بازاری ها کحیل بود که این روبه این دل ،رشد کرد 18اروپای شمالی قر  

 به سرمایه داری اجازه ی پیشرفت جدی داد. 

 سم. کنفسیونی شهای.رشد سرمایه داری در ژاپن، بر اسا  ارزی غربیژسرمایه داری و کنفسیونیسم:  اخالق ژاپنی و تکنولومیشیو موریشیما: 

ای باتیسدت  جدزو چداپ آمده است. فصل های کالوینیسم، پیتیسم، متدیسم و فرقه ه 1920این مقدمه در چاپ دوم سال  مقدمه ی اخالق پروتستانی:

 منتشر شد.  1920در سال  "فرقه های پروتستانی"  ند که تحت عنواا مستقلی نبودند. بلکه یک مقاله  104-5

 مفهوم عقالنی سازی:

 . دمفهوم عقالنی سازی. به معنای روانشناختی نیست در برابر رفتار غیر عقالنی. وبر از این اصطالح خیلی استفاده می کن

  اولین برداشت:

 74دار. ص دانشمند و سیاستم "نمی گذاردباقی قدرتهای غیر قابل پیش بینی و اسرار امیز که در زندگی اجتماعی مداخله می کنند جایی "مدرنیته دیگر برای 

 75تا 
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  دومین برداشت:

 متعین شده اند:  عقالنیت هدفمندکه به شکل  های اجتماعیکنش توسعه ی 

 را تعریف می کند: کنشوبر چهار نوع 

 اجتماعی عقالنی هدفمند.  کنش 

  عقالنی ارزشی. کنش 

  عاطفی. کنش 

  54تا  51ص  اقتصاد و جامعه. سنتی.کنش  .  

 د. نمی کن هایی است که بر اسا  منطق تابع حساب و کتاب، پیش بینی، ارزیابی  و موثر بود  عملکنش عقالنی سازی نشانگر بسط  پس

 میداند. یکی فقدان جادو، نام می برد. او این فرایند را با انتلکتوالیزاسیون و راسیونالیزاسیون انتلکتولیستوبر همچنین از 

  .در درازمدت انجام می شودو  نی عمومیت می یابد  منطق عقالآنی سازی فرایندی است که از خالل عقال

در غدرب  ر قدرو  اخیدرداما فقدط  ،رفتارهای عقالنی هدفمند در دوره ها و اماکن مختلف بوده اند تاریخ هم لحظات عقب نشینی عقالنیت را دارد.

اشداره عواملی ه بمی توا   ، امااین تشخص و تمایز وجود نداردبرای . یک علت واحد و تعیین کننده هستند شاخص است که می بینیم این رفتارهای عقالنی،

 :  ایجاد کردندآکه زمینه ی مساعدی برای تحول  کرد،

 79تا  78سیاستمدار و دانشمند ص . 31مقدمه ص : پیشرفت علم و تکنیک 

 32اخالق. ص ی . مقدمهاستفاده از علم  در خدمت تکنیک      

 در غرب. پیدایش حکومتهای مدرن 

 روح روابط میدابر، و؛ مثال .مفهوم مرکزی: عقالنی سازی"اقتصادی ی ظهور مانتالیته"، "باورهای دینی". همبستگی میا  ه مذهبی فرهنگوجو  

  است.زندگی اقتصادی مدر  و اخالق عقالنی پروتستانتیزم زاهدانه 

 

 یگر؟نه در جای د در غرب توسعه یافت و بتداا ،ردار استربی که از درجه ی باالی عقالنی سازی برخوغ: چرا سرمایه داری وبر پرسش کلیدی

رمایه شدکلی از سد که -نیز ربی غ. این امر در ظهور  سرمایه داری در گرایش به سوی رفتار عقالنی نقش داشتند: در غرب، باورهای کالوینیستی وبر پاسخ

 موثر بود.  -داری بسیار عقالنی شده است

 . ادعای وبر آن نیست که به آن منجر شد، اما رکت کرداین عامل دینی، مشا اولین نکته:

 وابستگی متقابل و تاثیرات متقابل.؛ : اصطالح گوته"ترجیحیقرابت "مفهوم 

 ه داری غربی با این ویژگی ها شاخص میشود: وجود دارد اما سرمای اشکال دیگر سرمایه داری هم  دومین نکته:

 فعالیتها در پایا  کار ایجاد بیال  صوری ، حسابرسی برای ارزیابی 

  .سازماندهی عقالنی سرمایه داری کار 
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 رپیش بینی بازا 

 جدایی کار و خانه 

 /پرولتاریا بورژوازی 

 

حصدول یدک مداری غربدی،  ؛ سرمایهنبود آ  ها این هدف ، اماها به شکل غیر ارادی به ظهور سرمایه داری غربی کمک کردند کالوینیست سومین نکته:

 است. "غیاب"

 پارادوکس نتایج.  رابطه ی میان پروتستانتیزم و کاپیتالیسم:

شد. اخالق. ص  کرد، ناپدید در عین حال که اخالقی که در ایجادش مشارکت ،بعدها سرمایه داری غربی به شکل مکانیکی ادامه می یابد چهارمین نکته:

190-191 . 

واند برداشدت هدای تر عقالنی می می بینیم که در درو  پدیده هایی که دینی می نامیم، اممعنای عقالنیت، عقالنی و عقالنی سازی، مسأله ساز است، چو  

ی کسدب که تکنیدک هدا -به جادو شمتفاوتی را در بر بگیرد. وبر با هنجاری که اخالق پروتستانی ایجاد کرده، دست به سنجش می زند. دینی که از جادو و 

 اخالق(پارادایم دین مولد یک اتیک) ده است؛ تفکیک دین اعتقادی در برابر دین مناسک گرا.ش رها -رستگاری از طریق مناسک و قربانی هستند

 تاثیر عقالنی، بنیا  غیر عقالنی: با رد جادو و مناسک؛ 

 

 گسست پروتستانتیزم از ادبیان اعتقادی؛ 

. تأثیر این دین شکل جاد کرده استپروتستانتیزم دین عقالنی است، اما با محدود کرد  رستگاری به برگزیدگا ، این دین با منطق ادیا  اعتقادی، گسست ای

اقعداً نمدی تواندد بده و تانتیزم هدمگیری فرآیند عقالنی سازی بوده، اما بنیا  آ  ) توزیع رحمت الهی بر اسا  خواست مطلق خدا(، غیر عقالنی است. پروتس

 عنوا  یک دین حامل رستگاری مطرح شود. 

  شاخص های مدرنیته ی غربی:

قالندی سدازی عخصی می شدود. شظهور سرمایه داری صنعتی، طبقه ی کارپرداز بورژوا، سکوالریزاسیو ، بوروکراسی و تغییر شکل حقوق که انتزاعی و غیر 

ی. ت و شدرک ارزشدنسدبی >حوزه های مختلدف )دیندی، اقتصادی،سیاسدی، علمدی...( بدا منطدق خداص خدود فرایند تفاوت گذاری فعالیت های انسانی در 

 از بین رفتن ارزش غایی مورد اجماع همه. همزیستی ارزش های خرد و گوناگو .     >سکوالریزاسیو 

 اما:  است،  توسعهعامل  رفتار روشمند و رهائی بخش از نظم گذشته، که :مثبت رارزیابی به نظ ارزیابی عقالنی سازی: 

 

 افسون زدایی از جهان:  

 ( 76-75سیاستمدار و دانشمند. ص علم. ) >افسو  زدایی: نفی جادو

 رکردهاله ای وجود نددارد. کدا دیگر ه چیز شفاف می شود وهم؛ با معرفت و شناخت، می گیرد. به معنای پایا  راز 1805 -1759وبر این اصطالح را از شیلر 

 "معنا مسئله ی "پارادوکسیکالی دیگر هیچ معنایی ندارد.  لاما به شک ،درک می شودجها  قابل 
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 عیتهدا و تکدالیف...(مناسک، ممنو )آ  ها  افسانه هایی داشتند که به زندگی و عناصر طبیعی رفتار و های اجتماعی قصه، اسطوره از افسو  زدایی، گروه پیش

ستند برای زنددگی خدود فراد می تواناشرایط زندگی سخت بود، اما  معنا داشت. چو  ،ست که قبال زندگی زیبا بودمعنا می داد. افسو  زدایی به معنای این نی

 .دندوبآ  زندگی ها معنا بخش بودند که ادیا   معنایی بیابند. این 

 تضاد دین و علم:

داسدتا  و رکز نیست، خورشید مرکز است. زمین م 1543.-1473 کوپرنیکیمثل انقالب با دیدگاه های سنتی ادیا  در تضاد افتاد. علم برخی از اکتشافات اما 

 .1642-1564ه لگالی

 . 100علم و دین سیاستمدار و دانشمند. ص بحث 

ه رفتن بودندد، همدر حال  شدکل گددر این بخش وبر به تضاد میا  علم و آموزه های کلیسایی اشاره می کند و اشاره دارد که در دوره ای که علوم تجربی د

   در جوامع مدر  خیلیگری نیست، چوانتظار داشتند که علم هدایت گر آ  ها به سوی خدا باشد. روابط علم و دین پیچیده اند. باور به یکی به معنای رد دی

بده سدوی نظدم  اجازه می دهدد ه آ  ها، کسانی که به دین طبیعی باور داشتند یا تئیستها )روسو و ولتر( معتقد بودند که عقل ب 18ها متدین هستند. در قر  

 هستی و معمار این نظم حرکت کنند و به آ  برسند. ) ساعت ساز ولتر(. 

ایمان بیاور "در تمامی الهیات اثباتی، فرد مومن الزاما در یک لحظه ی خاص به نقطه ای می رسد که کاری جز به کار برد  اندرز سنت اگوستین ندارد،  "

، نشا  مشخص و قطعی تمام انسا  هایی است که «قربانی کرد  عقل»قدرت انجام این عمل قهرمانانه یعنی  "!بدانیحتی اگر آنرا پوچ ، بدون دلیل

 99سیاستمدار و دانشمند. ص « 179اعمال مذهبی را بجا می آورند.

 ادیان به مثابه عوامل بستر ساز افسون زدایی؛

شداخص مدرنیتده  ت جادو را کهت کرده است. افسو  زدایی یعنی بی اعتبار شد  جادو. غیباین توحید است که به شکل قوی در فرآیند افسو  زدایی مشارک

 است، می توا  نتیجه ی پیشرفت علم دانست؛ 

 بود که بستر این افسون زدایی را مهیا کرد: "دین"ولی از نظر وبر این 

دای خایر قرار داد. اما یدک توا  تحت تاثبا یهودیت، استقرار یک خدای مقتدر، اعمال جادویی را بی اعتبار کرد. جادو تنها زمانی کارکرد دارد که خدایا  را ب

  را از مصدر برهاندد. ت یهودیداوانسدتنمی تواند متاثر شود. این ویژگی خدا را یهودیت مدام تکرار می کند. فقط خدایی که از فرعو  ها قوی تر بود،  مقتدر

 . 449 . ص . پاریس. پلویهوه قلب فرعو  را سخت کرد تا به مومنا  اجازه دهد بفهمند قدرت وی تا چه حد می تواند اعتال یابد. یهودیت باستا 

با جدادو او را  ا نمی توانیممهم دارد.  شکل می گیرد، که با جادو در تضاد است. و نتایج دیگری "سرنوشت"، مفهوم خداوند قادر متعالبا ظهور مفهوم 

 ا تقویت می کندد. تقددمظام اخالقی رمشروط و متاثر کنیم، اما می توانیم با اطاعت از قانو  الهی و نیایش، به او نزدیک شویم. در اینجا دین گسترش یک ن

ه یام یهودیت را در وجپ پیوریتانیسم ت که ایده ها را منتقل می کند.اخالق بر مناسک. اخالق جانشین مناسک گرایی می شود. از نظر وبر، کاریزما، واسطی اس

 part., chap. e2, Paris, Plon, Économie et société 5.جهانشمول آ  وام می گیرد. 

 

نقدش یدک قدرارداد ، وبر نشا  می دهد که یهودیت، به دلیل وجود پیما  میا  انسا  و خددا؛ پیمدانی کده  «یهودیت آنتیک»در کتاب خود تحت عنوا  

الق زندگی روزانده عقالنی میا  انسا  و خدا را ایفا میکرد، و همچنین پی ریزی اخالقی مبتنی بر ده فرما ، منشا نوعی رفتار اجتماعی و اخالقی شد. این اخ

خددای »یک گروه سیاسی، بده عندوا  یهوه به عنوا  خدای   234را مسیحیت گرفت و تورات را در کتاب عهد قدیم خود ضمیمه کرد. یهودیت باستا . ص 

                                                           
 .98. ص 1368ار. احمد نقیب زاده. انتشارات دانشگاه تهرا . دانشمند و سیاستمد  179
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جنبه ی ماوراطبیعی نداشت، برای انسا  قابل شناخت و احکام او کامال قابل فهم بود و حتی حاضر بود در دادگاه جهدا  بده « عمل و نه نظم جاودانه ی امور

 .416دفاع از خویش بپردازد. یهودیت باستا . ص 

  جدا کده اصدالت از آ» کرد:  را دگرگو  روابط میان جهان مادی و ماوراءد، با تحول دینی، به تدریج فرایند عقالنیت و افسو  زدایی، در رابطه ی خو

مدی » و « هسدتند» ی دهد، چیزهدادرک ذهنی و منطقی، اعتقاد به جادو را از بین می برد، جها  خالی از افسو  می شود و معنای جادویی خود را از دست م

  524اقتصاد و جامعه. ص « ندارند.« معنا»اما دیگر « گذرند

ه شناخت علمدی مدی کداشته باشد  امروزه دیگر کیست که هنوز اعتقاد»زمانی این توهم وجود داشت که علم می تواند ما را به سوی معنایی هدایت کند اما 

 «. ند؟کبه ما کمکی  تواند در خصوص جها  چیزی به ما بیاموزد و یا حتی در کشف نشانه های این معنی ]اگر معنایی وجود دارد[

ین زمینه تنهدا می دهد. در انهیچ پاسخی  "چه باید بکنیم و چگونه باید زندگی کنیم؟"علم معنایی ندارد، زیرا به تنها سوالی که برای ما مهم است: 

انسدا  «. وجه استیامبرا  بی تپا و به سرنوشت انسا  امروز این است که در عصری زندگی می کند که به خد»پیامبرا  و نجات دهندگا  پاسخی دارند، اما 

 90-88دانشمند و سیاستمدار. « عصر مدر  محکوم است بدو  خدا و در جهانی خالی از راز و رمز و افسو  زندگی کند

ی برقرار شده دی به شکل محکمحفظ کرده است. نظام اقتصا اما سرمایه داری بر مبنای مکانیکی خود را ،روح زهد دینی از بین رفته هنین:آقفس تمثیل 

  منطبق کنند. با قواعد آ  و افراد ناگزیر باید خود را 

هنین آ یقفس هب روپوشما این ا شد آ  را از تن بدرآورد،سبکی بر دوش بود که هر لحظه می  روپوشاز نظر باکستر دغدغه ی اموال بر دوش قدیسین مثل  

  تستانی.اخالق پروبدل شد. 

 

 مسئله شناسی بحث امروز: 

 امروزه: رشد پارانرمال. فرقه ها.  . همچنا  باقی است جریانات شورمندانه، نیاز به گرما ،نیاز به معناشده است، اما  مسیحیت زدایی)در رابطه با کلیسا(

 ()اتوپیااتوپی ا  ممکن است.یم. افسو  گری مجدد جهه اریدغلیا  جشن ها= یک شورش خاموش. بعد از دو قر  راسیونالیزاسیو ، دیگر ب میشل مافزولی:

 .1999ر فضا. ددر مصاحبه ی: تخیل  ها؛ فستیوالو  دیگر در دوردست نیست. هر کسی می خواهد هر روز به ا  سر بزند. گرایش به جشن ها

 ه؟ی در جامعه ی ما اتفاق افتاده و نیافتادبه چه معنای -به معنای وبری -عقالنی شدن دین 

 سلطه ی انسا  و غیبت نیروهای غیر قابل پیش بینی و اسرار آمیز 

 لکتوالیزاسیو   انت؛ دنی کنعمل م که بر اسا  منطق تابع حساب و کتاب، پیش بینی، ارزیابی و موثر بود  توسعه ی عقالنیت هدفمند: کنش هایی

 و راسیونالیزاسیو  انتلکتولیست

 فرایند تفاوت گذاری 

 شدن دین نیز رخ داده است؟آیا بوروکراتیزه 

 آیا افسون زدایی رخ داده است؟ وضوح کارکرد جهان  به ضرر معنا.
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 ایر نکات:س

 اغلب نا آشنا هستیم. وبر در خصوص ادیا جامعه شناسانه و تاریخی  با مطالعات 

  هما  گونه که دورکیم در الما  چندا  جایگاهی نیافت((پذیرش دیرهنگام وبر در الما . و پذیرش سخت وی در فرانسه  

  مقدمه  د. )البته آرو  هم دردر حاشیه بو وژولین فروند بود که در فرانسه اولین کار درباره ی وبر را منتشر کرد،  اما او خودش الزاسی بود؛ سوربونی نبود

 ماکس وبر را معرفی کرد.(  ای که بر سیاستمدار و دانشمند نوشت و نیز در کتاب فلسفه ی آلما 

 بودیم. بربازگشت به و جنگ جهانی دوم شاهداز پس اثر گذار بود: بودو ، بوردیو، تور ، الیا .  ، اما کار اومکتب نساختوبر 

  .. حلقه ی وبر: وبر. ترولتچ. زیمل و بلوخ.یاسپر 

 ...همکاری با تونیز. سومبارت. شومپتر 

  ده هدا بده نیدروای ه ی تبدیل ای)درک نحو ظهور سرمایه داری، اخالقی و روانشناختی اند تا تکنیکی و اقتصادی. با مارکس: مهمترین دالیلوبر تفاوت

 بدهکدار در کالوینیسدم.  ؛ی نفسه می شدودفهدفی تبدیل به یک اخالق جدید اقتصادی ظاهر شده است. کار  (89موثر تاریخی. اخالق پروتستانی. ص 

 ابیتو  بدل می شود.

 "  اصلی سرمایه داری جدید در منشأ سرمایه نیست، بلکه در توسعه ی روح سرمایه داری استمسئله ی" . 

 " ینکده دیدن ابدا  ی می کندد،ساده موقعیت اجتماعی قشری است که از آ  دین پیرو "کارکرد"اعتقاد ما بر این نیست که طبیعت خاص هر دین همانا

سیاسدت بده آنهدا  وی، که اقتصاد هر قدر عوامل اجتماع مادی یا معنوی آ  قشر به حساب می آید. آ  قشر است، یا بازتاب منافع "ایدئولوژی"نماینده 

توای بشارت ها و ازآ ، بر مح شکل می دهند، تاثیرشا  بر نظام اخالقی یک دین مشخص زیاد باشد، باز هم این نظام عمدتا به منابع مقد  و مهم تر

در ایدن    مدی پدردازد.آیک بار دیگر به شیوه ای بنیادین به تفسیر مجدد بشدارت هدا و وعدده هدای  وعده های آ  مذهب متکی است. هر نسل تازه

دین، ترجمه:احمدد تد جامعده، ( دیدن، قددرت،1382)وبدر مداکس) تفسیرهای مجدد و مکرر وحی پیامبرانه با نیازهای جامعده مدذهبی سدازگار میشدود.

 (365.1915. چاپ  1913نوشته شده در سال   "روانشناسی اجتماعی دین های جهانی "تهرا :هرمس 

 "  رخدی آثدار بوانسدت محصدول فقط می ت "روح سرمایه داری"از سوی دیگر ما ابدا قصد نداریم مدعی این تز احمقانه و جزمی باشیم که معتقد است

یم کده اهیم معدین کند..مدا فقدط مدی خدونهضت اصالح باشد. یا اینکه سرمایه داری به عنوا  یک نظام اقتصادی مخلوق نهضت اصالح کلیساست. .

رمایه داری سه مشخص تمد  نیروهای مذهبی تا چه حد کیفیتا در شکل گیری این روحیه و کمیتا در گسترش ا  در جها  سهم داشته اند و کدام وجو

 (.90)اخالق پروتستانی. ص"از ا  ناشی گردیده اند.
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 ( 1858 -1917) 180دوره های مهم زندگی داوید امیل دورکیم

 .خانواده: تربیت. اخالق. آموزش 

  : دورکیم و یهودیت. نزدیکی با 1898 ماجرای دریفوSylvain Lévi 

  :دورکیم و الئیسیته.  جانشینی 1905جمهوری سوم .Buisson 

 

 

 در آثار دورکیم:  «دین»کتابشناسی 

 1887 . آینده. بی دینی باره یدر 

 1895 :"  مارسل مو  از نامه ی دورکیم به "من به نقش کاپیتال دین در زندگی اجتماعی پی بردم؛ این  یک کشف بود. 1895در  

 1897-1898. .در تعریف پدیده های دینی  

 1900-1901 . توتمیسم. باره یدر 

 1907دینی. هایی در منشا حیات ر . د 

 1909 .بحثی در مبنای دینی یا الئیک اخالق. 

 1912 .نظام توتمیک در استرالیا.حیات دینی. )ابتدایی(صور بنیانی 

 1913.  .مساله ی دینی و دوگانگی طبیعت انسانی 

 1914:  .نقد کتاب تنوع تجربه ی دینی. ویلیام جیمز (پراگماتیسم و دین. در  دوازدهم ( 

 احسا  دینی در عصر حاضر.آینده ی دین. . 1914

 

 

 

 

                                                           
180 Emile durkheim; 1858 – 1917 

 
 

 هاو دورکیمیرکیم های داوید امیل دودین در نوشته

 

 فصل سوم
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 مفاهیم اساسی 

 

 قدسی و عرفی sacré profane/  

 از نظر بودو : قدسی و عرفی  = ارزش/ واقعیت. جمعی/ فردی. 

 دو معنای امر قدسی:

 رازی است که به زندگی او جهت می بخشد.برای مومن،  و حال آ  که مفهوم تحلیلی است امر قدسی برای دانشمند یک 

 شناختی. انسا رویکرد 

و جدا ز یکدیگر آ  ها را اوامع هایی که برخی از ج واقعیت؛ شرح دورکیم و مکتب دورکیمی مددآیا امر قدسی یک واقعیت است؟ گذار از صفت به موصوف به 

 برخی دیگر آ  ها را در کنار هم فرض می کنند.

 

 ؛امر قدسی تابو/

 یک مفهوم مادراهمیت یافت که محققا  در جسدتجوی  زمانی   19کاربرد اصطالح امر قدسی در فضای تطورگرایی قر  تعریف دو گانه ی دورکیم:

با ایدن مفهدوم بیگانده بودندد و ادیدا  ابتددایی  ،بودیسم مانندچو  ادیانی  ،جامع نبود 181بودند که همه ی پدیده های دینی را بدا  اطالق کنند. مفهوم الوهیت

 الهه های شخصی نداشتند.  ،قبایل استرالیایی مانند ادیا 

بدا و معدادل مساوی  ،را پر کرد. امر قدسی در برخی مطالعات هم مورد بحث بود. مفهوم امر قدسی به عنوا  اصلی غیر شخصی و سیال این خأل 182کیش اجداد

گرفتدار مدی دور باطلی  ، در واقع،درینی را با امر قدسی تعریف می کردندنامید. اگر امر د "اداره ی امر قدسی"امر دینی تلقی شد. هانری هوبرت، امر دینی را 

  شدند.

یات حابتدایی  صور ا جمع می کند.راثری است که تحقیقات پراکنده  نخستیناما  ،اثری نیست که این مفهوم را می پروراند نخستین ابتدایی حیات دینی، صور

و نتیجه  د کرد انی برای مستنداده های میدجمع آوری حقیق در خصوص مبانی جامعه شناختی امر دینی. هم مطالعه ی ادیا  استرالیایی است و هم ت دینی

. امدا در صدور ترساله ی امر قدسای اسا ابتدایی حیات دینیصور تزی است که به تدریج در کار دورکیم شکل می گیرد. برخی معتقدندد  گیری،

 گیرد.  امر قدسی معانی مختلفی کمی ابتدایی حیات دینی،

 

مور پروفا ، ا. "مجزا می کنند ، محافظت می کنند وهستند ممنوع "امور قدسی اموری هستند که : می شود آغاز شهوریبا فرمول م ابتدایی حیات دینیصور 

  "کاربرد پیدا می کنند و باید از امور قدسی فاصله بگیرند. ها اموری که این ممنوعیتها در آ  "

به نحوی که نویسنده، امر دینی را مدیریت امر قدسی می داند.  این فرمول به نحوی متداثر از  ؛اشاره به امر دینی تعریف می شود دو جا ب امر قدسی در این

 ادیا  سامی نوشته است. از نظر اسمیت، عبری های باسدتا  و اعدراب باره یدرکتابی است که  19شنا  اسکاتلندی، ویلیام روبرتسو  در پایا  قر   انسا 

و موجودات نجس.  ءاشیا انندم ،های مقد ، موضوع ممنوعیتهایی قرار می گرفتند و موجودات وقف الوهیت شده، مثل قربانی ها و مکا  ءقبل از اسالم، اشیا

                                                           
181 Divinité 
182 Culte des ancêtres  
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چیزهای مقدد ،  . این شباهت میا  چیزهای نجس و"متعلق به الوهیتو وقف شده  "به این ترتیب تعریف می کند:  ومی نامد  "مقد "ها را اسمیت  این

  آباید خود را شستشو دهیم یا از  پس از هر بار تما  با آ  ها،. در نتیجه است ها  آخصوصیت سرایت کننده ی ناشی از هم به دلیل ممنوعیت است و هم 

مقد ، ویژگی فرعی شدا  ایدن  ءاشیا و امر متمایز هستند. حتی اگر برخی ازد، از سوی دیگر و ممنوعیت یا تابو یک سورها شویم. اما وقف الوهیت شد  از 

، بدا  معنا که بدو  پاره ای مقدمات و در عین حال مکا  ممنوع است؛ معبد که به یهوه اختصاص داردمانند . هستندها حاکم   آهایی بر  باشد که ممنوعیت

وعیتی حاکم است. هم نظیر بعد از این مدت باید غسل کند و هم ممن و بر او نیز سوگند وقف خدا شده بامردی که مانند شد. یا  آ  نمی توا  وارد آمادگی ها،

 رومی ها، امر قدسی به دو معناست: میا  کشیش بعد از انجام مراسم باید خود را شستشو کند. از این نظر است که در

 وقف خدایان شده 

 دارای بار آلودگی 

آنچه دورکدیم  سمیت فرق دارد ودورکیم با هولی ای تکیه کرده است. ساکره  "ممنوعیت"را رها کرده و بر  "وقف خدایا  شده"دورکیم در تعریف خود وجه 

ی وقف خدایا  شده، ناساکره به مع و استتابو و ممنوعیت  آنچه تقدم تاریخی دارد،به معنای تابوی اسمیت نزدیکتر است. از نظر دورکیم، به دنبال آ  است، 

 ر ادیانیدقابل مشاهده ه ک، است برای دورکیم، یک واقعیت مردم شناختی مشخصدین . است خر و مربوط به ادیا  معنویأمتنسبت به آ  معنای نخستین، 

اقع، ودر . است مشخص ی امعهمفهوم انتزاعی عنصری از یک الگوی تحلیلی و مربوط به یک جدین یک های شخصی دارند، برای اسمیت،  که الوهیت است

 . توصیف می کند امر قدسیتعبیر  با ، دورکیممی خواندرا که اسمیت تابو  هآ  چ

 

 معنای دیگر امر قدسی:

ین نیروی غیر ای مشارکت در به معنا ،که در هر موجود توتمیک وجود دارد. تعلق به یک گروه توتمیک است یک نیروی غیر شخصیدر این معنا، امر قدسی 

دت گروه حل می ت در گرمای وحدر این جشن فردی ؛ داردمانند کوروبوری خصی است. از نظر دورکیم، استرالیایی این تجربه را در برخی جشن های دینی ش

دیگر بحث بدر سدر  جا ند. در اینتجربه کآ  را که انسا  می تواند  ،استعالیی است یتحلیلی نیست، بلکه واقعیت یبه نحوی که امر قدسی دیگر مفهوم ،شود

این امر ند. می ک تأکید آ  یبر وجه صمیمی و عاطفنیز دورکیم  وله خود امر قدسی است که موضوع تجربه می شود أتضاد امر قدسی/عرفی نیست. بلکه مس

ی بخشد. تاکید بدر م ءرا استعال هجامع اعضاء سازنده ی، در نهایت جامعه است که وجدا  فردی ءاین استعال در قدسی را هر کسی می تواند تجربه کند. چو 

امر فردی اسدت. در  ی/د امر اجتماعجا تضاد امر قدسی/امر عرفی، هما  تضا یکی از ایده های اساسی آثار قبلی دورکیم است. در این ،استعالی امر اجتماعی

یدا یدک  ه بده یدک تدوتمکدخارجی درک می شود  یرتبه اشتباه چو  قد ء آ ،قدرت جامعه که بوسیله ی اعضا ؛یک قدرت؛ ستا اینجا امر قدسی یک نیرو

 الوهیت نسبت داده می شود. 

که پدیده های  یانتشار یافت. این دو در جستجوی مفهوم 1904این تعریف دوم را دورکیم از هوبرت و مو  در کارشا  در مورد جادو وام گرفته که در سال 

. ماندا اسدت مغربدی هدابدرای  183نا معادل برهمن در هند، واکا  نزد سییو ها و اوراندای ایروکدوا و برکدترا یافتند. ما "مانا"واژه ی می گیرد،  بر جادویی را در

یک نوع و  ،در برخی از امور است. برای هوبرت و مو  امر قدسی این افراد،برتری  دهنده ی ند و توضیحآ  هست قدرت خاصی است که برخی از افراد دارای

 شود.  اشتباهبا مفهوم حرام نباید  برکتدر مسیحیت. اما  رحمتیا  کاریزما مانند. است مانا یک جنس)ژانر(

 

 

 

                                                           
 قابلیتی که برای اوالد پیامبر قائل می شوند.  183
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 منابع تئوری دورکیم: 

  مقد  به مدنی. یا نا هم فیض و برکت و کاریزما و هم ممنوعیت. شورینگاها هم محل ممنوعیت و هم نماد توتمیک. پرچم در جوامع موس و اسمیت.

ا ر اوتو قرار می گیدرد و روژه کییدوتحت تاثی ه. تجربه ی اجتماع و تجربه ی چیز دیگر. الیاد1917قدسی رودولف اوتو.  هر دو معنا قدسی است. نزدیک به امر

قابدل انش امدر قدسدی رکیم و شاگردتحت تاثیر دورکیم این تجربه را در جشن ها و شرایط غلیا  اجتماعی که برانگیزاننده ی امر قدسی هستند. اما برای دو

 اجتمداعی ت نامتمدایز پدیشبرای کییوا، یک وضعی وقدرت مثبت و منفی جامعه  ، به مثابه عرصه ی تجلیکوروبوری یا برخی جشن های جنگیدر شناسایی 

 بی نظمی، پدیده هایی اجتماعی هستند. های این وضعیت و  کارناوال یا جنگ مانند.  این جشن ها است

 

ی قربانی کدرد  ماده سازی براآقربانی کرد  ودایی، حرکتی رفت و برگشتی، است؛  انی در هند باستا در مورد قرب موس و هوبرتکار  دورکیم، منبع دیگر

 و بعد بازگشت از ا  حالت. 

میا  ایدن  برقراری رابطه یها قربانی کرد  وسیله   آنام می برند، از نظر  امر قدسی و غیر قدسیاز  ،مو  و هوبرت برای توضیح این رفت و برگشت

از  شاره به معنای آ  هدا،ابرای  استرو  که لوی ؛ واژگانیها گاه از امر قدسی، امر الهی، امر دینی یا امر معنوی نام می برند  آسطه ی قربانی است. دو با وا

  استفاده می کند. "دال های شناور "تعبیر

 

 

 

 :قابل تعریف به عناوین ذیل است در کار دورکیم امر قدسی نتیجه آ  که

  تحلیلیمفهوم 

 توتم 

 واقعیت استعالیی قابل تجربه 

  .امر اجتماعی در برابر امر فردی 

 

 تنش میا  تقویت نرم اجتماعی و خودمختاری فردی( وجدان جمعی/ آرمان پردازی جمعی/ غلیان جمعی( 

 Conscience collective / Ideation collectives / Effervescence collective 

روسدت کده موجدودی اگر انسا  آرما  هایی را در ذهن می پرورد و نیز اگر می تواند از این کنش ذهنی فراتر رود و خود را به آرمانها نزدیک گرداند، از آ  »

یابد و باز این جامعه است اجتماعی ست. این جامعه است که او را مجبور می کند یا به آ  سو و جهت می راند که بدین سا  از خویشتن فراتر رود و واالیش 

را از خویشتن که دست افزارهای این کار را برای او فراهم می سازد. جامعه تنها از طریق وجدا  یافتن ]کسب شعور[ نسبت به خویش است که می تواند فرد 

ر آ  که به آفرینش آرما  بپردازد. حیات اجتماعی در فراتر برد و او را به فراخنای حیات عالی تری هدایت کند. جامعه در بنای خویش کامیاب نخواهد شد، مگ

ندارند، در واقع وجود آرمانها و در چهره ی اندیشه هاست. ]...[ هنگامی که جامعه را از دیدگاه پاره ای کارکردهای زیستی همچو  جسمی سازما  یافته می پ

ما  های جمعی ست. این آرما  ها چیزهای انتزاعدی و تجلیدات بدی حدرارت معندوی از قدر او می کاهند. در این جسم روانی وجود دارد و این روا  همانا آر
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یزاننده وجود دارد. این نیستند که از هر گونه تاثیر و کاربرد بی بهره باشند. آ  ها به گوهر خویش جنبش زا هستند، زیرا در پس آ  ها، نیروهایی واقعی و برانگ

 (131. ص 1360لسفه و جامعه شناسی. فرحناز خمسه ای. تهرا . دورکیم. ف) «نیروها نیروهای جمعی هستند. 

 

ابتددایی حیدات  . )صدور"ه استپس به نظر می رسد،  فکرت دین از همین محیط های پر از شور و غلیا  و از خود همین شور و غلیا  اجتماعی پدید آمد "

 (300دینی. ص 

 

 اجتماعی:  غلیان

  یایی.شیمکی و فیزیو نیز یک مفهوم برآمده از مفاهیم  اجتماعی -نشناختیواقعیت رواغلیا  اجتماعی به مثابه یک 

 یرد. می گالهام را از علوم طبیعی  واژه ی اختصاصیاین  برای مشروعیت بخشی هر چه بیشتر به دانش جامعه شناختی، دورکیم 

 ،ریسم هم می تدوا  در توتالیتا بسیج می کردند. این شکل را از شوق و هیجا  وطن پرستانه ی انقالبیو  حرف می زند که توده ها را دورکیم در صور

 جانشین امر ارتباطی می شود.  ،. امر هم جوشمی پیوندداقیانو  جمع  هفضایی که در ا  فرد ب ؛یافت

  184؛ لزوم توجه به نسبت اجتماع و ارتباطتفکیک نشده ی"ما"  ؛کمونیو اهمیت مفهوم 

 این همجوشی سخن می گویند.  از 1895وبو  در روانشناسی توده ها فروید در رساله ی روانکاوی و گوستاو ل 

  روال  پاسخ می دهد "احسا  اقیانوسی"فروید به اصطالح ، "ناخوشایندی فرهنگ"در فصل اول.  

  ،ب فرویدد:کتدا 1921در  پدس از صدور ابتددایی حیدات دیندی،سدال ه سال قبل از ا  و ند 17، 1895. کتاب لوبو : 1912تاریخ انتشار کتاب دورکیم 

 . را می نویسد "توتم و تابو"، 1913فروید در . به چاپ می رسد "نالیز منآروانشناسی مردم و "

  ی اندیشیدند.ماین نکته ی مهمی است که در آ  سال ها، بنیانگذارا  روانکاوی و جامعه شناسی، توأما  به دین و ماهیت امر دینی 

ی کده گدروه از اس در سرچشمه است. و به این ترتیب هر ک آ  ها د نیست، بلکه در نفس انجامننچه انجام می دهآدر  می گوید: تاثیر مناسک موسکوویچی

؛ مونوتده و امدت اسدتک، تجمدعشکل گیدری کارکرد هر مناسکی  این است که پس تز وی (غسل تعمید)مانند  شستشو می کندخود را ا  نشات می گیرد، 

غلیدا  داد رخست که شرایط ا جا فردی و درونی و در عین حال بسیار جمعی. در ایناً عمیقی یست امر قدسی.  این تجربه تجربه ی زو  فرصتی برای تجمع

القیدت خ کده ت می داندداین لحظه را لحظه ی مخاطره و خطرناک نمی داند بلکه سرچشمه ی حیا ، موسکوویچی. بر خالف دیگرا پدیدار می شودجمعی 

 را به وجود می آورد. اجتماعی. جامعه و فرهنگ

 

 «دین»تعاریف دورکیمی از 

 (.31دین را نمی شود تعریف کرد، مگر به تبع خصلت هایی که در همه جا با دین همراه هستند. ) صور ابتدایی حیات دینی. ص

 . اعتقاد به خددایا ، روح و الهده هدا2. یطبیعفوق . اعتقاد به 1 شدند: حذف سه عنصر اساسی که تاکنو  به عنوا   شاخص های اندیشه ی دینی قلمداد می

کندیم بدا مفهدوم الوهیدت  ینی که مطالعه مید" (33)هما ، ص. اعتقاد به غیب، به هر گونه رمز و راز و حیرتی در برابر هستی ناشناخته. 3 (38)هما ، ص 

 (. 47. ص 44. ص 40.  ص 9ص  )صور ابتدایی حیات دینی. "بیگانه است

                                                           
184 Communion and communication  
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 (47. )هما ، ص "ا است؛  دستگاهی است کم و بیش بغرنج از اسطوره ها، جزم ها، مناسک و آدابدین کلی مرکب از اجز "

 (48تقسیم پدیده های دینی به باورها و مناسک. )هما ، ص 

 (.48خصلت مشترک اعتقادات دینی: امر قدسی/ امر عرفی )هما ،  

ت مشدترک ه دلیدل تصدورابدماعت معینی هستند؛ ... آ  جامعه ای کده اعضداء آ ، باورهای دینی به معنای خاص کلمه همیشه باورهای مشترک ج"کلیسا: 

ر همبسته اند، جامعده ترک با یکدیگخویش از جها  الهوتی و نوع روابط ا  با عالم ناسوت و نیز به دلیل اعمال و عبادات همانندشا  بر پایه ی تصورات مش

 (59ت دینی. ص ر دینی را نمی بینیم که کلیسا نداشته باشد. ) صورابتدایی حیاای است که معموال کلیسا نامیده می شود. در تاریخ بش

 "جهدا  اسدت.  ا تبیین کدرد دین فقط دستگاهی از اعمال و عبادات نیست. دین در ضمن دستگاهی از اندیشه هاست که موضوع آ  ه "ایده ها و نیروها: 

 (594-593)صور ابتدایی حیات دینی. ص 

هدا در  دینی  شناخته شده، اعم از ساده یا مرکب، یک شاخصه ی واحد دارند: همه فرض میکنند که تمام امور حقیقی یا آرمانی که انسا همه ی اعتقادات » 

 تاًنسدب 185با دو اصطالح متفاوت از آ  نام میبرند و کلمه ی مقدد  و ندا مقدد  تصور خود دارند، از دو طبقه و یا دو جنس مخالف تشکیل شده اند که معموالً

 «186بیانگر این تفکیک گذاری هست

ها  که پیرو آ  را ین همه ی کسا ،این باورها و اعمال است. از باورها و اعمال مربوط به امور قدسی یعنی مجزا، ممنوع دستگاهی همبستهاز  دین عبارت»

 « 187هستند در یک اجتماع اخالقی واحد  به نام کلیسا متحد می کنند 

هر چیز یک سیستم نیروهاست.]...[ زندگی دینی، دربرگیرنده ی وجود نیروهای بسیار خاصی ست.]...[ این  پیش ازید نیست. دین دین تنها یک سیستم عقا» 

ست که انسانی که زندگی ای مذهبی دارد، فکر میکند که در نیرویی که بر او حاکم اسدت، مشدارکت ا بر میکند. مقصودم این یها را از جا ست که کوها نیرو

خواند.  در یک کالم، شاخصه ی مذهب ، تاثیر حرکت زایدی سدت کده بدر وجددا   نیرویی که در عین حال حمایتش میکند و او را به فراسوی خود میدارد. 

 «. 188ها دارد. انسا 

ست که در خود، قددرتی ا ، انسانیانسانی که زندگی مذهبی  دارد، تنها انسانی نیست که جها  را به این یا آ  شکل تصور میکند، ]...[ بلکه بیش از هر چیز» 

 «.189را احسا  میکند،]...[ قدرتی که وقتی در حالت مذهبی نیست، در خود احسا  نمیکند.  زندگی مذهبی دربرگیرنده ی نیروهای خاصی ست

 

 

 

 

 

                                                           
185 sacré/profane 
186 J.P.Willaime Sociologie des religions, , Que sais-je ? 1995. p.15 

18765. p.1921. Alcan. Paris. Les formes élémentaires de la vie religieuse. Emile Durkheim  
 394. ص 1381ترجمه از باقر پرهام به نقل از مراحل اسایس اندیشه در جامعه شنایس. تهران و انتشارات علیم. 

188 Durkheim :Le sentiment religieux à l’heure actuelle, 1913-1914, in : A.S.R. 27,1969.cité par Desroches, 
Sociologie de l’espéranc .e .p.28 
189 Ibid, p.306-307. 
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 شناسیمسأله

 

o اجماع اجتماعی 

سدب نیسدت. می نامیدد متنا دورکیم جامعه شنا  تصور می کرد که دین سنتی، دیگر با مقتضیات چیزی که وی آ  را روح علمی» رو  می نویسد: اریمو  

ود. وی ق بر قرار می شباورهای مطل وی از سوی دیگر به عنوا  شاگرد با وفای اگوست کنت، می دید که جامعه به اجماع نیاز دارد و اجماع هم تنها از طریق

و جوامع نوین به نظر ا س کرد. بحرا از این مطلب، با نوعی به نظر من سادگی استادمابانه، نتیجه می گرفت که می باید نوعی اخالق ملهم از روح علمی تاسی

الق متناسب با شکیل نوعی اختناشی از این بود که هیچ چیز جانشین اخالق های سنتی مبتنی بر ادیا  نشده است و جامعه شناسی می بایست به تاسیس و 

 «. مقتضیات روح علمی خدمت کند

 

 پارادوکس نظریه ی دورکیم؛ 

باز می گرداند و معتقد است که یک جامعه نمدی  "امر دینی"تقلیل می دهد و از سوی دیگر امر اجتماعی را به  "امر اجتماعی"دورکیم از یک سو دین را به 

 J.P.Willaime, Sociologie des religions, Que sais-je ? PUF. 1995. p، پایدار بماندد )تواند جز با تقد  بخشید  به احسا  جمعی

18 ) 

 

o  :امر قدسی 

نشا  میدهد که این مفهوم امروزه در رابطه ی خود با امر دینی، استقالل یافته است و دیگر نمی توا  امر دینی را  "امر قدسی"مطالعه ی سیر تکامل مفهوم 

یف نمود. از این روست که مثالً می شنویم که مفاهیمی چو  آزادی، وطن، خانواده، زندگی، صمیمیت، حقوق بشر مفاهیمی مقدد  هسدتند. با امر قدسی تعر

 Yves Lambert, Une définition plurielleمفهوم امر قدسی، امروزه در برگیرنده ی امر دینی و تمامی اشکال معاصدر تقدد  بخشدی اسدت. )

pour une réalité en mutation. dans : Religions et sociétés n°273. p.5 ) 

 

 ( .تفکیک هایی چو  مقد  و نامقد ، طبیعت و ماورا الطبیعه، در زمینه ی فرهنگ غربی  قابدل فهدم هسدتندP. Worsley, Religion as a 

category,1969. in Rrobertson.ed. The sociology of Religion,  ) وام آفریقای غربی، چنین تفکیکی  وجود و  فی المثل در اق

 ,J. Goody. Religion and ritual : the definitional problem, British Journal of sociology 12, 1961نددارد. )

p.142-164 )  

موقعیت و کاربردی کامالً متفاوت برخوردار در فرهنگ ها ی غیر غربی، دو گانه هایی که  فرهنگ غربی بر آ  مبنا شکل می گیرد و  بر آ  تاکید می کند، از 

، بدا اندیشده ی "من فکر میکنم پس هسدتم"هستند. به عنوا  نمونه اگوستن برک، جغرافیدا  و متخصص ژاپن، نشا  میدهد که مفهوم کوژیتوی دکارتی: 

ارد و در کاربرد این مفهوم، به نسبت شرایط، مخاطب، و موقعیت وجود ند "من"شرقی، ژاپن، چین، هند، بیگانه است، زیرا مثالً در زبا  ژاپنی، مفهومی به نام 

 Augustin Berque, Du cogito cartésien au néant japonais, inتدوا  از اصدطالحات متفداوتی  اسدتفاده کدرد. ) اجتمداعی مدی

Sciences humaines, N°118, juillet 2001, p.31) 
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 دورکیم و اخالق

 منابع:

o   1901887علم پوزیتیو اخالق در الما 

o  1911893تعریف امر اخالقی. 

o  1897تجربه گرایی راسیونالیست تن و علوم اخالقی. 

o ( . 192(1903-1902تربیت اخالقی )درسهای سوربو 

o .1931906دترمینیسم امر اخالقی 

o  .1941909بحثی در مبانی دینی یا الئیک اخالق 

o  1909195و عقالنیت اخالق  بحثی در روابط میا  ایده های برابری طلبانه. 

o  1917196مقدمه ای بر اخالق  

o  1911197داوری ارزشی و داوری امر واقعی 

o  1914مقابله ی برگسونیسم و سوسیولوژیسم: پیشرفت اخالقی و پویایی اجتماعی 

 

اگر زنددگی اخالقدی را بدا حیدات دیندی اگر من مفهوم امر قدسی را با مفهوم اخالق مقایسه می کنم، این فقط مقایسه ای کم و بیش دلچسب نیست، زیرا "

رآمیخته بودندد مقایسه نکنیم، دریافت آ  بسیار دشوار خواهد شد. قر  ها، زندگی دینی و زیست اخالقی به شکل تنگاتنگی به یکدیگر وابسته و حتی کامال د

ه است. در نتیجه طبیعی است که زندگی اخالقی نتوانسدته و هرگدز و حتی امروزه ناگزیریم بپذیریم که این پیوند نزدیک در وجدا  انسا  ها، پایدار باقی ماند

وندی وجود داشته نخواهد توانست، خود را از همه ی قرابت هایش با زندگی دینی، رها سازد. وقتی در زمانی چنین دیرنده، میا  دین و اخالق این گونه خویشا

به یکدیگر بیگانه شوند. برای آ  که چنین شود، می باید از پای تا به سر دگرگو  شوند و  باشد، آ  گاه ممکن نیست که آ  ها یکسره از هم بگسلند و نسبت

  "198خود از هستی خویش دست بردارند. پس باید چیزی از اخالق در دین و نیز چیزی از دین در اخالق وجود داشته باشد.

که از طریق فرد تحقق می یابد. از میا  این اندیشه ها، آرما  اخالقی که بنیاد  جامعه، پیش از هر چیز، مجموعه ای از اندیشه ها، باورها و احساسات است"

   199."هستی جامعه است، در مقام نخست قرار دارد. خواستن جامعه، همانا خواستن این آرما  است

                                                           
190. La science positive de la morale en Allemagn  

191 Définition du fait mora 
192 L éducation morale. Cours de Sorbonne 
193 Détermination du fait moral 
194 Débat sur le fondement religieux ou laïque à donner à la morale 
195 Débat sur les rapports entre les idées égalitaires et la rationalité de la morale 
196 Introduction à la morale 
197 Jugements de valeur et jugements de réalité 

 .49فلسفه و جامعه شناسی . ص  198
 78فلسفه و جامعه شناسی. ص  199

http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/Socio_et_philo/ch_2_fait_moral/fait_moral.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/textes_2/textes_2_11/fondement_morale.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/textes_2/textes_2_12/egalitarisme_et_morale.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/textes_2/textes_2_10/intro_morale.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile/Socio_et_philo/ch_4_jugements/jugements.html


106 

 

   200"اخالق از جایی آغاز می شود که وابستگی به یک گروه آغاز گردد "

 201 "اخالقی است جامعه غایت عالی هر گونه فعالیت"

 . 202"جامعه، فرمانروای ماست، چو  بیرو  از ما و بر فراز ماست"

  203"جامعه، آذرگاه پر شراره ی فعالیت اخالقی است"

 ."است 204اخالق مذهبی ضرورتا نوستیز"

اینکه وجدا  جمعی با چنا  اقتدار اجتناب وجود جرم فایده ای اغلب غیر مستقیم و گاه مستقیم داشت. غیر مستقیم چو  جرم نمی توانست متوقف شود جز "

آیندده بدوده ناپذیری بر وجدا  فردی غلبه کند که هر تغییر اخالقی ناممکن گردد، مستقیم، از این نظر که گاه، اما فقط گداه، مجدرم، یدک پیشدگام اخدالق 

 .205"است

                                               

 الئیسیته/ اخالق

 .207"وجود نداشته است206بدو  آ  هرگز علم اخالق"دینی که 

اخالقی که بنیداد جامعه، پیش از هر چیز، مجموعه ای از اندیشه ها، باورها و احساسات است که از طریق فرد تحقق می یابد. از میا  این اندیشه ها، آرما  "

   208."آرما  استهستی جامعه است، در مقام نخست قرار دارد. خواستن جامعه، همانا خواستن این 

 

 : تعریف

  210و به معنای آ  چیزی است که به مردم تعلق دارد. )در برابر آنچه به روحانیت تعلق دارد.( 209یونانیالئیسیته  اصطالحی فرانسوی با ریشه ی 

 

 

 

                                                           
 51فلسفه و جامعه شناسی. ص 200
 74هما . ص  201
 78فلسفه و جامعه شناسی. ص  202
 81هما . ص  203

204 Misonéiste 

205 Durkheim. Crime et santé sociale. In Textes.2.Religion, morale, anomie.p.177 
206 Ethique 

 78فلسفه و جامعه شناسی. ص  207
 78هما . ص  208

209 LAIKOS  
210 CLERICOS  
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 خواه فرانسوی؛تاریخچه الئیسیتۀ جمهوری

 م: ژول فاری.. یک نا1905 یک تاریخ؛دیکسیونر را که باز می کنیم، در برابر کلمه ی الئیسیته به یک تعریف بر می خوریم: جدایی کلیسا از دولدت. 

 اخته است. این تنها کلمه ی فرانسوی است که هنوز، همه جا، با همین لفظ استفاده می شود و از الئیسیته، یک استثناء فرانسوی س

 ثیر دو عامل:تحت تا

   ارتلمی.ب؛ کشتار سنت 17و اوائل قر   16ظهور پروتستا  ها در جامعه ی فرانسه. جنگ های مداوم مذهبی. در نیمه ی دوم قر 

  .موقعیت دین در جامعه ی فرانسه؛ ادغام نهاد دین و دولت 

 سه مرحله ی کلیدی تاریخی:

  1789اوت  26قدانو  . اشراف. روحانیات. عاوامه مبتنی بر سه مرتبه یا رسته بود: ست با رژیم  و جامعه ی پیشین کگس -1789انقالب فرانسه :

   یرد. : اعالمیه حقوق بشر و شهروندا : هیچ کس به خاطر عقایدش، حتی عقاید دینی، نباید مورد بیگرد قرار بگ10مصوبه ی 

 1905  سد و هیچ کیشی را تحت مهوری هیچ کیشی را به رسمیت نمی شنا: ج1905: مدرسه ی اجباری، مجانی و الئیک. قانو  1882از مدرسه.  سال

ع از یک اخالق جمهاوری دفا. برابری همگانی در برابر قدانو . 2. خنثی بود  و عدم مداخله 1مبتنی بر دو اصل:  حمایت مالی قرار نمی دهد. 

 ملی است. . مدرسه ضامن وحدت 2. مدرسه محل پرورش شهروندا  است. 1: خواهی مبتنی بر دو اصل

  محدوری(  ستعمار زدایی. زیر سوال رفتن اتنوسانتریسم )قوم. جنبش های جدید مذهبی. اسالم گرایی. فرایند ابازگشت امر دینی: 80-70سال های

 غربی. واقعیت چند فرهنگی/ چندقومی/ چند دینی شد  جوامع. مشکالتی را بوجود آورد.

 

 سه ادعای کلیدی الئیسیتۀ فرانسوی:

  بودنخنثی 

 تکثر 

  211جهان شمولیت 

 

 آموزش، اخالق، حقوق فردی، رسانه ها،  ایام تعطیلی... بحران های الئیسیته:  

                                                           
211 Neutralite/ pluralite/ universalite 
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 . الئیسیته چیست؟ )مفهوم، لغت(  1

 . الئیسیته، سکوالریزاسیو ، افسو  زدایی : یک شاخص مطالعاتی فکر غربی ) امر قدسی و عرفی(2

 ) چرا در یک کشور پروتستا ؟(   1791. اولین تجربه الئیسیته: در آمریکا 3

 . الئیسیته ی فرانسوی: شاخص ترین الگو ) چرا شاخص ترین؟(       4

                     1880نخستین مرحله: یک پروژه، تحقق پروژه، محدودیتها و تفاوتهایش با  پروژه آرمانی   

 : دولت و روحانیت،  یا جدایی دو حوزه : سیاست و دین؟( ) جدائی دو نهاد 1905دولت و کلیسا دومین مرحله: جدایی 

 نظریه صحبت کرد؟ (“ یک”. الگوهای متکثر یک نظریه؟ )آیا می توا  از 5

 . عمده ترین نظریات موجود در بحث الئیسیته و سکوالریزاسیو  6

 . مراجع اصلی و امروزین این بحث 7

 . نتیجه گیری: تناسب این بحث با زمینه ی فرهنگی و مذهبی ما. 8

 

 

 سایر نکات:

مروز مدی داندد و سدپس  نسا  جامعه ای صور ابتدایی حیات دینی، فرق جامعه شناسی را با تاریخ ، مطالعه ی ا دورکیم در مقدمهکه  ژا  بوبرو اشاره می کند

ین جامعه ی خود، باز شناسانه ی د نویسد!  فقط در نتیجه گیری کار است که ، دورکیم به مطالعه ی جامعهصفحه در باره ی دین  اقوام استرالیایی می  600

 می گردد. 

وزیتیویست و پیش پز ای گذشت کمتر ارسونز، معتقدند که دورکیم، هر چه مپابعاد جامعه شناسی دورکیمی وسیع و همچنا  مناقشه برانگیز است. دیویی و بعد 

محافظده کدار و  ورکیم را برخدیایده الیست بود. جامعه شناسی دین دورکیم، همچو  خود دورکیم و نیز افکار سیاسی اش مورد مناقشه است. دیش پبیش از 

 برخی سوسیالیست خوانده اند.

بود، که به تعبیر گورویچ، با  "اراده خودمختاری "و  "تعلق به گروه "، "روحیه ی نظم "پروژه ی اولیه دورکیم ساخت یک علم پوزیتیو اخالق، بر سه پایه ی 

، ناتمام ماند. گورویچ دورکیم را با کریستف کلمب مقایسه می کرد که در جستجوی راه های هند، سفر خود را آغاز کرد، اما در نهایت، "کشف جامعه شناسی"

، علم پوزیتیو اخالق را بندا نهدد، امدا 212"فیزیک آداب "ام گیری از یک نه هند که آمریکا را کشف کرد. به تعبیر او، دورکیم نیز هدف اولیه اش این بود که با و

 در نهایت جامعه شناسی را وضع کرد و پروژه ی اولیه وی، به اتمام نرسید. 

 

آخدرین اثدر به بررسی اخالق اختصداص دارد، در عدین حدال موضدوع  213 "علم پوزیتیو اخالق در آلما  "سالگی، تحت عنوا   29اولین نوشته ی دورکیم، در 

است که ناتمام ماند و دورکیم در آخرین سال حیات خدود، درفاصدله ی شدش مداهی کده  "اخالق "بزرگ دورکیم، که بدا  تعلق خاطر بسیاری نیز داشت، 

 پزشکا  به او اجازه ی کار دادند، فصلی از آ  را به نگارش درآورد. 

                                                           
212 physique des moeurs 
213 Durkheim. La science positive de la morale en Allemagne. 1887 
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 . 214نامید "اخالق گرا "، بلکه باید یک "القجامعه شنا  اخ"و به گفته ی ایزامبر، دورکیم را نه تنها 

 

، کاپیتوالسیو  و تحقیر ملی، شرایط سرکوب خونین کارگرا  در کمو  پاریس 1870شرایط شکست ملی از آلما  و از دست داد  بخشی از خاک فرانسه در 

ا  سلطنت طلبا  و جمهوریخواها ، ظهدور روشدنفکرا  در و جنگ داخلی، شرایط تصویب و اجرای قانو  الئیسیته در آموزش و پرورش و در دولت، تنش می

(، مسداله ی 1965) 215"دورکدیم"ماجرای دریفو ،.شرایط تنش و فروپاشی اجتماعی... با وجود چنین شرایطی است کده بده گفتده ی دووینیدو، مولدف کتداب 

اهنمای تحقیقات اوست. تحقیقاتی که در تداوم سنت دورکیمی، با اخالق به یکی از مهمترین دغدغه های دورکیم بدل می شود و تا پایا  عمر این دغدغه، ر

بده عندوا  حدوزه ای بدا یدک برنامده ی تحقیقداتی  "جامعه شناسی اخالق "مبنا قرار داد  اخالق به مثابه موضوعی جامعه شناختی، تداوم یافت  و امروزه 

 .   216مشخص دنبال می شود

می نامدد  "واقعیت اخالقی عینی "،  مطالعه ی خود را نه از مفاهیم انتزاعی بلکه  از آنچه خود  "ط رفتاریمجموعه ای از ضواب "اخالق به معنای  تعریف:

مبتنی است. وجود انسانی در معدرض نیازهدا و امیدال متفداوتی اسدت کده تنهدا اخدالق و ضدوابط  "217دوگانگی طبیعت  انسانی "آغاز می کند؛ واقعیتی که بر 

 تظام بخشند.اخالقی می توانند به آ  ان

ه(  کده در اخالق در نگاه دورکیم، در نتیجه مفهومی همپایه ی دین است و  ضابطه ی اخالقی، ضابطه ای است که با واکنش مثبت )پاداش( و منفدی، )تنبید

بطه ی مستقیم رابطده ای اسدت . را218برابر یک عمل نشا  میدهیم، تعریف می شود. دو نوع رابطه در این جا مطرح است؛ رابطه ی مستقیم و رابطه ی ترکیبی

ترکیبی به ایدن که نتیجه ی مستقیم زیر پای نهاد  یک ضابطه است؛ مانند زمانی که ما ضابطه ای بهداشتی را زیر پای نهاده و بیمار می شویم. و رابطه ی 

می توا  از ضابطه ی اخالقی صحبت کرد، زیرا زمانی کده  معنا است که رابطه ی رفتار و  پیامد آ ، برساخته است، مانند دزدی و به زندا  افتاد . در این جا

 219، حکم داد  و قضاوت کرد . ضابطه ی اخالقی از خدالل قضداوت ارزشدی"محاکمه "این ضابطه زیر پای نهاده می شود، جامعه دخالت می کند. چگونه با 

قی با مداخله ی جامعده بده وجدود مدی یابدد و بدا مفهدوم حقدوقی عبور می کند؟ کلمه ی ژوژما  از نظر لغوی به معنای متصل کرد  است. ضابطه ی اخال

 قرابت پیدا می کند.  "اخالق"

(، که دورکیم از کانت وام می گیرد استوار می شود، اما از نظر دورکیم وظیفه به تنهایی نمی تواند مبندای یدک  obligationاین ضابطه بر مفهوم وظیفه )

ن که انگیزه ی انجام عمل را دریابیم، عمل مزبور باید نه تنها همچو  یک وظیفه، بلکه باید بدرای مدا مطلدوب نیدز ضابطه ی اخالقی قلمداد گردد. برای ای

  220باشد.

 

 

 

                                                           
214  Isambert Une science de la morale pour une morale laïque. Archive des sciences sociales des 

religions.1990. 69. janvier-mars.p:129 
215 Duvignaud. Durkheim. Paris. PUF.1965 

 به عنوا  نمونه می توا  به تحقیقات جامعه شنا  فرانسوی بولتانسکی اشاره کرد.   216
217 Durkheim. Le problème religieux et la dualité de la nature humaine 1913.in Emile Durkheim Textes: 

Religions, morale; anomie  pp 23-59.QQQQQ. QQQQQQQQ QQ QQQQQQ.1975..   
218 synthetique 
219 Jugement de valeur 

 . 49فلسفه و جامعه شناسی. ص  220
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 اخالق و امر قدسی

قی. اخالق نیز، هم بدر هما  دوسویگی ای که برای امر قدسی قائل می شود، در تعریف ضابطه ی اخال)  Devoir ( )Desirableدورکیم از دو مفهوم ) 

یم مقایسده ی میدا  کنیم.  دورکد پایه ی تکلیف و هم بر پایه ی تمایل استوار است، هم ما را مقید می سازد و هم میل به رعایت آ  را در خود احسا  می

 ی دهد: اخالق و امر قدسی را چنین توضیح م

 

 "روحیده ی نظدم"دورکیم بر این دوگانگی تاکید می کند: نخستین ویژگی اخالق که هما  تکلیف است، با مفهدوم  221"تربیت اخالقی"در کتاب  دو اخالق:
جام یک عمدل اسدت، بدا نزدیک می شود، در حالی که دومین ویژگی اخالق که هما   مطلوب بود  و میل به ان "اخالق پوزیتیو "به عنوا  اولین پایه ی   222

به عنوا  دومین اصل اخالق پوزیتیو دورکیم، قرابت می یابد. در نتیجه به قول ایزامبر، دورکیم از دو اخدالق حدرف مدی زندد؛   223"تعلق به یک گروه"مفهوم ، 

 . اخالق تمایل، که  ارادی، انتخابی و عاطفی  است و اخالق وظیفه، که بر تکلیف، نظم و عقالنیت استوار است

 

ایدن   224"اخالق از جایی آغاز می شود که وابستگی به یک گروه آغاز گدردد "جامعه هم محل انجام به این وظیفه و هم محل تمایل به آ  امر مطلوب است: 

ه غایت عدالی هدر گونده جامع"اخالق در نتیجه با جامعه و زندگی اجتماعی انسا  و نیز وابستگی به گروه که دورکیم از آ  سخن می گوید، پیوند می خورد: 

، که مفهوم مرکزی علم اخالق دورکیم را تشکیل می دهد، در نتیجه به معندای نفدی ایدن هنجارهدا، نفدی جامعده و نفدی "آنومی". 225 "فعالیت اخالقی است

 اخالق است. 

 

 خدا به مثابه مبنای اخالق؟

ا از کجدا راقتدار خدود  فه ی اخالقی،سوالی که در این جا در مطالعه ی اخالق گرایا  آلمانی برای دورکیم مطرح می شود، این است که این اجبار، قید و وظی

ورکیم بحثی را در جا د. در اینمی گیرد؟ به چه نامی می توا  حکم به رعایت ضوابط اخالقی کرد؟ این پرسش دورکیم از فلسفه ی اخالق وونت و کانت است

 ند. ر جامعه، دفاع می کبمدنی مبتنی  -خصوص مبنای دینی و الئیک اخالق آغاز می کند و در این بحث از پی ریزی یک اخالق راسیونالیست، 

 

  .226تفکیک آموزش اخالق و تربیت اخالقی 

بلکه قدرت   شاگرد نیست، یا ، فهماند  است. مخاطب معلم، اراده هدف تربیت، عمل و پراتیک است در حالی که هدف آموزش، توضیح داد  و در حد امک

 مفاهمه اوست. وظیفه ی آموزش، فهماند  است، در حالیکه وظیفه ی پرورش، درونی کرد  این فهم است. 

 

 

                                                           
221 Education morale 
222 Esprit de discipline 
223 Attachement au groupe 

 51فلسفه و جامعه شناسی. ص 224
 74هما . ص  225

226 Enseignement de la morale/ Education morale 
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 پرسش از نقش خدا در اخالق:

 ا وجود دارند. اخدالق ارد، اخالق هجود ندارد. یک اخالق وجود ندیک اخالق واحد، که برای همه انسانها، در طول تاریخ و در همه جوامع معتبر باشد، و

ابطه ضردای ما نخواهد بود. ما، اخالق ف متنوع است، با جوامع تغییر می کند و به میزانی که جوامع تغییر می کنند، اخالق ها نیز در تحولند. اخالق امروز

برای نسدل هدای  ار امروزی ماومی مردم را خواهد ساخت. به هما  ترتیب که اغلب رفتی اخالقی ای که امروزه برای ما ناشایست است، فردا رفتارعم

 پیشینما ، غیر اخالقی قلمداد می گردد.  

  227."نمی توا  از طبیعت خدا، جزئیات قواعد اخالقی را استخراج کرد "از سویی  از نظر وی 

 

 پس اخالق دو وجه دارد: ثابت و متغیر؛  

او  ت، در نتیجده آ  چده ازمواره یکی اسدو سویگی اخالق را از نظر دورکیم، نمی توا  با مبنا قرار داد  خدا به عنوا  مفهوم مرکزی، توضیح داد، زیرا خدا ه

 ا مشروعیت بخشدید و هدمرار آ    اقتدسرچشمه می گیرد نیز باید ثابت و الیتغیر باشد. اخالق هم وجه ثابتی دارد که با محور قرار داد  ایده ی خدا می توا

 . أمین نمی شوددارای وجه متغیر است،  معطوف به زما  و مکا  و این وجه در پایه قرار داد  ایده ی خدا، که ثابت و الیتغیر است، ت

، واقعیتی انضمامی، زندده و "نشا  دادبه واقعیتی متصل کند که بتوا  آنرا با انگشت "دورکیم تالش می کند، مجموعه ی ایده های اخالقی را به تعبیر خود  

 229) که در این مناظره با دورکیم مشدارکت دارد( ایدن واقعیدت را طبیعدت یدا الوهیدت 228فراتر از فرد؛ این واقعیت زنده و استعالیی از نظر وی جامعه است. دلولوه

جامعه، فرمانروای ماست، چو  بیرو  از ما "است و آ  جامعه است. نام می گذارد و برای دورکیم، این واقعیت، محدودتر و در عین حال منعطف و متحرک تر 

 . 230"و بر فراز ماست

  231"جامعه، آذرگاه پر شراره ی فعالیت اخالقی است"

 

 

 در بخش نتیجه گیری صور ابتدایی حیات دینی: "اخالق"

و فرد را مقید نمی سازد.  چگونده مدی تدوا  بده اخدالق شدأنیتی  اما اخالق به خودی خود، آفرینشگر نیست. صورتبندی عقالنی از اخالق شور برنمی انگیزد

نو  استعالیی بخشید؟ این سواالت، مشخصا در نتیجه گیری صور ابتدایی حیات دینی بسیار روشن است. نتیجه گیری ای که هفت سال پدس از تصدویب قدا

پروژه ی الئیسیته در آموزش و پرورش و ناتوانی آ  در ساخت یک اخدالق  الئیسیته نگاشته شده و به قول یکی از جامعه شناسا ، به نوعی  به کاستی های

بده گفتده ی مدنی اشاره دارد و دورکیم را وا می دارد که در نوشته های بعدی خود تامل مجددی نسبت به رابطه دین و اخالق داشته باشد، ایدن دیندی کده 

 .233"وجود نداشته است232بدو  آ  هرگز علم اخالق "دورکیم 

                                                           
 224هما . ص  227

228 Delvolvé 
229 Divinité 

 78فلسفه و جامعه شناسی. ص  230
 81هما . ص  231

232 Ethique 
 78فلسفه و جامعه شناسی. ص  233
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جامعه، قبل از هر چیز، مجموعه ای از اندیشه ها، باورها و احساسات است که از طریق فرد تحقق می یابد. از میا  این اندیشده هدا، آرمدا  "ما  اخالقیآر"

   234."اخالقی که بنیاد هستی جامعه است، در مقام نخست قرار دارد. خواستن جامعه، همانا خواستن این آرما  است

 

از  دوره ای از تاریخشا  نسانها در هرحال که واجد صورتی واقعی است، اما دارای آرمانی، فراتر از واقعیت موجود نیز هست. اخالقی که ا هر اخالقی، در عین

بده  وین واقعیت ما فراسوی امی بخشند. ا آ  تبعیت می کنند، در نهادها، سنت ها و اصولی، تجلی و اقتدار می یابند که به طور معمول رفتار انسانها را انتظام

غییر مدی کندد، تد و بی وقفه طور همزما ، آرما  های دیگری در حال شکل گیری هستند، زیرا آرما  اخالقی، متصلب نیست. زندگی می کند، تحول می یاب

سدت و  در عدین ایخ آ  ملت  ردر نتیجه آرما  فردا، آرما  امروز نیست و اخالق قرو  وسطی، اخالق قر  بیست و یکم نیست. اخالق هر ملتی، محصول تا

، ا  تحوالت سدریع محیطدیق می تواند بحال که همه ی تمدنها از مبنای انسانی مشترکی برخوردارند اما هر کدام فردیت خود را نیز دارا هستند. اما این اخال

کل مدی گیرندد  و شدر بطن جامعه دز جریانات اخالقی تعادل خود را از دست بدهد و به فروپاشی اخالقی جامعه بیانجامد. با این حال همزما  مجموعه ای ا

اد ی در اخالق موجود ایجنقالبات عمیقامکا  ظهور آرما  های اخالقی جدید را فراهم می سازند. ایده ها و مطالبات جدیدی نطفه می بندند و تغییرات و گاه ا

 می کنند.

 

وانند نوآوری ایجاد کنند. در حالی که وقتی اخالق موجود جامعه مورد اعتراض و نقد نیست صرفاً دوره های پر تنش و بحرانی هستند که از نظر اخالقی می ت

رت انعطداف و  و نیاز به تغییر آ  را احسا  نمی کنیم، تأمالت اخالقی مستهلک می شوند و زمانی که یک اخالق عمیقاً در جامعه نفوذ می کند، جامعده، قدد

وجدود جدرم "می گوید، انحراف گاه می تواند منشدأ تحدول اجتمداعی گدردد:  "جرم و سالمت اجتماعی "رو وی در  . از این235انطباق خود را از دست می دهد

اب ناپدذیری فایده ای اغلب غیر مستقیم و گاه مستقیم داشت؛ غیر مستقیم چو  جرم نمی توانست متوقف شود، جز این که وجدا  جمعی با چنا  اقتدار اجتن

 .236"ه هر تغییر اخالقی ناممکن گردد، مستقیم، از این نظر که گاه، اما فقط گاه، مجرم، یک پیشگام اخالق آینده بوده استبر وجدا  فردی غلبه کند ک

 گرایشات جدید دین در دنیای مدرن:

 )...ادیا  شرقی. فرقه ها. ؛ وجه شورمندانه: در جنبش های جدید دینی ) اوانژلیسم. پانکوتیسم 

  انشناسی.عقالنی: ستاره شناسی. فال بینی. پارا رو -گرایش به اشکال غیر 

 syncretism- التقاط فردی شد ، گرایش به،  

 زینش در میراث ادیا  و سنتهای عرفانی برای ساخت دین فردی. چهره ی زائر. نوماد. گ 

 .انتگریسم و فندمانتالیسم: بازسازی منطق جمعی )امت دینی( در واکنش به فردگرایی افراطی 

 

 

 

 

                                                           
 78هما . ص  234

235 Durkheim. Introduction a la morale. in textes: 2. Religion, morale, anomie.1917.Paris.Les éditions 

de minuits.1975. p316.  
236 Durkheim. Crime et santé sociale. In Textes.2.Religion, morale, anomie.p.177 
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نکات: سایر  

 در جوامع قدیم: جدایی ناپذیری امر قدسی/امر اجتماعی -

Sacralite /Sociabilite 
نهادینده  ور این جوامع یک دین مشخص حاکم نیست بلکه ساخت اجتماعی با امر دینی درآمیخته است. در نتیجه می توا  فت که با خاص شدد  دیدن د -

و ا محصدور د امدر قدسدی رشدنش است که دین به تدریج به حاشیه رانده می شود. زمانی که یک دین مشخص با نهاد خاص خود شکل می گیرد. این فراین

 محدود می کند. در نتیجه این فرایند، دین به تدری مساله ی وجدا  فردی شد و نه زندگی جمعی و انتظام اجتماعی. 

Sacre residuel 

 دنی بود: مناسک به معنای رفتار نمادین و باورها به معنای مجموعه ارزشها. دو چیز اما حذف نش -

عی تغذیه می کند در نتیجه با تضعیف دین، این جامعه است که تضعیف می شود. از نظر وی، دیدن کدارکرد از نظر دورکیم: دین همواره از دینامیسم اجتما -

 . "علم چگونه می تواند منکر یک واقعیت شود؟"خود را از دست می دهد اما با این وجود علم نمی تواند دین را نفی کند چو :  237نظرپردازانه

 

 اسالف و مراجع:

 اما  جامعه شناسی.وسو و مونتسکیو: پیشگر 

  .سازماندهی زندگی اقتصادی نیازمند یک اقتدار دینی است.سن سیمو  فهمیده بود که "سن سیمو : سوسیالیسم" 

 .اگوست کنت: جامعه شناسی به عنوا  یک علم مستقل 

 .اسپنسر: قوانین تحول اجتماعی 

 .رونووییه: ساخت یک علم پوزیتیو از اخالق 

. توتمیسدم ابتددایی 4ه اسدت. . خدای کال ، هما  کال  الوهیت یافتد3. یک کال  یک کیش دارد.2تدایی دین  پایه ای است. . دین اب1روبرتسو  اسمیت: 

 ترین شکل دین است.

 

 

 بررسی آثار

 238«حیات دینی ابتداییصور »معرفی 

را  در چهدار ی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشدگاه تهداین متن به صورت خاص به معرففی متن صور بنیانی حیات دینی اختصاص دارد که در جامعه

 ایراد شد.  1386جلسه در سال 

 

 

                                                           
237 speculative 

 ؛ امیل دورکیم1912  238
 



114 

 

 . 13تا 1مقدمه؛ موضوع پژوهش . کتاب اول: مسائل مقدماتی. 

 ؟ را برای استدالل و پژوهش خود برمی گزیند؟ ابتدایی ترین دیندفاع می کند. چرا  خود در این بخش دورکیم از انتخاب

 الف.

o  4ادیا  به عنوا  یک اصل روش شناختی. صی برابری همه 

o " 3. ص "مشابه وابسته اند یبه دالیلو های مشابه پاسخ می دهند، نقش مشابه دارند،  ادیا  به ضرورت ی همه  

o 10. ص جستجوی رد پاهای سرآغازین. 

o ".4ص  "این از اصول تحلیل دکارتی است که حلقه ی نخست در زنجیره ی حقایق علمی نقش تعیین کننده ای دارد. 

o "9ص  ".کند می آسا  تراین انتخاب تحقیق را  زیراموضوع مطالعه است.  نابتدایی ترین دین، معنادارتری 

o " ختلف می شوند. بده ارای تفاسیر مدبه این معنا که  ،ی آیند و هم پیچیده تر می شوندمدر بدر طول تاریخ ادیا  هم ظرافت می یابند و از حالت بدوی

بده شدکل  ،یافته انددولی نهیچ تح که ادیا  ابتدایی چو   در ادیا  جدید و پیچیده سخت تر است. در حالی "ذاتی"همین دلیل جستجو کرد  عناصر 

 4.ص"است داشتههستند. در نتیجه این انتخاب دالیل روش شناختی نزدیک تر دین ی اولیه 

o  4. ص"نه هیچ چیز دیگرو کار فقط به دالیل مربوط به روش " 10تذکار روش شناختی. ص. 

 ب.

o 13: ص دین امری به حد اعلی اجتماعی است. 

ستند که فقط هوه های عملی های جمعی هستند. مناسک دینی شیدین امری به حد اعال اجتماعی است. تصورات دینی تصوراتی جمعی و  بیا  گر واقعیت  "

 . ”تهنی گروه هاسدر درو  گروه های گرد هم آمده پیدا می شوند و هدف ا  ها برانگیختن، زنده نگاه داشتن یا بازسازی برخی حالت های ذ

 

 .  63تا  30مسائل مقدماتی: فصل اول. تعریف پدیده ی دین و دین. ص 

 : تقسیم شده است قسمت 4به مسائل مقدماتی(   -اول این بخش ) کتاب

 ین ایده ای داشت. بایداید از تعریف دمطالعه است بمورد  دورکیم دلیل اهمیت این بخش را ارائه می دهد. قبل از پیدا کرد  ابتدایی ترین دین که موضوع . 1

ه ی مطالعاشدخیص داد. تهدا را  به شکلی کده بشدود آ  ؛را پیدا کرد یدینپدیده های ی عناصر سازنده و مشترک همه  ،توضیحی عمیق ی از ارائه پیش

 (31. )ص ".همراه هستند دین را نمی توا  تعریف کرد، مگر به تبع خصلت ها و ویژگی هایی که در همه جا با دین": ادیان در واقعیت عینی آن ها

 الف.

  دو مفهوم که اغلب در تعاریف موجود دین وجود دارد را طرح می کند: . دورکیم2

  ،38تا  32از ص   طبیعی= سورناتورل فوق راز . 

 47تا  38از ص  مفهوم الوهیت یا امر معنوی . 

برای زیرا  ،آناکرونیک و نامناسب است ،زامر ماورا طبیعی یا راز و رم :ترین عناصر سازنده ی تعاریف دین را توضیح داد، همه را رد می کند که مهم از ا پس 

مفهوم راز فقط در همین اواخدر در تداریخ ادیدا  پیددا شدده  "مطرح شد: علوم پوزیتیو از سوی  ،نظممفهوم از مردما  ابتدایی نظم طبیعی وجود نداشت. این 
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قوامی که هنوز به مرحله ی معینی از ارتقا فرهنگ عقلی نرسدیده اندد، است. این مفهوم نه تنها از نظر اقوامی که بدوی نامیده می شوند، بلکه از نظر تمامی ا

 33. ص "مفهومی بیگانه است

 ب.

رنگ بازی مدی  شی فرعی و کمادیا  بزرگی داریم که فکرت خدایا  و ارواح در آ  ها دیده نمی شود، یا دست کم اگر هم باشد، نق " ؛موجودات معنوی 

 . 40. ص "کند، مانند بودیسم

 ج.

 : 55ص  "ی داردتعریف پیشنهاد شده فقط جنبه ی مقدمات "با ذکر این تأکید که:  دورکیم عناصر تعریف خود از دین را ارائه می کند. 3

 " 47. ص "دین کلی مرکب از اجزاست. دین دستگاهی کم و بیش بغرنج از اسطوره ها، جزم ها، مناسک و آداب است . 

 "48ص  تقسیم می شوند: باورها و مناسک. پدیده های دینی به دو مقوله ی بنیادی 

 :48ص امور مقد  و امور پروفا .  اعتقادات دینی خصلت مشترکی دارند 

  52دو گانگی ذاتی این دو قلمرو. ص . 

 د.

 .56می دهد. را نشا  ن دورکیم تعریف خود را تدقیق می کند با تمایز قائل شد  میا  دین و جادو. چو  تمایز قدسی و پروفا  این. 4

اختصاصدی ین ترتیب تعریف کدارکردی به ا. 59ص  دین را دورکیم، مفهوم کمونوته یا کلیسا می داند. از نظر او جادو کلیسا ندارد.ی دومین عنصر سازنده . 5

 ؛مفهوم: ساکره/پروفان و کلیساتعریف دین بر اساس دو ؛ می سازد خود را

عمال، همه ی کسدانی را این باورها و امال مربوط به امور الهوتی، یعنی مجزا از امور ناسوتی، ممنوع،  دین عبارت است از دستگاهی همبسته از باورها و اع"

 . 63ص "که پیرو آ  ها هستند، در یک اجتماع اخالقی واحد به نام کلیسا یا امت متحد می کنند.

 

 یصور ابتدایی حیات دینی؛ بخش نتیجه گیر

 :بخش تشکیل شده است نداز چی بخش نتیجه گیری صور ابتدایی حیات دین

 . فحهص 15. 591تا  576. ص نخستبخش 

  577ست.ه نیز  عملبلکه مشتمل بر دستگاهی از فکرت ها نیست، فقط دین  

 " 577. ص "نخستین ماده ی هر ایمانی، باور به رستگاری از راه ایما  است 

  578ص  مشاهده می شود، نمی تواند توهم محض باشد.چنین احسا  همه گیری که در میا  مومنا  در تمام اعصار تاریخ . 

  .579جامعه است که به مومن قدرت می دهد که از خود فراتر رود: جامعه است که مومن را می سازد. 

 579/80همکاری فعال است.  یاتعاو   گونه ای پیش از هر چیز،  جامعه 
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  نندده ی کیم که دین ایجاد اگر می بینخالصه ای از حیات جمعی است. شکل اعالء و خود نهادهای اجتماعی از دین برخاسته اند. حیات دینی ی همه

 580همه عناصر اساسی در جامعه است، برای آ  است که فکرت جامعه، روا  دین را تشکیل می دهد. 

 584ل سازی، از خصوصیات ذاتی ادیا  است. ده آای 

 589اد اما ایما  نه. در فضای خاموش تامالت درونی، می توا  فلسفه ای بنا نه 

 

 598تا  591. دومبخش 

  592ه تفاوتی وجود دارد؟ ص چ …میا  مجمعی از مسیحیا  ... یا گردهمایی شهروندا. 

 .592ما در مرحله ای از گذار و میانمایگی اخالقی به سر می بریم 

 593که جوامع ما لحظات افرینشگری خود را بدست می آورند.  سرانجام روزی خواهد رسید 

 594نقش نظرورزانه ی دین. دستگاهی از اعمال و عبادات + دستگاهی از اندیشه ها.  :دین . 

  ز چندین تدوانی اهدا  لمرو روا اما در ق ،جای دین را بگیرد ،تر اندیشه دینی نیست. علم توانسته در قلمرو مادی علمی چیزی جز شکل کاملی اندیشه

 595. برخوردار نیست

  .595/594 "یک واقعیت است، علم چگونه می تواند منکر این واقعیت شود؟ دین  "تعارض علم و دین 

 د باز گدامی پیشرفته باش و علم هر قدر هم که عمیق و شوق عمل است. ،از هر چیز پیش هست و ا  کیش یا ایما  است. ایما  بدیا یدر دین عنصر

 ظر علدم بماندد. می تواند منتنرود و هرگز تمامیت یافته نیست، زندگی اما از عمل عقب است. علم پاره پاره است، ناقص است، فقط به کندی پیش می 

597 

 

 620تا  609بخش سوم. 

o  615آگاهی آگاهی هاست.   حیات روحی است، زیراآگاهی جمعی برترین شکل . 

o  های عامل، شیوه تشکل از نیروماز لحظه ای که پی بردیم باالتر از فرد، جامعه وجود دارد و جامعه موجودی اسمی و عقلی نیست، بلکه دستگاهی است

برتدر از  واقعیدت یست کده از آ نی جدیدی از تبیین وجود بشری امکا  پذیر می شود ... ایا چیزی که در وجود فرد، فراتر از وجود فردی است، همانی 

 . 619وجود فردی ، ولی عمالً در آزمو  ما موجود، به نام جامعه به وی داده شده است. 

 

 سایر نکات:

گذر از امر خاص به )یفا می کند. ادورکیم زاده ی نهمین نسل یک خانواده ی خاخام تبار است. دورکیم. خاخام نمی شود، ولی استاد می شود و هما  نقش را 

 دورکیم یک یهودی الئیک و بی خدا است؛ او فرزند جمهوری سوم فرانسه است.امر جها  شمول(؛ 
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انسدجام  مبسدته هسدتند.یهودیت دینی است که در آ  کمتر از همه خودکشی انجام می شود، چو  محیط اطراف با آ  ها مخدالف اسدت و آ  هدا بسدیار ه

ادیا  نقشی مشترک دارند، به  همه ی "جریا  دریفو  اعالمیه را امضا می کند.   1898اجتماعی و خصوصاً خانوادگی بهترین محافظت در برابر مرگ است. 

 . فعالیت در جریا  یتیم های یهود. "ضروریاتی مشترک پاسخ می دهند و به اهدافی مشترک وابسته اند

 

دیمی قدو همه ی تحقیقات  در تحول اندیشه اش بوده یهایش در مورد اشکال ابتدایی حیات دینی، خط قرمز دورکیم می نویسد که در  1907در نامه ی 

آ  را همچدو  یدک  ومیت را خواندده ویلیام رو برتسدو  اسد "ادیا  سامی" این زمانی است که دورکیم. بازخوانی قرار بگیرندباید با توجه به این مورد  ،اش

ه هما ،از ایان پس ت. از نظر او تغییر داده اس "امر اجتماعی"را به  دخو به بوگله می کوید، دورکیم نگاه 1897. پل الپی در تازه تلقی می کند "کشف"

م تااریخی کاه دارم که کامال با ماتریالیسا اکنون نظریه ایدر همین سال دورکیم به مو  می نویسد:  چیز با دین توضیح داده می شود.

 لکاهنظریه، نه اقتصااد، بد است . در این در تضا بسیار حجیم نیز هست،نقدر علی رغم گرایش عینی اش ساده سازی می کند و آ

  را شکل می دهد.ماتریس امور اجتماعی که این دین است 

 

ی وژه از پدر 1895د. در  تاریخ سوسیالیسدم ننشا  می دهدورکیم، چنین گرایشی را می شود. اما کارهای سالهای بعد  گم 95-1894سال های دستنوشته 

ود که سازماندهی بیمو  فهمیده سثل او دنبل ترمز هایی بگردد که می توانند زندگی اقتصادی را نظم ببخشند. سن سن سیمو  الهام می گیرد و می خواهد م

بدا داخدل  ردی،های ف ودخواهیخو هماهنگ کرد   زندگی اقتصادی نیازمند یک اقتدار دینی است برای دربرگرفتن انتظارات افراد، تسلط بر شورمندی مردم

 البات قابل تحقق. مطو رضایت  کرد  عنصر

 

  اسدت. مقدد  و نامقددی  امور به دو دسدتهطرح کنیم که تفکیک مرا  دین جهانی است. برای حفظ این خصلت باید ویژگی عام با ماهیت یدین پدیده ا

  بده تدوتم را   حق دست زدکالاسانس و گوهر دین در این تفکیک است. چرا همه ی جوامع این تفکیک را می شناسند؟ از جامعه ی استرالیایی گرفته که 

 . مقد  است پرچمکه در آ  مثالً  تا جامعه ی مدر  ،ندارد

هدیچ  هدا یکدی شدود.  آا که بد  آبی  ،موجودات یافت می شودی توتم نماد یک نوع نیروی غیر شخصی و ناشناخته است که در همه  از نظر دورکیم چو 

سم یک بیا  ه است. پس توتمیموجودات وجود داشت پیش و پس از  مشارکت می کنند. این نیرو آدر  موجوداتی ا  را تملک نکرده و همه  موجودی کامالً

 .تعریف کننده ی دین است. این نیرو در میا  مالنزین ها تحت عنوا  مانا شناخته می شود به عنوا امر قدسی  از خاص

 

نیروی واقعدی  هاظر دورکیم، تنمادهایش را قدسی می نامند، می پذیرند؟ چو  از نرا که ن شدهست: چرا جوامع این شکل ناشناخته و پخش ا این پرسشحال 

هدا  روح انسدا  تدا در ،هسدت زیدچجامعه دارای همه  "در شکل یک قدرت ناشناخته جلوه می یابد، خود جامعه است.  آ  ها، که فراتر از افراد است و برای

ه ین اقتدار نه با جبر کافرد دارند.  خدا برای مومنا  است. همه ی جوامع یک اقتدار اخالقی بر همچو  ء خود،احسا  الوهیت را بیدار کند. جامعه برای اعضا

  ".است امر دینی دهنده ی با احترام اعمال می شود. این احترام منشا امر قدسی و توضیح
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 هادورکیمیشناسی دین جامعه

 

 چه کسانی هستند؟« هادورکیمی»

 Célestin Bouglé (1870-1940) 1940-1870. سلستن بوگله

 Hubert Bourgin (1874-1955) 1955-1874هوبرت بورژ . 

 Georges Davy (1883-1976) 1976-1883ژرژ دیوی 

 Paul Fauconnet (1874-1938) 1938-1874 پل فوکونه

 Louis Gernet (1882-1964) 1964-1882لویی ژرنه 

 Henri Hubert (1872-1927)  1927-1872 هانری هوبرت

 Maurice Halbwachs (1877-1945) 1945-1877موریس هالبواکس 

 René Hertz (1881-1915)  1915-1881رونه هرتز 

 Paul Huvelin (1873-1924) 1924-1873پل هوولن 

 Paul Lapie (1869-1927) 1927-1869پل الپی 

 Marcel Mauss (1872-1950) 1950-1872 مارسل موس

 Gaston Richard (1860-1945) 1945-1860یشارد گاستو  ر

 François Simiand (1873-1935) 1935-1873 فرانسوا سیمیاند

  

 مکتب فرانسوی جامعه شناسی1913 =-1898شماره  12: ارگا  گروه. شناسیسالنامه جامعهمجله: 

کتابشناسی رشدته را محصول مذاکره بوگله و دورکیم. بوگله فلسفه خوانده بود و کتابی دراورده بود تحت عنوا  علوم اجتماعی در الما . این سالنامه فقط کار 

تا را معرفی.  از  4200ردند و مطلب را تحلیل ک 4800شماره  12مجله ی بین المللی جامعه شناسی را در می اورد. در این  1893انجام می داد. رونه ورمز در 

 La revueهمکار داشت. اغلب سوسیالیست بودند.  نصف کدار را مدو  هدوبرت و دورکدیم انجدام میدادندد.   43افت کرد و بعد سه سال یکبار.  1907

L’Année  
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امعده شناسدی دیدن طریق مدو  بدا ج در کالژ جامعه شناسی در فرانسه این تئوری دوباره فعلیت می یابد. ژرژ باتای، روژه کییوا، میشل لریس از 30در سال 

اجتماعی. ایجاد  روحدت بخش ام دورکیم اشنا می شوند و می کوشند دوباره طرحش کنند. هر کدام مفهوم امر قدسی را می گیرند. امر قدسی به عنوا  عنصر

جتنداب ناپدذیر اود؟ مسدئله ی کننده ی بافت اجتماعی. مساله ی همه شا : اورژانس اندیشید  به اینکه جامعه ی در حال فروپاشی چگونه هنوز حفظ می ش

ی کشاند. مفهوم سمت دیگری م بود  امر قدسی برای جامعه. مافزولی در مقدمه بر صور در نشر جیبی:  هم جوشی ای که انسا  را به سمت تجمع، رفتن به

 غلیا . که شاخص دورانهای انقالبی و خالق است. 

 ؛ 239سالنامه ی جامعه شناسی 

 :(1913-1898شماره: 12)اولین سری در حیات دورکیم 

 2421909. نیایش241،1903. جادو1899، 240قربانی)و هانری هوبرت(:  مارسل موس. 

 1925کادرهای اجتماعی حافظه. : موریس هالبواکس. 

  :جامعه شناسی قدسی. 1939-1937کالژ جامعه شناسی . 

 (246، لیریس245. روژه  کییوا244.ژا  وال243ژرژ باتای  ). 

 :1935 247عناصر جامعه شناسی دینیقدسی وحشی.  روژه باستید.  

 :1987249جامعه شناسا  باورها و باورهای جامعه شناسا ، 1971248تکوین و ساختار میدا  دینی  پیر بوردیو . 

 (Marcel Maussمارسل موس )

 

                                                           
239 Annee sociologique 

سالنامه جامعه شناسی:گروه   

Célestin Bouglé (1870-1940(. QQQQQQ Bourgin (1874-1955(. QQQQQQs Davy (1883-1976(. QQQQ Qauconnet 

(1874-1938(. QQQQQ Qernet (1882-1964(. QQQQQQe Halbwachs (1877-1945(. QQQQ Qertz (1881-1915(. QQQQQ 
Hubert (1872-1927), Paul Huvelin (1873-1924(. QQQQ QQQQQ )1869-1927(. QQQQQQ Mauss (1872-1950(. 
Gaston Richard (1860-1945(. QQQQQQQQ QQQQQQQ )1873-1935(. 
240 Essai sur la nature et la function du sacrifice. 1899. Avec Henri Hubert. Oeuvres. Vol.1. p.193-324. 

241 Esquisse dube theorie generale de la magie. Sociologie et anthroplogie. Avec Henri Hubert. 

1903..2006. QQQQQQQQQQ.QQ3-138  

242 La priere. 1909. Oeuvres. p. 357-524. 
243 George Bataille 
244 Jean wahl 
245 Roger Caillois 
246Michel  Leiris 

247 Elements de sociologe relgieuse. Paris. Stock. 1997 

248 Genèse et structure du champ religieux, Revue Française de sociologie, 1971a, vol. XII, no 2, pp. 295-

334. 

249 Sociologues de la croyance et croyances de sociologues. Archives de Sciences Sociales des Religions, 

63/1. QQQQQQQ QQQQ 1987Q. QQ. 155-161  

Marcel Mauss (1872-1950) 
 ی دورکیمشناس فرانسوی و خواهرزادهجامعه
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 تهای وبر با دورکیم. راکات و تفاومو : نظریه جادو در شرایط حال. موقعیت نیایش نشانگر چیست؟ قربانی به چه معناست؟ نظریه مو  در مورد قربانی. اشت 

 . 1903جادو: طرح یک تئوری جادو. 

لمدی قبدل از علدم ورت.  جدادو عتئوری مکتب انگلیسی: جادو یک مجموع ائینی مبتنی بر رابطه ای سمپاتی میا  چیزها. بر اسا  دو قانو : همانندی. مجا

نمدی  ها را متداثر کدرد امداناند. می توا  است. وقتی انسانها می بینند که جادو نتیجه نمی دهد فکر کردند که نیروهایی وجود دارد راز امیز که غیر قابل کنترل

 نیایش. قربانی. جادو.« توا  انها را مجبور کرد با جادو.مناسک دینی محصول این مشاهده است

 جادو مربوط به سنت است و نسل به نسل انتقال می یابد. .1

 ائین جادویی کنش سنتی با تاثیری خودزا. .2

 فرق جادو با دین: ممنوعیت جادو و پذیرش اجتماعی دین.  .3

 جادوگر: فوق عادی. قوز دارد. یک چشمی. معلولیت.  .4

 برخی مشاغل  مستعدترند: پزشک. ارایشگر. چوپا . قبرکن. کشیش. .5

 برخی گروهها: موقرمزها. کولی ها. یهودی ها. زنا .  .6

 و می دهد.اجادوگر قدرتش را از سنت می گیرد. اما این قدرت را افکار عمومی تعیین میکند. توانمندی جادوگر را جامعه به  .7

ی گسترش می یابد. ایدن . نیروی غیر شخصی که در یک محیط فوق تجرب2. مبتنی بر باورها 1دین و جادو به سختی از هم تفکیک می شوند. :  .8

ی مشدروع اسدت و جدادو . دین جادو6. جادو محصول دین است نه بر عکس. 4. جادو و دین هر دو پدیده ی اجتماعی اند. 3محیط جامعه است. 

 غیرمشروع.دین 

 ی شوند. وقتی یک دین ازموقعیت دینی خود در می اید، کشیش های این کلیسا که دیگر وجاهت اجتماعی ندارند، به جادوگر بدل م "

 ردازی.ت. نظریه پمتفاوتش در ا دورکیم: دین اصل است. دین امر اجتماعی است. اما جادو، خرده پدیده است و فردی است و در نتیجه شا  اجتماعی ندارد.

 نتیجه گیری:

برخی می گویندد مدو  دیگدر  مرده است. پنج سال بعد از انتشار صور و 1917بعد از اولین جنگ جهانی دین دیگر مسئله ی اصلی مو  نیست. دورکیم در 

میا  ساکره و پروفا  تردید داشت  ال، می گوید مو  نسبت به تمایز رادیک1999حرفی درباره دین ندارد. کامبا تارو در کتابش تحت عنوا  از دورکیم تا مو 

را  مفهدوم دیگدری و در خصوص وجود یک فضای متمایز فعالیت اجتماعی خاصا دینی که کارش مدیریت امر قدسی است. این پرسش باعث شد کده مدو 

 شکل دهد و ا  امر اجتماعی تام بود. اما ایا می توا  گفت که در کار اقتصادی مو  امر دینی غایب است؟ 

وادگی و در عین حال سیاسی و خان در این پدیده های اجتماعی تام کا ما می نامیم بیانگر همه نوع نهادی هست: دینی، حقوقی، و اخالقی. و"می گوید: مو 

ا  و دله انسانها با خددایبامبادله، م   جالب است که اولین وجه پدیده اجتماعی تام را مو  دینی می نامد. در هدیه یا بخشش، یکی از اولین انواع "اقتصادی. 

یجه اگدر مدو  بده دارد. در نت اموات است. قربانی یکی از اشکال بخشش است. بعد ایده ی دورکیم را وام می گیرد که مفهوم ارزش اقتصادی منشایی دینی

 دین نمی پردازد چو  امر اجتماعی تام را کامال دینی می داند.  
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 م تحت تاثیر ماکس و هم الفرد.. اریک فروم: ه1912.14تونیز. ترولتچ. لوکاچ. بلوخ )شاگرد زیمل و وبر( سال های حلقه ی وبر در هایدلبرگ :  زیمل. 

 وبر: دو مفهوم: مدرنیته و جامعه شناسی گروههای دینی.

 مدرنیته: وجه ممتازعقالنیت غربی. افسو  زدایی. سکوالریزاسیو .

 گسترده مربوط به معنا. سکوالریزاسیو : تعریف محدود به جادو. تعریف

 

 جمع بندی بحث مارسل موس

یایش بیشتر کدار نی نسبت به ندر مورد مو  بحث نیایش و قربانی در جلسات قبل مطرح شد و این جلسه به بحث جادو اختصاص دارد. در مورد جادو و قربا

ذشته بداقی ماندده( نی آنچه از گه اساسا چرا خرافات )در لغت به معشده و دورکیم هم روی جادو بیشتر کار کرده است. سوالی که مطرح می شود این است ک

جه جادویی )مجیک و وهم به معنی  باقی می مانند و در اوج عقالنی سازی قر  بیست و یکم جادو وجود دارد. جادو هم به معنی جادو )نمونه ی هری پاتر( و

ادو و خرافده جداشکال جدیدد  می کند چیست؟ ما به شکل خاموش شاهد بازسازی و احیای افسونگرانه( است. اشکال جدیدی که جادو خود را با ا  بازسازی

وا  تدت و این کتاب را مدی توسط مو  و هوبرت نوشته می شود که می توا  این دو را از جمله زوج های جامعه شناسی دانس 1903هستیم. جادو در سال 

بطده ی همددلی و مبتندی بدر را مکتب انگلیسی بر این باور است که جادو مجموعه آیدین و اعمدالیپاسخی به مکتب انگلیسی فریزر و تایلور دانست. تئوری 

 سمپاتی میا  چیزهاست که باعث می شود چیزها در هم تاثیر بگذارند. دورکیم دو تفاوت جدی میا  جادو و دین قائل است:

  است فردیتلقی می شود و  اعمالجادو به عنوا  مجموعه ای از 

  است. امت سازاست؛ امت دارد و  نظریه پردازی، ایدئولوژی و سلسله اعتقاداتدین مجموعه ای از 

ری پاسدخ دهندد. در ا به این تئدودورکیم نتیجه می گیرد دین در ادامه ی جادو به وجود آمده و جادو وجه ابتدایی دین است. مو  و هوبرت درصدد هستند ت

روی شیء انجدام  جاورت اعمالیوجود دارد. بخشی از یک فرد که معموال مو است گرفته می شود و به خاطر قانو  م تئوری جادو قانو  همانندی و مجاورت

ه سمت نیروهدای بیجه نمی دهد می شود  تا بتوا  روی شیء اثر گذاشت. جادو علمی است )چیزی بین علم و تکنیک(، وقتی انسا  ها می بینند که جادو نت

ی کتب انگلیسی دین زمانس در تئوری مپ. فقط انسا  ها می توانند در این نیرو ها تاثیر بگذارند که این تاثیر از طریق مناسک است. غیرقابل کنترل می روند

و مدی خواهندد از  ل تدر مدی شدوندبه وجود می آید که جادو ناکارآمدی خود را نشا  می دهد و دین وجه تکامل یافته ی جادو است. انسا  ها در دین متعاد

ه ما ناتوا  است. دیدن بدود درآورد، اطریق قربانی، شفاعت، توسل و مناسک در دین اثر کنند. جادو وجه کنترل کننده دارد و می خواهد نیروها را به تسخیر خ

 وسخیرش را داشته باشد ته ی نکه دغدغوجود می آید و از طریق مناسک می خواهد این کار را انجام دهد به این معنی که با ا  دنیا رابطه برقرار کند بدو  ا

 در واقع مناسک دینی محصول مشاهده ی ناتوانی انسا  است. ویژگی های جادو:

 ث برده شودجادو مربوط به سنت است که در کار وبر هم دیده می شود؛ وجه انتقالی و وراثتی دارد و باید نسل به نسل به ار 

 ش را از خودش میگیرد نه از جای دیگرآیین جادویی کنشی سنتی است با تاثیری خودزا، تاثیر 

 غیرمشروع جادو از نظر اجتماعی ممنوع است و سلطه ندارد اما دین پذیرش اجتماعی دارد؛ دین جادوی مشروع است و جادو دین 

 )جادوگر فرد فوق عادی یا غیرعادی است که از نظر فیزیکی وجه متفاوتی دارد )غوز جادوگر 

 :برخی مشاغل مستعد جادو هستند  

  ،پزشکی، زیرا در فیزیک افراد تغییر ایجاد می کند 

  ،آرایشگر چو  با مو رابطه دارد و مو در جادو و قربانی اهمیت زیادی دارد 
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  دگذاری کنند،کچوپا  زیرا در طبیعت تنهاست و مشاغلی که در طبیعت تک هستند، می خواهند طبیعت را تسخیر، شناسایی و 

 مستقیم سر و کار دارد،  گورکن و کسی که با مرگ به طور 

  .کشیش به عنوا  عامل میانجی 

 قداتلین   ون غیدر مشدروع برخی گروه ها در این زمینه مستعدتر هستند مانند موقرمزی ها، کولی ها، زنا  و یهودیا  )بده عندوا  دید

نیت ر بخش غیرعقادو زنا  حضرت مسیح. ز  در ادبیات ما سه چهره ی جادوگر، قدیس و روسپی را دارد. مردا  در بخش عقالنیت 

ی  شدیش در جامعدهکهستند و چو  جادو عملی فوق تجربی است زنا  در آ  بیشتر مستعد هستند. در میا  کولی ها جادو گر مثدل 

شدخص امعه و سدنت مجمدر  اهمیت دارد و لی جامعه ی مدر  قدرت جادوگر را اساسی تعریف نمی کند. بنابراین قدرت جادوگر را 

 می کند.

 و جادو از نظر هوبرت و مو  شباهت هایی دارند: دین

 در هر دو باورهایی وجود دارد 

 عیدت خدودزا امعه یک واقدر هر دو نیروهای غیرشخصی وجود دارد که در محیط فوق تجربی بروز می کند یعنی جامعه. از نظر دورکیم و مو  ج

ح می شود ین سوال مطرانداری وجود دارد: جامعه، طبیعت و سرنوشت. است و خودش جداگانه تعریف می شود. زیمل معتقد است که سه منبع دی

سدت و قابدل اکه نسبت جامعه به طبیعت و سرنوشت چیست؟ سرنوشت یک مفهوم غیر تجربی است، طبیعت یک بخش عظیمش ماوراء طبیعی 

 شناخت و کنترل ما نیست، ولی جامعه یعنی خود ما.

 د.جادو و دین هر دو پدیده ی اجتماعی هستن 

سا تبدیل ش های ا  کلیاز نظر هوبرت و مو  جادو محصول دین است نه برعکس. وقتی که یک دین دپوسته می شود )مالکیت را از دست می دهد(، کشی

 به جادوگر می شوند، نظریه ای که می گوید دین جادوی مشروعیت یافته است.

ت یا دیدن؟. در ایدن ادو مهمتر اسه کدامیک، دین یا جادو ابتدا مطرح می شوند؟ این که جسوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چه اهمیتی دارد ک

و هر دو منشاشدا  و دین و جاد زمینه بحثی وجود دارد که به وسوا  ریشه ها یا وسوا  دورکیمی معروف است. همیشه می خوانند بدانند که اولش چه بوده

 ما  رابطه برقرار کنددین زمین و آسبواهد در دنیای استعالئی وارد شود، در آ  تاثیر بگذارد و کنترلش کند، در چیست. انسا  موجودی رو به باالست و می خ

یدایش، قربدانی و اری، بخشش، نکه این کار از طریق جادو، دین و مناسک صورت می گیردو وقتی انسا  از جادو احسا  ناتوانی کرد سعی کرد با تضرع و ز

خواهد با دنیدایی  که انسا  می قت این کار را انجام دهد. ولی اینها جنسش یکی است. منطق جادو و دین هر دو به این شکل استنذر، توسل، التما  و شف

وامع تکامدل یافتده ن مربوط به جکه ا  را نمی شناسد و دنیای غیر رابطه برقرار کند، جادو علمی پیش از علم است که جنبه ی تکنیکش بیشتر است ولی دی

و  ندد و اینکده دیدن اولیدهاب را پیددا کری تر و پیچیده تر است که نظریه، دکترین، آیین و نهاد دارد. دورکیم می خواهد به ریشه ها برسد تا آ  چیز نتر، شه

ری مو  به ما می ابلیت را تئوقکنونی چه ریشه های مشترکی دارند. جذابیت تئوری مو  در این است که دین هر لحظه می تواند به جادو تبدیل شود. این 

لیدل سوسدیولوژیک را ود قابلیدت تحدهد که چطور می توا  امر آسمانی را به زمینی و زمینی را به آسمانی تبدیل کرد. وقتی امر قدسی زمانی و مکانی می ش

 پیدا می کند

سدل پرسشی که در اینجا مطرح است این است که یک مساله از چه زمانی مساله ی یک متفکر می شود؟ بعد از جنگ جهانی اول دین دیگدر مسداله ی مار

آنچه در ند مو  نبود و تنها کتاب او بعد از جنگ، کتاب هدیه ) داد ، دهش( است که یک بحث اقتصادی و مربوط به مبادله است و مو  در آ  مثلثی همان

، مدو  بده ایدن قربانی گفته شد را مطرح می کند و قانو  روابط اجتماعی را داد ، گرفتن و پس داد  می داند. بعد از انتشار کتاب صور بنیانی حیات دیندی

او زیدر سدوال مدی رود و نمدی نتیجه رسید که در مورد دین حرفی برای گفتن ندارد. بعد از جنگ جهانی دوم اما تفکیک امر قدسی و ناقدسیِ دورکیم بدرای 

سدی خواهد تئوری دورکیم را به پرسش بکشد و بدو  نقد تئوری دورکیم، تئوری خودش را عرضه کند. در کتاب هدیه کده نقدد تفکیدک امدر قدسدی و ناقد
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اقتصادی نیست و یک امر اجتماعی تام است  کده بیدانگر همده ندوع  factرا مطرح می کند. دهش خودش یک  امر اجتماعی تامدورکیمی است، مو  

 نهادی است: دینی، حقوقی، اخالقی، سیاسی، خانوادگی، اقتصادی، زیبایی شناختی. او  ابتدا دین را مطرح می کند و در دو چیز تردید دارد:

 تفکیک امر قدسی و عرفی تفکیک نابجایی است 

 نیسدت و  ضای متمایزیو وظیفه اش مدیریت امر قدسی است و نامش دین است. او معتقد است که دین ف یک فضای متمایز اجتماعی وجود دارد

 همه ی حوزه ها با هم برابر است. بنابراین تفکیک دین از حوزه های دیگر را زیر سوال می برد.

کده هدر دهشدی بده  و  معتقد استمایش و مناسک انجام می شود. مو  اولین نوع مبادله را مبادله ی انسا  با خدا و اموات می داند که از طریق جادو، نی

 معنی قبول نیست و زمانی که خدا دهش را پذیرفت، مرحله ی سوم پس داد  است در قالب اجرت، پاداش، خیر و برکت.
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 اول: الکسیس دوتوکویل قسمت

 دین همچون یک ضرورت مدنی

 

نقش دیان در یاک [ به مطالعه ی 1840د1835،]«دمکراسی در آمریکا»دمکراسی چیست؟ این اساسی ترین مساله ی توکویل است. وی، در کتاب خود 

برابری در آن یک می پردازد. از نظر وی، جامعه ی دمکراتیک، جامعه ای است که  ساختار دمکراتیک و همچنین آینده ی دین در دنیای مدرن

میگدردد. بدا  مانع از ایجاد یک قشر ممتااز،  مشارکت همه در امور عمومی پذیرفته و ضمانت میشود و در نهایت پویایی اجتماعی 250است اساسی ارزش

چکی، این حال دمکراسی بر فردگرایی و آزادی مبتنی ست. صرف همزما  منطق آزادی که بر تفاوت استوار است و منطق برابری کده بدر یکدسدتی و یکپدار

 را با تنشهای بسیاری روبرو میسازد.  دمکراسی

ایی بده تقویدت جداه ت است. فردگراز نظر توکویل، پارادوکس  دمکراسی، روحیه ی فردگرایانه از طرفی و از سوی دیگر، تمرکزگرایی و قدرت فزاینده ی دول

بین میبرد و به  ق مدنی را ازاعی میانجامد، احسا  تعلطلبی های شخصی، تضعیف بافت اجتماعی، سست شد  پیوندهای انسانی  و سرباز زد  از تعهد اجتم

ر یک دولت مقتددر، ، با خطر ظهونوعی استعفای مدنی از جانب افراد می انجامد و در نتیجه دمکراسی  که می بایست در مشارکت عموم، ضمانت اجرایی یابد

 ود. رت، دمکراسی خود مولد دیکتاتوری خواهد بدولتی که امور اجتماعی را خود به عهده  میگیرد، روبرو می شود. در این صو

عمومی به وزنده  یابد و افکار یکی دیگر از آفات دمکراسی است. در نظام مبتنی بر انتخابات، نظر اکثریت، تقد  می «دیکتاتوری اکثریت»از طرف دیگر 

امن جلدوگیری از ضداسی را تنهدا طی چو  تشکالت صنفی و احزاب سیای بدل میشود که میتواند، حقوق اقلیتها را پایمال سازد. توکویل، وجود نهادهای واس

ه وجود آورد  احسا  وی دیگر در بسروند تبدیل دمکراسی به دیکتاتوری میداند. این نهادها، از طرفی مانع از انحصار قدرت در دست دولت خواهند شد و از 

ی چدرا کده آزاد سی موفق اسدت،نده ای ایفا میکنند. الگوی آمریکا الگوی یک دمکرامسئولیت، در آموزش مدنی و ایجاد همبستگی اجتماعی، نقش تعیین کن

 میا  جامعه و دولت، مانع از  ظهور چنین خطری هستند.« قدرتهای واسط»انجمن ها و تعدد 

دفاع میکند.  دیدن  نهداد واسدطی  نظریه ی فایده ی اجتماعی مذهب، طرح میشود. توکویل از یک ضرورت مدنیدین، در اینجاست که به عنوا  

رفتار فدردی میا  امر اجتماعی و امر سیاسی است. در سطح اجتماعی،  کارکردی انسجام بخش دارد و از سوی دیگر، با ارزشها و احکامش،  تنظیم کننده ی 

من نمی دانم آیا همده : » 251قی کرد  دمکراسی سهیم میشوداست و ازآ  رو که مذهب به انسانها، امید به آینده، پروژه و تالش مداوم را تعلیم میدهد، در اخال

ادهدای جمهدوری ی آمریکائیها به دینشا  ایما  دارند یا خیر، چه کسی میتواند به اعماق قلب انسانها پی ببرد؟ اما مطمئنم که آنهدا دیدن را بدرای حفدظ نه

                                                           
250 Tocqueville De la démocratie en Amérique, tome2, Paris. 1981. p. 101.  

251 Jean Michel Besnier, dans : , Sociologie et religion, p.48. 
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سبت میدهیم و نسبتا کم به روحیات و عادات توجه میکنیم و از اینرو  به نقدش بنیدادین در اروپا ما امور بسیاری را به قانو  ن» در حالیکه «. 252ضروری میدانند

 «. 253و جایگزین ناپذیر دین، در شکل و ثبات داد  به روحیات و عادات، کم توجهی میکنیم

ا  یک سرچشمه ی اخالق و همچنین یک چشم با این حال، دین در اثر توکویل تنها به یک ضرورت مدنی تقلیل نمی یابد و او به کارکرد مثبت دین به عنو

ر عصدر جدیدد،  انداز امید نیز اشاره دارد. توکویل که خود را غیر مذهبی معرفی میکند، به نقش مرکزی دین در جوامع مدر  توجه داشته و معتقد اسدت کده د

رم، بسط گسترده و شکل جدید امروزی داد   بده دو ایدده ، به نظنوآریهای مدرنها در اخالقشاخص ترین » انجیل همچنا  از نظر اخالقی بارور است: 

در بهره برداری از نعمات این جها ، و به آنها که از  رسمیت بخشیدن حق مساوی همۀ انسانهاآغاز برجسته کرده بود:   ای ست که مسیحیت از هم

گر، اندیش  برابری به عنوا  یک حق، و اندیشده ی همبسدتگی ،  به بیا  دی«254را تکلیف کرد  همبستگی و کمک به محروماناین نعمات برخوردارترند، 

 «.مسیحیت،] در نتیجه[ همچنا  منبع عظیم اخالق مدر  است» به عنوا  یک تکلیف.  

در  آ  بر خالف نظری  مسلط آ  دوره، که حذف دین را نتیجه ی محتوم تکامل تاریخی میدانست ]مارکس، کنت[،  توکویل به جداودانگی دیدن و بازترکیدب

در «. 255دین، همچون  شکل خاصی از امید،  در دل آدمی، همانگونه که وجاود امیاد، طبیعای سات»عصر جدید توجه میدهد.  چرا که وجود 

از اینروست که توکویل را یکی از نخستین منتقددین تئدوری  « . 256بی اعتقادی یک تصادف است و ایما ، وضعیت ثابت و همیشگی انسا » نتیجه از نظر وی، 

 .  257کوالریزاسیو ، که خروج دین را شرط ورود مدرنیته میدانست، خوانده اندس

ن به عنوا  یک از نظر توکویل، انسا  یک حیوا  متافیزیک است و چو  نمی تواند در بی یقینی کامل باشد و هر گونه چشم انداز امیدی را از دست بدهد، دی

وقتی که دیگر اقتداری در حوزه ی دین و در حدوزه ی سیاسدت وجدود نددارد، انسدانها زود از ایدن » عنصر ثابت اتسانشناسانه،  ضامن عظمت فرد می شود: 

سیاسدی تمدام استقالل بی حد و مرز، وحشتزده میشوند، ]...[. از نظر من، مشکل بتوا  تصور کرد که انسا  بتواند یک استقالل مذهبی کامل  و یدک آزادی 

در این دیددگاه دیگدر حقانیدت «. 258انسا  اگر ایما  ندارد بایستی خدمت کند و اگر آزاد است، بایستی اعتقاد داشته باشدعیار را تحمل کند. من فکر میکنم که 

 «. 260بهتر آنست که به نوزایی  ایما  داشته باشیم تا اینکه اصال اعتقادی نداشته باشیم: »259اعتقادات اهمیتی ندارد، مهم داشتن اعتقادات مشخص است.

میدانست، با مقایسه ی دو الگوی جامعه ی اشرافی فرانسه و جامعده ی دمکراتیدک « 261آشتی میا  روحیه ی مذهبی و روح آزادی» یای خود را توکویل که رو

یدن در آغاز سفرم به آمریکا، نخست جنبده ی مدذهبی ا» به تمایز میا  انقالب و دمکراسی و  دو نسبت متفاوت میا  دمکراسی و دین اشاره میکند:  آمریکا،

                                                           
252 Ibid. p. 399. 
253 Tocqueville De la démocratie en Amérique, 1ere tome. dans : le vocabulaire des philosophes.  
III.Philosophie moderne (XIXsiècle) Paris, édition Marketing, 2002.article Tocqueville, p.459 
254 dans : J.P.Willaime, D.Hervieu-léger , Sociologie et religion.Paris, Puf. 2001. P. 38 
255 ibid. p. 51 
256 Tocqueville, De la démocratie en Amérique, vol 1.p.403 
257 Edward Tirakian, « l’exceptionnelle vitalité religieuse aux Etats-Unis : une relecture de Protestant-

catholic-Jew », Social Campass 38, (3), 1991, p.217. 
258 Tocqueville De la démocratie en Amérique, vol II. Paris Flammarion, 1981, p. 31. 
259  Tocqueville De la démocratie en Amérique, 1ere tome, II.9. dans : le vocabulaire des philosophes. 

III.Philosophie moderne (XIXsiècle)Paris, édition Marketing, 2002.article Tocqueville, p.460 
260 Tocqueville De la démocratie en Amérique deuxième tome,III.21. dans : le vocabulaire des 

philosophes. III.Philosophie moderne (XIXsiècle)Paris, édition Marketing, 2002.article Tocqueville, 
p.460 
 نامه به برادرش ادوارد در سال 1843. 6 دسامبر.  261
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یندو را صدمیمانه کشور بود که به چشمم خورد. ]...[، در میا  ما]اروپا[؛ روح مذهب و روح آزادی همواره در دو جهت مختلف در حرکت بودند. در آمریکا من ا

ت روشدنگری و آزادی در آمریکا،]برخالف ایدن تصدور کده بمیزاندی کده پیشدرف« .»262دست در دست هم دیدم: این دو با هم، برزمینی واحد، حکومت میکردند

ه آزادی گسترش مییابد، دین عقب نشینی میکند[، این دین است که مردم را به سوی روشنگری هدایت میکند، این رعایت قوانین الهی ست کده انسدا  را بد

 .  263«سوق میدهد

یدن جددایی ا. در آمریکدا مدی داندد دین و دولتجدایی نهاد اما علت همدستی میا  دین و آزادی و شرط این دوستی را توکویل در  مفهوم قانو  و در 

هایدت غلبده ی نخدونین و در  محصول طبیعی رابطه ی میا  دین و دمکراسی بود، در حالیکه در فرانسه، به دلیل مقاومدت کلیسدا، تنهدا از خدالل مبدارزات

قوق بشر از جانب حخبری نبود،  صار کلیسا و یک دین رسمیدمکراسی بر دین، ممکن شد. در حالیکه در آمریکا، کشوری جوا  با سنتی پروتستا ، که از انح

گیدری بدا کلیسدا و بدش تداریخ درحقوق بشرش توسط پاپ تکفیر شد، و تاریخ انقال ءخدا اعطا شده بود و با روح مذهبی تعارضی نداشت، در فرانسه، اعالمیه

 انقالبی اما به دلیل بود. فرانسه ی از جدانی نهادها و وجود نوعی دین مدنیکشیش ها ست.  ایاالت متحده آمریکا، الگوی همزیستی میا  آزادی مذهبی، شکل

حقدق یافدت و در ترام و طبیعدی حضور بیرقیب کلیسا و سنت دیرینه کاتولیسیسم، نتوانست چنین همزیستی ای ایجاد کند.. در آمریکا دمکراسی در رونددی آ

 یپردازد و اشاره میکندددر آمریکا م تعیین کننده ی پوریتانیسم در شکل داد  به نهادهای دمکراتیکفرانسه در نتیجه ی انقالبات پی در پی. توکویل به نقش 

ینروسدت کده یدل بسدازند. از ادر حقیقت زائرینی بودند که تصمیم داشتند در این دنیای جدید جامعه ای مبتنی بر تعلیمات انج  my flower که کلونهای 

نیز بایسدتی  ست بلکه حکامو از اینرو این  قانو  تنها برای مردم نی سرچشمه ی این قانون خداستمرکزیست و  مفهوم قانو  در پوریتانیسم مفهومی

 از آ  تبعیت کنند:  

تیجده کردندد. در ندر بخش بزرگی از آمریکا، انسانهایی سکونت داشتند که بعد از آنکه از سیطره  پاپ گریخته بودند، دیگر از هیچ اقتدار مذهبی اطاعت  نمی»

کدنم. ایدن  در این دنیای جدید، مسیحیتی را به ارمغا  آوردند که جز با نامگذاری آ  به تحت عنوا   دمکراسی و جمهوریخواهی، نمیتدوانم بهتدر توصدیفش

رسیده بودند و از آنزمدا   مسیحیت، استقرار جمهوری و دمکراسی  در امور را، به نحو  بی سابقه ای تقویت کرد. از اسا ، سیاست و دین با یکدیگر به توافق

 «.  264همچنا  با یکدیگر در توافقند

اق با اشاره به نقش بنیادین دین در جامعه ی آمریکا، از طرفی مساله ی بعد دینی  سیاست را مطرح کرد  و از سدویی  راه مطالعده مفهدوم و مصدد»توکویل  

در آ  تجدد و دین بخوبی با هم کنار آمده اند،  توکویل پیشاپیش به کسانی کده میدا  را هموار ساخت. ]...[ با مشاهده ی جامعه ی نوینی که « دین مدنی»

 «   265نوسازی و تجدد جوامع و افول دین ارتباط برقرار میکردند، پاسخ داد.

انتشدار  1840دومی در  و 1835تحت عنوا  دمکراسی در امریکا توکویل دو کتاب مجزا و مکمل منتشر کرده است. اولین کتاب در دمکراسی در آمریکا: 

ه گوبیندو بددا  مدی بدر نامه هایش یافته است. وی از اولین دمکراسی به اسالم عالقه نشا  می دهد  که بعدها هم در نوشته هایش در مورد الجزایر و هم د

وی بعدها  ا از انقالب بنویسد.ای اخالقی رهمکار وی بود وقتی برای اکادمی علوم اخالقی و سیاسی می خواست پیشرفت نظام ه1843گوبینو در سال  .پردازد

 رئیس کابینه توکویل در وزارت امور خارجه شد. مواضع انها همیشه در برابر هم قرار داشته است.  1849در 

 

 

                                                           
262 Ibid, vol. I, p.401 . 
263 J.P.Willaime, sociologie des religions, Que sais-je ? PUF. 1995. p 13 
264 Tocqueville De la démocratie en Amérique, vol I, p.393392د. 
 جامعه شناسی ادیا . ژا  پل ویلم. ترجمه ی فارسی، عبدالرحیم گواهی. ص 18پیشین. 265
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 مباحث کال :

ت معتفد است.  سی دین و سیاتوکویل از دمکراسی به دین می رسد. متاثر از روسو تست و فرارداد اجتماعی. بر خالف روسو اما به جدای -

توکویدل  از نظر روسو مسیحیت یک دین معندوی اسدت و کاتولیسیسدم ضدد اجتمداعی و بدرای جکهوریخدواهی مضدر. امدا از نظدر

اشد. و دشمن بسا  ها مفید ان "برابری شرایط"کاتولیسیسم در روایت لیبرالی از نظر اجتماعی مفید است. کاتولیسیسم می تواند برای 

ا اما خود و معنویت گر می تواند دمکراسی را اخالفی کند.  توکویل خودش از روسو متاقر است. پاسکالی استدمکراسی نیست.  دین 

ز نظدر او ای نمدی شدود.  . دینی که درگیر مسائل روزمره و سیاسد "دین طبیعی"را اگنوستیک میداند.  او به دنبال جایی است برای 

رعایت می شود.  یست که قانو ه دین نیاز دارد. جامعه ی دمکراتیک از نظر وی جامعه ااستبداد می تواند از دین بگذرد اما دمکراسی ب

ن سدتش. برخدی دیداتوریته دولت محترم است. اما الهی نیست. احترام به رئیس دولدت هدم احترامدی منطقدی و ارام اسدت و نده پر

 دمکراتیک توکویل را شبیه دین مدنی روسو میدانند. 

Notes sur le Coran et autres textes sur les religions 
 توکویل: یادداشتهایی در مورد قران و نوشته هایی دیگر در خصوص ادیان

و شرح بوسیله ی زان لویی بنوا مقدمه  

 پاریس. انتشارات بایارد. 2007266

 )نکات مطرح در کال  که نیازمند تکمیل و بازنگری است(.

 

 معرفی کتاب:

 . کاتولیسیسم.4. مسیحیت. 3. هندوئیسم. 2. اسالم. 1است.بخش تشکیل شده  4این کتاب از 

 

 است. 1838یادداشتهای در خصوص قرا . مربوط به مار  

صفحه از یک  9کتاب(. در مجموع  53کتاب تا  28ده است. )از صفحه شنگاشته  1840-1839یادداشتهایی در خصوص اسالم در فاصله سالهای 

 یدن موضدوع بدرایاصفحه ایی به قرا  اختصاص دارد با اینحال نام کتاب از همین بخش گرفته شدده کده نشداندهنده ی جدذابیت  125کتاب 

 خوانندگا  است. 

فصدل در واقدع حاشدیه  18فصل تشکیل شده است. ایدن  18. که 1838. یادداشتهایی در خصوص قرا . مار  1مربوط به اسالم شامل: بخش 

است. اولین عنوانی که به این بخش داده است: چدرا در  1840تا  1839. بهش دوم یادداشتهایی در خصوص اسالم که مربوط به 2نویسی است. 

برخورد نمی کنیم. عنوا  دوم: کیش مسلما . هنوا  سوم: عدالت. عنوا  چهارم: ضدمانت هدای مسدلمانا . عندوا   267بیاسالم  ما با سازما  مذه

تعمارگرا  چهارم: ریشه های خانوادگی هبدالقادر. عنوا  پنجم: ترکها عاقلتر بودند. عنوا  پنجم: داوری توکویل در مورد عبدالقادر. عنوا  ششم: اس

                                                           
266 Notes sur le Coran et autres textes sur les religions, 

introduits et commentés pas Jean-Louis Benoît. 
Paris : Les Éditions Bayard, 2007, 128 p 
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در خصوص موسسات خیریه، مدار  و  1847  هفتم: علیه غارت بنیادهای خیریه. عنوا  هشتم: خالصه ای از گزارش سال در برابر اسالم. عنوا

 کیش مسلما .  

 

 

 .1846-1841 ، او شروع به خواند  و یادداشت نوشتن بر قرا  می کند. او در این دوره دو سفر هم به الجزایر دارد در1838از مار  

 

. این یادداشتها در آرشیو دپارتما  مانش وجود دارند و توسدط انتشدارات گالیمدارد در مجموعده اثدار 1838در مار   خصوص قرانیادداشتهایی در  -

و روح کلدی قدرا . در  منتشز شده اند. توکویل این بخش را به این ترتیب شروع میکند: نکاتی که مدام تکرار می شدوند 162تا  154صفحات  3توکویل جلد 

در کدالژی در الجزایدر از  1841مده  25نش، توکویل بنا به عادت در خصوص کل جلد اول یادداشتهایی می نویسد و پنجاه صفحه از جلدد دوم. در اولین خوا

 ندارد مسئولی می پرسد که بهترین ترجمه قرا  چیست. پاسخ می شنود که ترجمه های بهتری هم هست اما بهترین ترجمه که واقعا رضایتبخش باشد وجود

شرح و تفسیر را که به فهم متن کمک میکنند نگاه کرد. قرا  یک مجموعه ای است از ایداتی کده اگدر اتفاقدات  6تا  5باید همزما  ترجمه کرد و "چرا که 

ی مردم مسدلمانی اسدت کوچکی را که باعث نزولشا  شده اند را توضیح ندهند، از آ  هیچ نخواهیم فهمید. قرا  منبع قوانین )احکام( ، ایده ها و آداب همه 

  268"که با آنها سروکار داریم.

 

 نمونه ای از این یادداشتها:

تر از عمل صالح. ا  همواره بر: تشویق جنگ مقد . ضرورت اطاعت از پیامبر همچنانکه از خدا. پاداش برای کسانی که اسلحه به دست میمیرند. ایم1فصل 

را  کدم و بدیش قدشا  می دهد. نی اید. فرا  خود را همچو  مسیحیت در ادامه ی ایده های عهد عنیق مدام به یهودیا  حمله میکند و با مسیحیا  کنار م

بشده هدای اسالمیسدم در . محمد پیشگویی های یهدود و مسدیحی را تکمیدل میکندد. ر2همه ی اصول عام اخالقی موجود در تمام ادیا  را داراست. فصل 

ند هارت اسالمیسم را به ابراهیم پیو. ترسیم بهشت. باغهایی با جوی روا  و حوریا . او با م3وعیت ربا. فصل ژودائیسم. روزه ی رمضا . ممنوعیت شراب. ممن

صل بسیار طوالنی است. داستانهای عهدد ف. این 7. فرزندانتا  را از تر  فقر نکشید. فصل 6می زند. ابراهیم پدر اعراب که می گوید کعبه را بنا نهاد....فصل 

. ایدن فصدل 12می بینیم.  فصل  . محمد بسیار از عهدین وام گرفته است  اما بیشتر از عهد عتیق تا جدید. موسی را در هر لحظه اش11صل عتیق است... ف

 داستا  یوسف فرزند بعقوب است. 

 

ه. ...این پیامبر مرا جدب نمدی کندد امدا خوانش قرا  بسیار خسته کننده است اما بسیار اموزند "می نویسد:  1838در همین ماه مار   269در نامه ایی به کرسل

 .  "270جز این نیست به شما می گویم که مرد ماهریست...ساده نیست که معماله ای ماهرانه تر از این میا  معنویت گرایی و مادی گرایی ، ... انجام دهی. قرا 

                                                           
268 O.C.V.2.p.207 
269 Corcelle 
270 O.C.xv.p.98 



130 

 

بندوا انچده را  .. یک مجموعده یادداشدتهایی مدی نویسدد1840بر و اکتبر یادداشتهای توکویل در مورد قرا  در اینجا به پایا  می رسد. دو سال بعد در سپتام

در اسالم است. نظریه ی توکویل اینست: به دلیدل ربشده هدای  271مشخصا مربوط به اسالم بوده است را جمع اوری می کند. اولین بخش در مورد مقام مذهبی

جه مقام مذهبی ندارد. مهمترین ضعف اسالم در درامیختگی مرتبه های متفاوت است کده تاریخی، جعرافیایی و اجتماعی، اسالم دین شبانا  بوده است در نتی

 نتیجه اش تصلب جامعه ی مسلما  است  و ا  را به سمت انحطاطی که توکویل اجتناب ناپذیر می خواند سوق می دهد. 

 

 

 

 1840-1839ر اسالم با مقام مذهبی برخورد نمی کنیم. یادداشتهایی در مورد اسالم. چرا د -

 این بخش با این عنوا  شروع می شود: 

 کشیش، کیش، مقام مذهبی در محمدیسم:  

 

ست کده در اسدالم ود. از اینروبمحمد دین خود را به مردمی ابالغ کرد که  چندا  پیشرفته نبودند. مردمی چادرنشین و جنگجو. این دین خود هدفش جنگ "

دارای عاداتی کم  هکجا نشین بود تعداد اعمال مذهبی کم است و این اعمال ساده است. کیشی پیچیده  و با اعمال مذهبی بسیار ، الزمه اش وجود مردمی یک

 و بیش  ارام هستند.  

در اسدالم،  272چو  کیش تقریبا در اسالم وجود ندارد، وجود کشیش نیز  چندا  ضروری نیست. اما دلیل قوی تری، برای غیبت تقریبا کامل مقام مذهبی مدنظم

وصا ادیانی که  در تخیل انسانها نقش مهمی داشتند، تاثیرشا  را وجود دارد، امری که  در برخورد اول به نظر منحصر به فرد می رسد. چرا که همه ادیا ، خص

 به یمن  وجود یک بدنه ی سازما  مذهبی بسیار منفک از ملت و دارای یک ساخت قوی، بدست اوردند و حفظ نمودند. 

ا  کشدیش شداهزاده، همد شاهزاده اسدت ومحمدیسم دینی است که به کاملترین شکلی دو قوا را در هم امیخته است. به نحوی که کشیش بزرگ، ضرورتا 

 بزرگ است. و همه ی اعمال زندگی مدنی و سیاسی دست کم بر مبنای قانو  مذهبی تنظیم می شوذد. 

 ن بود. دینی، ناممک یبا توجه به این نکته، وجود یک بدنه مجزا، مثال همچو  کاتولیسیم، در کنار جامعه مدنی و سیاسی، برای هدایت جامعه 

و  کمک چنین می تواند بد کته ی مثبت ...است. چرا که  یک سازما  دینی خودش منبع بسیاری ناخوشایندی های اجتماعی است و وقتی   دینیاین یک ن

 وسیله ای قوی باشد، باید ستایشش کرد. 

یگر، علت اولیه ی دما از سویی اایجاد کرد،  اما اگر چنین فشردگی و درآمیختگی ای که محمد میا  دو قدرت بنا نهاد، از سویی این محصول شاخص مثبت را

ملل، مغلدوب  هد شد که ایناستبداد و خصوصا عدم تحرک اجتماعی ای نیز بود که تقریبا همیشه شاخص ملل مسلما  بوده است  و دست اخر هم باعث خوا

 همه ملت هایی شوند که نظامی متضاد انها دارند.
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ب مدذهبی، ی خواهند منصدم، قانو  مدنی و همچنین بخشی از علم عرفی از ا  منبعث شده است، کسانی که چو  قرا  منبع مشترکی است که قانو  دینی

دا  یا مفتی و قضات ه امام، حقوقکدکتر حقوق ، قاضی یا حتی دانشمند شوند، از تربیت واحدی برخوردار می گردند. حاکم در میا  این قشر تحصیلکرده است 

یندی نیسدت...مردم قیقتا مقام دختلف برای کسانی که بدا  مشغولند هیچ مشخصه ممتاری ندارد. پس یک دین وجود دارد اما حرا برمی گزیند. این مشاغل م

زایدر، حتدی رد پدای بایل عرب الجقمسلما  بیشترشبیه اعراب زما  پیامبرند که چادرنشین بودند و به قبایل مختلف تقسیم می شدند. به نظر می رسد که در 

لمده کلدرزه که اسدت.  حتدی حانی به زحمت قابل مشاهده است. در حالیکه در قسطنطنیه، چیزی وجود دارد که به یک سلسله مراتب دینی شدبییک بدنه رو

clerge ..در زبا  عرب وجود ندارد 

 کیش مسلمان: -

. نه مسجدی هست و   وجود نداردشهرها، کیش مسلما مراسم بسیار ساده هستند و شامل عبادت و وعظ است...مساجد باید در متن جامعه بنا شوند...خارج از

 نسبت میدهد. نه منصی مذهبی. مردم به مارابوها واگدتر شده اند...شخصیتهایی بدو  ویژگی مشخص جز انچه که محیط پیرامونی به انها

 

 عدالت: -

 بنای عدالت در کشورهای مسلما  و مشخصا در الجزایر.

نیست. عدالت مشخصا به نام خدا اعمال می شود و نه به ندام پدرنس.   273سلما  به هم امیخته اند...عدالت بک حق رگالیندین و عدالت همواره در کشورهای م

دینی تبعیدت مدی  قوانینش در متن قانو  مدنی نیست بلکه در قرا  و تفسیر ا  است...چو  عدالت و دین با هم درامیخنه اند، مسلمانا  از احکام  بااحترامی

 امی که در جای دیگر مشاهده نمی شود. کنند، احتر

 ریشه های خانوادگی عبدالقادر: -

حندرام ابو می نامند اغلب از انها که مارامنشا مهمترین اشرافیت عرب در دین است... انسانهایی که پیشتر،  با زهد و علم خود به تقد  اشتهار یافتند. این انس

از جملده  عبددالقادر آدمدی سدت...از یک مدارابو ..اقای عبدالقادر به یکی از خانواده های مارابو تعلق دارد و خود نیاطرافیانشا  برخوردارند و تاثیر زیادی دارند.

هزاده را کمتر مدی یرونی اش، شانادرترین و خطرناکترین نوع ادمهاست. ملقمه ای از تعصب صادقانه  و ساختگی، نوعی کرامول مسلما ، در همه ی اعمال ب

ندوا  مفسدر قدرا ، ندد. او بده عنها عمل مدی کبینیم تا قدیس را. او مدام خود را تحت لوای منافع دینی پنها  می کند منافعی که به قول خودش در جهت ا

ست. تنفر دیندی او او به افزایش درحالی که قرا  بدست دارد، می بخشد و محکوم میکند. او از اصالح حرف می زند و از اطاعت. تواضعش همراه با قدرتش ر

و درت اوست. در نتیجه اظر کرد  از قرد  این نفرت به معنای صرف نرا آفریده است. این تنفر، او را بزرگ کرده است. این تنفر، او را حفظ میکند. خاموش ک

ه ه صلح، که قبایل را بدندازد، چرا کاهیچگاه این نفرت را از بین نمی برد. بلکه بر عکس، مدام شعله ورش می کند و همواره، پنها  یا آشکار، جنگ براه می 

 ."دارد، از بین خواهد بردغریزه ی طبیعی شا  برمی گرداند، تفنگی را که او در دست 

 علیه غارت بنیاد های مذهبی:-

                                                           
273 Regalien  

rex, regis, roiاز کلمه ی التین  اصطالحی تاریخی است به معنای انچه به سیادت مربوط است.سیادت مردم یا شاه بسته به نظام سیاسی. در نتیجه   
 مجموعه کارکردهایی که  در حیطه دولت است. 
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ژوئیده  9اشدته باشدند. ا مسدلمانا  دتوکویل بارها در خصوص مساله ی الجزایر واکنش نشا  داد. او از دولت فرانسه خواست تا رفتاری عادالنه تر و حقوقی ب

دولتی  لمانا   را توسط سازما  هایاو با حرارت  غصب نیمی از اموال و منابع مس  الجزایر مذاکره می کرد، 1848، زمانیکه دولت در مورد بودجه سال 1847

یش ستعمار را در برابدر کدور او توحش ااستعمار، افشا می کند و اشاره دارد که اینکار موجب ایجاد فقری شده است که او ترسیم ناپذیر قملمداد میکند. همینط

 ین می برد، بدور از تمد  ارزیابی می کند:مسلمانا ، که غنای مردم الجزایر را از ب

ه ی بناهایی ور انهاییم، هموقتی مسلمانا  می بینند ما که خود را شاخص ترین ملت متمد  می دانیم، ما که مدعی صدور تمد  به کش" :1847ژوئیه  9

وقع دارید که چه حسی تها می کنیم، رب می کنیم و مدارسشا  را را که  میراث فرهنگ گذشته انهایند، از بین می بریم، وقتی می بینند که معابدشا  را تخری

ر حتدی مسداجد و آور اسدت. اگد نسبت به حکومت ما بیا  کنند؟ نتیجه ی عمل ما، آنها را منزجرمیکند و وسیله ای که بکار مدی گیدریم، از نظدر انهدا شدرم

سه تا این حدد سدخیف رگی چو  فرانآمد، اما انها چه فکری می کنند وقتی  ملت بزمدارسشا  را بزور تصرف می کردیم، باز برای انها قابل فهم به نظر می 

ده شدی فقرا در نظر گرفته لی را که برامی شود که  اینکارها را به شکل مخفیانه و پنها  انجام دهد، و بی آنکه جسارت اعالم آ  را داشته باشد، بخشی از پو

  "نید.دتا  قضاوت کحروم میکند  تا گنجینه ی خود را با چند هزار فرانک بیشتر، پر کند. خوبود را تملک میکند، کشیشا  را، مدار  را  م

ن دلیدل فرانسده را ست. او به ایدااست، با اینحال یک تمد   "ناکامل و عقب افتاده "از نظر توکویل هیچ شکی نیست که جامعه ی مسلمانا  افریقا، تمدنی 

یی کرد  اسالم، یدک ظر وی، اروپان. از "ظم تر، جاهل تر و وحشی تر از زمانی کرده است که هنوز ما را نمی شناختندبی ن"محاکمه میکند که  این تمد  را 

 احیا شود. اشتباه است. چرا که اسالم خود مولد یک تمد  بوده است و این تمد  است که می بایست در  امپراطوری فرانسه، تقویت و

 

 نامه ها:

  274کنش توکویل بعد از مطالعه ی قرا . نامه به پسر عمویش لویی دو کرگورلی:اولین وا1838مار   21 -

نگاهی دقیق، من در حال مطالعه ی زندگی محمد و قرا  هستم. این خوانش نهایی، یکی از بی تابترین و آموزنده ترین کارهای قابل تصور است. چرا که با "

یروانش را کشف کرد. این خوانش یک در  تمام و کمال هنر پیامبری است و آ  را قویا به تو توصدیه می توا  به سادگی همه ی رشته ها یپیوند پیامبر با پ

توانسته است بگوید که این کتاب، پیشرفتی به نسبت انجیل است. از نظر مدن هدیج ندوع مقایسده ای ممکدن  275می کنم. من نمی فهمم چطور الموری سییر 

طرز عجیبی سرنوشت های متفاوت مسلمانا  و مسیحیا  را نشا  می دهد. از نظر من، قدرا  جدز یدک سدازش  نیست و فکر می کنم تنها خوانش قرا ، به

چده مدی گویندد، نسبتا ماهرانه میا  مادی گرایی )ماتریالیسم( و معنویت گرایی )اسپریتوالیسم( به نظر نمی رسد. محمد، بده سدوداهای ابتددایی انسدا ، چنان

را، یعنی یکسری مفاهیم بسیار پاالیش شده را، نجات دهد و آرام آرام وارد کند،  تا اولی ها ) سوداها(، دومی ها )مفاهیم( را حفدظ  امتیازاتی داد تا بتواند اصل

  بیشدتر عیداکنند }و بدینگونه{ بشریت، معلق میا  آسما  و زمین، نسبتا پیش رود. این نگاه فلسفی و بی غرضانه قرا  است. و اما بخش خودخواهانده آ  

جهاد )جنگ مقد ( اولین عمدل صدالح "، که "اولین تکلیف دینی ، تبعیت  کورکورانه از پیامبر است "است، که  "ایما  نجات بخش"است. این نظریه که 

و  "خشدن"شات ... همه ی این نظریه ها که  معلوم است چه نتیجه ی عملی در بردارند، در هر صفحه  و تقریبا هر کلمه ی قرا  یافت می شود. گرای"است

قرا ، چنا  به چشم می آیند که درک نمی کنم  اگراز نگاه هر عقل سلیمی پنها  بمانند. قرا ، پیشدرفتی بدر شدرک اسدت چدرا کده از الوهیدت،  "276نفسانی"

                                                           
274 Louis de kergorlay 
 الموریسییر، در الجزایر خدمت می کرد و تسلیم شد  عیدالقادر را در 1847 دیده بود . او به سنت سیمونی ها نزدیک بود و یکی از دوستا  مشترک  275
 توکویل و کرگورلی بود. 

Louis Juchault de Lamoriciere. 185-1865  
276 sensuelle 
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برمدی انگیدزد،  و  277عصدبات را مفاهیمی واضح تر و حقیقی تر ارائه می کند و نگاهی وسیع تر و روشن تر نسبت به وظایف عمومی بشریت داراست. اما قرا ، ت

ه می داد نسبتا آزادانه از این رو، نمی دانم که از شرک، که نه نظریه اش و نه سازما  مذهبی اش، انسانها را تا این حد تحت فشار قرار نمی داد و به انها اجاز

یم را اعمال کرد که  فکر می کنم، از همه نظر  بیشتر مضدر بدود تدا پیش روند، آیا شر بیشتری ایجاد کرد یا خیر. در حالیکه محمد بر نوع انسانی، نیرویی عظ

 278"نجات بخش.

 

: من قرا  را بسیار مطالع کردم. خصوصا به دلیدل موضدع مدا در برابدر مدردم مسدلما  الجزایدر  و در تمدام 1843اکنبر  2  نامه توکویل به گوبینو: -

 279"شرق.

توانم مانع از این تصور شوم که شما در برابر اسالمیسم منصف نیستید...راست است که مدن عاشدق نمی  ": به توکویل 1843نوامبر  18گوبینو در  -

 .280"اسالم بوده ام و یک مسلما  خیلی خوب بودم

بدر سدرم  هبا جسارت می گویم که از این گرایش به خود می بالم، اما مدتهاست که دیگر تمام شده است و می ترسم هیچگاه به شما مراجعه نکنم تا عمام"

بتوانم خدود را از آ  بگذارید، در عین حال که باید اعتراف کنم، اینکار برایم فوق العاده خوشایند خواهد بود و اما در خصوص ختنه، همواره مصمم بوده ام که 

  281"معاف کنم.

 

وستانم می اندازد که در آفریقا دیدمش و محمدی شده به نظرم می رسد به اسالمیسم عالقه مندید. این عالقه مرا به یاد یکی دیگر از د":پاسخ توکویل -

 282"بود.

 1858تا  1855در این زما  گوبینو در سفارت فرانسه درتهرا   کار می کرد. از  :1855نوامبر  13نامه به گوبینو: 

ادهایی که در ا  سیر کرده اید را بده چده چیدز شما اکنو  در متن جها  اسیایی و مسلما  هستید. کنجکاوم بدانم انحطاط ظاهرا توقف ناپذیر و سریع این نژ

قبال به لدرزه  نسبت می دهید. انحطاطی که تاکنو  بخشی و بخشهایی دیگری از آنها را نیز به زیر سلطه ی اروپای کوچک ما دراورده است. اروپایی که انها

.ترکها به کنار، اما شما امروز در میا  ملت مسلمانی هستید کده اگدر انداخته بودندش. پس ا  کرمی که این پیکره ی عظیم را از درو  می خورد کجاست؟ ..

اده است؟ ایدا حرفهای مسافرا  را باور کنیم، باهوشند و حتی باریک بین و ظریف. چه کسی این ملت را از قر  ها پیش به این انحطاط جبرا  ناپذیر سوق د

یکه انها توقف کرده بودند؟ فکر نمی کنم. من فکر می کنم که حرکتی در کار بوده است اما  از مساله فقط بر سر تعادل است؟ اینکه ما پیشرفت کردیم در حال

. شاید. امدا قبدل از اینکده چندین اتفداقی 283دو طرف. حرکتی در دو جهت مخالف. شما می گویید که روزی ما شبیه ا  التی خواهیم شد که جلو چشم شماست

و  انسا  که چند قر  پیش تقریبا بی سر پناه در جنگلها و باتالق زندگی می کردند، قبل از صد سال، تغییردهنددگا  بیافتد ما اربابانش خواهیم شد. چند میلی

                                                           
277 Passion 
278 OC.Bmt.V.p.354.o.c.xiii.2.PP.28-29 
279 OC.IX.p. 69. Lettres de Tocqueville. 2 octobre 1943.  
280 OC.IX.p. 71 
281 OC.IX.p. 71 
282 OC.IX.p. 69 

 .یده بودوبه اسالم گر -در زما  سفر توکویل به الجزایر یکی از دوستانش، افسری که سنت سیمونی بود و یک کادر عالیرتبه  استعمار 
 هندو ها.  . که در آ  می گوید ایرانی ها بیشتر شبیه اروپائیا  هستند تا ترکها و عربها و1855ژوئیه  7اشاره به نامه توکویل از تهرا . در  283
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برابرشدا  تداب جهانی خواهنذ شد که در ا  زندگی میکنند و اربابا  نوع خود. هیچ چیز به این اندازه از پیش روشن نیست.. در پهنه ی زمین، هدیچ چیدز در 

 »  284داشت. هیچ تردیدی در این باب ندارم. مقاومت نخواهد

 

 1844.285مه  29نامه به ریشارد میلنس در 

ه اسدالم در شما فقط به  نظرم مثل المارتین شده اید زمانیکه از شرق برگشته بود. کمی مسلما  تر از حد مناسب. من نمی دانم چرا این روزهدا گدرایش بد"

دهد. من اما احسا  می کنم برخوردم با اسالمیسم تاثیراتی عکس گذاشته است. ) شما میدانید که از خالل یکسری از روح های متشخص خود را نشا  می 

که بیش از پدیش در مساله الجزایر مت هر روز با نهادهای محمد برخورد داریم(. به میزانی که این دین را بیشتر شناخته ام، بهتر فهمیده ام که که انحطاطی 

اسالم را در برمی گیرد، ریشه در این دین دارد.  محمد  فقط این اشتباه را کرد که پیکره ی نهادهای مدنی و سیاسی را بده یدک بداور  برابر چشما  ما جها 

در یدروانش را دینی پیوند زند، و بدین ترتیب عدم تحرکی را که در طبیعت سعودیا  است را به نهادهای سیاسی و مدنی تحمیل کرد، اما این کافی بدود تدا پ

مدت زمانی مشخص، نخست در موقعیتی فرودست بکشاند و سپس به شکستی اجتناب ناپذیر سوق دهد. عظمت و تقد  مسدیحیت، در ایدن اسدت کده بدر 

   286"عکس، ملکوت خود را تنها در حوزه ی طبیعی ادیا  گستراند و دیگر حوزه ها  را به جنبش های ازادی روح انسانی واگذار کرد.

 

 طالق قدرتی خاص خود به استبداد به نظرم به بدا  حیثیتی می بخشد که شایسته اش نیست. استبداد به تنهایی نمی تواند هیچ چیز را پایددارمونتسکیو با ا"

 287"نگاه دارد. وقتی نزدیکتر مگاه کنیم متوجه می شویم که  انچه که تا مدتها باعث شکوفایی دولت های مطلقه شد، دین است و نه تر ! 

 

 

 الس:نکات ک

 صفخه اش به اسالم اختصاص دارد، یادداشتهایی در خصوص قرا  است. 10چرا نام این کتاب که تنها  -

 تفاوت موضع توکویل و روشنگری که اغلب از اسالم دفاع می کردند تا مسیحیت کلیسایی را بکوبند. -

 مقاله ی ولتر در دایره المعارف دیدرو در خصوص پیامبر اسالم:    -

 . 1736فاناتیسم یا محمد پیامبر، تراژدی  نوشته شده در سال 

الم شدد. بعدد ولتر پس از نمایش این نمایشنامه در لیل و پاریس بالفاصله توسط راهبا  نقد شد و به جرم بی دینی دادگاهی شد و نمایشنامه اش ممندوع اعد

ای ما بد است، برای هم عصرا  خودش بسیار خوب بودو تازه دینش از این هدم بهتدر اگر کتاب او برای زما  ما و بر"نوشت:  1748مقاله ای دیگر در سال 

نه! معجزه محمد، از ایدن دسدت معجزاتدی کده در یدک دهده " می نویسد:1977در  . 288بود. باید اعتراف کرد که او تقریبا تمام اسیا را از بت پرستی نجات داد

نبود. دین او عاقل است، جدی است، پرهیزکار است و انسانی است: عاقل است چو  به این جندونی کده انجام می دهند و صد سال بعد از ا  حرف می زنند، 

منوع می باعث می شود برای خدا شریک یا شرکایی قائل شود دچار نمی شود. عاقل است چو  راز و رمزی ندارد. جدی است چو  قمار و شراب و الکل را م

                                                           
284 O.C.IX.pp.243-244 
285 Richards Monckton Milnes, 1809-1885.  

286 Tocqueville, Œuvres complètes, Gallimard, VI, 3, p. 87. 
287 D.A.premier partie. Chapitre 5 

288 1748.tome IV des Oeuvres de Voltaire. 
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صادر می کند. پرهیزکار است چو  تعداد بسیار همسرانی را که همه ی شاهزادگا  شرق بدا  عادت داشتند را به چهار  کند و پنج بار در روز فرما  عبادت را

ل را نیدز تا محدود می کند، انسانی است چو  به ما فرما  زکات را می دهد، فرمانی که از حج سختگیرانه تر است. به همه ی این مشخصات، حقیقت تساه

  .289"بیافزایید

اغلدب پدذیرا و  ندد. شخصیتشدا امحمد برای ما به عنوا  مردی لطیف، حسا ، وفادار، و خالی از تنفر جلوه می کند. احساساتش صدادقانه  "نست رنا : ار 

 خوشایند است. 

 

 ط کشورهای مسلما .. مساله ی واحد: اانحطا1897-1838مال جو سید  1892 .-1823با ارنست رنا   1859-1805همزمانی توکویل

 : آغاز استعمار الجزایر1830

 تسلیم شد. شاگرد ابن عربی. 1847. پدر ملت الجزایر. 1883-1808عبدالقادر:

 ا نوشته های مستقل. تیادداشتهایی در خصوص قرا  بیشتر یادداشت است -

ی دینی  قرار داشت. فردگرایی، ماتریالیسدم و : وعده ی دمکراسی که مبنای انقالب بود در برابر سیستم ها "افسو  زدایی جها "تز مارسل گوشه در کتاب 

درسدت بدرخالف ایدن تدز اسدت. از نظدر وی  تدز توکویدل 290الئیسیته، دین را از حوزه ی عمومی بیرو  راندند. در نتیجه دمکراسی و دیدن تطبیدق ناپذیرندد. 

که همه مردم را در برابر خدا برابر می پندارد، همه ی شهروندا  مسیحیت  "دمکراسی مبنای ایده ی برابری خواهانه ی خود را در متن پیام انجیلی می یابد. 

 ."291را نیز در برابر قانو  یکسا  می پندارد

آزادی در دین، زمینه ی مبارزات و پیروزی ها،  "آمریکایی در اینست که روح دین و روح آزادی را در هم آمیخته است: -از نظر وی ویژگی ممتاز تمد  آنگلو

  292سرچشمه ی الهی حقوق خود را می بیند. ازادی دین را همچو  حافظ آداب و رسوم، آداب و رسوم را همچو  ضامن قوانین میداند. گهواره ی کودکی،

بدر  توکویل وحدت روح دین و روح آزادی را ستایش میکند اما جدایی کلیسا و دولت را ضروری میداند چرا که این تفکیدک نشدانگر سدلطه ی قددرت یکدی

یکی از رویاهای من، تالش برای اشتی داد  روح ازادی و روح دین است، جامعده ی جدیدد و  "ارزات عقیدتی جاری در اروپا متاسفش میکند. دیگریست. مب

 ."293دین

دائماً  ،کرد دگی سیاسی کناره گیریکه از زن 1851. توکویل، با اکثریتی عظیم، به سمت نمایندگی ولنی، انتخاب می شود. وی از این تاریخ تا سال 1839سال

  ا پیشنهاد می کندبه الغای بردگی در مستعمرات ر ی مربوطاز همین ناحیه انتخاب می گردد . وی مخبر کمیسیونی می شود که الیحه

                                                           
289 « Il faut prendre un parti » (1772), dans Oeuvres complètes de Voltaire, Voltaire, éd. Moland, 1875, 

t. 28, chap. 23-Discours d’un Turc, p. 547 
290  Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde, Une histoire politique de la religion, Paris, 

Gallimard, 1985.  
291 Tocqueville, De la démocratie en Amérique, in Œuvres complètes, Pléiade, T2, p. 13. 
292 Tocqueville, De la démocratie en Amérique, in Œuvres complètes, Pléiade, T2, p. 48. 

293 Notice, p. 910, in Tocqueville, De la démocratie en Amérique, in Œuvres complètes, Pléiade, T2.  
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ود نمی پرسد که از خ نوا،  توکویلبتوکویل وارث فالسفه ای چو  بنژمن کنستا  و نکر است که روشنگری و دین را همراه هم میدیدند. اما به قول ژا  لویی 

ندد کده توکویدل کا، اشاره می چه شد اسالم به یکی از پرعظمت ترین تمد  های جها  بدل گردد. با این حال توکویل خود یک مسیحی نبود. ژا  لویی بنو

فسانی قدرا ، نایشات خشن و گر "یک اگنوستیک بود. درک توکویل از اسالم کامال متاثر از پیش داوری های دوره ی قرو  وسطی در باره ی اسالم است: 

 .36ص  "چنا  به چشم می ایند که از چشم هر عقل سلیمی نمی توانند دور بمانند

را جانشین اشکال  د اشکال دینیتوکویل در سفرش به آمریکا بود که به اهمیت دین در جامعه ی دمکراتیک پی برد. راه حل فرانسه ی انقالبی که می کوشی

 ، به نظرش درمانی بدتر از درد می رسید. سکوالر و ایدئولوژیک کند

 

 نقد نظریات توکویل:  

خود نمی پرسد که اگر  وکویل وارث فالسفه ای چو  بنژمن کنستا  است که روشنگری و دین را همراه هم میدیدند. اما به قول ژا  لویی بنوا،  توکویل ازت -

 گشت؟  گذشته منجر به ظهور یکی از پرعظمت ترین تمد  های جها  اسالم عامل انخطاط جوامع مسلما  بوده است، پس چرا در قرو 

نا  به چشم مدی چگرایشات خشن و نفسانی قرا ،  "م کامال متاثر از پیش داوری های دوره ی قرو  وسطی در باره ی اسالم است: درک توکویل از اسال -

 نگ مقد  وحود داشت. جاده از کلیشه هایی که در مورد جهاد به معنای . یا استف36ص  "ایند که از چشم هر عقل سلیمی نمی توانند دور بمانند

 حزایز است و نه کل کشورهای اسالمی. مثال های توکویل مشخصا از جامعه ی ال -

ستگی به شرایط توکویل در خصوص دین و مسیحیت رویکردی کامال جامعه شناختی دارد و مثال اشاره می کند که دین با دمکراسی در تضاد ذاتی نیست، ب -

امدا در خصدوص اسدالم وی  294سیاسی و تاریخی و اقتصادی دارد:در فرانسه که دین و دولت درامیخته بودند، دین با دمکراسی  در تضاد بدود و در امریکدا نده!

اسدالم در دوره ای دیگدر و در چنین رویکردی ندارد. به تصلب و انحطاط جوامع مسلما  در زما  خودش اشاره می کند اما فراموش می کند به اوج عظمت 

توجه نکرد  به شرایطی دیگر اشاره کند. در نتیجه اگر مطالعه آموزه های اسالم را هم به رویکرد ذات گرایانه ی توکویل در خصوص اسالم نسبت ندهیم اما 

می توا  در تحلیل توکویل در خصوص اسدالم بددا   اشکال و نتایح متفاوتی که همین آموزه ها در شرابط مختلف به خود می گیرند، یکی از نقدهاییست که

 اشاره کرد. 

 

 وجوه جامعه شناختی رویکرد توکویل: 

ین عدم، معندا بخشدی و ارکرد دین: تاثیر پاسکال: عمر انسا  در زما  محدود است. او به عدم پی میبرد و از ا  به وحشت می افتد. کارکرد دین توضیح اک-

 ند. یکولت ایحاد مدین  یک نظارت اجتماعی بر افراد ، خانواده و د"تقلیل تر  انسا  است. انسا  و جامعه به یاورهای دینی نیازمندند. 

                                                           
 در فرانسه، " به نظز می رسید که برای حمله  به نهادهای دولتی  ضروریست تا با نهادهای دینی، با کلیسا مبارزه شود. کلیسا که مبنای مشروعیت  و 294

. دمکراسی. "الگوی سیاست بود. در اینحال کلیسا اولین قدرت سیاسی بود II.   33ص .  



137 

 

بیله سداختاری قساده است.  تاثیری که دین از محیط اجتماعی خود می گیرد: چادر نشینی یا شبانی الزمه اش دینی است که دارای کیش و ائینی -

 تفکیک پذیر ندارد ... 

 ."ده استشدین شکل و زبا  خود را )نه پیامش را( از زمینه و نظام سیاسی ای می گیرد که در آ  متولد  "اشاره به اینکه  -

 تاثیراتی که دین در نتیجه پیوند با نهاد خانواده یا نهاد سیاست می پذیرد: پایداری یا قدرت؟ -

-  

 ( در خصوص دین1835گزیده هایی از کتاب دمکراسی در آمریکا ) -

 (1347ترجمه ی رحمت اهلل مقدم مراغه ای، تهرا ،چاپ اول،) -

-  

ز دنیدای دیگدر ابیم وامیدی  است ولی از نظر جامعه موضوع حقانیت بالاثر است زیرا جامعهاگرچه برای فرد حقانیت مذهب دارای اهمیت بسیار " -

اد جامعده همگدی یدک   است که افدرندارد. آنچه برای جامعه اهمیت دارد مساله ی حقانیت مذاهبی که افراد بدا  معتقدند نیست، بلکه از نظر جامعه مهم آ

 (591.)توکویل،"مذهب را بپذیرند

-  

ضع خانواده نسق داد  و میتوا  گفت آنست که در ایاالت متحده مذهب هدایت اخالق را به عهده گرفته است و مذهب از راه نظم و چیزی که" -

 (592)توکویل،"هاست که اسا  مملکت را ساما  داده است.

-  

، آمریکا کشوری ند به تحقیقایجاد می کن رآمریکا مذهب توانسته است سلطه ی خود را بر روح وروا  زنا  تامین کند وزنا  هستند که اخالق " -

 (593)هما ،"است که درآ  عالقه ی زناشویی بیشتر از هر کشوری مورد احترام قرار دارد.

-  

کا هیچگاه مذهب نکه در آمریدر عین حال که قوانین آزادی کامل برای ملت فراهم کرده است، مذهب در مقابل افراد چو  سدی قرار دارد. با آ" -

ه مذهب ذوق و شدوق ا درست است کقیم در امر حکومت بر جامعه دخالتی نمی نماید، با این حال باید آ  را از ارکا  اساسی مملکت شناخت. زیربه طور مست

ظر مین نقطه نمذهبی از ه ا به معتقداتآزادی را درمردم ترویج نمی نماید.لکن به طرز عجیبی استعمال و امکا  استفاده از آزادی را تسهیل می کند.آمریکاییه

 د؟لبی دیگرا  با خبر شوقاز مکنونات  توجه دارند.البته من نمیدانم که آیا همه ی آمریکاییها به مذهب ایما  و اعتقاد دارند یا نه؟ زیرا کیست که بتواند

یدک  ک حزب و یدایر اطمینا  قطعی دارم که همه ی آمریکاییها معتقد هستند مذهب برای حفظ اسا  جمهوریت الزم و ضروری است این نظ -

 (596-595)هما ،"طبقه ی معین نیست. بلکه این یک نظر عمومی ملت است ودر تمام طبقات این نظر وجود دارد.

-  

ریکا به مقاصد وجه مردم آمتمی بینیم همواره در آمریکا آتش تعصبات مذهبی در کانو  وطن پرستی زبانه کشیده است. اگر شما تصور کنید که " -

صودشدا  را سدوال هبی نظدر و مقدنیاست مرتکب اشتباه شده اید. توجه به عالم باقی جزیی از مقاصد آنهاست. اگر شما از ایدن مبلغدین مدذمذهبی برای آ  

 (597)توکویل،"کنید،آنقدر از نعمات این جها  داد سخن میدهند که غرق در تعجب خواهید شد.

-  

ب احتیداج یشدتر بده مدذهاند. جمهوری های دموکراتیک از هر نوع حکومت دیگدری باستبداد است نه آزادی که خود را از مذهب بی نیاز می د" -

ملتی  وباهی امیدوار گردید. ی جامعه از تدارند.اگر در هما  حال که قیود سیاسی از میا  برداشته می شود،  قیود اخالقی ایجاد نگردد، چگونه می توا  به رهای

 ( 599)هما ،"ار نباشد با او چگونه می توا  کنار آمد؟که حاکم بر وجود خویش است اگر تسلیم پروردگ

-  

بدر مدن آشدکار  ادامه یافت هنگام ورود به آمریکا ابتدا صورت و جنبه ی مذهبی این مملکت نظر مرا به خود جلب کرد.هر چه اقامت من بیشتر" -

 (600)هما ،"گردید که نتایج سیاسی بزرگی از این وضع نتیجه می گیرد.

-  
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 (591)هما ،"حالی که درباره آزادی ساکت است به بهترین وجهی هنر آزاد بود  را به مردم می آموزد.مذهب در هما  " -

-  

ی میلی نشا  بحیات مطلق  ولذایذ ناپایدار جها  هرگز برای قلب بشر کفایت نمی کند. در میا  همه ی موجودات تنها بشر است که به زندگی " -

و را متوجه دنیدای ه مدام ذهن اکاست.بشر وجود را تحقیر می کند واز عدم هرا  دارد،این تمایالت متضاد است می دهد و خواستار زندگی و حیات جاودانی 

نمدی تدوا   خداص از امیدد یدیگر می کند. ومذهب است که او را به عالم باقی راهنمایی و هدایت می کند، بدین جهت است که مذهب را چیزی جز جلوه 

سرگردانی فکری  ت مذهبی نوعیامید برای قلب بشر ضروری است، مذهب نیز ضرورت دارد. دوری جستن افراد از قبول معتقداشناخت. و به هما  اندازه که 

شر وجدود دارد بجذبه ای در  وو تجاوزی است که افراد نسبت به طبیعت خویش روا می دارند. زیرا به طور فطری همیشه نسبت به این گونه معتقدات کشش 

 (603-602،)هما "بی ایمانی اتفاقی است )یک تصادف است( و ایما  و اعتقاد برای بشر یک امر عادی و همیشگی است.که می توا  گفت 

 

 

  روبرت بلال. «دین مدنی در امریکا»معرفی مقاله 

 

 وم دوره ی ازمایش. . دوره ی س4. دین مدنی امروز. 3. جنگ مدنی و دین مدنی. 3. ایده ی دین مدنی. 2.دیسکور کندی. 1.  سه بخش. 1967در 

ز نظدام است. و معمتدر ابه سخنرانی کندی. حقوق بشر محصول سخاوتمندی دولت نیست بلکه ناشی از دست خداست. یهنی حقوق بشر مبنایی ترین اصل  

خدا از دستهای ما  ین زمین  کاراسیو. این مبنای تدوریک رسالت امریکاست. با این بحث او به زندگی سیاسی هدفی دینی می بخشد. وقتی می گوید: در اسی

 می گذرد.  ایده اینست: تکلیف فردی یا جمعی، تا اراده ی خدا را در این زمین تحقق بخشیم.  مسئولیت دینی. 

 در متن کندی چیست؟جایگاه ارجاعات الهی 

نه روهام نهادینه نشود اما دین . میا3. جدایی دین و دولت. 2. گروههای دینی می گویند دین ملی مسیحیت است.1. 19. از اوایل سال ها  قر  1موضع:  3

 با معافی مالیات و سیاستهایی تشویق شود. 

 ست.ارد متفاوت ات این با نظر دورکیم که هر کار جمعی وجهی دینی دمعنای غربی دین: نوعی از تعلق جمعی که به هر شکل دیگر متفاوت اس

 کندی به خدا ارجاع میدهد نه کلیسا  مشخصی. این بخش مربوط به حوزه ی شخصی فرد است. 

اسدت مدا بدی معندا ر: سییزانهاودین نقشی تشریفاتی دارد برای اشتی شهروندا . یک مطالبه ی سنت است. نمی توا  رئیس جمهور شد بدو  ارجاع به خدا. ا

 خواهد بود اگر مبتنی بر ایما  مذهبی که عمیفا زیست می شود نباشد و مهم نیست چه ایمانی.

 مساله ی رابطه ی دین مدنی و جامعه سیاسی. و مساله ی دین مدنی و دین رسمی سازماندهی شده. 

یندی را کندار یسدت کده وجده دکنار گذاشتن این امکا  برای حوزه ی سیاسدی ناگر دین و کلیسا جدایند ضرورت ارجاع دینی چیست؟  این جدایی به معنای 

یندی هتگیدری هدای دجبگذارد.  هر چه به حوزه ی شخصی ایما  یعنی مناسک و تعلق  بر می گردد خصوصی است اما در عین حال یک وجوهی در همده 

 مشترک است و اکثریت امریکاییها در ا  مشترکند.

ن ورها  و نمادها و اییوعه ای از باسیاسی امریکا نقش داشاتند.  من وجه دینی عمومی را دین مدنی امریکا نام میدهم. که در مجم این وجوه در تحول زندگی

 تجلی می یابد. ریاست جمهوری یک لحظه مهم و ایینی این دین است و مشروعیت بخشی میدهد به نهاد سیاست.

 ایده ی دین مدنی:

. پداداش 3بعدد از مدرگ.  . زنددگی2. وججدود خددا. 1. در فصل هشتم کتاب چهارم قرارداد اجتماعی. دگم های دین مدنی: اصطالح دین مدنی از روسوست

اثیری احتماال ا  پایبندند. روسو ت. نفی عدم تساهل دینی. جز این بقیه افکار دینی در کنترل دولت نیست و شهروندا  خودشا  بد5. مجازات جرم. 4فضیلت. 

 د و در دیسکور فرانکلن می بینیم. و میراث فرهنگی امریکایی ها بو 18ا  امریکا هم از این اصطالح استفاده نکردند. اما هوای فرهنگی قر  نداشت و رهبر
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 میه استقالل.سو . اعالروزولت. جفر ودین و مشخصا خدا نقش مهمی در اندیشه ی اولین دولتمردا  امریکا داشته است.  کندی. روزولت. ایزانهاور. فرانکلن.  

ر در تداریخ. ریشده در گددایی مداخلده انها به دین شکل و لحنی که امروز دارد را بخشیدند. هیچکدام از مسیح حرف نزدند.  اما همه از خدا حرف زده اند.  خ

   جفرسو  هست. دیسکوریهودیت باستا .  ایده ی انالوژی میا  امریکا و اسرائیل تورات.  برخی از اسرائیل امریکایی حرف میزنند.  در 

 شود.  ل چنین اشکاراروپا مصر است. امریکا سرزمین موعود. خدا مردمش را هدایت کرد تا نظم اجتماعی نوینی را برقرار کنند که بر همه مل

 و دین مدنی کامال به های مسیحیترداین دین دین اعتقادی نبود. و نه مشخصا مسیحی. نه به دلیل وجود غیر مسیحیا  که در ا  دوره زیاد نبوده اند.  کارک

بایدد نده در کدار دولدت نما کلیسا هدا اطور ضمنی جدا بود. نظریه ازادی دینی  به کلیسا ها حوزه ی ایما  فردی و فعالیت های اجتماعی داوطلبانه را میداد. 

د که متاثر از وره ی خاص بواین محصول محیط خاص و د دخالت کنند و نه بوسیله ی دولت مدیریت شوند. ماژیسترا هم بر اسا  قانو  مدنی عمل میکند.

 روشنگری و خانواده های متفاوت پروتستانتیزم.  

 جنگ داخلی و دین مدنی.

سدتقالل و قدانو  ل. اعالمیده اتا جنگ سسیو  دین مدنی امریکایی مبتنی بر حوادث انقالب بود. به عنوا  مراحل اگزود مهاجرت قومی از مصدر بده اسدرائی

تداریخی  یکاسدت  مرحلده متو  مقد  بودند. و واشینگتن هم موسایی که مردمش را هدایت می کرد.  جنگ داخلی که می گویند قلب تاریخ امریاساسی 

  نکنابراهدام لید  .19هدای قدر   مهم دیگر بود.  هویت ملی به خطر افتاده بود و میخواستند از طریف دین مدنی سامانش ببخشند.  یکی از خونینترین جنگ

چه امریکدا در چشدم ا هم برای انمردی بود که هم این هویت را صورتبندی کرد و هم نمادش شد. باید اتازونی یعنی دول متحد را نجات داد هم برای امریک

  انی و موضدوع رسدتاخیز.ربدد. موضوع قشدنیا بود.  در نتیجه باید برده داری را حل کرد.  خدا میخواهد برده داری از بین برود.  موضوع مرگ وارد دین مدنی 

کلیسایی.  لینکن و  شدند اما نه که در زندگی و مرگ لینکن نمادین میشد.  نمادهای مرحله ی اول عبری بود و نه یهودی. در مرحله ی دوم نمادها  مسیحی

ی کشته د قبرستا  های ملی برای مردم.  ایجا. رئیس جمهور شهید. همراه شهدای جنگ. ایده ی قربانی و فداکاری برا16مسیح. لینکن برگزیده ی خدا. ص 

منام گقبر شهید    ط جنگ داخلی.شدگا  در جنگ.  قبرستا  گتیسبورگ.  و ارلینگتو .  اینها نمادهای دین مدنی شدند.  همه کشته شدگا  در جنگ و نه فق

 در جنگ جهانی اول.  

علدق وچک . ایده ی تکگ و فداکاری و رستاخیز.  مطالعه ی این روز در شهرهای بعد از جنگ داخلی  ایین موضوعات مر Memorial dayمموریال دی. 

متدری ل که محتوای دینی کو کارکردش  از زما  لینکن  برای وارد کرد  خانواده به دین مدنی. و روز استقال thanksgiving dayبه دین و وطن. روز 

 ست در امریکا.  مدار  نهاد برگزاری این ایینند. دارد.  و روزهای واشنکتن و لینکن.  اینها تقویم دین مدنی

 دین مدنی امروز. 

 و. وقتی کشیشا  امدند کار انجام شدوقتی می خواهیم پدیده ای را که در ناخوداگاه وجود دارد، مادیت ببخشیم، ممکن است اشتباهات فاحشی بکنیم.  اما این

ای مریکا از اولدین سدال هدوید دین در اگریکایی را انها به دین مدنی ارجاع دادند. چنانچه لیپست می دین راه زندگی امریکایی را نقد کردند یا شینتودیسم ام

میزند می گوید دیدن نو نهادی حرف  ، پراگماتیک بوده. مورالیست. و دنیوی تا تاملی/نظری. تئولوژیک و معنوی.  توکویل وقتی از دین سازما  یافته19قر  

ر مدتن تحدول جاد میکندد. دفظ یک جکهوری دمکراتیک در میا  اکریکایی ها نقش تعیین کننده دارد. یک اجماع اخالقی اییک نهاد سیاسی است که در ح

 ایدن کشدور در نتیجده در ا نپذیرفتند.سیاسی مدام. توکویل می گوید اغلب امریکایی ها کسانی هستند که از افتدار پاپ درامدند  و هیچ اقتدار مذهبی دیگر ر

 تی را همراه اوردند که به نظرم دمکراتیک و جمهوریخواهانه بود. جدید مسیحی

وقدت هدم الئیدک کشدیش. و هیچ کلیساها نه با انقالب مخالفت کردند نه با برقراری نهادهای دمکراتیک. دین مدنی امریکا هیچوقت ضد روحانی نبود. ضد

مادهای جه دین مدنی توانست نیدید. در نتیامریکایی متوسط انرا با اعتقاداتش در تضاد نم فعال نبود.  بلکه الهامات خود را در سنت دینی  میافت انچنانکه  که

ب گ اید.  بر خالف انقداللیساها در جنهمبستگی ملی را بسازد  و انگیزه های عمیق و ریشه دار شهروندا  را برانگیزد تا به اهداف ملی برسد بدو  انکه با ک

اتولیک سدنتی و کمیا  روحیه  ت یک دین مدنی ضد مسیحی برقرار کند.  و در تاریخ فرانسه مدر  می بینیکم که خندقفرانسه که ضد روحانی بود  و خواس

 روحیه انقالبی عظیم است. 

نی حمایدت مدد دین مدنی امروز در امریکا بسیار زنده است. سه سال پیش ما در قتل کندی باز ایده ی فداکاری و قربانی را در تشیع جنازه اش دیدیم. دیدن

پوستا  خورد.  مردم را جلب میکند تا به اهداف ملی برسند.  خدا+پرچم + وطن. ایده ی اسرائیل امریکایی مثال به درد مشروعیت بخشی به تحقیر و طرد سرخ

ا بده جنگهدای سیاسدی مشدروعیت ایده ی سرنوشت ملی به درد اهداف امپریالیستی.  این خطر انحراف و استفاده ابزاری از دین مدنی هست.  با این ایده هد
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رد مساله سیاها  مطرح بخشیدند. برای بخش مهمی از امریکایی ها که نمیدانند ویتنام جنوبی ایا ازاد است یا نه این ایده ها متقاعد کننده بود. اال  هم در مو

 است.  

ای خدا  خیلی روشن ما امروز معناز همه این ایده را می پذیرفتند دین مدنی درگیر مسائل اخالقی و سیالسی است. خدا مفهوم مرکزی دین مدنیست. تا دیرو

 و اضح نیست. دین مدنی یک کردو ندارد. دین مدنی محصول سنت دینی و فلسفی غرب است و باورهای امریکای متوسط. 

 دوره ی آزمایش:

انهدا تدا چده حدد  که تجربه ی حول. امریکایی ها اگاهنداولین مرحله ی ازمایش استقالل بود.  دومین برده داری. رفتاری مسئول در جهانی در ت .1

 برای مردم مهم است. 
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 توکویل در ایران

 کتابشناسی مختصر توکویل به فارسی

 بخش اول: کتابهای ترجمه شده از الکسیس دوتوکویل به فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتشارات مترجم نویسنده نام کتاب ردیف

دفعاااات  سال چاپ

تجدیاااد 

چاااااپ 

 تاکنون

 توضیحات شابک

 چاپ آخر چاپ اول

1 

امه های کندت دو ن

گوبینو و الکسی دو 

 توکویل

 الکسی دوتوکویل
رحمت اله مقددم 

ایمراغه  
  ؟ ؟ ؟ 1352 ابن سینا

2 
 انقالب فرانسه و 

 رژیم پیش از آ 

 یسددکآلتوکویددل، 

 ریانه ارلشدددد

دو رللک سوریم  

 

 2 1388 1386 مروارید محسن ثالثی
-82-8838-964-978

4 

 چاپ قبلی کتاب با مشخصات:

 نسدحم همرج؛ تلویو کدوت سکال /از آ  شیپ مو رژی هسرانف البقان

،رهقن نشر یالثث  1365. 

3 
 یراسددوکدم لیلحت

اکریدر آم  
توکویلالکس   

الده مقددم رحمت

ایمراغه  

شدددددرکت 

انشددددارات 

علمددددی و 

 فرهنگی

1383    

 چاپهای قبلی با مشخصات

"  نشدر: ای الده مقددم مراغدهمترجم:رحمت "اکریدر آم یراسوکدم لیلحت

1347 /نیلکرانزوار؛ ف  

تحلیل دموکراسی در آمریکا/آلکسی دوتوگویل ؛ با مقدمه هارولد السکی  

اهلل مقدمترجمه رحمت؛  . 

ا... تمرح مرجت؛ ملویوکدوت یسددکال دهنسددویا/ نکریدر آم یراسددوکدم

1380، راهمر هش: نرا هت/دمقم  
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 قسمت دوم: کتابهای دربارۀ توکویل

 انتشارات مترجم نویسنده نام کتاب ردیف

 سال چاپ
دفعااات تجدیااد 

تاکنون چاپ  
 توضیحات شابک

 چاپ آخر چاپ اول

1 

 توکویل

 لری سیدنتاپ

 Siedentop, 

Larry A 

   2 1387 1374 طرح نو حسن کامشاد

لویوکت 2  

 ژاک کنن هوتر

Coenen - 

Huther, Jacques 

  8-510-305-964 1  1371 مرکز بزرگ نادرزاد

لویوکدوت یسکآل 3  
 جا  لوکاچ

Lukacs, John 
 0-29-6179-964 1 1383 1377 کهکشا  خشایار دیهیمی

ابتاز ک یشخاز ب تاس ایهمرجت ابتک نای  

European writers, vol. 6 

وا نع تحت  ""Alexis de 

Tocqueville 

 

 چاپ دوم کتاب با مشخصات:

1383، یاهم انتشارات  

964-7948-48-4 
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سوم: مقاالتی دربارۀ توکویلقسمت   

 تاریخ چاپ شماره نام نشریه نویسنده عنوان ردیف
شاااااامارۀ 

 صفحه
 توضیحات

1 
در  هعوسدو ت یراسدوکو دم بذهم یتآش

لویوکدوت هشدیان  
79مرداد  22 - روزنام  همشهری فروغ اخضری  6  

 صدایی برای آزادی  2
-محمود اکسیری

 فرد

اعتمدداد روزنامدد  

 ملی
87اردیبهشت  8 -  8  

3 
آمریکا در ابتدای قر  ندوزدهم : بررسدی 

 اندیشه توکویل در باب مسائل نژادی
دادیسعیده اهلل  

روزنامدد  اعتمدداد 

 ملی
87اردیبهشت  3 -  10  

4 
الکسددی دوتوکویددل، زندددگی انجمنددی و 

 دموکراسی

حسدددین ایمدددانی 

 جاجرمی

کتاب مداه علدوم 

 اجتماعی
83اسفند  89  7-10  

تحلیددددل  "دربددددارۀ کتدددداب 

"دموکراسی در امریکا  

5 
 اولویت آزادی بر دموکراسی: 

 درباره توکویل 
85تیر  25 - روزنام  شرق رضا پارسا  6  

یمدیو ق هنهک وراتصت 6  

رامددددددددددددین 

جهانبگلو/منصددور 

 گودرزی

81اردیبهشت  7 - روزنام  بنیا   6  

7 
  البقو ان ندی

(لویوک( و ت)رهامام ویگتفر گب هدمق)م  
8و  7 نمای  پژوهش جواد طاهایی 77پاییز و زمستا    74تا  64    

اکریدر ام یراسوکو دم لویوکت 8  
 بیانکاماریا فونتانا/

متدددرجم: علدددی 

83شهریور  21 - روزنام  شرق  24  
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 مالئکه

9 
 دموکراسی آمریکایی از دیدگاه 

توکویلالکسی دو   
 نجمه محمدخانی

روزنامدد  اعتمدداد 

 ملی
87اردیبهشت  3 -  10  

10 
 توکویل آزادی یا برابری 

دویستمین سالروز تولد توکویل    
 علی مالئکه

سددالنام  روزنامدد  

 شرق
- 1384 154  

  البقان هظرین هس 11
فرشددداد ملدددک 

 احمدی
80بهار  19 راهبرد 54تا  41   

سه نظرید  این مقاله به مقایس  

انقددددالب توکویددددل، هگددددل  

 اسکاچپول میپردازد.

یراسوکو دم لویوکاز دو ت دیدیج ترائق 12 83مرداد  29 - روزنام  کیها  حمید موالنا   16  

لویوکدوت اهبتا و اشکریآم د مت 13 76بهمن  2 - روزنام  کیها  حمید موالنا   16  

جامعه و تاریخوکویل تامل در ت 14 84مهر و آبا   44 بخارا بزرگ نادرزاد  55تا  43    

لویوکد دوتولاز ت سپ الس تسدوی 15 84آذر  9 18 روزنام  شرق احسا  نراقی   18  

اکریام هب لویوکت تشازگب 16  

نوشدددت  چدددارلز 

 هندی

ترجمددد : عزیدددز 

 کیاوند

نشدددری  گزیددددۀ 

 مدیریت
80اردیبهشت  6 22تا  16    
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 منبع این قسمت: روزنام  کارگزارا  و سایت آفتاب به نشانی:

_rahmat_allah_moghaddam_1219900938c5http://www.aftab.ir/articles/art_culture/literature_verse/c

.php1maraghei_p 
 

ست. اگاری در پاریس تحصیل کرده است که پس از گرفتن دیپلم در داخل، در رشته علوم جغرافیایی و روزنامه ن 1300رحمت اهلل مقدم مراغه ای متولد سال       

کرد و بعد از انقالب ی فعالیت می در کانو  نویسندگا  و جمعیت طرفدار آزاد 57و  56وی نماینده میاندوآب در دوره بیستم مجلس شورای ملی بود. در سال 

جمه ش از انقالب هم به تررهای علمی پیدر مقام استانداری آذربایجا  شرقی فعالیت کرده و از جمله نمایندگا  آذربایجا  در خبرگا  قانو  اساسی بود. از کا

( مدی تدوا  1352اتبات گوبینو )( و مک1341سیسرو  )، خطابه های (1350)(، نوسازی جامعه 1346(، سیر آزادی در اروپا )1347کتاب دمکراسی در آمریکا )

 700صفحه ای، )بیش از  950دودا سالگی قرار دارد، انتشار یافته است. بخش عمده این خاطرات ح 87اشاره کرد. اکنو  خاطرات وی در حالی که در آستانه 

 55ویدادهای سال رو بعد از آ  سخن به میا  آمده و سپس درباره  42د ذهبی دارد. در ادامه از جریا  های خردام -اختصاص به دورا  مبارزات ملی (صفحه

  .بحث شده است 57تا 

عر معدروف یداد شصفحه( و شب  در این بخش از جریا  های مخالف شاه یاد شده و از نهضت رادیکال که خودش دبیر آ  بوده و از کانو  نویسندگا  )چهار

و انجمن ایرانی  الی دادگستریر بقایی و شریعتی )در یک سطر و نیم(، جامعه روحانیت )دو سطر و نیم(، وکشده است. از تالش های حاج سیدجوادی و مظف

از شدروع مداجرا بدا روزنامده « یدا رهبری نهضت وسیله ملی گرا»در ادامه با تیتر ( 785 -779)طرفدار آزادی و حقوق بشر و غیره سخن به میا  آمده است 

تاکیدد بدر (. 789ص )« ا  پیوستندکذا( در قم زمینه مساعد بود مردم در قم به تظاهر کنندگ)چو  بعد از وقایع مسجد فیضیه »اطالعات سخن گفته و اینکه 

قلید در قدم ق سنت ها از مراجع تروحانیت در داخل کشور هنوز در حاشیه قرار داشت و جز تعداد معدودی از طالب جوا  روحانیت طب 1356در پایا  »اینکه 

« بانفوذترین مراجع تقلید بدود مشهورترین و»و سخنرانی مرحوم آقای شریعتمداری و اینکه ایشا   57(. بعد از رویدادهای سال 791)ص « ی کردنداطاعت م

ه از آ  یداد ه کس از آ  دستگیر شد(. وی در ادامه مروری بر هفدهم شهریور دارد که خود ایشا  هم در آ  حوالی بوده اند. ایشا  هم پ795سخن گفته اند )

ینکه پاریس نوشته اند و ا ا با امام درکرده اند. تسلیم شد  شاه، مرور بر نقش آمریکا که به تفصیل از آ  بحث شده در ادامه آمده است. وی شرح دیدار خود ر

 ا شماهاست. وی تحلیلیبوم و حکومت غول می شامام با او چه گفتند و از جمله اینکه بعد از آنکه ریشه فساد کنده شد، من طلبه ای هستم و در قم به کار مش

 (.832هم از شخصیت زاهدانه امام داده و اینکه کامال در شرایطی قرار داشت که یک انقالب را رهبری کند.)

ای به شرح مواضدع  س آقای مراغه(. زین پ840 - 871استانداری آذربایجا  اولین مقام رسمی مقدمه مراغه ای بود که شرحی از آ  را به دست داده است )

تر مطالدب از روزنامده بیش .رده استکخود بر اسا  آنچه آ  زما  از وی انتشار یافته، پرداخته و از گروه های مختلف سیاسی و مخالفا  و موافقا  خود یاد 

  .های وقت گرفته شده است. وی در نهایت از استانداری استعفا داد

 انگجدی، آیدت رفت. آیت اهلل ت کرد و به عنوا  چهارمین نفر از شش نفری که انتخاب شدند به مجلس خبرگا وی در مرحله بعد در انتخابات خبرگا  شرک

ش مربوط به شدکل گیدری اطرات این بخاهلل جعفر سبحانی، آیت اهلل اشراقی، مقدمه مراغه ای، دکتر علی زاده و دکتر ابوالفتحی نمایندگا  خبرگا  بودند. خ

 .(878)ص  یز آورده استنست که در روزهای نخست رخ داد و نحوه کار مجلس خبرگا . وی اولین نطق قبل از دستور خود را مجلس خبرگا  و مسائلی ا

آنجا مطرح گردید  الیت فقیه درصفحات چندی به مذاکراتی که ایشا  در آ  نقش داشته اند اختصاص یافته است. از آ  جمله مباحثی است که درباره اصل و

 (.893 -889نوا  تنها مخالف اصل پنجم قانو  اساسی در خبرگا  سخنرانی کرده که متنش هم آمده است )و ایشا  به ع

خداطره ای از  همین طور .ستاداستا  اشغال سفارت آمریکا در ادامه آمده و درخواست سفیر انگلیس برای مالقات و خاطرات مربوطه پس از آ  بحث شده 

ه سدراغ شدرکت هدای قدد قدرارداد بدعیه کرده است که به رغم کمک او به انقالب ایرا ، دولت ایرا  پس از انقالب برای دیدار با سفیر فرانسه و اینکه گال

 (.907آمریکایی رفته است )

 دربارۀ مترجم آثار توکویل به فارسی

 رحمت اله مقدم مراغه ای
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دوم بدا رفراندبه مخالفت هایی کده  تمام کرد. پس از آ  بحث رفراندم بود. آقای مقدم با تیتر موج اعتراض 58آبا   24مجلس خبرگا  آخرین روز خود را در 

هایی پیش آمد. دیداری میا  امام  (. در این زمینه درگیری916قانو  اساسی به خصوص در تبریز از سوی طرفدارا  آیت اهلل شریعتمداری شد، پرداخته است )

ی وافق شده بود، بازگشت یا  آنچه تور مو آیت اهلل شریعتمداری رخ داد و آقای مقدم مراغه ای در این رویدادها جانب آیت اهلل شریعتمداری داشتند و حتی د

آ  شهر  ضت رادیکال آقای مراغه در(. اوضاع سامانی نیافت و درگیری ها به خصوص در تبریز ادامه یافت و به دفتر نه919به استانداری آذربایجا  بود )ص 

دو بطری ویسکی هم »صحبت ها از  رف دانشجویا  خط امام. در آ حمله شد و... چندی بعد هم افشاگری درباره رابطه مقدم مراغه ای با سفارت آمریکا از ط

وجه بده عقایدد دیندی و تمده بود، با یاد شده بود که در خانه او به دست آمده که مقدم می گوید اینها را سفیر ژاپن که به خیال خودش برای تحکیم دوستی آ

ن (. زید934شور خارج شددند )ص که آقای مقدمه مخفیانه و البته از طریق مهرآباد از اوضاع چنا  پیش رفت ک. !!مذهبی، به عنوا  هدیه شخصی آورده بود

 د. اقامت چند ماهده دراشیه بوده انحپس شرحی کوتاه درباره آنچه در خارج از کشور به عنوا  مقابله با جمهوری اسالمی گذشت به دست داده اند و اینکه در 

در تحلیدل  1368نی را که در سدال مت(938)ساله در آنجا در کنار فرزندا  اشارت کوتاهی است به این دوره  11 پاریس و پس از آ  رفتن به آمریکا و اقامت

 (.950 -939) دورا  انقالب به اسم نهضت رادیکال داده اند و مروری است بر تحوالت سیاسی دوره معاصر در ادامه درج کرده اند

  .سال دوری از ایرا  به این کشور بازگشتند 15رنامه ایرانی و در پی با گرفتن گذ 73آقای مقدم مراغه ای در خرداد 

 

 

 

 

 

 

 

 1388اسفند  22روزنام  خبرمنبع این مطلب: 

 

رب را لیسدت هدای عدبرخی ناسیونااین ارنست رنا  بود که توپخانه را آتش کرد! او در سخنرانی اش در سوربن، ادعای 

 .درباره علوم و فنو  و فلسفه مردود دانست و گفت که این ها هیچکدام از آ  اعراب نیست

ود و سخن غلطی نب -ومیت گرایا  عربی که در پاریس زندگی می کردند را خوش نیامدقاگرچه مذاق  -تا اینجای قصه 

ل در ، با ایدن حداغیرعرب درشکل گیری تمد  اسالمی ارائه می دادشاید بتوا  گفت که تحلیل درستی از نقش ملتهای 

مدعی شد که  جمله آنکه ادامه ی سخنرانی، رنا  به نکات دیگری اشاره کرد که به برخی از آنها، نقد جدی وارد است. از

  عدرب انشدجویاز دادر اسالم نه تنها شوق علم و فلسفه و بحث آزاد نیست، بلکه مانع علم و فلسفه نیز هسدت! برخدی 

رانی تشار مدتن سدخنخواندند و دست به ترجمه و ان« طعن بر اسالم و بر ملت عرب»مصری در پاریس، اظهارات رنا  را 

  .دارنست رنا  زدند و در نتیجه از نقد تا تکفیر و لعن در میا  مسلمانا  برعلیه رنا ، پدید آم

ز اقامتش در پداریس سیدجمال که هنوز یک سال ا .ا می افزوداین شکاف، هر روز عمیق تر می شد و بر دامنه بدبینی ه

فت. این بود که ناد پاسخ گعنگذشته بود، معتقد بود که بدفهمی های غربیا  از فلسفه اسالمی را همواره نباید به تکفیر و 

رفدت و بده گدر پیش  ل رابه چاپ رساند. او شیوه ای آرام و مستد« دیبا»مقاله ای در پاسخ به رنا ، نگاشت و در نشریه 

گفتده  نکوهیدندد! همین دلیل تندروا  مصری مقیم پاریس پاسخ سیدجمال را نپسندیده و حتی در محافل مختلف، آ  را

ود که سدید بهمچو  حسن عاصم و محمد مختار( آ  )شده است که دلیل پشت کرد  رهبرا  تندروا  اسالمی پاریس 

 .تده برده اسه و تصریح کرده بود که از سخنرانی وی بسیار استفادر پاسخ به رنا  شیوه منصفانه اش را ستود

 خالصه ای از مناظرۀ تاریخی 

 ارنست رنان و سیدجمال الدین اسدآبادی
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الً بخداطر ینکده احتمداپاسخ سید اگرچه معتدل و همراه با حرمت ارائه شده، با این حال از یک ضعف رنج می برد و آ  ا

ه دچدار کدتا آنجا ابد خالصی چندانی بی« عرب یعنی مسلما »نفوذ تندروا  عرب مقیم پاریس، نتوانسته از دیدگاه سنتی 

ه یدجمال، اگرچدسدعرب می شمارد! به هرحال پاسدخ محترمانده « کندی»سهو شده و ابن رشد و ابن طفیل را به اندازه 

یدجمال ابراز سی نسبت به امثال حسن عاصم را خوش نیامد، اما بر رنا  بی تأثیر نبود. رنا  در پاسخ خود، ستایش فراوان

ار علدم و واج و اسدتقرراسالم در نیمه اول حیات خود، مانع پیددایش و »یل کرد و گفت: نمود و نظر خود را تاحدودی تعد

یدن نتیجده عتقدند کده اتحلیل گرا  م«. دانش در سرزمین ها نبود، بلکه در نیمه دوم حیات خود بود که علم را خفه کرد

قاومت در برابدر مرسیده که  ظر رنا  بدانجاگیری، در بردارنده ی بسیاری از آراء تعدیل شده پیشین رنا  است، و قاعدتاً ن

ود تشویق به علم جام حیات خعلم ربطی به جوهر و ذات اسالم ندارد، اگر واقعاً طبیعت اسالم چنا  بود هرگز از آغاز تا ان

 .نمی کرد

 .آنچه در ادامه می خوانید چالش رنا  با سیدجمال حول فلسفه اسالمی، اسالم و عرب است

 

 ارنست رنان: 

ر باشد، محصول اقوام غید که از عرب هااینکه تاریخ نگارا  از علوم و فنو  و تمد  و فلسفه عرب سخن گفته اند، اشتباه است زیرا این پدیده ها پیش از آن *

سدینا  فارابی، ابن ندی،نی چو  کعرب می باشد. تمد  غالباً محصول ایرانیا  و فلسفه عمدتاً محصول مسیحیا  نسطوری و بت پرستا  حرّانی است. فیلسوفا

عراب نادرست است و او فلسفه به  و ابن رشد که در تمد  اسالمی چهره نمودند، جز کندی، بقیه غیرعرب هستند. به این دلیل، انتساب تمد  و مدنیت و علم

 (1نشا  دهنده ی بی دقتی در تعبیر و سخن.)

سفه و قدر، مانع علم و فل کامل به قضا ا اعتقاد به عوالم غیب و تکیه بر خوارق عادات و ایما اسالم نه تنها مشوق علم و فلسفه و بحث آزاد نیست، بلکه ب *

نداه حمایدت خلیفده ای ده و یا در پشهم هست. در میا  مسلمانا  اگر کسی به فلسفه می پرداخت، مورد تهدید و آزار قرار گرفته و یا کتاب هایشا  سوزانده 

 وردار نیسدت، زیدرا ایدنش چنددانی برخدن بوده و در باطن بی دین بوده اند. با این همه، فلسفه ی منسوب به مسلمانا  از ارزقرار گرفته اند که به ظاهر مؤم

 .فلسفه هما  فلسفه ی آشفته یونا  بود

کده بود و لذا پدیش از آن ترجمه شده ستفلسفه ای که اروپاییا  از مسلمانا  در اسپانیا آموختند، فلسفه ای بود که از متو  آشفته ای و آ  هم به صورت نادر

وزشها و اصول عالی و ین اسالم، آمدر د»خودشا  دست به ترجمه درست از متو  اصلی بزنند، نتوانستند بهره ی مفیدی از آ  ببرند. در عین حال رنا  گفت: 

م سدّی اما اسال..« سلما  نیستم.حتی متأسف شدم که چرا م پردازش واالیی وجود دارد، من هر بار که داخل مسجدی شدم، جاذبه ای از اسالم مرا جلب کرد،

ز   را از دیگرا  متماینچه که مسلمااست در مقابل تفکر و اندیشید  درباره ی حقیقت پدیده ها و اشیاء... خرد ساکنا  سرزمین اسالمی ناقص و اندک است، آ

 .  کفر و مایه کاستی عقل و بی فایده استمی کند دشمنی آنا  با علم و اعتقاد به این مسئله است که بحث کرد

ه ای وجدود نداشدت. رب بدود، فلسدفعدنژاد عرب به طور طبیعی و ذاتی، غیرفلسفی ترین فکر را دارد، زیرا، در روزگار خلفای راشدین، که روزگار پیشوایی  *

را به  نمودند و مرکز خالفت ا تسلیم آنا رامویا  یاری کردند و خالفت  مباحث فلسفی و علمی زمانی پدید آمد که ایرانیا  پیروز شدند و عباسیا  را در نبرد با

 .عراق منتقل کردند که کانو  تمد  کهن ایرانی بود

امعه به حسداب مدی را علم روح جزی»رنا  سخنانش را با تأکید بر ارزشمندی علم و دعوت تمامی ملل شرقی و غربی به فراگیری دانش پایا  داد. وی گفت: 

خدام می کند... این قدرت را است ه وسیله ی آ  ملت ها پیشرفت می کنند و به اتکای علم است که عدالت تحقق پیدا می کند و بدین وسیله عقل خردآید و ب

 «.ممکن نمی شود مگر آنکه به انسا  و آزادی او احترام گذاشته شود

 

 سیدجمال الدین اسدآبادی 

بده مقتضدای  -دیانت اسالم  -1ر کنفرانس، کامالً منصفانه بود. سخنرانی رنا  روی دو نقطه اساسی تکیه داشت: باید بگویم که شیوه ارنست رنا  عزیز د *

عرب به طور ذاتی و طبیعی آمادگی برای علوم ماوراء طبیعه و فلسفه نداشت. اما در مورد اول، پس از  -2با علم در ستیز بوده است؛  -شرایط خاص توسعه آ 

رانس، آدمی می پرسد که آیا این بدی )ستیزه با علم( معلول خود اسالم است یا اینکه معلول صورتی است که دیانت اسالم بدا  شکل در مطالعه مطالب کنف
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جملگدی بیعدی آنهدا جها  انتشار یافت و یا اینکه برآمده از اخالق ملتهایی بوده است که به اسالم گرویدند و یا به زور قبول اسالم کردند و عادات و سدنن ط

آنگاه سید به این مطلب اشاره کرد کده آنچده بدرای «. موجب این اشکال شدند؟ بی تردید، کمبود وقت به آقای رنا  اجازه نداد که به این نکته مهم بپردازند

دانم، هنوز هم سالح خود را بر زمین  زیرا که پیشوایا  کلیسای کاتولیک، تا آنجا که من می»مسلمانا  اتفاق افتاد و برای ادیا  دیگر هم اتفاق افتاده است، 

 .«یعنی اهل علم و فلسفه(، در ستیزه اند)ننهاده و با کسانی که آنها را اهل گمراهی و ضاللت می دانند 

. و ر گرفدتی و علمدی قدرااما محور دوم کنفرانس رنا . همگا  آگاهند که ملت عرب از حالت عقب ماندگی نخستین خارج شد و در مسیر پیشرفت فکدر *

ماهندگ و سدازگار هنی و ایراندی شتاب وی در این روند با هیچ چیز جز فتوحات سیاسیش قابل مقایسه نیست، زیرا که در طول یک قر  خود را با علوم یونا

و شهر بزرگدی بودندد د م و بیزانسکرد.... بدین گونه بود که علوم در میا  اعراب پیشرفت شگفتی کرد و تمامی سرزمین ها تحت سیطره آنا  قرار گرفت. رو

و  تحقیدق بداز ایسدتادند، رکز از بحث ومکه الهیات و فلسفه در آنجا رواج داشت، بلکه کانو  تمام معارف انسانی بود... اما روزگاری رسید که دانشمندا  این 

ر د. اما عرب هایی که دموشی سپرده شه بودند به فراتمامی بنیادهایی که برای علم و دانش ایجاد کرده بودند فرو ریخت، و کتاب های پرارزشی که پدید آورد

مه را توسعه دادند و جا دند، آ  علومچنا  جهلی غرق بودند، تمامی چیزهایی که ملل متمد  پیشین رها کرده بودند، برگرفتند و علوم فراموش شده را زنده کر

 ندند؟منیست که اعراب ذاتاً به علم و دانش عالقه  ای زیبا بر اندامشا  پوشاندند که بی سابقه بود. آیا اینها دلیل بر آ 

یی را کده بدا فتوحدات این داندش هدا این درست است که عرب ها فلسفه را از یونا  گرفتند چنا  که علوم شناخته شده ای را هم از ایرانیا  آموختند، اما *

عراب ایدن علدوم را بده م بخشیدند. اافزودند و روشنایی های تازه بر آ  علو خویش کسب کرده بودند، توسعه دادند و تکامل بخشیدند و مطالب زیادی بر آنها

ا چده انددازه از روح هد که آنها تبندی کردند. تکاملی که آنا  به علوم بخشیدند، حکایت از ذوق و استعداد کاملشا  دارد و نشا  می د¬صورت منطقی طبقه

نه هدای ی می توانستند از گنجیلذا به آسان انگلیسی ها، و آلما  ها از اعراب به روم و بیزانس نزدیکتر بودند وتحقیق و دقت و نظم برخودار بودند. فرانسویا ، 

. در توش را به غرب تاباندددرخشید و پر علوم آ  دو مرکز استفاده کنند، اما نکردند، تا اینکه روزی فرا رسید که خورشید تمد  عربی بر فراز قله های بیزانس

 یی که ارسطو در جامده نیعنی تا زما ز آنکه ارسطوی یونانی جامه عربی به تن کرد و سیمای عربی پیدا کرد، مورد استقبال اروپایی ها قرار گرفت،واقع پس ا

بده  ممتازندد و ذاتداًی هم ظر فکری وذهنیونانی بود، غربیا  وی را نشناختند. آیا این خود دلیل روشن دیگری نیست مبنی بر امتیازات اعراب و اینکه آنا  ازن

 علوم عالقه مندند؟

ارای عالما  و متفکرانی بدزرگ تا اواسط سده ی سیزدهم )میالدی( د 775قطعاً آقای رنا  قبول دارد که سرزمین های اسالمی در طول پنج سده از سال  *

ثر فیلسوفانی که بده می گوید: اک شته است. چنا  که او خودبوده است، و در این دورا  جها  اسالم از نظر فرهنگ و علوم عقلی بر عالم مسیحیت برتری دا

 واهم امتیازات درخشدا ه اند. نمی خعنوا  هوشمندا  سیاسی قرو  نخستین اسالمی شاهد آنا  بوده است، حرانّی، اندلسی، ایرانی، و یا از مسیحیا  شام بود

  عرب بودند، هند که بگویم حرّاذیارا به من بد فا کرده اند انکار کنم، اما امیدوارم این اجازهعالما  ایرانی را نادیده بگیرم، و نقش بزرگی که در جها  اسالم ای

یین فتند، و اینکه آنا  آربی سخن می گعو اعراب وقتی اسپانیا را تسخیر کردند عربیّت خود را حفظ کردند، و حرّانیها در طی چند قر  پیش از اسالم به زبا  

 .ردند بدا  معنا نیست که عرب نبودندکهن صابئی خود را حفظ ک

( به ایدن دلیدل 3شد، و ابن طفیل)ر( ابن 2اکثر مسیحیا  شام نیز عرب غسّانی بودند که به مسیحیت گرویدند. اما نمی توا  گفت که کسانی چو  ابن باجه،)

، تمایز می شود. وانگهیمدیگر ملتها  هر ملتی فقط با زبانش از که در جزیره العرب زاده نشده اند، کمتر از کندی عرب هستند، و خصوصاً باید توجه داشت که

نین ی اعتنا باشیم؟ اگر چراهم آورده بفچرا فقط به نژاد و تبار فال  فیلسوف توجه کنیم و به شرایط و علتی که در آ  زیسته و زمینه ی رشد و پیشرفت او را 

 ی دیگدر آمدده و سدرزمینا که از جاهایا درست نیست که آلما  ها و یا انگلیسی ها دانشمندانی ر باشد، پس نمی توا  ناپلئو  را هم به فرانسه نسبت داد، و

 .«شا  را وطن خود قرار داده ند، از خود بدانند

عالمدا  بدا ا  و بگا  و متفکدرعقل و خرد با عموم سازگار نیست و جز نخ»دوست دارم در خاتمه به عوامل خاموش شد  این شعله اشاره کرده و بگویم:  *

لدوب اسدت و ویدای کمدال مطجآموزش های عقالنی آ  هماهنگ نیستند و دانش، با همه ی زیبایی و جمال، تمامی آدمیا  را راضی نمی کند، زیرا انسدا  

 .«ده می جویندوست دارد که در جها  های تاریک و دوردست زیست کند و پژوهندگا  و فیلسوفا  و عالما  نه آنها را درک می کنند و ن

 

 :ارنست رنان

 .الزم است که قبل از پاسخ به نقد سیدجمال، نسبت به وی ابراز ستایش و شگفتی بنمایم *
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ن ار بود. سخنانی که بییرومند و بسینبا جمال الدین حدود دو ماه است که آشنا شدم و تأثیری که او در من گذاشت از کمتر کسی ساخته است. تأثیر او در من 

ت بدر درسدتی ایدن هترین نشانه اسدایراد کنم... شیخ جمال الدین، خود ب« رابطه ی علم و اسالم»کرد تا در سوربن کنفرانسی تحت عنوا  ما گذشت، وادارم 

جمال الدین سخن  . وقتی که بانظریه ی مهم که سالهاست ابراز می کنیم و آ  اینکه ارزش هر دینی به میزا  ارزش کسانی است که از آ  پیروی می کنند

ینا و ابن رشدد و گویم، ابن س ی گفتم و آزاد اندیشی و کرامت اخالقی و صراحت گفتارش را دیدم، احسا  کردم که با یکی از دوستا  قدیم خود سخن میم

در جهدت آزادی  می[نخستین اسال یا یکی از آ  ملحدا  بزرگ و بلندآوازه ای را در مقابل خود مشاهده می کردم که در طول پنج قر  ]اشاره است به قرو 

 .انسا  از اسارت تالش می کردند

ه مدا انکدار نمدی ید می گویم کددر بحث بسیار خوب و مفیدی که جمال الدین مطرح کرده، فقط یک نکته وجود دارد که حقیقتاً محل اختالف است... به تأک

رسی است. مدی تدوا  ند تحول و بر  های عظیم و مهم تاریخی نیازمکنیم که روم و همچنین عرب در تاریخ انسانیت ارج و بهای زیادی دارند، اما این جریا

، یوندانی نیسدت؛ وشته شده اسدتنگفت هرچه که به زبا  التین نگاشته شده و تاج افتخار و شهرت آفرینی روم است، رومی نیست؛ هرچه که به زبا  یونانی 

ایدن قیدا (  ت نیست و )برسرزمین مسیحی پدید آمده، اثر پذیرفته از مسیحیهرچه که به عربی هم نگارش یافته است، محصول عرب نیست؛ هرچه که در 

 .هرچه که در سرزمین اسالم پدید آمده است، دستاورد اسالم نیست

ت نمدی اره ی مسدیحیالم گفتم دربجمال الدین چنین پنداشته است که من جانب انصاف را نگاه نداشته و حق مطلب را ادا نکرده ام و آنچه که درباره ی اس

ست کاتولیک ها ( از د4الیله)گاین سخن که خشونت و درگیری در میا  مسیحیا  کمتر از میا  مسلمانا  نبوده است، سخن حقی است. زیرا آنچه که  .گویم

ین اآراء مشهور من در  ابی که در محفل کشید، بهتر از آزارهایی که ابن رشد از مسلمانا  دیده نبود... حال که چنین است، دیگر سخن را به درازا نمی کشانم،

ا کندار ر  انتظار دارم اسالم ه از مسلماناباب آشناست، نیازی نبود که تمام عقایدم را تکرار کنم... من نه از مسیحیا  می خواهم که آیین خود را رها کنند و ن

م اکنو  ی کنند، این انتظار هجه کامل و جدو دانش را بگیرد، به علم تو بگذارند، اما از روشنفکرا  هر دو طایفه انتظار دارم که بدو  اینکه عقایدشا  جلو علم

ن و جمال الدین به آ  خوش آمدد روزی که چنین امیدی برآورده شود، م .در نیمی از کشورهای مسیحی برآورده شده و امیدوارم که در اسالم نیز چنین شود

 .خواهیم گفت و جملگی طربناک خواهیم شد

ول حیدات خدود مدانع در نیمه ی ا با مطالب مهمی آشنا کرد و آ  مطالب مرا در طرح نظریات اساسیم یاری کرد، و آ  این بود که اسالم جمال الدین مرا *

الی ضدمناً از بدداقب ویدن مهدم اسدت، اپیدایش و رواج و استقرار علم و دانش در سرزمین اسالمی نبود، بلکه در نیمه ی دوم بود که علم را خفه کرد و البتده 

 .مسلمانا  شمرده می شود
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 منبع: لغتنامۀ دهخدا

 

م . بده  1851 متولد شد. وی از آغاز جوانی وارد سیاست شد. در سال م . در ویل دآوری 1816 فرانسوی که درٔ  کنت ژزف آرتور دُ... سیاستمدار و نویسنده 

وزیدر مختدار  1864 تدا 1862 م . دبیر سفارت و از سدال 1858 تا 1854 سپس در هانور برگزیده شد. از سال فرانسه در بر  وسمت دبیری هیئت اعزامی 

، رسداله ای (1865) میانده ، مذاهب و عقاید فلسدفی در آسدیای(1859) آسیا فرانسه در ایرا  شد. وی کتابهای بسیاری نوشته است از جمله : سه سال در

 ثدر واقدع شدده اسدتٔ  بشر که مباحث آ  در علمای پیرو تفوق نژادی آلمدا  مدو عدم تساوی نژادهای ٔ  ، بررسی درباره (1864) میخیخطوط  ٔ  درباره 

 . درگذشت در تور  . م 1882 گوبینو در سال .(1869) ، تاریخ ایرا (1854)
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 شناسیشرق فرانسوی سنت

 

سیلوستر دو ساسی
295
  1806. ترجمه یخشی از مقدمه ابن خلدو . 1819. پند نامه. 1816. مترجم کلیله و دمنه. 1758-1838. 

ارنست رنا 
296
  1882ابن رشد و این رشد گرایی.  :. اثر مهم1823-1892. 

لویی ماسینیو 
297
  .... شاگردانش: لویی گارده. ژاک بدرک. هدانری کدربن.1954-1992دو فرانس. . مسئول کرسی جامعه شناسی مسلما  در کالژ1883-1962. 

 آثار: حالج. اپرا مینورا.

روبددددرت برونشددددویگ
298
 منتشددددر کددددرد.  1953را در  )مطالعددددات اسددددالمی( . بددددا شدددداخت نشددددریه اسددددتودیا اسددددالمیکا1901-1990: 

هانری کربن
299
: سدهروردی. ایدن ثدارتیتو فرانسه تهرا . مسئول کرسی اسالمیسم و ادیا  عرب. آسئول انسم. شاگرد اتیین ژیلسو  و ماسینیو . 1903-1978: 

 عربی.  

لویی گارده
300
 اسالم دین و امت.. این سینا. 1904-1986. 

 

 

 شناسیشرق سنت آلمانی

 

آبراهام گیجر؟  -1810
301
  

سالومو  مونک 1867-1803
302
 

موریتز استنشندییه
303
 

                                                           
295 Antoine Isaac, baron Silvestre de Sacy 
296 Ernest Renan 
297 Louis Massignon 
298 Robert Brunschvig 
299 Henri Corbin 
300 Louis Gardet 
301 Abraham Geiger 
302 Salomon Munk 
303 Moritz Steinschendier 

 
 

 «شناسیاسالم»تا « شناسیشرق»از 

 

 فصل دوم
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ایگناز کلدریهز 1921-1850
304
   

برنارد هلر 1943-1871
305
 

جرج وجدا 1981-1908
306
 

 

 

 

 مباحث مطرح شده در کالس:

در شرایط مبدارزه علیده  55-1965جامعه شناسی اسالم بر اسا  نیاز سیاسی به شناخت جوامع اسالمی شکل گرفت . در امریکا بعد از جنگ بین سال های 

تاریخ تمد  )ه شد مقدمه ابن خلدو  ترجم.  استعمار اروپایی اغلب بر اثار این شرق شناسا  استوار بود. 1914تا  1880کمونیسم و جنگ سرد. در فرانسه بین 

 .  307نرجمه کامل مقدمه ابن خلدو  توسط اتیین مارک کاترومر : 1856 تا بهترین نوع حکومت را برای اعراب مستعمره الجزایر پیدا کنند. (ها

 

بده اغلب کسانی بودند که با سیستم استعماری رابطه داشتند و به برتری تمد  اروپدایی اعنفدادد داشدتند. شرق شناسا  . 308ها بودند لمانیآ شرق شناسا اولین 

پایا  نامه های خاخام یمن اینها بود که مطالعه اسالم به یک علم بدل شد. اسالم شناسا  اروپایی و اکثرا یهود بودند که مطالعه اسالم را شروع کردند. تعداد 

و اسالم به حدی بود که بر خی گفتند علم یهودیت به علم اسالم بدل شدده اسدت. ماسدینیو ، المدن در مورد اعرابها 
309

، رندا ، پاالسدیو
310

نیدز از  ، و بسدیاری

 کشیش بودند یا بسیار مذهبی همچو  لوئی گالرده. آرنالز. یا خاخام بودند مثل گلدزیهر .    حوزه ی مسیحیت امدند. اینها

 

جامعده »که قبال سر باز بود و بعد استادکالژ دو فدرانس شدد. کرسدی  الفرد لو شاتولییه خت این کشور همراه شد.اعلمی برای شنفتح مراکش با ماموریتی 

شدرق شناسدی "اسدمش را  1911ه عهده گرفت که حاکما  استعماری الجزایر و مدراکش تدامین مدی کردندد. دربرا  «شناسی و جامعه نگاری جها  اسالم

 دوره مشاورا  پرنس می شوند.  رین شرق شناسا  در اینتبزرگگذاشتند.  "کاربردی

در کمیسدیو   تمراعمسدت اداره ی . او نمالیندده 1926که در طول جنگ جهانی اول مسئول میسیو  پیکو بود جانشین لو شاتولییه می شود در   ماسینیون

 مسائل مسلمانا  می شود. 

 

فارسدی،  آنجدادو فدرانس. در  ژ. با فعالیت های کالژ روتیال که بعدها می شود کالگیرد شکل می 17ن قر شرق شناسی به شکل نهادینه اش از

کتابخانده " 1697ترجمه می کندد. در و سفر نامه ها را  ها را متن ود می اید. یک بدنه مترجما  جانهای شرقی بوبابخانه زتدریس می شود. کتربی عترکی و 

"شرقی بارتلمی هربلو
311
ا می کرد. هزار و یک شدب منتشدر مدی شدود و بسدیار در ادبیدات فالمعارف اسالم را ایهریمدت دو قر  نقش دا منتشر می شود که به 

تئوری  رایج می شود. "غرب"اصطالح  در دوره ی روشنگری بر تفاوت اروپا و شرق تکیه می شود. با کندورسه  داستانهای ال فونتن.در تاثیر گذار است مثال 

مصری ها، اعراب هم اضافه شدند.  دانش در  و ونانی ها و رومی هاینقش مهم داشت و به و تاثیر ملت ها از اب و هوای محیط خود، ب و هواهای منتسکیو آ

                                                           
304 Ignaz Goldziher 
305 Bernhard Heller 
306 Georges Vajda 
307 Étienne Marc Quatremère 
308 Orientalistik, Islamkunde  
309 Lammens 
310 Asin Palacios 
311 la Bibliothèque Orientale de Barthélémy d’Herbelot 
arthélemy d'Herbelot de Molainville, né à Paris le 14 décembre 1625 et mort à Paris le 8 décembre 
1695, est un orientaliste français. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Marc_Quatrem%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/14_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1625
http://fr.wikipedia.org/wiki/8_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1695
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. 1823 : زداین زما  دانش میدانی نیست بلکه محصول کتابهاست و دانش نظامی و دیپلمات ها. دو عامل دیگر مبنای ایدئولوژیک فلسفه استعمار را مدی سدا

  را دهای هند و اروپایی. ایده ی خویشاوندی مهم بود. باید این کشورهای خویشاوند را مدر  کدرد و تمدشار روزنامه ی آسیایی و کشف خویشاوندی زبا انت

 برایشا  به ارمفا  اورد. 

را برای رفتن به امریکا و مستعمرات ترک مدی  اروپا نفر میلیو  1بیش از  :تحرک جمعیتی تحرک جمعیتی و دالیل اقتصادی هم در جریا  استعمار موثر بود.

به اسدترالیا و کاندادا را تشدویق مدی کندد.   ، مهاجرتانگلیس بوجود می اید و بحرا  اقتصادی ،1840یت جها  اروپایی است. از عدرصد جم 24نوز هکنند اما 

 آ . ی کرد حکار. شناخت جها  و متمد  کرد  و مسی یبازار جدید و نیرو :الیل اقتصادید

 

، یک نظام زبانهای سدامی ارائده 1882ات کودکی و جوانی ری خاطویسندهنها، ریاییآو  سامی هاارنست رنا ، را برخی عامل استعمار و تئوریسین تضاد میا  

 ."فاناتیسم واکسینه شده استمسلمانی که فرانسه میداند در برابر "جمله  بسیاری علیه مسلمانا  و برتری تمد  غرب طرح کرده:  کرد. او نکات منفی

 

  امدر قدسدی پخدش اسدت. همده آکده در است تمد  چادرنشینا  از نظر وی این  نویسد.( را می1958« )شناسی اسالممقدمه ای بر جامعه»ژوزف شلهود. 

سیم میا  قدسدی و عرفدی و حدالل و ی قبیله است. یکجانشینی منجر به کیش می شود و تقمیخته و در رئیس متجلی می شود که چهرهآکارکردها در هم 

ی فرعدی های دیگر قبایل جنبدهو بت یافتثبات  آ  یک دین ملیکه در  دیکند. موقعیت جعرافیایی و ثروت به مکه هژمونی مناسکی بخشحرام را ایجاد می

 کرد.شهرنشینی  فرد را که عضو قبیله بود به شخص بدل  کردندمیپیدا 

 

 

 فرانسه و انگلیسیولین ترجمه های قرآن به ا

 ترجمه به فرانسه:

: القرآ  محمد. اولین ترجمه قرآ . به فرانسه توسط اندره ری یر1647
312
 . 

: قرآ  ترجمه کلود ساواری1786
313
 . 

: قرآ  ترجمه البن دو بیبرشتن. کازیمرسکی1840
314
 

 

 ترجمه به انگلیسی:

 که از ترجمه فرانسه ری یر استفاده کرده است.  315ر  : قرآ  محمد. اولین ترجمه قرآ  به انگلیسی. توسط الکساندر1649

: قرآ   ترجمه از عربی توسط جرج سال1734
316
 

: قرآ  ترجمه توسط جا  ردول1861
317
 

 

 

 

                                                           
312 André Du Ryer.  
313 Claude Savary. 
314 Albin de Biberstein Kazimirski 
315 Alexander Ross 
316 George Sale 
317 John Rodwell 
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 (1883-1962)لویی ماسینیون 

 

 

 

 

 

 

 

 شنا  اسالم. اسالم شنا . جامعه معرفی:  شرق گرا.

 ی جها  مسلما . شهر اموات در قاهره.آثار:حالج. فاطمه. سلما . خاطرات جغرافیا در مورد مراکش. حالج. سالنامه

هوئیسمنمعبودهای من: شارل دو فوکو. 
318

 . منتقد هنری و ادبی. سمبولیک و امپرسیونیسم. ناتورالیسم معنوی: یا خودکشی یا گروش. گاندی.  حالج. 

اسالم دین و )لوئی گارده  (زندگی پیامبر. اسالم و سرمایه داری. )ژاک برک. ماکسیم رودنسو .   (متخصص ابن عربی. سهروردی.)شاگردانش: هانری کربن. 

اوا  دو ویتره  (امت.
319
مقبدره اش را بده  از این رو مثنوی و متخصص  "بازسازی اندیشه اسالمی"کتاب اقبال متخصص اقبال و مولوی. مترجم ) استاد االزهر،  

او اسالم  (گی پیامبر.شاگرد کوئره. تزش در مورد مسئله مرگ در فلسفه اگزیستانس. کتاب چند جلدی در مورد زند ) عبدالرحما  بدوی. . و قونیه منتقل کردند

حیت هدم در شناسی مدر  غربی را متحول کرد. نسلی از شاگردا  را بوجود اورد که نقش واسط جها  اسالم  و مسیحیت را ایفا کردند. در عین حال در مسی

 شورای واتیکا  دو تاثیر گذار بود. 

 زندگی:

 .( 1962-1883و راسیونالیست. مادر مذهبی . زمینه اجتماعی جمهوری سوم فرانسه ) ز ساپدر مجسمه

سدال قدر   15رافیایی در مراکش در غادبیات می گیرد. رساله: تابلو ج سمصرشنا  آَشنا می شود. لیسانی در مدرسه با هانری ماسپرو پسر گاستو  ماسپرو 

به مراکش می رود  1906اش را از دست می دهد. در در ضمن خدمت نظام در روا ، ایما  کودکی 1903در . ریقایی )یک کاشف مراکشی(فاز نظر لئو  ا 16

شود. با مترجمش درگیر می شود چو  شراب خورده. قسم می"تانژه"رود. رئیس یک کاروا  در میبه مراکش سالگی  23می شود. در  آَشناو با دنیای اسالم 

                                                           
318 Joris-Karl Huysmans .Charles Marie Georges Huysmans,   

1907-1848نویسنده و منتقد هنر فرانسوی تولد  . 
319 Eva de Vitray-Meyerovitch 

 

Louis Massignon (1883-1962) 
 شناس فرانسویشرق شناس و اسالم

 

 برخی متون منتشرشده به فارسی: 

 (1373ی حمید طبیبیا  )ترجمه «اخبار حالج» -

 (1389زاده )غزال مهاجری یترجمه« تاریخ الصوفیه» -

 (1388عبدالرحیم قنوات ) یترجمه« جغرافیای تاریخی کوفه» -

 (1356اسماعیل خلیلی ) یترجمه« سلمان پاک» -

 (1348عبدالغفور روا  فرهادی ) یترجمه« قوس زندگی منصور حالج» -

 (1378محمودرضا افتخارزاده ) یترجمه« مباهله در مدینه: اسالم و مسیحیت» -
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سدالگی بدا  25. در ییاز نظر لئدو  افریقدا 16تاریخ می گیرد. تزش در مورد مراکش قر   مدرک تدریس ی یاد بگیرد. می خورد که دیگر شراب نخورد و عرب

که مسلما  ، لوئی دو کاردوا ی اسپانیاییدر کشتی با یک اشراف زاده  می فرستند. به انستیتو باستانشناسی قاهره و  به قاهره او را توصیه گاستو  ماسپرو می 

مریض بعد به ماموریت باستانشناسی در بین النهرین می رود. دستگیر می شود. دارش زدند.  922با حالج آَشنا می شود. که در  آنجاشده بود آَشنا می شود. در 

با  او می شود و در گوشش  یاسین می . یک خانواده ی عراقی، خانواده ی الوسی میزفکر می کند به اعدام محکوم شدهاست. تب دارد. رو به احتضار است و 

اسدم خدا آنجاست مثل معشوقی که میل دارد او را دوست بدداریم.  را از سر می گذراند:  تجربه ی معنوی روز بعد خوب می شود.  در این حال  یک 4خواند. 

می نامد و میزبانی مقد به این حادثه را مالقات غریبه شود.  این حادثه: مالقات غریبه. گروش به مسیحیت. مسیحی می
320
 . 

پسرش می گوید 
321
چرا که هدر گروشدی  یدک   را پیشاپیش استخراج کرده باشیم. آاز نظر ماسینیو  ما  نباید دین ما  را ترک کنیم مگر همه ذخایر معنوی  

سالگی  بازگشت به فرانسه. رابطه بدا پدل  25در شود و بر عکس. می ، میهما  مسلمانا رنج و عشق. او واسط مسلمانا  در میا  مسیحیا  :پارادوکس است

دهد. در  صردر   در مورد تاریخ فلسفه در دانشگاه تازه تاسیس فلسفه در م 40سالگی از جانب شاه فواد در مصر دعوت می شود  30کلودل و با پدر فوکو. در 

شود. تا بازنشستگی. سال بعد مسئول کرسی جامعه شناسی و جامعه نگاری کشورهای مسلما  می 4جلد.  4سالگی از تزش در مورد حالج دفاع می کند.  40

 شود.می شناسی در کالژ دو فرانسسالگی. استاد جامعه 45در 

 است و اوید لین کارگردانی کردهد که فیلم انگلیسی لورنس عربستا   رد اورشلیم می شود.والورنس عربی  شود و بابعد به ماموریت دیپلماتیک فرستاده می

لیده ع مبارزه ی اعراب را  ا  می دهد ورا نش پیتر اتول بازی کرده  را که در این فیلم باستانشنا  و نویسنده و سرباز انگلیسی ،زندگی توما  ادوارد لورانس

 یل یک دولت مستقل عرب. تشکتالششا  برای خالفت عثمانی و 

. ها خواب مدی بیننددست. برخی روزیابند که رویایی بیش نبوده اهمه انسانها خواب می بینند. اما نه به یک شکل. برخی شبها خواب می بینند و صبح درمی"

 تا لورانس عربس "نها خطرناکند. چرا که با چشما  باز می توانند رویایشا  را تحقق بخشند . این کاری بود که من کردم.آ

یونانی. می خواهد کشیش شود. اول می خواهد به کلیسای -سالگی کشیش می شود در قاهره. بر اسا  رسم کلیساهای شرقی. به رسم کلیسای عرب 67در 

جانشدینی  سدوگندپایه گدذاری مدی کندد و بدا هدم  1934فرقه بدلییه را در ، که مصری است که در جوانی آَشنا شده بود،  عراق وابسته شود با ماری کاهیل

.  1949به کلیسای ملکی وابسته می شود یونانی کاتولیک. می خواهد با پاپ مالقات کند.  ) به این معنا که به جای انها نیایش کنند(.مسلمانا  را می خوانند. 

گویندد پداپ شداید عد مشدکل ازدواج. بده او میبکند. ی کلیسا را به زبا  عرب بگوید. پاپ قبول میمی گوید می خواهد نیایش ها ی رسم 322 12او به پاپ پی

در مصر کشیش می شدود. چدو   1950ژانویه   28او را می پذیرند. او در  لبا  پوشید   1950صدای پدرهای خانواده را بپذیرد.  در  و کشیش شد  بی سر

 شکل خصوصی دعای عشای ربانی را برگزار کند. علنی نبوده ماسینیو  فقط می تواند به

 

 تعهد سیاسی:

 : به جبهه شرقی فرستاده می شود. با لورانس عربی. با او وارد اورشلیم می شود. 1914

: 1948امضا شد بیسن فرانسه و انگلیس و امپراطوری عثمدانی را قبدل از سدقوطش تقسدیم کدرد.  1916پیکو که در -: عضو کمیسیو  توافقات سیک1918

 تاسیس دولت اسرائیل: و جنگ الجزایر: مخالف خشونت. روزه گرفت. 

 جانشین وی.  1955کربن شاگرد ماسینیو  می شود و  1928

                                                           
320 La Visitation de l'Etranger 
321 Lettre de son fils Daniel.28. 06. 1989 
322 Pape Pie X11 

http://perso.infonie.fr/stehly/louis.htm
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ایی که هم شریعتی و هم کربن دارند. متنی در ستایش چهره هبه نوعی را  بحث ) اشاره: جالب است که این  معبودهای ماسینیون:

 در انها تاثیر گذار بوده اند(. 

شارل دو فوکو
323
گذراندد. در زما  ژا  پل دو به عنوا  قدیس شناخته شد. راهب مسیحی که در اغاز یک نظامی بود و استعفا داد و تمدام عمدر را در مدراکش : 

 به او منسوب است. او دارای جایزه جامعه جغرافیا نیز هست.  324)توکل(  نیایش واگذاری

ه را زندگی زاهدان دانست اما ماسینیو یانشین خود مجبا شارل دو فوکو تما  می گیرد و تا پایا  عمر با او رابطه دارد.  فوکو او را  در مورد حالج برای تزش

 ازدواج کرد.  پیش نگرفت و

یهمدا  کنعدا  کندد. مدریم ت که او را م. ابراهیم از خدا خواسبود هبوط نتیجه اش دم میهما  خدا بود که قوانین میهمانی را رعایت نکرد وآفهوم میزبانی. م 

 ول داده شده.قوعده و است، شکستن  میهمانی خدا را پذیرفت و ابراهیم و مریم قوانین را رعایت کردند. استعمار شکستن قانو  میهمانی

ت. قدس خواهیم کشمما جنگ را تنها با حق میزبانی "ر. هجر= هجرت. هجرت پیامبر. محمد فرزند اسماعیل هر دو مهداجر.  جاسماعیل فرزند ها

 ماسینیون"میزبانی عالی ترین هنجار همزیستی. 

 

 18ه اب کهف.  سدور: اورشلیم.  نازارت مریم. افس اصحاب کهف. زیارت اسالم و مسیحیت درمورد مکا  هفت خفتگا  افسو . اصحمکان های مقدس

 قرآ . 

   ا نام ابراهیم. یسکن ها شد بعضو فرانسماسینیو   حالج. ابراهیم پدر ادیا . چهره ی  اسطوره ا ی طرد شده = اسماعیل. سن فرانسوا. :ی مقدسچهره ها

                                                           
323 Charles de Foucauld. 
324 Mon Père,  
Je m'abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, 
Je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 
Pourvu que ta volonté 
Se fasse en moi, 
En toutes tes créatures, 
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
Avec tout l'amour de mon cœur, 
Parce que je t'aime, 
Et que ce m'est un besoin d'amour 
De me donner, 
De me remettre entre tes mains sans mesure, 
Avec une infinie confiance 
Car tu es mon Père 
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ی سالم نهادینه شددهندارند. نه ا   است. اسالم مردم عادی. فرودست. انها که صداییآکه اسالم حامل  ای ارزشهای درونی شده"دفاع از اسالم درونی شده: 

امید. می خواسدت ی نم "ای پدرخد "ماسینیو  می گوید: من گروگا  اسالم هستم. واسط اسالم در برابر خدا که او  "فاتحا . تشیع صدای این اسالم است.

  ".برای فهم دیگری باید خود را در محور تولد او قرار دهی"خلق و خوی یک مسلما  و یک عرب را بیابد. جمله ی معرفش: 

وودو مفهوم: 
325

= نذر. پیما . سرما 
326

 شکند. می ی پیما  است. پیمانی که راز را= موعظه  پیما . زندگی هر کس میا  این دو. حادثه که تحقق نذر  بوسیله

س سازی زنانه است ظه. نذر تقدیبیا  می شود. از بیرو  با موع شخصیت نهایی هر شاهدی از درو ، رسالتش است و از بیرو ، سرنوشتش. از درو  با  نذر"

  "شناخته گشوده است.او موعظه،  انتظام مردانه. نذر بر امر ن

 .  "مکشوف می شود نه با یک  تعریف  "حضور"حتی خدا، با یک هر وجودی و "فرانسواز دو مارسیلی به کلودل می نویسد: 

ویم بده سدمت ود خدارج مدی شدزبا  به شکل مضاعفی یک زیارت است. یک جا به جایی معنوی. چرا که زبا  را زمانی بکار می گیریم که از خ"ماسینیو : 

 دیگری. تا با او از حضور دیگری سخن بگوییم که غایب است. یک شخص ثالث. 

 "نج در ما، رد پای امر قدسی است. ر"

   "بزرگترین اثر ما، زندگی ما است،و خصوصا مرگ ما."

 به جای مسلمانا  صلیب را زندگی می کند چو  مسلمانا  معنای صلیب را رد میکنند. 

 شناخت اسالم از درو  و از باال از خالل عرفا .

 ا را مالقات می کرد. ارانو  انه با ایلیاد، یونگ، شولم دوست بود و  در حلقه

 مفهوم عشق:

 "چیز دیگر"ل. خدا ست  و نه جمااکه خدای اسالم  جالل  ادر اسالم رابطه انسا  و خدا بر ایما  مبتنی است. پرستش اما نه بر اسا  عشق بلکه بندگی چر

 است. غیر قابل شناخت. 

در حالیکده   در اسالم عشق میا  انسانها با هم است و نه میا  انسا  و خدا. مثال اسالم، عشق خدا و مریم را نمی پذیرد. صوفیسم یک اسالم مسیحی شدده

  327رابطه شا  با خدا از طریق قانو  است، نه بی واسطه و بر مبنای عشق. (شیعه و سنی ) اسالم ارتدکس

 بدلییه. جانشینی برای شفاعت. مفهوم جانشین شد . فدا.

مسئله ی رنج در تشیع. از نظر ماسینیو ، فاطمه فریاد رنج است. اشاره به نظریه دولوریسم
328
 ی مفید بود  و ضرورت و تعالی رنج .نظریه :

 ی و شفاعت. ایگزینج اش یعنی فهمید  اینکه این شرط همچو  شفاعت برای انسانها.در معنای اصلی و ابراهیمی تاکید بر میزبانی مقدس

 ود در چهدره ی، خصوصا مسلمانا ، مثل میزبانی برای یک فقیر یک حذف شده است، خریشه ی روح بدلییه  شفاعت برای انسانهای عزیز است

ر عکس مدی خواهدد ب   رنج. درستفقیرترین میزبا  ما پنها  می شود.  این دولوریسم نیست. نظریه ای که بر مبنای ا  ضرورت و مفید بود  و متعالی بود

 . توکل. در نتیجه فردیل پذیرش نیستجایش عشق را بگذارد.  راه مسیح. نه پذیرش بلکه ستایش. ستایش انچه که قابههر معنایی را از رنج از بین ببرد. و ب

 مثل حالج که از مسیح بی خبر است در باالترین حد خود برسد در کلیسا.

                                                           
325 voeux 
326 serment 
327 ’ l’Examen de l’Homme Lettré’’(1917),  (Ed. P.I.S.A.I. Rome 1992,  pg.60) 

 Jacques  Keryell.Louis Massignon : Au Jardin d’une Parole Extasiée.. nov 2005به نقل از 
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کاتولیک. در کلیسای عرب ملکیت.  یک ساسردو  خود را –کشیش کرد. از ائین التینی رفت به سمت ائین یونانی او را  12. پاپ پس اسالم درونی شده

 فدا کرد . ساسردو  فدا.

 ایده ی شفاعت و جانشین شد  با نیایش و قربانی کرد .      

شدود کده بدا شدود از او دعدوت میکسی که غسل تعمید می جایگزینی از سر دل رحمی. رحمانی. این دعوت هما  جوهر مسیحیت است به این معنا که هر

 قدیسین وارد اشتراک شود با این همانی کرد  خود با مسیح، که رحیم در شکل عالی خود بود. 

 جانشینی، فداکاری، خود را به جای دیگری گذاشتن، قانو  متعالی عشق است.

 

    ماسینیون و گاندی:

ساتیاگراها را وام می گیرد. ساتیا  ماسینیو  تحت تاثیر گاندی، نظریه کند.مالقات می 1931گاندی را در پاریس در سال نوشته های گاندی را خواند و  1921

 ه فهمیددم کد اتیاگراها مدنسدبدا کداربرد  "به معنای حقیقت و اگراها به معنای دربرگرفتن، اصل عدم خشونت  با نافرمانی مدنی است. گانددی مدی گویدد: 

نچه که بدرای آرو  . از ایندکرمی بایست از اشتباهش با صبر و همدلی جدارا  پذیرد  بلکه مخالفاعمال خشونت نسبت به مخالف را نمی  ،جستجوی حقیقت

ل رندج بدر ت نه با اعمایکی حقیقت است برای دیگری کذب است. و صبر به معنای رنج شخصی است. این نظریه به طور خالصه به معنای طلب حقیقت اس

 گرفت. شفت، روزه میآ! ماسینیو  هر بار که بر می"بلکه با اعمال رنج بر خودت دیگری،

 .اراده برای فداکاری.3.نفی خشونت یا آسیب زد  به دیگری.2. حقیقت. 1این نظریه:  اصول

گی نمونده ی او . زندد14قدر   بود قددیسرا اولین بار ماسینیو  از هویسمن گرفت که زندگینامه نویس قدیس لیدوین دو شیدام  "جانشینی عارفانه"مفهوم 

و  می خواست این نقش ماسینی گرا .نشانگر رنج برای دیگرا  بود. مسیح که به تعبیر سن پل گناه بشریت را به جا  خرید. و مفهوم مداخله. نیایش برای دی

  ستگاری شا .بلکه برای ر   در تضاد بودنها به مسیحیت که این با ایده ی میزبانی مقدآرا برای مسلمانا  ایفا کند. نه برای گروش 

 

بیشدتر از یدک "خواهد به کسی که نویسد که میساله است.  او در وصیت می 76. ماسینیو  در این زما  1959سپتامبر  17 وصیت ماسینیون به کربن:

 ا بسپارد. است ، ماموریتی پس از مرگ خود ر "پیرو-مرید-شاگرد

ما حساب مدی شخست بر روی شما هستید که عمیقا بیشتر به افکار من نزدیکید. و رسالتتا  نزدیکتر است به من. و وقتی من خواهم رفت، من ن"

 . "  و به محمدسبت به سلماکنم برای دفاع از دوستی مقدسی که خدا به من نسبت به منصورحالج و فاطمه زهرا  الهام نمود و از خالل انها، ن

ارهدا را در تدا ، مجمدوع کج سال است که دارم به این نکته فکر می کنم و فکر می کنم که اگر بتوانید، علی رغدم همده پدروژه هدای قبلیپن"

ا  اسالم نن باشد، میکار می تواند یک وسیله ی مستحکم وحدت میا  تشیع و تسخصوص فاطمه بدست بگیرید، خدا را ستایش خواهم کرد. این

 "و مسیحیت.

 

را  "شدیعه-ولتراا"ماسینیونی  من برخی از روزها، ". روابط پیچیده ی ماسینیو  و اسالم ایرانی. کربن می گوید: 1تالف نظرهای ماسینیون و کربن: اخ

و متدو  بدزرگش را ا ی کهیافتم. تشیع شناختم و در این خصوص بسیار وامدار او هستم، اما برخی روزها نیز، او را بسیار منتقد و نسبت به تشیع و شیعیا  می

وند خانوادگی زمینی ی نیست. و پینمی شناخت. من از انها دفاع می کردم. و به او می گفتم که بر خالف نظرش تصور شیعیا  از امامت به هیچ عنوا  جسمان

یو  اعتنایی ماسین. بی2د. من، متحیر می ش "یسمیعش-اولترا "میا  اماما  تنها تصویری از پیوند آسمانی جاودانه است. در این حال این ماسینیو   بود که از 

. "دو  عشدقنس متالها  بدپر ". "ابن عربی بیچاره، یک پرومته بدو  کرکس است "به تصوف متاخر و خصوصا نسبتش با ابن عربی. ماسینیو  می نویسد 

ف نظر من )این یک اختال "است پدیده ای وسیع تر از اسالم من فکر می کنم که تصوف"کربن در نامه ای به ژوزف باروزی، می نویسد: (.  1958ژوئیه  8)

ارد ماسینیو  به کربن  توصدیه مدی (. در این مو1939دسامبر  27) "با ماسینیو  عزیزما  است(. اسالم حتی نمی تواند تصوف را در چار چوب خود بگنجاند. 

یک  "ه داردو یک دستنوشت "اسوییک پرواز سریع بر فر"می خواند. که  "هلیکوپترروش "نکند!  کربن روش ماسینیو  را  "ییمزدا"کرد که ماجرا را چندا  

 دهد. و بعد دوباره پروازش را به سمت و سویی دیگر ادامه می "مطالعه ی سریع شناسایی
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من فرماسیونی فلسفی داشته ام. در نتیجه نه شرق شناسم نه ژرمنیست. بلکه فیلسوفی هستم که تحقیقش را هر جا روح او را هدایت می "کربن فیلسوف: 

هسدتند نمادهدای مسدیری نمدادین به سمت اصفها ، این شهرها برای من شدهرهای یا کند ادامه میدهد. اگر مرا به سمت فرایبورگ یا تهرا  کشانده است 

  " مداوم.

  

 گسستها و اشتراکات ایا  کربن وارث ماسینیون است؟

 ژیلسو . برنییه. هوسرل. هایدگر. سهروردی. ابن عربی. مالصدرا.منابع کربن  : 

 

 

 زندگینامه:

بیسدددت و یدددک سدددالگی  مدددرگ. التدددین و یوندددانی میخواندددد. در 1978سدددال کدددوچکتر از ماسدددینیو .   20یدددد. آبددددنیا می 1903اوریدددل 

و بددده ترجمددده  یلسدددو  اسدددت. متخصدددص فلسدددفه قدددرو  وسدددطی.ژکندددد. شددداگرد برنییددده و اتدددین اش را شدددروع میدانشدددگاهیتحصدددیالت 

 دهد. های التین اثار ابن سینا توجه نشا  می

پل سددن فسددیر اندیشددهاو در کددال  ت کنددد. بعددد فارسددی و سانسددکریت.در کددال  هددای ماسددینیو  را بددرای فراگیددری عربددی شددرکت می

کددده یدددک راهدددب  16ر  قدددتدددزش را در مدددورد استوئیسیسدددم و اگوستینیسدددم لدددویی در لئدددو  در  1928کندددد. در شدددرکت می از منظدددر لدددوتر

حکمدددت » 1191وردی از ماسدددینیو  کتددداب شدددهاب الددددین سدددهر 1929گیدددرد. در .  بعدددد ترکدددی هدددم یددداد میگذرانددددمیانیایی اسدددت پاسددد

 سدددت. اسدددالم مدددردد ا وبدددین هندوئیسدددم  کدددربن  اهمیدددت دارد چدددو شدددا  آَشدددنایی در ایدددن مقطدددع زندگیرا مدددی گیدددرد. ایدددن  «االشدددراق

 

Henri Corbin (1903-1978) 
 شناس فرانسویفیلسوف و اسالم

 

 برخی متون منتشرشده به فارسی: 

 (1390) رضا کوهکنی ترجمه «اسالم در سرزمین ایران» -

 (1391انشاءاهلل رحمتی ) یترجمه« اندازهای فلسفی و معنویاسالم ایرانی: چشم» -

 (1363احسا  نراقی ) یترجمه« آیین جوانمردی» -

 (1383ی حامد فوالدوند )ترجمه «از هایدگر تا سهروردی» -

 (1387ی انشاءاهلل رحمتی )ترجمه «سینا و تمثیل عرفانیابن » -

 (1379نیا )ی فرامرز جواهریترجمه« انسان نورانی در تصوف ایرانی» -

 (1384ی محمود بهفروزی )ترجمه« های سهروردیهای آیین زرتشت در اندیشهمایهبن» -

 (1384بخشا  )ی ع.روحترجمه «روابط حکمت اشراق و فلسفه ایران باستان» -

 (1388) نوذر آقاخانی یترجمه« سیدحیدر آملی» -

 (1392ی جواد طباطبایی )ترجمه« ی تطبیقیی ایرانی و فلسفهفلسفه» -

 (1381ی کریم مجتهدی )ترجمه« مقدمه بر المشاعر مالصدرا» -
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 اش: مرحله در زندگی 4

لتما  و یاسپر  و بارت کده شود. به هوسرل و بولمانی میآاو متخصص فلسفه  ،غاز کارشآ. در 1939تا  1933لمانی. آ یثار جوانی اش در خصوص فلسفهآ

 نتشر شد.م 1938هایدگر را ترجمه کرد و به او داد. که در  "متافیزیک چیست"و ا مند است. ، عالقهیکی از کارهایش را ترجمه کرد

 های سهروردی از مالصدرا شیرازی تا ابن سینا. . در استانبول بر دستنوشته1940-1945

لدویی  1954ز ا در ایرا  با اسدتال ماندد. سال 10و فرانسه. ارتما  ایرانشناسی در انستیتپدر تهرا  بود کارش افتتاح د 1955مسئول آ  بود.  70تا   -1945در 

کند. و تاریخ حکمدت و یمناسی را اداره کند. او دپارتما  ایرانشواگذار می کربن به را  ماسینیو  بخش اسالمیسم و دین در عربستا  در اکل پراتیک اوتز اتود

کرد و یوندگ و ر اسکونا شرکت میدکربن هر سال در حلقه ارانو    1977 تا 1949فلسفه اسالمی را در دانشکده ادبیات در دانشگاه تهرا  تدریس کرد.  از 

م تاریخ فلسفه منتشر شد.  در بخش اول بخش دو 1974او تاریخ فلسفه اسالمی بعد در  1964در  بیند.بیند. و ماسینیو  را هم میالیاد و شولم وا  در لو را می

 1974منتشدر کدرد. در  1972ا تد 1971جلدد از  7وقت گذاشدت  و در  اسالم ایرانی برای اثر اصلی اش سال  20کند. تشیع امامی و اسماعیلی را بررسی می

   افت. یل انتشار میوزه که هر سارژ در اورشلیم بنیانگذاری کرد. کار این دانشگاه معنویت قیاسی میا  ادیا  کتاب. سالی یک همایش سه رژدانشگاه سنت 

 

ا قبول ندارند و بده رها این تفسیر باطنی متن قائل است. سنی رایچرا که یک معنای باطنی ب است )کامل( د که اسالم انتگرالکربه تشیع تکیه کرد. فکر می

سالم ناکامل رونی اش یک اوجه دتوجه به اهمیت میدهند که پوسته است و نه هسته سخت. کربن فکر میکند که وحی بدو   )لفظی. ظاهری( معنای لیترال

کند.  علدم کار می 9بن حیا  قر  او رساله جابر  11رساله ابویعقوب سیستانی کاشف المحجوب قر  بر روی دو به اسماعیلیه هم عالقه دارد. او . کربن است

 بدا اندیشدهندیشه حکمت شدیعی را ثار اآمطالعه ای بر ناصر خسرو آنجام داد. کتاب جامع الحکمتین. کربن  1953حروف ... کلید فهم باطنی اسالم است. در 

ردی جهدا  واسدطی ا کندد.  سدهروی مشترکی بین فارابی و زرتشت پیدکند و زمینهایرا  باستا  پیوند میزند. سهروردی از اندیشه پیش اسالمی استفاده می

ورد مددر کتدابش در شدود. کدربن واقعیت معنوی در این جها  واسط به شدکل اصدلی خدود ظداهر می کندمیا  جها  ایده ها  و جها  محسو  برقرار می

واز آ» قصد دارداو  شود.حلیل میهمواره ت   صحبت میکند. تاثیر مزدئیسم در ادبیات فارسیآتاثیر  از  زرتشتی در  فلسفه سهروردی)طرح، نقش( های موتیف

 را هم ترجمه کند.    «پر جبرئیل

 بن. در کار کر مانیسم و ایرانشناسی و شرق و غربشتی ژرآکند.در شرحش از کتاب ابن سینا و به وجه عارفانه اثر او توجه می

 

ه برخدی از یونالیسدتی کدراس اًشدود. مفداهیم مشخصددهد. برای او فلسفه به مفاهیم محددود نمییک فیلسوف همزما  تحقیقش را در چند جبهه ادامه می"

د. ابن عربی... را بفهم اکوب بوهم یاژبربگیرد. تا مثال فلسفه ویزیونر  بایست میدا  وسیعی را دراند. تحقیق فیلسوف میهای قر  روشنگری به ارث بردهفلسفه

هیچ رابطده ای بدا  وستدار حکمت()فیلو+ سوفیا= د برای فهم داده های وحی و تجربیات جها  مثالی به عنوا  منابع تامل فلسفی. در غیر این صورت فلسفه

 نخواهد داشت.  سوفیا 
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 این روایت جدید ریشه در روش وی دارد: مطرح نمود. که هایدگر را وارد فرانسه کرد و فلسفه اسالمی را با روایت جدید بود اولین کسیکربن 

 

 در برابدر کندد. بداطندهد در عین حال که پنها  مینچه که در بیرو  خود را نشا  میآظاهر. بیرو . اگزوتریک.  :روش وی: فنمنولوژی هرمنوتیک. فنمومن

 دهد: دهد.  در مطالعه شرق کربن چند هشدار میشکار کرد  وجه پنها . ناپیدایی که خود را اشکار نشا  میآتریک. درو . ازو

ردازیم. تنها روش بارور روش فنمنولوگ است. یعنی کل این سنت ها را بگیری سنتهایی که پغلط است که از بیرو  به نقد زنجیره های تسلسل و انتقال ب. 1

 شناسددددداند. همدددددانطور کددددده اگددددداهی وجددددددا  شدددددیعه موضدددددوع خدددددود را بددددده خدددددود می .اندددددد قدددددر  هاسدددددت زندددددده

 

 ،  تعقیب کرد  نویسندگا  شیعه است که خودشا  به آی نبوی از پردازیم برای استخراج فلسفه  به موضوعاتی که بدا  میدبهترین راه برای نظام بخشی.2

 اند. پرداخته تفسیر

نمایاند. اما برای اینکه چیزی خود را نشا  دهد باید گاهی میآبسط  داد. از نظر لغوی یعنی تحلیل چیزی که خود را به  مفهوم پدیدارشناسی محض را هوسرل

نیست. اپوخه به عنوا  در پرانتز گذاشتن تجربه ی عینی. به تعلیق دراورد  مفهومی. در جسدتجوی خدود  «ابژه»معادل  «پدیدار»خود را به کسی نشا  دهد. 

است با یافتن کلمه کرد هایدگر راه حل را یافته و افق فلسفی را عوض کردهفنمونولوژی هوسرلی با تجربه ی عارفانه مواجه نمی شود. کربن فکر می چیز. اما

رویم اندیشید  به وجود در وجود... تاثیر هایدگر که شاگرد هوسرل بود. هایدگر از فنمنولوزی قدیمی انتولوژی. برای کشف حقیقت وجود از متافیزیک فراتر می

می نامیم وجدود اسدت  و تبلدور وجدود  «خدا»نچه آ  فراتر رفت. در فلسفه هایدگر تجربه ی عارفانه ممکن است. برای او آبه عنوا  روش استفاده کرد و از 

یک است. هر چیزی با هر چیدزی قابدل مقایسده ژچیزهاست. روش کربن مبتنی بر قیا  فلسفی و فنمنولو سید  به خودِی رژاز نظر هایدگر فنمنولو ."زاین"

 نیست. در نتیجه باید میدا  تحقیق را تعریف کرد. هم باید فیلسوف بود و هم ابزار زبانشناختی مطالعه متن را در اختیار داشت. 

لسفه و دین. اپی فانی. تئوفانی. هییرو فانیانچعه خود را نشا  می دهد. در  ف: فنومن
329
... 

یدک در رسداله هدای عارفانده ژهسدت. مقایسده مدی کندد. تحقیقدات فنمنولو 10ی در حکمدت شدیعه قدر  ژانتولوردم وقتی دیدم تعجب ککربن می گوید 

برای کربن تفسیر معنوی کلید فهم جها  ظاهر هست. هرمنوتیک معنوی در تفسیر قرآنی بنیادی است.  و در حکمت شیعه اساسی است.  «المحجوبکشف»

  . چیزی را به اصل خود رساند . آ تایپآرک است. تاویل یعنی چیزها را به اول برگردانیم. به 

 

 گریو جامعه خروج از تاریخ گری

 اسماعیلی مقایسه کرد.   "گنوز"و   (دایره ایدر کتاب زما  )نزد مزدکیا  کار کرد و با مفهوم زما  نزد اسماعیلیا  در  «مفهوم زما »در خصوص او 

در نظر ، استتاریخ نگری یعنی یک گرایش نظری که هر معرفتی را، هر اندیشه ای را، هر حقیقتی را، هر ارزشی را که به یک موقعیت تاریخی معین  مربوط 

   ترجیح می دهد. آطبیعت خاص توجه به را بیش از  آ  ی تحولمطالعه گیرد ومی

 

 

                                                           
329 Epiphanie, theophanie hierophanie 
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 :کنداستدالل طرح می 4کربن 

 .  قرار نیست تحقیق تاریخی نکنیم. بر عکس این یک ضرورت است. 1

انگار کده عصدر تداریخی فدی نفسده است. که در ا  متولد شده است  به عصری ، معنای یک سیستم فلسفی تقلیل در تاریخ گرایی رد میکند کربن انچه  .2

 دهنده باشد.تواند توضیحمی

ای کده بده معندای برای مورخ هر حادثدهحالیکه از نظر او، ست. در ا ف تقلیل تجربیات و حوادث متاتاریخی و متا فیزیک به حوادثی کامال تجربی. او مخال3 

 د. افتبه دام اسطوره زدایی می، گردد. در نتیجه تقلیل گرایی تاریخ گراشود و حتی غیر واقعی قلمداد میاش تاریخی نیست، اسطوره میانضمامی

موقعیدت  یک تاریخ است و نه ساخت یک فلسفه تاریخ. فلسفه یک روبندا نیسدت کده صدرفاژ. وظیفه ی فلسفه ی مقایسه ای  نه دریافت و تنظیم کرونولو4

ست که خود یک مجموع  را تشکیل می دهند اسدت و یدک ا هدفش اصالح ایده هایی ،ایدهد بلکه برعکس فلسفه مقایسهاجتماعی یک دوره را بازتاب می

 فرم متصلب دارند. 

مده که در برابر تاریخ گرایی موضع بگیریم. حتی یک ضد تاریخ را پیشنهاد کنم. به ما نگویند که هر مطالعه ی تداریخی را آ پیش نبرای م"کربن می گوید: 

  39."صرف نظر میکند، بشریتی است که دچار از دست داد  جمعی حافظه می شودرد میکنیم. به هیچ عنوا . بشریتی که از مطالعات تاریخی 

ی اولیه بگیریم، در حالیکه وضعیت یا حالت اجتماعی خود ناشی از یک درک از جها  است که بدر وضدعیت وضعیت اجتماعی را داده"اما او این مساله را که 

د نجامانبیهایی که می توانند به یک فراسوی جها  همه راه"الف بود. اندیشه مدر  از نظر او   مخآدانست و با یک وسوا  می "تجربی چیزها مقدم است

است. به جای نجات شناسی، از روانکاوی و حتی زبانشناسی استفاده کردهنامیم. اندیشه مدر  از تاریخ گرایی، از جامعهمی «الادری گری»را بسته است. این را 

 .    40 "ه انها را استحاله کرده، غرق کرده، مدفو  کرده، با رد هر گونه معنایی استعالیی برای انهاها، این اندیشداد  پدیده

ها  آنیستند.  این زمانی اًها ضرورتدهند. علتتوضیح می ، )این زمانی( یک را تنها با دالیل و علت های تامپورلژکرد که حوادث کرونولواو مورخا  را نقد می

 کرد:متاهیستوریک باشند. کربن استدالل میمی توانند 

. یعنی نقطه نظری که یک اندیشه را بر اسا  دوره تاریخی و علتهای زمانی توضیح می کندرا ممنوع می  هارزش گذاری یک نویسند ،نقطه نظر تاریخیدر "

  41 "ندیشه دمده است و گذشته استتا در نهایت نتیجه بگیرند که در زما  ما این ا ، داد. برای تقلیل انها به گذشتگانشا 

 

 "پیامبر نماینده ی ظاهر یا اگزوتریک قرآ  است. دوازده امام باطن یا ازوتریک. فاطمه تالقی این دو روشنایی"

وسدت. از سدبک وجدودش. از بازشناسدی ااگر امام امروز پنها  است. به این دلیل است که انسانها ا  را از چشم پنها  کرده اند. چو  اگاهی انسانی ناتوا  "

هدا امرفوز آگاهیحله نهدایی متدعملش. و مکانی که در ا  زندگی می کند. ظهور، پدیده ای خارجی نیست. که یک روز از بیرو  بر ما تحمیل شود. ظهور مر

 "است.
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 از هایدگر تا سهرودی

 با فیلیپ نموهانری کربن گفتگو 

 

ا شناسداندید. چگونده می ایرانی ردر فرانسه  به شمار می روید؛ پس از آ  اولین نفری بودید که فلسفه ی اسال هانری کربن شما اولین مترجم هایدگر.ن. ف

؛ ی جنبه ی آلمانی داردوند؟ فلسفه ی می توا  این دو وظیفه را نزد یک فرد با یکدیگر آشتی داد؛ با توجه به این که مارتن هایدگر غرب را میهن خود می دا

 مشغولیت مداوم جهت ترجمه ی هایدگر و مشغولیت جهت ترجمه ی سهروردی اختالف و شکافی وجود دارد...و شاید هم بین 

 

یرانی اسالمی انده ی فلسفه اغلب این سوآل را از من می پرسند؛ و گاهی حیرت پرسش کننده هنگامی که کشف می کند که مترجم هایدگر و شناسان ه. ک.

ت ز در گذشداتگویی کده پدس یک نفر بوده است؛ مرا مشعوف کمی کند. و طبعا باید پرسید چگونه از این به آ  رفته است؟ مدتی پیش تالش کردم طی گف

ب خورده است. آموزشی برچس هایدگر داشتم به شما اظهار کنم که حیرت و تعجب خبر از بسته بود  فکری می دهد؛ خبر از آ  می دهد که روی رشته های

به  نوا  از ژرمانیسم می د. اما چگونهمی گویند ژرمانست ها و شرق شناسا  وجود دارند. در بین شرق شناسا  اسالم گرایا  و ایرا  شناسا  و غیره وجود دارن

ردند که رویدداد کونه تلقی می گایرا  شناسی رفت؟ اگر کسانی که این سوآل را طرح می کنند برداشت اندکی از فلسفه داشتند؛ جستجوی فیلسوف؛ اگر این 

ی دهد؛ شاید موم را نشا  یی درجه دهای زبا  شناسی برای یک فیلسوف چیزی جز حوادثی کف طی مسیرش اتفاق می افتد نیست و تنها اختالفات جغرافیا

 کمتر تعجب می کردند.

یابم. من از این لذت معنوی خود ب چو  برایم پیش آمده است تا روایت های بسیار تخیلی در مورد شرح حال .فرصت را غنیمت شمرده تا سخنانی را ایراد کنم

که بده تئدوین ترجمده ی گلچدین  را بگذرانم؛ ؛ یعنی طی مدتی 1936رگ طی آوریل و امتیاز بر خوردار شدم که لحظاتی فراموش نشدنی با هایدگر در فریبو

ه از فلسفه ی کین خاطر بود امتونی که  تحت عنوا  ماورای طیبعت چیست؟ چاپ می شد مشغول بودم. با تعجب دریافتم که اگر به سوی تصوف رفته ام به 

باز می گردد ) دیپلم  1935و  1933ست. املین انتشاراتی که در مورد سهروردی داشته ام به سال هایدگر سر خورده و مایو  شدم. چنین روایتی کامال غلط ا

ی اگدر بتدوا  ای گونده گفدت  است. هر فیلسوف 1938گرقتم؛ ترجمه که از هایدگر کردم متعلق به سال  1929خود را از مدرسه ی زبا  های شرقی در سال 

 "عصر روشدنگری"ی  دی از فالسفهی گیرد؛ به ویژه اگر فلسفه از نظر او به مقوله ی عقالیی بسته  که عده زیاجستجوی خود را همزما  از چند جنبه پی م

روسدن بینانده ی یداکوب  ر آ  فلسفه یدیلسوف باید میدانی نسبتا وسیع را در بر بگیرد تا بتوات فبه ارٍث برده اند محدود نشود. از این هم بیشتر! جستجوی 

نیای ایماژینال  بده دی و تجربه ی حن عربی؛ سویدنبرگ و غیره را در آ  جای داد. به طور خالصه به منظور پذیرا شد  داده های دنیای و )یعقوب( بوهم؛ اب

ش اولیه د ندارد. آموزه سوفیا و خرمثابه سر چشمه هایی که به مراقبه ی فلسفی ارایه می شود به این وسعت نیاز مند است. در غیر این صورت فلسفه ربطی ب

شمار مدی روم کده  ه فیلسوفی بهی من تماما آموزشی فلسفی بوده است؛ به همین دلیل است که نه ژرمانیسم را پی گیری کرده ام و نه شرق شناسی را؛ بلک

ت به تهرا  کشاندهئ اس گر مراام؛ ا جستجویم را هر کجا که اندیشه هدایتم کرده است پی گرفته ام. اگر اندیشه مرا به فریبورگ کشانده است به آ  جا رفته

 به شمار می روند؛ که نماد مسیری دایمی اند.  "شهرهای رمزی "به تهرا  یا اصفها  رفته ام؛ این شهر ها از نظر من

گر . آ  چه را نزد هایدتاین نکته اس -مچو  می بایستی کتابی در ای باره بنگار –آنچه را میخواستم موفق به فهماند  آ  شوم؛ اما با نا امید کرد  خواننده 

افتم؛ و ندام هدای یی اسالمی می در جستجویش بودم؛ آ  چه را به کمک هایدگر دریافتم؛ همانی بود که در جستجویش بودم و آ  را در ماورای طبیعت ایران

ازش توضدیح مدی ری می شد کده وارد دفتر بزرگی را در آ  چه از پی خواهد آمد ذکر خواهم کرد. اما همه چیز چو  اینا ؛ در سطحی دیگر قرار می گرفت؛

تماسم را با آ   ی سال است کهدهد چرا باالخره تصادف نیست اگر سرنوشتم مرا در فردای جنگ جهانی دوم به ماموریتی در ایرا  گسیل داشت؛ جایی که س

 د کوتاهی نکرده ام.قطع نکرده ام و از تعمیق بخشید  به دانستن آ  چه فرهنگ معنوی و ماموریت معنوی این کشور بو

و آ  چده را طدی  هایددگر هسدتم اما برایم لذت بخش و ضروری است تا اندکی دقیق تر برای فهماند  آ  چه کارم بود؛ جستجویم؛ آ  چه را مدیو         

 حرفه ام به عنوا  محقق حفظ کرده ام دقیق تر بیا  کنم.

لین صفحات سن اند زت* قرار دارد. شایستگی عظیم هایدگر در این نکته نهفته است که عمل تفکدر قبل از هر چیز اندیشه ی هرمنوتیک بود؛ که در او      

؛ هنگامی مه آ  را چهل سال پیش نزد فالسفه به کار می بردیم؛ به "هرمنوتیک "در باره ی فلسفه یا فلسفید  را روی هرمنوتیک متمرکز کرد. این کلمه ی

. اما واژه ای است که آ  را از زبا  یونانی به عاریه گرفته ایم و نزد متخصصا  تورات کاربردی متداول دارد. اسدتفاده نظر غریب و دور از ذهن جلوه می کرد
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جمه ای بهتر هم ی فنی از آ  را مد یو  ارسطو هستیم: عنوا  رساله اش پری هرمنییا * را به زبا  التین به صورت ده انترپرتاسیونه* ترجمه کرده اند. تر

. هندر و فدن "فهمیدد "ارد غ چو  در روش رایج در زبا  فلسفی آلمانی هرمنوتیک چیزی است که در زبا  آلمدانی آ  را داز ورزتهدن* مدی نامندد؛وجود د

تگو هما  گونه است که دیلتی از آ  برداشت می کرد. دوستی قدیمی؛ برنار گروتویسن؛ که جزو شاگردا  دیلتی به حساب می آمد؛ همواره طی گف "فهمید "

دیلتدی و فکدر هرمنوتیدک تحلیلدی ندزد  "فلسفه ی فهمیدد "هایما  به این نکته باز می گشت. البته پیوندی مستقیم بین ورزتهن به عنوا  هرمنوتیک در 

 هادیگر  وجود دارد.

م بداقی اری سترگ را که ناتمداکه دیلتی ک ده است؛با این وجود نزد دیلتی این مقوله از شله ماخر؛ متآله و  الهی دا  بزرگ رمانتیسم آلمانی گرفته ش          

را به کار می بدریم.  در فلسفه آ  ماند به وی اختصاص داده است. در این جاست که منشآ الهی؛ خاصه پروتستا  مقوله ی هرمنوتیک را می یابیم؛ که امروزه

ا بایدد ور یافتن مجددد آ ؛ طبعداند. به منظ با الهیات از یاد برده و از دست دادهبد بختانه این احسا  را دارم که طرفدارا  هایدگر ما این پیوند هرمنوتیک را 

هنیتی که خادم جامعده ایی دیگر ؛ ذذهنیتی از الهیات را احیا کرد که متفاوت با آ  چیزی است که امروزه در سطحی وسیع جریا  دارد؛ در فرانسه چو  در ج

: یهودیدت؛ می گیدرد یعندی نگوییم. این احیا جز با مشارکت هرمنوتیکی که در مذاهب اهل کتاب صورت "جامعه شناسی سیاسی"شناسی شده است؛ اگر از 

رگشدت بده ب ست؛ و عدود و امسیحیت و اسالم نمی تواند به آنجام برسد؛ چو  در آ  جاست که هرمنوتیک هم چو  تآویلی خود جوش بسط و توسعه یافته 

 زندگی آتی را در ذخیره نگه داشته است.

: فعدل ر یابیم. سه جنبه دارددقیش را باید چرا؛ چو  کتابی در دست  داریم که همه چیز وابته و تابع آ  است. باید مفهومش را در یابیم؛ اما مفهوم حقی        

نی و مفهدوم تداریخی آ  را مع والفهمید  و در یافتن؛ پدیده ی معنی ؛ آشکار کرد  این حقیقت معنی وجود دارد. آیا این مفهوم حقیقی همانی است که معم

 ذاهب اهل کتاب به کارموتیکی را که می نامند؛ یا معنی است که ما را به سطح دیگری جز تاریخ رجوع می دهد؛ به معنی رایج این واژه؟ از هما  آغاز؛ هرمن

 ر می یافتم؛ در کدل خدطعف نزد هایدگه را با خوشحالی و شگرفتند موضوعات و درو  مایه ها و واژگا  آَشنای پدیده شناسی را مورد استفاده قرار داد. آ  چ

منوتیک فلسفی عمدد تدا طر است که هرسیری بود که هرمنوتیک از شلرمارخر متآله آغاز کرده بود؛ و اگر من خو درا پایبند پدیده شناسی می دانم؛ به این خا

امده داد  و تعمیدق ن کاری جز ادرا از ورای بیانیه های ظاهری می گشاید. پس مکلیدی است که معنی پنها  )از دیدگاه واژه و لغت شناسی معنی  باطنی( 

نجام نداده ا آ  بودند آببخشید  به آ  در زمینه ی وسیع کشف نشده ی عرفا  اسالمی شیعی؛ سپس در سرزمین های عرفا  مسیحی و یهودی که هم مرز 

نتشدار آنهدا زدم و که دسدت بده ا ای هایدگری داشت؛ و نیز چو  از سوی دیگر اولین کتبی را ام. الجرم به این خاطر که از سویی؛ مقوله ی هرمنوتیک مزه

ر هدم آمیختده دسهروردی را  ودر القای این نکته لجاجت به خرج دادند که من هایدگر  "برخی تاریخدانا "شامل فیلسوف بزرگ ایرانی سهروردی می شد؛ 

ه عنوا  کلیدد مدورد به هایدگر را ؛ به معنی یکی گرفتن قفل و کلید نیست. مطلب حتی بر سر این هم نبود ک بودم. اما استفاده از کلیدی جهت گشود  قفلی

خددا؛  ر اختیارسا  بود. شکرود جویند و داستفاده قرار دهم؛ بلکه غرضم استفاده از کلیدی بود که وی قبال از آ  بهره برده بود و همگا  می توانستند از آ  س

 ری برای گفتن دارد.گغلط تاریخی  دارد که حماقتش آ  را از بین می برد؛ و پدیده شناسی هم از جانب خود بسیار چیزها در باره کلید هایالقایاتی وجود 

اسدت؛ تابی قددیمی رست است که کداز همین دیدگاه هم؛ کتابی وجود دارد که از آ  در مجموعه ی آثار فایدگر به اندازه ی کافی صحبت نمی شود.         

ت است. صفحاتی در ه ی دا  اسکااو به شمار می رود. و آ  کتابش در بار "تز اهلیت یافتن "جزو اولین کتاب هایی است که هایدگر تالیف کرده است؛ چو 

اماتیکدا ا گرسدطی آ  راین کتاب وجود دارد که برای من روشنگری ویژه ای داشت؛ چو  به بحث در باره ی مبحثدی مدی پدردازد کده فالسدفه ی قدرو  و

ه از من خواسته شد به جای دوست از دست رفته ام الکساندر کدره در بخدش علدوم مدذهبی کهنگامی  1939-1937سپکوالتیوا* می نامند. طی سال های 

انستم آ  چده را از تو ی پرداخت؛ممدرسه ی مطالعلت عالی بنشینم بالفاصله از این کتاب سود جستم. چو  در باره ی هرمنوتیک مورد استفاده لوتر به بحث 

 گراماتیکا سپکوالتیوا آموخته بودم به کار بگیرم.

از آ  می گوید. لوتر جدوا   "دستور زبا  جدلی"البته مفهومی بر هرمنوتیک لوتر جوا  حاکم است که هما  مفهوم سینیفیکاتو پاسیوآ* می باشد که          

می * قرار می گیرد. چگونه عدل و داد  الهی؛ جنبه ی سخت گیری که در مقابل رحمت قرار گرفته است می در مقابل آیه ی مزمار: این ژوستیتوتیا تویا لیبرا 

در رویی متصور تواند ابزاری جهت رهایی باشد؟تا زمانی که از این عدل و داد صفتی می سازیم که به خدایی فی نفسه اعطا می کنیم  گریزگاهی برای این رو

مفهوم سینیفکاسیو پاسیوآ در نظر می گیریم؛ همه چیز دگرگو  می شود. این عدل و دادی است که ما را از عادلها آفریده است. و  نیست. هنگامی که آ  را از

؛ کده همدواره هم چنین است برای سایر صفات الهی؛ که نمی توا  آنها را دریافت )مدو  انتلیژندی(* مگر در رابطه ای که با ما دارند )مدو  اسندی(* ما

آ  را بیا  کرد )وحدت بخشنده؛ سود بخشنده؛ حقیقت بخشنده؛ تقد  بخشنده و غیره...(. این کشف از لوتر جوا  مفسدر  "بخشنده"ید با افزود  پس وند با
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ام. شداید اگدراز بزرگ پل قدیس را ساخت؛ حال آ  که می شد قربانیش باشد. اما این وضعیت هرمنوتیکی؛ را در متو  بیشمار فلسفه ی عرفانی اسالم یافته 

اد  وجدود در حالدت کلید سینیفیکاسیو پاسیوآ بر خوردار نبودم ویژگی آ  برایم ناگشوده باقی می ماند. مثالی ساده می زنم: ظهور وجود در این حکمت؛ قرار د

. ایدن جبدر "بداش!"سدتو مدی باشدد.امری است: ک. . استو* )در دوم شخص؛ نه فیات*( . آ  چه اول می آید ؛ چیزی که نه انس* نه اا * است بلکده ا

جبدر در گشایش دهنده ی وجود ؛ جبر الهی به معنی فعال است )امر فعلی( ؛اما از جنبه وجودی که به وجود مدی آورد؛ وجدود داری کده مدا هسدتیم؛ همدین 

 سینیفیکاسیو پاسیوآی )امر مفعولی( خود می باشد.

م؛ در حقیقت در می یدابی آ  چه را ما وتیک به مثابه ورستهن در همین نکته نهفته است؛ دیعنی این کهبه باور من می توا  گفت که؛ پیروزی هرمن            

ی نمدی نشدیند؛ والت به داورهرگز آ  چیزی نیست که حس می کنیم و بر ما تحمیل می شود؛ هر آ  چه در وجودما  قوام می یابد. هرمنوتیک در مورد مق

فکنی ای را پخش ؛ نگرشی؛ فرااست که در ما می گذرد؛ پرده برداری از آ  چیزی است که باعث می شود تا مقوله ایاساسا پرده برداری و کشف آ  چیزی 

 کنیم و اشاعه دهیم آ  هنگام که شور ما  تبدیل به عمل و کنش می شود. قوام یافتنی فعال؛ پیغمبر گونه و شاعرانه.

ازد؛ پیوندی کده بددو  یوند را می سپزایت* اساسی است؛ پیوند بین دال و مدلول است. اما چه چیز این پدیده ی معنی؛ که در ماورای طبیعت سن اند         

 آ  دال و مدلول تبدیل به  موضوعات مالحظه ای منطقی می گردد؟

جدا قصدد  سن*. در این -؛ داد این پیوند فاعل است و فاعل حضور است؛ حضور شیوه ی بود  و وجود نسبت به ادرک و فهمید . حضور؛ از پیش بو        

ه آسیب پذیر بداقی مدی در این ترجم آ  ندارم به عللی باز گردم که در آ  زما  هم رای با دوستانم داسن را به واقعیت بشری ترجمه کردم. می دانم چه چیز

سن : -ا اساسی است. دانمی دهند و ما توضیح دادیم چر ن را در جایش قرارس -ماند؛ به ویژه زمانی که به خاطر  مسامحه کاری بسیار رایج خط فاصله بین دا

ه وسدیله ی آ  و بدین حضوری که وجود در آ  جا؛ معنی می دهد؛ بحثی نداریم. اما وجود در آ  جا؛ اساسا به معنی دست یازید  به فعل حضور است؛ فعل ا

کشوف نمی ما  حال هرگز حضوری که بدو  آ  چیزی چو  معنی در زمبرای آ  معنی در زما  حال مکشوف می گردد و از آ  پرده برداری می شود؛ این 

ال مدی شدود؛ خدود نی ؛ خود بدرمشود. شکل صوری این حضور بشری برمال و آشکار کننده و وحی کننده است؛ اما به گونه ای که با برمال و هویدا کرد  مع

 نش.کفعل و -برمال و هویدا شده است. از نو ؛ شناخت شور

ندی و مودی اسندی می مودی انتلیژ صورت خالصه؛ پیوندی که پدیده شناسی نظر ما را متوجه و معطوف به آ  می کند؛ پیوند جدایی ناپذیر بین به          

دراک شدیوه ی ا رهر تغییدری د باشد. بین شیوه های ادراک و شیوه های بود  و وجود. شیوه های درک وفهم عمدتا تابعی از شیوه های بود  و وجود است.

ه اگزیستانسیل یا نا وجود جو و همزما  و مقار  تغییری در شیوه های بود  و وجود است. شیوه های بود  و وجود جزو شرایط وجود شناسی اگزیستانسیآل ی

 ه دارد.؛ ورستهن  یعنی هرمنوتیک می باشد؛ هرمنوتیک شکل مختص وظیفه ای است که پدیده شنا  بر عهد "ادرک"کیفیت وجودی است 

 قرار داد. بده کلمداتی ل آزمونی صعببه واژه شناسی غریبی که هایدگر رو در روی ما قرار می دهد به پردازیم؛ واژه شناسی ای که مترجم فرانسه اش را مقاب

کار مدی شدود. و آشآنها هویدا  بشری از طریق-چو  ارسکلیز *؛ارسکلوزنهت* و کلیه ی واژگانی می اندیشم که بیانگر افعالی است که شکل صوری حضور

ین کلمات را در زبا  اود که معادل واژگانی چو  انتدکن*؛کشف؛ آشکار کرد  پنها  وربورگن*. اما تجربه ای به صورت آنی رویارویم قرار گرفت؛ و آ  این ب

 عربی کالسیکی که حکمای بزرگ اسالمی آ  را مورد استفاده و بهره برداری قرار داده بودند می یافتم.

انده اسدت مدی تین ژیلسو  به نمایپس به راحتی می شد پلی را یافت. چند لحظه ی پیش از کتاب هایدگر در مورد دا  اسکات گفتم. هما  گونه که ا        

 ا  فلسفی مشترکز واژگکتب تولدو؛ امدانیم که ابن سینا سرآغاز اندیشه ی دا  اسکات به شمار می رود. و بعد ها در قر  دوازدهم به لطف وجود تاریخدانا  

بود کده نسدخه ی  مالحظه کرده عرب و التین بر خوردار شدیم. سابقا دنی دو روژمو  خاطر نشا  می کرد که در زمانی که یار جوانی به حساب می آمدیم؛

ی کده و اکروبات بازی ها ی با تمرین ها سن اند زایتی* که من در اختیار داشتم در حواشی دارای حاشیه نویسی ای به زبا  عربی بود. البته؛ به نظرم اگر قبال

ی شدیرازی و غیدره بی؛ مدال صددرابرای ترجمه ی واژگا  آلمانی ناشنیده ای که نزد هایدگر می یابیم خو نگرفته بودم؛ ترجمه ی واژگا  سهروردی؛ ابن عر

ه را . گرداگرد این دو واژهد می اندیشمددرو ؛ نها  را نشا  می  برایم بسیار دشوار تر بود. به کلمات عربی چو  ظاهر که به معنی بیرونی ؛ آشکار و باطن که

 خانواده ای از کلمات احاطه کرده است.

ندد؛ ظهور وجود دارد؛ که تجلی؛ فعل آشکار و هویدا شد  است؛ اظهار؛ فعل آشکار و متجلی کرد ؛ مظهر)ضم م و کسر ر( آ  چه خود را آشکار می ک         

آشکار و متجلی شد ؛ مظاهریه؛ کارکرد و فونکسیو  تجلی مظهر. در فارسی واژگانی چو  هسدت کدرد ؛ هسدت کنندده؛ هسدت  مظهر)فتح م فتح ه( شکل

پدیده شناسدی کرده؛ هست گردیده وجود دارد. در این جا نمی توانم طرحی برای لغت نامه بریزم. کافی است با این چند کلمه حس کنیم که  کلیه ی واژگا  
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ریم. آیا باز هم نیازی هست تابر خدمت متقابلی که شناخت واژگا  حکمت اسالمی و شناخت واژگا  پدیده شناسی می تواند ارایده کندد تاکیدد را در اختیار دا

 نمایم؟ و این امر قطع نظر از اندازه و قامت هدفی که در زیر به آ  اشاره خواهم کرد.

 یه بود. طبعا در کلیه متر مورد توجکمی دهیم. این واژه امروزه دیگر رایج شده است؛ سلبقا  "تیکسطوح هرمنو "طبعا چیزی وجود دارد که به آ  نام        

حمل های آنند. دقیقا ایگاه ها و مموارد باید به سطوح هرمنوتیک )مودی انتلیژندی( به تبع شیوه های مختلف بود  و وجود )مودی اسندی(  نظر داشت؛ که پ

تفداهمی کده همدواره  هم شویم؛ سدویو وجود را از یکدیگر متمایز کرد؛ تا مانع از ابهام عجوالنه بین شیوه های ادراک و ف می بایستی این شیوه های بود 

 دانش جویانم را از آ  چه در پاریس و چه در تهرا  بر حذر داشته ام.

ارهدا ی به گفتن ندارد که بباشیم. لزوم ده شناسی و هرمنوتیک داشتهبه این منظور ضروری است تا از هر دو جنبه مقوله ای دقیقا تعریف شده از پدی           

مه به خط عربی اسدت. ر گرداند  کلبپرسیده ام که ذهنیت پدیده شناسی را چگونه می توا  به صورتی وفادارانه به عربی و به فارسی بر گرداند. یک راه حل 

یست. بهتدر آ  مدی اه حل اولی نجستجوی معادلی برای آ  هستند؛ این راه حل هم بهتر از رالبته اغلب دیده ام که دانش جویانم به کمک فرهنگ لغات در 

 ا نشا  دهد. اما واژهسیر مشابهی ربود تا شروع به پرسید  این سوآل بکنیم که آیا واژگا  عربی فارسی حکمت عرفانی ؛ واژه ای به ما عرضه نمی کند که م

واژه ی کشدف  سدت. ایدن همدا ور از آ  استفاده می شود؛ آ  قدر رایج است که نام کتدابی را بدر خدود گرفتده اای وجود دارد که در حکمت عرفانی به وف

کده بدا آشدکار  ی کند. مسیریمی باشد. آی این دقیقا مسیری نیست که پدیده شنا  باید ط "آشکار و هویدا کرد  آ  چه نهانی است"المحجوب؛ به معنی 

ی پدردازد: سدوز  تدا خود بده آ  مد م نهانی؛ پنها ؛ غیب شده؛ در زیر ظاهر؛ زیر پدیده؛ برنامه ی علم یونانی به شیوه یکرد  و متجلی کرد  معنی و مفهو

ر ظداهر متجلدی دو نها  شده  فینومنا* )رهایی و نجات داد  پدیده ها(؟ کشف؛ آشکار کرد  )انتولونگ؛ انتدکن( است که باعث می شود حقیقت غایب شده

نگام که دست بده فعدل تیم؛ تا آ  هبه هر آ  چه هایدگر در مورد مقوله ی آله تایا*؛ حقیقت گفته است بیاندیشیم(. این حجاب؛ خود ما هسشود؛ فینومنن* )

کده ی اگر الزم آید هرمنوتیک مفروض نیستیم. پس آیا نمی باید با یکدیگر طی طریق کنیم؛ حت سن(؛ در سطح -حضور نمی زنیم؛ تا آ  هنگام که آ  جا )دا

ویدایی حکمای مدا هکشف حجاب و  اختالفی در اندازه و قامت هدفی که داریم در مد نظر آوریم؛ اختالفی که در این امر ظاهر می شود که به وسیله ی این

سدکوی پدرش  هدمسرچشدمه و  غرضشا  آشکار کرد  باطن نها  در زیر ظاهر است. از این دیدگاه هرمنوتیکشا  وفادار به آ  چیزی باقی می ماند که هم

 که در آغاز  یاد آوری کردم. "پدیده ی کتاب مقد  آشکار شده "است:

ظر زبا  شناسی تآویل تآویل. از ن ه ای که در زبا  عربی مترادف واژه ی هرمنوتیک ماست پیشنهاد می دهد یعنیژاین دقیقا هما  چیزی است که وا         

اسدماعیلی  ووازده امامی داست که در آ  حکمای شیعی؛  "ادراک و فهمید ". فن"هن الگویش می باشدبازگرداند  چیزی به سرچشمه اش؛ به ک"به معنی 

یمدی را کده بده   نیز کدار عظ؛ و کیمیاگرا"غیب کرد  ظاهر و متجلی کرد  غیب شده است"در هرمنوتیک باطنی قرآ  به کمال رسیده اند. این کار شامل 

آ  تطبیق می کند.  راوانی هم بافک نمی کردند. در این راه بی شمار سطوح هرمنوتیک وجود دارد؛ که سطوح وجودی آنجام رسانیده اند به گونه ای دیگر در

به ما این احسا  را  طوح هرمنوتیکندارد. اما پیش می آید که صعود و معراج این س "رمز و کنایه"به این دلیل است که تآویل واقعی و اصیل هیچ ربطی به 

ام را به ما نپیوندد؟ تمچارد شده ایم ویده شنا  غربی خود را در قفا و پشت سر جای گذاشته ایم. اما از آ  جایی که در هما  راه هرمنوتیک ببخشد که یار پد

ت ود؛ اما ضرور. کافی بر خورد کردیممسآله ایست که مناسبات آینده ی ما را دربر می گیرد؛ مسآله ای که در مورد سینفیکاسیو پاسیوآ لحظه ای پیش با آ  ب

ای را در مورد معنی اسم زرگ ابن عربیبداشت تا آ  چه را در گراماتیکا سپکوالتیوآ آموخته ایم تداوم بخشیم تا بتوانیم بسط های زیبا و تحسین انگیز حکیم 

رمدال خطدر وجدود دارد کده کو یا نه ؛ این گرفته ایمالهی دنبال کنیم. تمرینی ساده که به من اجازه داد بگویم آیا اندکی با راز سینیفیکاسیو پاسیوآ اندکی خو 

 صه ذهنیت هدایت کنندهن به طور خالکورمال راه جویم و مطلب اساسی را گم کنیم. اجازه می خواهم در این جا به کتابم در باره ی ابن عربی اشاره کنم. ای

 تشکیل می دهند.ی من در کتاب هایی بود که آثارم را به عنوا  محقق در علوم فلسفی و مذهبی 

به معنی متداول و عادی ایدن کلمده باشدم؛  "تاریخ نگار "پس برایتا  آسا  است آقای فیلیپ نمو درک کنید چرانه می توانستم و نه می خواستم             

سوول معنی و مفهومی هم کده بده آ  مدی دانشمندی که ترازنامه ی گذشته را بر قرار می کند؛ اما به هیچ وجه در قبال آ  خود را مسوول نمی داند؛ حتی م

را مطابق آ  مفهومی که در بداره اش تصدمیم  "علیت تاریخی"دهد نیست؛ حال آ  که هم اوست که به این گذشته این معنی یا معنی دیگری را می دهد و

جزیی از گذشته شده اند؛ حال آ  که او؛  یعنی تارخددا ؛  گرفته است به کارکرد می اندازد. به این خاطر است که از نظر تاریخدا  وقایع گذشته اند؛ رویدادها

فعدل "؛ هرگدزآ  جا نبوده است. چو  بایستی که تاریخدا  آ  جا نباشد؛ در محل و لحظه ای که این امر در آ  جریا  دارد. باید  هم کده او آ  جدا نباشدد

حضدور "؛  "گذشدته ی زندده"مورد آ  سخن گوید. حتی اگدر از کلمداتی چدو  در  "عینی تاریخی"در این گذشته نداشته باشد تا بتواند به صورتی  "حضور
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وت سخن می راند؛ این حضور چیزی جز استعاره ای بی خطر از دلیل شخصی که می تواند ارایه کند به شمار نمی رود. در مقابل؛ پدیده شنا  هرمن "گذشته

و گذشته یا به پایا  رسیده نیست. او با به آنجام رسانید  فعل حضورش؛ باعث متجلی شد  سن( باشد؛ چو  هرگز چیزی از نظر ا -می باید همواره آ  جا )دا

ده در آ  چیزی می شود که در زیر پدیده ی ظاهری پنها  بود. این فعل حضور شامل گشود  شکوفا کرد  آینده ای است که به اصطالح گذشته ی تمام ش

است. چو  این هم زمدا  بده معندی  "گذشته ی زنده"اما چیز دیگری جز حضور حرفی استعاری و بی خطر خود نهفته دارد. دید  آ  قبل از خود است؛ و تم

؛ چو  مسوولیت آینده را بر دوش می کشیم. این البته به معنی تقبل نوعی شیوه بود  و وجود  "مسوول گذشته ایم"برخوردار شد  از این احسا  است که 

سطح هرمنوتیک را مشروط کرده به آ  شکل می بخشد. )نمی توا  شیوه های بود  و وجود را به صدورت دیدالکتیکی است؛ اما شیوه وجودی که دقیقا این 

در جوانی بدودم  مورد اعتراض قرار داد؛ آنها را درک می کنیم؛ ردشا  می کنیم یا رد و طرد نمی کنیم.( به این خاطر است که همواره هما  پدیده شناسی که

آگاهم که این امر شاید چند تایی از همکارا  شرق شناسم را که کم و بیش از تمنیات فیلسوف آگاهی دارند سر خورده کرده است. امدا از  باقی مانده ام. نیک

به  تواندهم آ  جایی که وضعیت تحقیقات طلب می کرد که تبدیل به ناشر نقاد چندین اثر و متن عربی و فارسی شوم؛ با این کار ثابت کردم که قیلسوف می

مدا  آغداز اطالعات متنوع فلسفی دست یابد و هم تمنیات درک فلسفی را با خود داشته باشد. به همین خاطر بود که فالسدفه مدرا بهتدر درک کردندد و از ه

رد؛ جددایی زمدانی را در مبحثی را که می گفتم دریافتند. اما در این جا فقر برنامه های رسمی ما حس می شود. باید شروع به شناساند  نام فالسفه ی دور ک

رشدته ی نوردید؛ فهرست واژگا  فنی را شناساند و غیره؛ هر آ  چیزی که می باید اعتبار متداول داشته باشدد؛ و اگدر روزی فالسدفه ی غدرب و شدرق سدر 

 سنتشا  را به دست گیرند چنین شود.

ود شناسدی علدم ریشه های وجد فت که آ  را مدیو  هایدگر هستیم و طی آ لزومی دارد بگویم که سیر تحفیفاتم در تحلیل بی نظیری ریشه می گر        

شمول می نامند وجدود ا تاریخ جهانتاریخ را نشا  می دهد و و این تکته را بر جسته می کند که تاریخی گری اصیل و اولیه ی دیگری هم غیر از آ  چه آ  ر

 وکلمه ی تاریخ نگاری  ر توضیح آ  ؛طور خالصه تاریخ به معنی عادی و متداول کلمه. به منظو دارد؛ تاریخ رویدادهای خارجی و بیرونی؛ ولتگه شیشته* ؛ به

گریسدتانیل و ارد کده بدین اکیفیت تاریخی را می کاوم و می پندارم باید کلمه را حفظ کرد. بدین تداریخ نگداری و تداریخی گدری همدا  رابطده ای وجدود د

نندده ی  کده اجدازه کنده و مشروع ه ای تعیین کننده بود . این تارخ نگاری و کیفیت تاریخی به صورت انگیزاناگزیستانسیال وجود جو و کیفیت وجودی. لحظ

معنی  اگر تاریخ را"یرا که جدا کنیم. ز ومی دهد تا نگذاریم در تاریخی گری تاریخ؛ در تار و پود علیت تاریخی فرو رویم و خود را از تاریخی گری تاریخ کنده 

ت؛ در ریشده هدای اری نهفتده اسداشد؛ در هر صورت این معنی و مفهوم در تاریخی گری رویدادهای تاریخی قرار ندارد؛ در کیفیت و تاریخ نگب "و مفهومی 

 کیفیت وجودی و اگزیستانسیآل نهانی آ ؛ باطنی تاریخ و تاریخی قرار دارد.

الگدو قدرار داده  ل هایددگری راای به شمار می رفت که طی آ  هنگامی که تحلید اگر لحظه تعیین کننده بود؛ به این دلیل هم بود که بی شک لحظه       

 ست که بعدا به آ  ندامین آ  چیزی اابودم؛ به آ  جا کشانده شدم تا سطوح هرکنوتیکی را مد نظر قرار دهم که برنامه وی هنوز پیش بینی آ  را نکرده بود. 

یدزی اصدیل تدر را چ ی دهد؛ بلکه را مد نظر قرار نم "تاریخ رستگاری"؛ "تاریخی قدسی "ه وقایع خارجیهیرو هیستوآر یا تاریخ قدسی دادم؛ که به هیچ وج

اریخی گری ت من تضاد بین مورد توجه قرار می دهد؛ یعنی باطن پنهانی که در زیر پدیده ی ظاهری صرف پنها  است؛ تاریخ قصص و حکایات کتب مقد .

مذاهب اهل کتداب بده  دارا  قباالیشا  دادم. اما تناقضی است که دیگر شناخته شده است؛ گرچه  از جانب عرفا و طرفو تاریخ نگاری یا کیفیت تاریخی را ن

ود هن الگو های پیدایش ب؛ که دارای کزبا  دیگری بیا  می شود . مثال دوستا  یهودی اهل قباالی ما ؛ از رموز تورات عهد اولیه می گویند؛ از تورات سوفیا

ه ه؛ االغ باالم نبدود کدا ؛ تاریخ کرسیش قریت رحمت باشد هزارا  سال نظاره گر آ  بود تا پس از آ  دست به آفرینش بزند. اما تاریخ اولین انسکه وجود قد

ات و سیار صمیمی تورعنوی بشاما* مرکز مدر ظاهر ادبیش او را مشغول به مقاربه کرده بود؛ با این نبود که جها  را آفرید. آ  چه را نظاره و تحسین می کرد ن

وزش مدی دهدد در نوی به ما آمانسا  است؛ تورات به گونه ای که در سطح جها  واال؛ دنیای اتسیلوت* وجود دارد. و این آ  چیزی است که هرمنوتیک مع

؛ وم تاریخی  می خوانیمی گری و مفهاریختورات بخوانیم. از نظر عرفای شیعی دوازده امامی و اسماعیلی هم همین وضع مشابه وجود دارد؛ آ  چه را ما کفار ت

ت که هرمنوتیک این چیزی اس وبرای آنا  چیزی جز صورت و مجاز حقیقت رخدادها و اشخاص ماورای طبیعی  نیست که قبل از پیدایش جها  ما قرار دارد. 

ه شیعیا  )قر  هشتم( ب قر امام پنجمزی است که امام محمد بامعنوی یا تآویل به ما آموزش می دهد در قرآ  بخوانیم. اگر دقیقا این وجود نداشت؛ و این چی

وجدود نداشدت؛  ز تداریخی گدرینحوی قاطع آ  را فرمول بندی کرده است؛ اگر جز ظاهر کتابی مرتبط با شرایط وحی آیات قرآنی وجود نداشت؛ یعنی اگر ج

ال فاهیم پنها  آ  را برممت که هر روز اگر زنده است؛ از طریق هرمنوتیک معنوی اسقرآ  کتابی مرده بود. اما این کتاب تا روز رستاخیز و معاد زنده است؛ و 

 و آشکار می کند. همین هرمنوتیک پدیده شناسی است که به منشآ الهی خود بازگشته است.
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ا  ی است که عرفا بده عندوقیقا آ  چیزیرند؛ داما اوج طنز در این نکته نهفته است که آ  چه را کفار؛ اهل ظاهر؛ چونا  معنی استعاری در نظر می گ         

 چه را کافر چدو  معندی ی دهند. و آ معنی حقیقی تلقی می کنند؛ اما این بدا  خاطر است که هرگز معنی معنوی را در ردیف استعاره یا رمز و کنایه قرار نم

اریخی ما و تداریخ . حال علوم تاری نیست؛ استعاره ی واقعیت حقیقیحقیقی تلقی می کند؛چو  معنی تاریخی قابل رویت ؛ از نظر عارف چیزی جز معنی استع

 را نمی "تاریخی "لح بهجز معنی مصط دانا  ما به استعاره و و ضعیت های استعاری تقلیل یافته اند. و در مورد متآلهین مفسر چه باید گفت که امروزه چیزی

ا  وجود ندارد. دسدت ری از نظر آندیگ "واقعیت"تی در تاریخی گری تاریخ نابود می کنند؛ چو  خواهند بشناسند؛ و تاریخ قدسی را با جای دادنش به هر قیم

ظر نیک نزده اند؛ اما به ایسه های نزدباال سنخ شناسی بی خطر و نا متقاعد کننده ای را به آ  واگذار می کنند. شاید کسا  زیادی قبل از من دست به این مق

  از حرکدت فده هدای پدیش را اجازه می دهدبهتر در مورد این مطلب به قضاوت بنشینیم که آیا تحلیل هایددگری بدا وقمن کاری است حیاتی ؛ چو  به م

 نیافتاده است.

غضب تداریخی و تدارخی  ی دهد با طنزماز آ  جایی که تاریخی گری تاریخ قدسی ما را از تاریخی گری تاریخ جدا می سازد و می کند؛ به ما اجازه            

و غیدره  "اریخیعطف تدنقاط "خی؛؛ پیشنهاد قوانین تاری "گرد هم آیی های تاریخی"؛ "کلید های تاریخی"گری حاکم بر روزگارما  را مد نظر قرار دهیم. 

 رد؛ چنا  عمده اسدت کدهریخی وجود داوجود دارد. تاریخ قدسی به ما می آموزد که پیوند ها ی عمده تر و اساسی تر و حقیقی تر از پیوند ها و قرابت های تا

ا به دنیا هدای دیگدری یست که خود رن "تاریخی" به تاریخ اعطا می کنند به نظر مسخره می آید. با پیوندی "نابینایا  نسبت به نامریی "حتی امتیاز اتی که

ه هنمو  می کند تا انگیزررا به جایی  می بخشد. از سوی دیگر تحلیل هایدگر این منفعت فراوا  را در بر دارد که ما "مفهوم"پیوند می دهیم که به این دنیا 

ر می رسد کده انسانی به نظ فکر و ذهنیت تجسد و تجسم مسیح به صورت نمی چسبد. "واقعی"چو  تنها  "تاریخی"هایی را دریابیم که بشریت امروزی به 

سن؛ که در  -ضور ؛ داحا تحلیل فعل حتی نزد متآلهینی که در مسیر جامعه شناسی تعمیم یافته و حی و حاضر گام بر می دارند جنبه ای الییک یافته است. ام

ه ما را از سراب این وردار باشد کخمی کند؛ می باید از این فضیلت بر  "حال"بایستی می آمد  آ  آینده ی گذشته می شکفد؛ زیرا که آ  چه را در گذشته می

طر کده بدا تغییدر قدا بده ایدن خداکه افتخار تعلق داشتن به آ  را داریم رها کند؛ دقی "گذشته "شور تاریخی گری که هما  شوری است که از هم اکنو  از 

 زداید. شکلداد  گذشته سراب ذهنیت گذشته را می

ذرند؟ ه ای ناب و ساده می گسانی از گذشتاز نو به واژگا  ناشنیده ای بیاندیشیم که هایدگر جهت طرح سوآل مقابلما  قرار داده است: افعال حضور ان          

می کند همدواره  "ضورفعل ح"ه ری کیا این که در زما  حال باقی می مانند؛ به این معنی که بوده بوده اند؟ اما چو  چنین اند؛ به این خاطر است که حضو

 د )گه وسنهت*( مگر اینوده بوده باشزوکونفتیگه(*. بوده بوده نمی تواند ب–باید بیآید؛ آینده ای است که دایما در حال تشکیل می شود )گه گن وارتیگند  

که بدوده بدوده آمددنی  ست.آینده استاند(*. زما  حال این که بی وقفه در آینده زاده شود. زما  حالی نیست زیرا که آینده دایما بوده بوده می شود )گو  س

ه سن( است که ب-)دا "فعل حضور"ه باست؛ اما از آ  جایی که آینده بوده بوده است؛ در زما  حال تمامی امکانات و مجازها را حفظ می کند. همه چیز منوط 

یراندی در مدورد ایدن انی شد  زما  قرار دارد. اما می باید با کشف وشهود حکمای ه وسن(*. در این جافرآیند زماگ -وسیله ی  آ  بوده بوده آ  جاهست )دا

 سدمنانی)قر  چهداردهم( را  اسدالمی ؛فرآیند رودر رو شود. این امر با ایرا  ماقبل از اسالم آغاز می شود: هر آ  چیزی که به زروانیسم مرتبط است. در اید

ی شدود. قاضدی معنوی قایل م-وانیرا  کاینات بزرگ؛ جها  فیزیکی و زما  انفسی؛ زما  ارواح؛ یعنی زما  تمایزی بین زما  آفاقی؛ زما  افق ها؛ یعنی زم

آ  را در کتدبم  ت پدرداختن بدهسعید قمی )قر  هفدهم( بین زما  کثیف؛ کدر و متراکم و زما  لطیف و زما  تماما ظریف الطاف تمایز قایل می شود. فرصد

 داشته ام.

الش به ذکرش کردم به من اجازه می دهد درک کنم چگونه فعالیت و تالش فیلسوف جوا  سدهروردی؛ در قدر  دوازدهدم؛ کده بدر خدود آ  چه را ت        

بزند؛ اگر با این پدیده شناسی شدکل  "احیای فلسفه ی نور فرزانگا  و خردمندا  پار  باستا "مصممانه فرض دانست؛ در اوج ایرا  اسالمی شده؛ دست به 

ت دم و به آگاهی نرسیده بودم؛ آیا با هاله ی درخشانش بر من ظاهر و هویدا می شد. از دید تاریخدانی ای چنین؛ طرحی که سهروردی ریختده اسدنگرفته بو

وردی نه تلقی شود؛ بر مبنای واژه ی رایج که دیگر جا افتاده است؛ طرحی بدلخواه بدو  اساسی تاریخی. اما شخص سهر "نگرش اندیشه "می تواند به مثابه

اندیشیده است و نه به این عنوا  وارد عمل و کارزار شده است. وی به دلخواه در مورد مقوالت؛در مدورد تداثیرات؛در مدورد رد پاهدای  "تاریخدا  "به عنوا 

ته ی ایدرا  زرتشدتی را بدر تاریخی که قابل رویت باشد یا نباشد  به قضاوت نمی نشیند. او به نحوی ساده آ  جا هست: دست به فعل حضور می زند. گذشد

بخشد؛ آینده  دوش گرفته بدین سا  به حال می آورد. دیگر گذشته ای فاقد آینده نیست؛ هر پیوند نسبی مادی قطع شده است. به این گذشته آینده اش را می

الش طلبید  هر گسست تاریخی؛ پیوند معنوی ای که شروع به بود  و وجود داشتن شخص خود می کند؛ چرا که خود را مسوول این گذشته می داند. با به چ
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حقیقت پیشدتازا  به اندازه ی کافی قوی است تا به تنهایی پیوند نسبی مشروعی ایجاد کند. از این پس؛ خردمندا  و فرزانگا  پار  باستا ؛ خسروانیو ؛ در 

بی شک گستاخی و جسارت اندیشمند  "یزی چو  این پیشتازی نداشتم.شیخ االشراق ما می نویسد: برای چ"اشراقیو  )افالطونیا ( ایرا  اسالمی می شوند.  

سن( بازگشت گذشته به آینده را بر می انگیزد و رقم می زند. زیرا که تمامی آینده این گذشته است که  -جوا  سی و پنج ساله ای است که فعل حضورش )دا

 از دیدگاه تاریخی حقیقی می باشد.است که  . و این"فعل حضورش"ازنو به صورت زما  حال شکل می گیرد؛ در حال 

 الش کردم تمامی فرهنگرار دادنش؛ تشیخ االشراق جوا ؛ سهروردی از مدت ها پیش در نظرم قهرمانی تمثیلی در فلسفه به شمار می رود. با الگو ق          

دم تا خود ده یا نآَشنا  یاری داشرانی شناخته اعطا کنم. شاید به چندین دوست ایمعنوی ایرا  را در یابم؛ تا تمامی ابعاد آینده ای را که هنوز باید بیاید به آ  

ر آنکس که قصد آ  هاید از جانب برا بازیابد. شواهدی چند دریافت کردم؛ و این شهادت هاهمواره  دگرگونم کرد. اما متقاعد شدم که چنین فعل حضوری می 

از آ  چه می گفتم از  ز این در دفاعامنتقل کند صورت پذیرد. به باور من دیگر نمی توا  شهادتی مستقیم تر دارد تا پیامی به غرب چو  اهل معنویت ایرا   

ن البته تا جدایی کده اید م کافی باشد؛هایدگر دریافت و حفظ کرده ام در ای جا آورد. و این باید به منظور زدود  سوی تفاهم وخیمی که قبال آ  را افشا کرد

 ز حسن نیت باشد.سوی تفاهم ناشی ا

شی فلسفی؛ جها  رت ضمنی گزینمدت ها پیش روی این نکته انگشت گذاشته شده بود: در واقع؛ تحلیل؛ به کار گیری هرمنوتیک هایدگری به صو           

ه هدیچ وجده یابدد. امدا بد میبینی؛ ولتانگسخونگ* را مفروض می دارد. این گزینش در هما  افقی بیا  می شود که در زیر آ  تحلیل دای داسن گسترش 

 "عدل حضدورآنجدام ف"ظاتی پیش به سن را که لح -ضروری نیست به این ولتانگسخونگ ضمنی بپیوندیم تا به نوبه ی خود تمامی سرچشمه های تحلیل دا

داسدن سدیتو *دیگر؛  شما به دای ت کهترجمه کردم به کار اندازیم. اگر ولتانگسخونگ شما با آنی که از آ  هایدگر است مطابقت ندارد؛ این بدا  معنی اس

قفلی می دهندد  منظور گشود  بعدی دیگر از آ  چیزی می بخشید که سن اند زایت به آ  اعطا می کند. لحظاتی پیش آ  را با کلیدی  که به دست شما به

دارید. مثال هایی  صد گشودنش راقبا قفلی باشد که  مقایسه کردم. این کلید هرمنوتیک است. این با شماست که به این کلید آ  شکلی را ببخشید که منطبق

سترسدی بده دی را کده راه را که لحظاتی قبل ذکر کردم؛ به ما نشا  می دهد که این کالویس هرمنوتیکا* که بدین سا  تطبیق یافدت کلیده ی قفدل هدای

 ی گشاید.* تودات را مورگ قفل های ارکانا کایلستیایمحجوب؛ غیب شده؛ باطن را می بندد باز می کند. با این کالویس هرمنوتیکاست که سویدنب

ار گیدری ایدن کالویدس کدستفاده و به اگر بتوا  گفت و ادعا کرد؛ این کلید ابزار اساسی است که آزمایشگاه فکری پدیده شنا  را مجهز می کند. اما ا      

  بینی ولتانگسخونگ ت که شما جهاا آموخته است به هیچ وجه به معنی این نیسهرمنوتیکا؛ چرا که هایدگر نحوه ی استفاده از آ  و تطبیق دادنش را به شم

که  وتیکا رجوع نمی کردندکالویس هرمن ؛ به این"در آمیخته ام"هایدگر را پذیرا شده اید. اما هنگامی که این گونه القا کردند که من هایدگر را با سهروردی 

ولتانگسخونگ فالسفه  وخونگ هایدگر تند این گونه القا کنند که نمی دانم کدامین سنکرتیسم را بین ولتانگسالبته هم از آ  هیچ شناختی نداشتند؛ می خواس

رفته ام و صفحات گمنوتیک بهره ی ایرانی اعمال کرده ام. این القا آ  چنا  احقانه صورت گرفت که حسن نیت آ  را مشکوک دانستم. دقیقا از کالویس هر

ر جهالتشدا  پدای مدی بدمی خوانندد و اختالفات مابین آ  چه می گشود رقم زده ام. به چه کار می آید؟ منقدا  کوته مغز آنها را ن بی شماری برای نمایاند 

 فشارند.

شدیرازی نی مدال صددرای السفه ی ایرابه عنوا  نمونه تالش هایم در جهت آشکار کرد  اختالفات و مانع شد  از ایجاد ابهام؛ به اثر یکی از بزرگترین ف    

ماما چاپ و ترجمه ی از او را تا)قر  هفدهم( رجوع می دهم؛ که او خود هرمنوت بزرگ اشراق سهروردی است. در چندین کتاب از مال صدرا گفته ام؛ رساله 

جدام انقالبدی ی دست به آنسالماکرده ام و هم در تهرا  و هم در پاریس چندین کال  را به بررسی آثارش اختصاص داده ام. مال صدرا در فلسفه سنتی    

وجود؛ بده وجدود و  ند که به فعلماورای طبیعی زده است. اولین کس بود که ماورای طبیعت محترم جوهر را دگرگو  کرد تا به جای آ  ماورای طبیعتی بنشا

ه گدذار واقعدی ال صددرا پایدکردندد کده مد هستی؛ الویت و برتری بر جوهر بخشد. اما در تهرا  می شنیدم که دانش جویا  و محققین با اعتقداد تکدرار مدی

امل گرایدی درک کدرده و بیش از تک اگزیستانسیالیسم می باشد! سایرین تحت تاثیر تکوین عالم و روانشناسی عظیم مالصدرا با غرور در نزد او آ  چه را کم

  آمده به جز آ  چه از آسما "ی می یابیم:ی دیگر از فالسفه ی ایرانبودند می یافتند. اما بازشناسی و یاد آوری مبهم ژوهانیک که آ  را نزد مال صدرا و بسیار

 ال صدرا ؛ شداید بده مدامعنوی نزد م ؛ کامال با تکامل گرایی منافات دارد. فلسفه ی تخیل خالق به مثابه قدرتی صرفا"است؛ هیچ چیز بدا  جا باز نمی گردد

ی افقدی برگسدونی سفه ی ایراندذهن و انرژی معنوی به عمل آوریم. اما افق آخرت شناسی فال اجازه دهد مقایسات چندی بین او و برگسو  در کتاب ماده و

 نیست.
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جهدت فلسدفه ی  هدر تالشدی در پس هر بار ناچار می شدم به تالش های فراوانی مبذول دارم و دست به کار بزنم تا مانع از این شوریدگی هدایی شدوم    

 ی چندد؛ اختالفدی اساسدیتن تکرار هایهره گرفتن از کالویس هرمنوتیکا به این مهم پرداختم؛ یعنی که با ملحوظ داشتطبیقی را محو و نابود می سازد. و با ب

مختلف قرار داریدم.  وماما متفاوت وجود دارد ؛ به گونه ای که ما رویاروی شیوه های ادراک )مودی انتلیژندی( منبعث از شیوه های وجودی )مودی اسندی( ت

رجمه ی اثری از مال ا انتشار و تبکرد که اندازه و قامت هدف مترتب با سطوح هرمنوتیکی منطبق بود که در جات آ  یکی نبود. و هم چنین  می بایستی ثابت

ی به بحث نسه و آلمانفارسی ؛ فرا وصدرا؛ کتاب المشاعر؛ فرصت کافی داشتم تا مدتی طوالنی روی ویژگی مای واژگا  وجود به زبا  یونانی و التین ؛ عربی 

د کده در آ  کلمدات رایده کدرده اندابپردازم. البته مترجما  تولدو در قر  هفدهم؛ که در باال از آنا  یداد کدردم؛ عناصدر واژگدانی فلسدفی عزبدی التیندی را 

  را هیچ نشدانه ای از آزد مال صدت نماهیت)کیدیتا ؛اسنسیا(؛ وجود)ا ؛ اگزیستر(؛ موجود)انس( و غیره قرار دارد. فقط کافی است به آ  رجوع کرد تا دریاف

ه این نام را بده خدود اگزیستانس( ک)داده اند وجود ندارد؛ می خواهم بگویم هیچ چیزی از این فلسفه ی وجودی  "اگزیستانسیالیسم"چه در فرانسه به آ  نام 

ست به صدورت ااعطا شده  "نوجودداشت"ی هستند که به گرفته است. زیرا که در ای سو و آ  سوی شیوه های بود  و وجود که پایه ها و محمل های الویت

ر اولیه هرگز بدر ای که هایدگ می گوید؛ کلمه "اگزیستانسیلیسم"ریشه ای متفاوت است. و این امر بدو  پیش ئاوری در مورد آ  چه شخص هایدگر در قبال

 زبا  نیآورده بود.

ف که قصد دارم در هروردی؛ اختالمن از هایدگر به س "فراز و گذر "ج می شود گذاشته ایم؛پس انگشت روی اختالف اساسی که این فراز و گذر به آ  منت   

به  اده است ؛ به هیچ وجها  ما قرار دباره اش به نتیجه گیری برسم . نشا  دادم چگونه استفاده و بهره جستن از کالویس هرمنوتیکا که هایدگر آ  را در دست

د؛ پس وظیفه ی رد عمل می شوانگسخونگ او نیست. هرمنوتیک از فعل حضور که در دای داسن معنی پیدا کرده است وامعنی پیروی کرد  و باور داشتن ولت

را مشدخص  رک و فهمید  خود ؛ جایگاه خود را می یابد؛ محدوده ی دا و سیتو  حضدورشدانسانی؛ با  -آ  روشن کرد  این نکته است که چگونه حضور

ال صددرا در مداورای مداورای طبیعدت مددارد که تا آ  زما  برایش نهانی مانده بود. ماورای طبیعت اشراقیو ؛ و به نحو اکمل  می کند و پرده از افقی بر می

رد. ندزد مدال *( نظم می گی)سم زوم تود "بود  برای مرگ"طبیعت حضور به اوج می رسد. نزد هایدگر تمامی ابهام متناهی بشری که ویژگی آ  به صورت 

نا  مکشوف می کند؛ د آ  را بر آکه آ  را زیسته ان "پدیده ی جها "بی؛ حضوری که آنا  بدا  گونه در این جها  حس می کنند؛ آ  گونه که صدرا؛ ابن عر

از . از همدا  آغد*؛ بگوییم: سدن زوم ژنسدت د  تدود "اما وجودی است برای فراسوی مرگ"حضوری که نهایتش مرگ باشد نیست؛ وجودی برای مرگ؛ 

دهندده از دای  ؛ عنصری نشکیلوجودی اگزیستانسیل ؛ حال نزد هایدگر باشد یا نزد حکمای ایرانی –شویم که جها  بینی؛ گزینش فلسفی ماقبل  متوجه می

آدمدی از  -رار داد. حضدوورد تآکید قرداسن می باشد؛ فعل حضور در دنیا و انواع گوناگو  آ . از این پس می باید از هرچه نزدیک تر این مقوله ی حضور را م

 چه حاضر است؟

تدداول و رایدج مه شناخت شدکل کتحقیق دقیقا با عرفا  شناسی اشراقیو  شروع خواهد شد. این امر را تمیز می دهد: شناختی و علمی صوری وجود دارد    

طریدق نمدایش  نامدد کده از م حضوری مدیاست؛ از طریق نمایش مجدد؛ و نونه یا اسپسی* حال شده در روح به وجود می آید. و شناختی دارد که آ  را عل

ر مقابل خود نه اشیا ا می شود و دمجدد؛ نمونه یااسپسی نمی گذرد؛ بلکه حضور آنی دارد؛ دحضوری که از طریق آ  فعل روح خود بر انگیزاننده ی حضور اشی

جود بر روح و سدر ور آورد  شرق نند. که در عین حال سر برا که حضور ها را حاضر می کند. شناختی است که به عنوا  علم اشراقی آ  را گونه بندی می ک

کلمه ی اشدراق  همواره برای بر آورد  نور پگاهی روح بر اشیایی است که آنها را آشکار می کند و بر خود چو  حضورمشترک هویدا می شود. ضروری است

ای جغرافایی جستجو ا روی نقشه هد. اما این شرقی است که نمی توا  آ  رمعنی اول آ  را حفظ کنیم؛ معنی سر بر آورد  و طلوع ستاره؛ ستاره در شرق خو

ین نور است که حضور اکار می کند؛ کرد؛ نوری است که بر می خیزد؛ نوری قبل از هر چیز هویدا شده؛ هر حضوری ؛ چو  این نور است که آنها را هویدا و آش

 را می سازد.

انسانی با آنجام داد  فعل حضور در مقابل خود حاضر می -ین سوآل مطرح می شود: کدامین حضور را حضورپس تمامی اختالف آ  جاست؛ هنگامی که ا   

  بدا آ  جدا کند؟ به بیا  دیگر: دای داسن با هویدا و آشکار شد  بر خود  کدامین صورت فلکی را گرداگرد خود شکل می بخشد؟ با کدامین دنیا حاضر بدود

پدیده ی دنیایی که سن اند زایت تحلیل می کند محدود کنم؟ یا این که حضورم را در تمامی دنیا ها و دنیا های بینابینی پیش بود  است؟ می باید خود را با 

حکمای ایرانی اسالمی برایم آنها را کشف و هویدا می کنند؟ با طرح این سدوآل مدن صدرفا  "شرقی"بینی کنم؛ بپذیرم و گسترش دهم؛ آ  گونه که حضور 

که چند لحظه قبل طرح کرده بودم برجسته می کنم. اگر هایدگر به ما می آموزد تا دای داسن؛فعل حضور را حالجی و تحلیل کنیم؛ همدا  گونده  اختالفی را

ت که  طر اسکه می بینید این به معنی آ  نیست که حدود افق هایدگری به این فعل حضور تحمیل شود؛ و نه این که پیش از موقع بی حرکت شود. به این خا
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شتم از آ  بر پیشتر لحظه ی تعیین کننده ای را ذکر کردم که طی آ  به سطوح هرمنوتیکی کشیده شده بودم که تحلیل هایدگری که در آ  زما  در اختیار دا

گ قرار داریم و هم سلسله خوردار نبود. می خواهم از بعدی از فعل حضور بگویم که در طی آ  در همراهی هم سلسله مراتب الهی پروکلو  نوافالطونی بزر

فه در حال شکل مراتب عرفا  یهودی؛ واالنتینی و اسماعیلی. از این پس آینده و ابعاد آیندهئ است که تصمیم می گیرد. اگر فعل حضور آینده است که بی وق

ده چیست؟ هرمنوتیک جز آشکار و هویدا کدرد  آ  می گیرد؛ اگر وابسته به این فعل حضور بستگی دارد که خود همواره آتیم رابسازم و شکل بخشم؛ این آین

 کاری نمی کند.

وی مدرگ را در دی بدرای فراسدطبعا از یک سو شعار رقت آور تحلیل هایدگری وجود دارد: آزاد بود  برای مرگ. از سوی دیگر دعوتی جدی در جهدت آزا   

هتر است. چو  بایدد بنند. باز هم زه آ  را به تصمیم بدو  بازگشت ترجمه می کاختیار داریم. کلمه ی انتسکلوسن هت*: تصمیم جزم را نگهداری کنیم. امرو

د را حاضدر کدرد  ی مرگ است؛خوبدانیم آیا و تا چه حد این عزم جزم حرکتی پس رونده و عقب نشینی در مقابل مرگ؛ ناتوانی جهت آزاد بود  برای فراسو

ادی امدروز مدا رویداروی آز ه ایم؛ بشریتهمه دارم که چو  در دام الادری بود  تعمیم یافته قرار گرفتبرای و در فراسوی مرگ است. البته بسیار از این امر وا

یسدم دیالکتیدک؛ ری و ماتریالگدبرای فراسوی مرگ اهمال و مسامحه کند. با چنا  نبوغی کلیه ی سدها و دیوار های ممکن نظیر: روانکاوی؛ جامعه شناسی 

 اسو داشته باشیم. حتیعنی ای از فرمرا جمع آوری کرده ایم؛ همه چیز به کار گرفته شده است تا مانع شود هر نگاه و هر  زبا  شناسی؛ تاریخی گری؛ و غیره

اده نشده اند) زی کسانی که  ستارهبشریتی هم که تا بی نهایت تکامل پیدا کرده است؛ طی صدها هزار سال که فرانتس ور فل در رما  رقت آور و عظیمش 

ه حمدل آیندده در چدیافتندد چندا  بکه آموزش الزم را دیده اند در مادو   "حکمای زمانی"تصورش را می کند؛ به غیر از کسانی نظیر  نژبورنن(*استر  در آ

و  ر تداثر آورهروردی در اثدسدفراسو بسیار شکننده و قدیمی است. و این در نهایت معنی ماورای طبیعی کلمه ی غرب است : انحطاط ؛ غروب؛ مفهومی کده 

ن کنندده ای قطعی و تعیدی یشاید روزی بگویم چگونه این قصه ی غربت غربیه دقیقا لحظه قصه ی غربت غربیه الگو و نمونه ی آ  را داده است.موجزش 

کردم که در پس ی می باید در ک بود که طی آ  محدمدیت م تناهی را که بر آسما  تیره ی آزادی هایدگری سنگینی می کند به دور انداخته و طرد کردم. م

 ."غربت غربیه"این آسما  تیره ؛ دا ی داسن جزیره ای گم شده بود؛ دقیقا جزیره ی 

ژیکش در مد نظر قرار ه معنی بیولوبه خود آرامش می بخشند. این حقیقت ندارد؛ دستکم اگر مرگ را ب "مرگ جزیی از زندگی است"افراد با تکرار این که    

آ  هنگدام  ساسدی اسدت. تدااود از زندگی دیگری منبعث می شود که سرچشمه ی آ  و مستقل از آ  است؛ و زندگی عمده و دهیم. اما زندگی بیولوژیکی خ

هرگدز از   * خروجدی. پدسباقی می ماند؛ مرگ به صورت حصاری جلوه می کند و نه یک اگزیتو "آزاد برای مرگ"تصمیم جازم و عزم جزم به نحو ساده 

ا به سوی دنیایی ی از این دنیآزاد بود  برای فراسوی مرگ؛ پیش بینی آ  را کرد  و چو  اگزیتوسی واقع کردنش است؛ خروجاین زندگی خارج نمی شویم. 

 دیگر؛ اما زندگا  و نه مرگانند که از این دبیا خارج می شوند.

لیژیوزای* ایرانی رمنوت این ر  مترجم هایدگر و هم هرامیدوارم طی این لحظات کوتاه موفق شده باشم بفهمانم چگونه یک فیلسوف هم می تواند اولین    

از آ  جهدت دسدت  چرا و چگونده وباشد. می خواهم بگویم آ  چه را مدیو  تسلیحاتی بودم که هرمنوتیک هایدگر مرا مجهز به آ  کرده بود فهمانده باشم؛ 

 دگر و الهیات به شدمارفلسفه ی های آ  برخورد و تالقی کم و بیش موفق بین یابی به افق های دیگر دید بهره گرفتم. می پندارم تجربه ای کامال متفاوت از

ار دگر پیوند مجددی برقرفه و شخص هایمی رفت. و هم چنین باید در ک کرد؛ چگونه پس از سالها زیارت در شرق؛ به دور از اروپا؛ برایم دشوار بود تا با فلس

 کنم.

 

هایددگر ازدا سدن  و آ  چده را  کتابش را ترجمه کردید. بر تناقض موجود بین هرمنوتیدک 1938تید که در سال دقیقا ؛ هانری کربن از هایدگر گف ف.ن.   

  چه ایدن فالسدفه چنا "غرب"و  "شرق"فالسفه و عرفای ایرا  شما را به کشف آ  واداشتند تاکید کردید. قامت و اندازه ی این تناقض با رجوع به کلمات 

ز ایست و تثبیت بر مواضعی می دهد که تا امابقی آثار هایدگر نشانه ای  1938یه می کنید. اما آیا باید این گونه درک کرد که پس از آ  را به کار می برند ارا

 ین بسته بود ندیعت چیست؟از اماورای طبیآ  هنگام تحصیل شده بود؟ می باید این گونه فهمید که بخش دوم آثار هایدگر؛ پس از دوره ی سن اند زایت و 

 که شما در بخش اول آثارش حس می کنید چیزی عوض نکرده است؟

 

را در قبال فیلسوفی به کار گیرم که به ما آموخته است کده بسدیاری از قفدل  "بسته بود "! به هیچ قیمتی نمی خواهم کلمه ی توجه داشته باشید  ه.ک.   

ا  و یا بعدا به های وجود را بگشاییم! اما سوآلی را که از من طرح کردید به مورد خاص من مربوط می شد: آثار و اندیشه ی هایدگر از نظر محققی  که همزم

کدردم بده ا  مفسر فلسفه ی ایرانی اسالمی شناخته شده است؛ که در غرب ترا انکونیتو*)خاک نآَشناخته( باقی مانده بود مبین و معرف چه بدود. تدالش عنو
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از وزنی بر خوردار بود.  آ  را در اختیار داشتیم و در هما  زما  هم 1938بهتیرین نحو به سوآلتا  پاسخ دهم؛ و طبعا نکته به آثار هایدگر آ  گونه که در سال 

بدا تمدامی سوآلی را که شما از من می پرسید اینک به مجموعه ی آثار هایدگر بر می گردد. برای پاسخ گفتن به آ  نیاز به بررسدی تطبیقدی ایدن مجموعده 

ه امروزه این امر در حد من نیست. آ  چندا  مجموعه ی فلسفه ی ایرانی اسالمی است. شاید روزی بتوا  این مهم را به آنجام رساند؛ اما اعتراف می کنم ک

ی کدار کاری سترگ در قبال فالسفه ی ایرانی برایم باقیست دقیقا به این خاطر که جستجوی این فلسفه ی تطبیقی روزی ممکن شود که دیگر فرصتی بدرا

بعدی هایدگر را حقظ کرده اند؛ حال آ  که طدی سدالیا   دیگر نمی ماند. این وظیفه بر دوش همکارا  جوا  فیلسوفم گذاشته می شود که تما  با تولیدات

نوندگا  من بودند طوللنی که به شرق می پرداختم؛ ناگزیر این تما  را از دست داده ام؛ از سوی دیگر این وظیفه بر دوش جوانانی قرار می گیرد که یا جزو ش

 "تا قادر باشند در فلسفه به کار بپردازند و فلسفه و حکمت اسالمی را از قلعه ای کده یا غیر آ  و من تشویقشا  کردم تا برای خود عربی و فارسی را بخوانند

 نام گرفته است بیرو  بکشند. "شرق شناسی

هند کده مشدتمل بدر دنار هایش می گسترد  آثار هایدگر هما  طوری که می دانید وسیع بود. و به ما خبر از انتشار کامل متو  وی به انضمام متو  سمی   

ای فراوانی را باید ه "توا  بود ب "تاد مجلد می شود. به اندازه ی آثار فالسفه ی شرق ماست. پس امکانات کاری جالب توجهی وجود دارد ؛ ممکن ها ؛ وهف

 ر مورد سوآلی که اغلبد تا شاهدی ددریافت. لحظه ی آ  فرارسیده است که باز گوییم: فالسفه بر کشتی نشینید! به هر روی می پندارم مفید فایده خواهد بو

ر مدی رفدت. زایت بده شدما شنیده ام مطرح می شود ارایه کنم و که شاید معمایی باشد. این سوآل شامل سرنوشت آ  چیزی می شود که بخش دوم سن اند

نویس این بخش ود. اما دستب بخش دومی که بدو  آ  بخش اول جز طاقی فاقد حاشیه نسیت که بی شک بنای وجود شناسی تاریخی نگاری را به پایا  برده

  را آا در دست من قدرار داد تدا رروی میز کار هایدگر در فریبورگ دیدم. در جلدی ضخیم قرار داشت. حتی هایدگر آ   1936دوم را با چشم خود  در ژوییه 

 رایه کنم.امی توانم پاسخی وز  کنم و وزنش سنگین بود. از آ  پس این دستنوشته په بر سرش آمده است؟ پاسخ ها متضاد بود؛ خود ن

اجازه سخن گفدتن از  رش نیز به مادر مورد روند فلسفی هایدگر بگویم؛ گسترش آثا "بسته شد "سوآل شما باز می گردم. هما  گونه که نمی توانم از  هب   

به های فدراوا  بده گری که از جنترش؛ تحلیل هایدایست و تثبیت را نمی دهد. در واقع مسآله این جا نیست. مسآله دانستن این مست که آیا در طی این گس

رای مدرگ هدم بل کرد  وجود کار گرفته شده است ؛ پیش فرض های ضمنی ولتانسخونگی را که در آغاز می توا  یافت به صورت نهفته در خود دارد. تحلی

ندگی و مرگ نیست؟ اد فلسفه ی زاز هما  آغاز به معنی ایج  چو  آینده نگری امکانی که وجود بشری جهت شکل بخشید  به کلی تمام شده را دارد؛ آیا به

ار می گیرد؛ بر عکس  ت مورد توجه قرکه به این صوراتمام و به پایا  رسید نی که نامشا  را ذکر کردم؛ فکر و ذهنیت  "شرقی"به باور من از نظر فالسفه ی 

شدری سدخن بمنوتیدک وجدود پس خود است. به این خاطر است که تدرجیح دادم از هرپذیرش ناتمامی موجودی را بر مال می کند که محکوم به افتاد  در 

 ماند. ت بی حرکت میبگویم که پیش از موقع بر پایا  یافته و به اتمام رسیده ای که هرگز بدو  جهشی به جلو )ورلوفن( که جهش در فراسو س

مطدرح  "شدرقی"دگری و افدق نکته ای در مورد تناقض موجود بین افق تحلیل هایهانری کربن؛ می خواستم آخرین سوآل را از شما مطرح کنم.  ف. ن.   

اورای طبیعدت اسدت؛ ما جها  بینی بکردید. معذلک اگر واقعیت دارد که نزد هایدگر جایی برای معنی و مفهوم خدا وجود ندارد؛ چو  خدا از نظر وی مترادف 

 یعنی اختالف برای دو جود وموجود ؛وجود دارد؛ برای اختالفی که وی آ  را اختالف وجود شناسی بین موجود ی واال؛  اما نزد هایدگر جایی برای امر قدسی و

ا اندیشده ی مدذهبی هایدگر را ب یجها ؛ جها  ابدی که در باالست و جهانی موقتی که در پایین است. پس آیا در این جا وسیله ای وجود ندارد که اندیشه 

 ارتباط دهد؟

 

موی عزیز این احسا  به من دست داد که این سوآل را به گونه ای که شما مطرش ساختید گرایش بده آ  دارد کده از هایددگر افالطدونی فیلیپ نه. ک.   

کنیم یم. خاطر نشا  بزرگی بیآفریند. بدین سا  شما را به راهی ناهموار می کشاند که در آ  می باید مراقب هرگام باشید. مطمین نیستم بتوانم دنبال شما بیآ

می گویند. شما مدی بایدد شخصدا  "افالطونیا  پار  "را هایدگر پیش بینی کرده بود؛ حتی اگر از شرقی که اشراقیو  یا "شرقی"که می توا  گفت که بعد 

جستجوی همدا  بدوده اسدت.  طنین گفته های کوبنده و تعجب آور هایدگر را در مورد اوپانیشاد ها شنیده باشید؛ به ما این گونه القا می کرد که در نهایت در

ر مقابدل دنیدای حال که این گفته شد بپذیریم  که رابطه بین وجود و موجود مترادف رایط بین دنیای باال و دمیای سفلی نیست. کافی نیست دنیای وجود را د

مدوقتی نیسدت؛ چدو  تمدامی دنیدا هدای خددایا  و موجود  قرار دهیم تا به امر قدسی دست یابیم. دنیای موجود  فی نفسه از آغاز فه معنی دنیای منسوخ و 

ود واالسدت فرشتگا  دنیا های ابدی و جاودانی موجود  هستند. در عوض با یادآوری این نکته که از نظر هایدگر مقوله ی خدا مقوله ی مداورای طبیعدی وجد

انس*؛ نیهیل*؛ نیستی هنگامی می تواند داشته باشد که  مدی -)انس سوپرموم؛ سوموم انس*(؛  و با پرسش از خود که چه رابطه ای این سوموم انس با نو 
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ین جا دسدت گویندانس کرآتوم*؛ اکس نیهیلو*؛ از نیستی به وسیله ی انس این کرآتوم* آفریده شده است انگشت بر چیزی اساسی و عمده  می گذارید. در ا

یر سوآل می برد. حکمای اسالمی با دقتی واال تر از هر امر دیگری به زعم من روی مشگلی اساسی می گذاریم؛ چنا  ریشه ای ؛ که تمامی مفهوم توحید را ز

 ؟بر آ  نظر انداخته اند؛ زیرا که تمامی افق اندیشه و معنویت اسالمی زیر امر توحید قرار گرفته است؛ اعالم واحد. وضعیت این واحد چیست

   و از پی آ  توسدط شدرقسیاری از صوفیابی با روشن بینی آ  را افشا کرده اند؛ ابهامی را که بهامی فاجعه بار می تواند ایجاد شود. حکمای عرفانی ایرانا   

م. در حکمت اسالمی ؛ گر قرار داریشناسا  صورت گرفته است. این ابهام و خلط مبحث بین ا  یا وجود و انس یا موجود است. البته در این جا در جوار هاید

ه مثابده اندس نیت خددا را بداختالف بین نوحید الوهی و توحید وجودی را مطرح ساخت. توحید الدوهی؛ ظداهری ؛ وحدداابن عربی )قر  سیزدهم( با صالبت 

ا ا ؛ در جدوهرش ید است. وجود سوپرموم*؛ موجودی فراتر از کلیه موجودات مطرح می کند. توحید وجود شناسی ؛ باطنیبیا  کننده ی وحدانیت متعالی وجو

یگانه؛ که در اعمداق  و؛ الوهیت یک وداتی که وجود در فعل وجودشا  آنا  را حال می کند؛ از نظر جوهری فراوانند. وجو یک و یگانهواحد و یگانه است. موج

رت وش آ  بگردد. به صدوواند حول و حرمز و رازش نآَشنا  می ماند؛ ابسکوندیتوم* که تنها از دور الهیات آپوفاتیک )دور از ارتباط بی هدف( یا سلبی می ت

وهیت یکی و واحد ه چرا اگر المثبت صرفا در تجلیاتش قابل شناسایی است : پس تجلی ضروری است تا الهیات مثبت ممکن باشد. دقیقا به این خاطر است ک

مدی رسداند. یکدی نا به آنجدام است؛ خدایا  یعنی اسمای الهی؛ چهره های الهی؛ چهره های تجلی بی شمارند. هیچ یک وظایف و کار کردهای آرما  واال ر

ه زوال می رسد. بیا  بدر پیروزیش  گرفتن یکی از این چهره ها ی ضروری با الوهیت یگانه و واحد به معنی نشاند  بتی یگانه بر جای سایرین است؛ و توحید

فتن این که تنها یک گنمی باشد.  ی موجودیگانگی ا ؛ این ا  واحد خود الوهیت است؛ به معنی بیا  خود جوهر می باشد؛ اما این هرگز به معنی بیا  یگانگ

گر از خددا اوش می گیرد. دموجود هست؛ چیزی غریب است. نیهیلیسم و نیست انگاری  ماورای طبیعی می باشد که حقیقت ثابت کرد  خالف بودنش را بر 

جود در سلسله مراتدب ومامی ارتقای تستی  نابود می شوند؛ به مثابه سوموم انس*؛ انس اونیکم*؛ موجود یگانه می سازیم؛ سایر موجود ها در بی تفاوتی و نی

گزیستانسیل؛ یگانگی مونیسم ا"ام موجود ها ناپدید می شود. شاید توهمی باشد که بسیاری از شبه عرفا را مست کرده است؛ و برخی مفسرا  در غرب به آ  ن

 وجودی اساسا بی شدمار گزیستانسیل ونترادیکسیو این آجکتو*؛ تضادی در خود است؛ اداده اند؛ بدو  توجه به این نکته که این واژه برخوردار از کو "وجودی

 جود می سدازد تعدالی مدیر موجود ها وداست. اما تا آ  جا که به رابطه ی ا  اونیکوم؛ وجود یگانه و انسیا ها باز می گردد ) این اونیکم در اصل ا  را که 

د  آ  را موناد یدا با وجود آور بندی شده است: رابطه ی بین هناد هناد ها و سلسله مراتب موجود ها ست کهبخشد(؛ به بهترین نحو توسط پروکلو  فرمول 

ک صدورت فلکدی؛ ؛ یک گونده؛ یدجز الیتجزا می کند. در واقع از وجود موجود جز هر باربه مثابه وجود نیست )مطلب بر سر یک خدا؛ یک فرشته؛ یک انسا 

ی اسدپکولوم*؛  ه معندی کلمدهبد "نظری و اسپکوالتیف"ور تو  تور*. به این دلیل است که حکمای بزرگ نظری و انتزاعی ما)وغیره باشد(. انس و انوم کون

از ما موجدودی ؛  ود؛ از هر یکآیینه( همواره این مطلب را طرح کرده اند که فاعل فعال توحید خود یک است. وحدانیت بخش است. هم اوست که از هر موج

حساب دقیق واحدد  "ا  می کرد: زد که خود واحد و یگانه ی مترتب بر آ  است. این چیزی است که حالج عارف با گفتن این جمله آ  را بییگانه ای می سا

 "و یگانه در این است که واحد و یگانه او را واحد ویگانه کند.

   جا کشاند که بده ذکدرآما ما را به ش. این تنها ظاهر است؛ چو  سوآل  شاید به این ترتیب در مورد وجود و موجود نزد هایدگر به دور دست ها رفته ایم    

 تم که تجلی الهی عمدهداشتم می گف این جنبه ی حکیمانه ی ماورای طبیعت وجود بپردازیم؛ که برای آ  ابن عربی استاد بزرگ ما باقی می ماند. می بینید ؛

دای شخصدی ی شدود. امدا خدگیرد که منطبق با هر آ  کس که به او و برای او تجلی حادث مد و اساسی است؛ و این امر با چهره های بی شمار صور  می

حید جز با خدارق که توحید تو متجلی نمی بایستی آرما  واالیی را بر عهده بگیرد که آبسکوندیتوم است. همین خلط مبحث با پس زمینه های سیاسیش است

زی )کسی( چو  خددا ا  بر خود چیت می دهد. از دید اگزیستانسیال و وجودی ؛ می گوییم شاید انسا  انساجماع باطنی یک بی شمار خود را می رهاند و نجا

اختن حقیقت همزمدا  سدایی ناپذیر را متجلی می کند.  از دید الهیات این خداست که بر انسا  آشکار و هویدا می شود. حکمت عرفانی نظری و انتزاعی با ج

کار می سازد و خود د هویدا و آشمی گذرد. خدای شخصی شده ی تجلی الهی شخصی انسا  را بر خو هویدا می کند؛ او را بر خو دو واژه از این دو گانگی در

تجلی الهدی )از  ه می شود. هررا به خود هویدا و آشکار می سازد.  از این سو و آ  سو چشمی که می نگرد به صورت همزما  چشمی است که به آ  نگریست

روییم ؛ امدا در ا  گذشدته روبدحداقل نگرش ذهنی( در همزمانی این دو جنبه به آنجام می رسد. شاید در این جابا چیزی چدو  نوافالطدونی زمدبدو درجه ی 

ظدار ایدن ت. اما در انتمینه باقی اسزگذشتن  از آ  کاری است که ابن عربی آ  را به آنجام رسانیده است و نه هایدگر. البته؛ تحقیقات مهمی در این جهت و 

هایدگری احسا   ود: هرمنوتیکتحقیقات؛ احساسی که دارم هما  احساسی است که یکی از همکارانم آ  را فرمول بندی کرد؛ فکر می کنم پیر تروتینیو  ب

 الهیاتی بدو  تجلی الهی را برای ما باقی می گذارد.
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ر  به وسیله ی هایددگر صل در زما  مدماتیک و درو  مایه ی گفتار وجود دارد که در االبته ؛ باید تحقیقات را به جلو برد؛ چو  از سوی دیگر این ت ف.ن.  

امر قدسی نام خدا  ریم. حال اینگشایش یافت اما چنا  نیک با سنت؛ خاصه با سنت توراتی گفتار خداوندی وفق می دهد؛ و در ای جا در سنت قدسی قرار دا

  که بدرای مدذاهب وجود؛ هم چنامر اصل اهیت دارد اختالف وجود شناسی فی نفسه است؛ اختالف بین وجود و را برخود داشته باشد یانام وجود را؛ آ  چه د

 لهدامی بدین هایددگر ندزد؛ آیدا وحددت ااختالفی در مورد دنیای باال و دنیای سفلی وجود دارد. اگر این اختالفات را به خودی خود  و برای خود در نظر آوریم

 ی مذاهب می ماند نمی یابیم؟هایدگر و آ  چه از دنیا

 

وژی؛ وجود شناسدی هایددگری و ل -دغدغه و وسوا  شما را به خوبی می فهمم. سوآلتا  ما را به آ  جا می برد تا در مورد مناسبات لوگو * اونتو ه.ک.   

ن شدعار مشدترک از خود پرسش کنیم. در آغاز ایدوژی یا بهتر بگوییم: لوگو  تمامی تیوری ها و نظریات مذاهب اهل کتاب ل -شناسی یا تیو–لوگو  الهی 

. "کس که از آسما  پایین آمدد و کسی به آسما  باال نرفت مگر آ "( نیست: 3/13حکمای عرفانی را یاد آوری کردم که چیزی جز بازشناسی انجیل یوحنا )

ی الهامی مشترک بدین  قتا  در بارهکنم با این کار جستجو و تحقیآیا لوگو  تحلیل هایدگری از آسما  پایین آمده است تا بدا  جا باال رود؟ چو  فکر می 

 د  را که امر قدسدی راآیند الییک شهایدگر و آ  چه از دنیای وذاهب مانده است را جلوه ای نمادین می بخشم.؛ اما اگر نه چندا  بدو  زحمت می توانیم فر

رتقای پر بسآمد ی شک؛ شاهد اهدی برای قدسی سازی مجدد الییک شده در دست نداریم. ببه غیر آ  تبریل کرده است مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم؛ شا

ییک شد  ماورای یطانی است. الالییک شد  هستیم ؛ که به آ  امتیازات و حقوق ویژه ی آ   چیزی را می بخشد که قدسی بود. این در واقع کاریکاتوری ش

معانی آ  منجر به  یکنیم. کلیه  "رساخیز"ستاخیزشا . پس باید تمامی تالشما  را معطوف به این کلمه ی طبیعی تنها با مرگ خدایا  وفق می دهد؛ نه با ر

هی. در عدوض؛ الییدک تگور خالی و  گسست نظامی تشکیل یافته از اشیا می شود. کند ؛ خروج از قبر. رساخیز و معاد پس از آ  به ما اعالم می شود: با راز

و چاووشی خوا   ارم که منادیرت می گیرد؛ امر قدسی را کاریکاتور می سازد؛ شبه کیش گور ساکن مورد پسندش است. و می پندشدنی که در روزگار ما صو

 الم طنین الهی حاکم.ک -هر رستاخیزی ؛ به بهترین نحو کالم است؛ 

بعا وراتی کالم خداوندی. طند؛ به سنت تبه این ترتیب آیا به این گونه بسیار بجا و مناسب است که سوآلتا  ما را به موضوع و درونمایه ی کالم می کشا      

سالم اباال دانا  مسیحیت و قونا  ما ؛ چ نزد هایدگر موضوع و در  مایه ی از گفتار وجود دارد. اما فراموش نکنیم که در این زمینه ؛ دوستا  قباال دا  یهودی

ونه گفتدار یل قرار داده اند: چگتجزیه و تحل ؛ از قر  ها پیش بهترین اساتید و راهنمایا  ما بوده  و هنوز هم هستند.  آنا  به بهترین نحو پدیده گفتار را مورد

ز ابهدامی ضدربه خدورده گر به نظرم میسه درو  مایه ی گفتار ؛ نزد هایدکتاب می شود؛ چگونه گفتار نوشته شده در کالم جاندار بر انگیخته می شود. در مقا

م و سنت توراتی می رادف با الییک شد  کالم است؟ یا پگاهی است که خبر از برگشت به زندگی ؛ رستاخیز و معاد کالغروبی که مت -است: آیا غروبی است؛

گل منجر بده ایجداد و گر فلسفه ی هاا  در این پاسخ یافت مرا به این اندیشه می اندازد که دهد؟ پاسخ به این یا آ  بستگی دارد؛ و گزینش هایی که می تو

ر بده زاییدد  ندولنز*؛ منجد زایش هگلیانسم چپ و هگلیانیسم راست شد ؛ سوآلی را شما طرح می کنید سوآلی است که می تواند فلسفه ی هایددگر را ولدن

 هایدگریسم راست و هایدگریسم چپ کند.

اندیشه و ذهنیدت  غازین می کشاند. ازآاما آ  چه فعال برایم اهمیت دارد؛ و تجانس گفتگوی مرا نشا  می دهدآ این است که سوآلتا  ما را به نقطه ی        

قدرار دارد؛ مدا را  رکز هرمنوتیکمهرکنوتیک نزد هایدگر حرکت کرده بودم و منشآ های الهی آ  را خاطر نشا  ساختم. حال سوآلتا  در باره ی کالم که در 

 دوباره به این منشآ ها باز می گرداند. با یکد یگر مدار هرمنوتیک را می بندیم و این نشانه ی خوبی است.

تیدک به باور من؛ تجربه ام؛ آ  گونه که سعی کردم آ  را ترسیم کنم؛ با دغدغه ای که سوآل شما از آ  خبر می دهد؛ در تمامی مواردی کده هرمنو           

وفق می ایدگری که از دور از شلر مارخر سرچشمه می گیرد از نظر من آستانه ای به شمار می رفت که به روی هرمنوتیکی کلی و عمومی گشوده می شد  ه

ز این فضیلت  بود کند. خطوط را باز هم دقیق تر بیا  کنیم. نمی چندارم که چهار حسی که تفسیر قرو  وسطایی رایج و متداول به آ  چسبیده بود برخوردار ا

و بی بازگشت بکشاند. در عوض؛ هرمنوتیک کالم وجود دارد؛ کده  "بی عقب نشینی"که ما را تا سر حد وجودی از پیش حس شده ؛ به ماجرایی هرمنوتیکی 

* به سوی سایر جهدا  هدای استازی -متعلق به مذاهب اهل کتاب است؛ که همواره به صورتی جوهری دارای فضیلت تولید ترفیع و اعتال ؛ خروج؛ یک اک

می بخشند بوده است. در مورد مسیحیت به عارف بزرگ واالنتن؛ ژوهداخیم دو فلدور؛ سباسدتین  "پدیده ی جها "نامریی کهمفهومی واقعی به جها  ما؛ به 

قطدارا  بداطنی  یهودیدت و اسدالم خدود فرانک؛ ژاکوب )یعقوب( بوهم؛ سویدنبورگ؛ ف. . اویتینژه؛ و بسیاری دیگر می اندیشم. شاهدانی که به همراه هم

ا  گونه که شهادت می دهند که پدیده ی کتاب مقد ؛ به جای این که تالش و جهش اندیشه را متوقف سازد ؛ جاندار  ترین بر انگیزنده آ  است. تنها؛ هم
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می کنم. البتده غرضدم از آ  ؛ نده تطبیدق بدا کشدفیات را تجویز  "ضرورت هرمنوتیکی پیگیر"گفته اند؛ من  "انقالبی پی گیر و دایمی"دیگرا  از ضرورت 

کتاب مقد  را تبدیل به ابعاد مبتذل رخدادهای حوادث می کندد و بدرای آ  توضدیحی جامعده  "قصه ی تاریخی"تاریخی و باستا  شناسی است که اغلب 

هستند حذف می کند. نه این چنین نیست ؛ هرمنوتیدک پدی گیدر و شناسانه حاضر و آماده ارایه می کند؛ چند کلمه ی زاید را که دارای قدوسیتی آزار دهنده 

 ارد. دایمی هیچ کلمه ای از سنت را تغییر نمی دهد؛ هر کلمه ای باید حفظ شود؛ چو  در رویارویی جدید و درخشانی بین تصویر و ذهنیت مشارکت د

د؟ هنگامی که برایش دنبال می کر شناسیش به لوگوی الهی شناسی است دا را آیا تنها هایدگر در این عملیاتی که قصد و هدف آ  تبدیل لوگو  وجود       

ه چید؟ و در درجه ی اول را صورت بخش پیش آمد تا فلسفه و الهیات را رودررو قرار دهد ) یکی از مقاالتش این عنوا  را بر خود دارد( در کدامین جهت تبدیل

و چسبید  بده جدزم  "سیارتودوک"وعی ویم. اما بی اطمینانی ما از پاسخ احتمالیش جنبه ی ثانوی دارد. نکسی باید تیو * )اهلل( باشد؟ سعی کردم این را بگ

در  ثار منتشر نشده اش یاآید در انبوه های هایدگری از بحث خارج است؛ و ما می باید وظیفه ی خود را به آنجام برسانیم آ  گونه که آ  را در نظر داریم. شا

 نشانه ای از پاسخی بیآبیم. و شاید هم برای هیشه رازش را با خود برد.چند گفتگوی ضبط شده 

 دا بر او باد.خلی حی: رحمت ابه این خاطر است که به طور ساده ترجیح می دهم اموز بگویم هما  طور که در زبا  عربی می گویند: رحمت اهلل        

  

ه این مناسبت قبل و بعد گرفتیم  بضبط شد. متن بر اسا  یادداشت هایی  که  1976ژوین  2شنبه )گفتگویی که برای رادیوی فرانس کولتور؛ روز چهار       

 بازخوانی و تکمیل شد(.
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ایراندی  دهدد کده چطدور اسدالمکربن نشدا  می "اسالم ایرانی"است. در  "کریستیا  ژامبه"مرد. یکسال قبل از انقالب ایرا . جانشین وی  1978کربن    

. یات متصلببر الهدر برا گری غیر دگماتیک.توانست عقالنیت و وحی را با هم آشتی دهد. فراتر از کالم که ملهم از تاثیرات هلنیستی است. بازگشتی به باطنی

 است که کربن بدا  بی اعتنا بود.  دهد که  یک وجه دگماتیک هم در سنت شیعی وجود داشتهژامبه بدو  زیر سوال برد  میراث کربن، نشا  می

اپن است. پدرش مدیر امور مرد. او انقالب ایرا  و سیاسی شد  اسالم را تجربه کرد. پدر اگوستن برک است که متخصص ژ 1995بدنیا امد. و  1910برک در 

ه. مترجم قرآ  مسلمانا  در الجزایر و سودا  بود. برک مسئول کرسی تاریخ اجتماعی اسالم معاصر در کالژ دو فرانس بود  و عضو اکادمی زبا  عرب در قاهر

دارد و هدم توانمنددی تسداهل و گشدایش. از اتوپیای یک اندلس دیگر یعنی جها  عربی که هم ریشه های کالسیک خود را «. خاطرات دو کرانه»و  کتاب 

حدوی او را  جزو امور خارجه است. با استعمار مخالف است گزارش هایی از اعمال اروپائیا  در مستعمرات ارائه می کند در نتیجه سازما  استعماری به ن 1934

دهد و به مصر می رود و با انتخابش به عنوا  عضو کالژ دو فرانس، به شود. بعد استعفا میهای او در محیط های چپ استقبال میکند. اما از گزارشتبعید می

گذراندد و اتخداذ مواضدع شود و بقیه عمرش را بده نوشدتن میکند. بعد هم دور میخواند و تدریس میگردد. او جامعه شناسی و انسانشناسی میپاریس بر می

را انتشار داد که مجموعی از نوشدته  "دهیم: مدیترانه متکثرگاه از دستش نمیهدفی که هیچبرای "سیاسی به عنوا  روشنفکری متعهد. قبل از مرگش کتاب 

، در جریا  روشنفکری شکاف ایجاد شدد، یدک عدده 1967های سیاسی اوست. موضعگیری علیه اسرائیل:  در مدت جنگ های شش روزه اعراب و اسرائیل 

مقاومت در برابر اشدغالگر  "نویسد: یم رودنسو  و ژاک برک از فلسطینی ها حمایت کردند. برک میحول سارتر از اسرائیل حمایت کردند و برخی حول ماکس

کند که نمی توا  نادیده گرفت. در ایدن خصدوص یدک ای مشارکت مییک حق است که رسما شناخته شده است. کمک به مقاومت مردم در قانو  نانوشته

اعراب از دیروز تا  "کند. وی کتاب گیرد و از تساهل و آزادی زنا  بحث میسالم متصلب و دگماتیک موضع میدر برابر ا 80اجماع جهانی است. از سال های 

ی متو  مقد  تفاسیر متفاوتی دارد. تفسیر باز یا بسته. سنت گرا یا اصالح گرا. شریعت مدار یا عارفانده. قرآ  مانند همه"طور به پایا  می برد: را این  "فردا

میست ها  که امروز سر و صدای بسیاری به راه انداخته اند، کمتر تفسیری جهت بازفهم متن است و بیشتر خوانشی جدید برای بسدیج مدذهبی در تفسیر اسال

"خدمت اهدافی سیاسی است
330
. 

نشکده اسالمی دهد  که از شخصیت های متفاوت مذهبی تشکیل شده است. او پیشنهاد یک دادر فرانسه پیشنهاد یک شورا را برای ساخت اماکن مذهبی می

زنا  می گوید:  سئلهم .  در خصوص را در استرازبورگ دارد بر اسا  دانشگاه کاتولیک  و دانشکده پروتستا  برای اموزش امام ها و شیخ ها و اسالم شناسا

جش موقعیدت ی توا  با سندر این زمینه باید گفت که قضاوت یک ریشویی )مارکس( که امروز دیگر دموده شده است، درست است: سطح یک جامعه را م "

 .  محدودیت برای زنا  از نظر وی، بیشتر ناشی از سنت است و نه خوانش قرآ . "زنا  در آ ، ارزیابی کرد

ی رانه اش از مدتها پیدامکنین است. دو . برخی از کادرهای جغرافیایی مناسب این دو وجهند. مدیترانه چ"ی جز با حافظه و پروژه وجود نداردتاریخ"از نظر او 

. ر اسا  سبک عرفی و دیگری قدسی. اگر دقت کنیم این آتش خاموش نخواهد شدالتین. یکی ب-  یونانیاسالمی و تمد-تمدنی ارائه می کنند. تمد  عرب

 ی اوست.، شاهد گذشته"دیگری"اسپانیا نمی تواند عربهای خود را فراموش کند. این 

نیستند،  چار سو تغذیهجوامع اسالمی میا  مدرنیته و سکوالریته. کشورهای اسالمی دنظریه اصلی برک: گذار از جوامع قدسی به جوامع تاریخی. 

 د. ید در قانو  و فقه باشکند. از نظر وی  تحول در کشورهای اسالمی بااز واقعیت نامگذاری می "رفانهفرار عا"دچار سوء تحلیلند. برک رویکردهای عرفانی را 

مصدر   .1924فدت عثمدانی سال بعد از انقالب ایرا . سیاسی شد  اسالم را تجربه کرده بدود. عوامدل مدوثر در سیاسدی شدد  اسدالم: خال 18برک حدودا 

جمهدوری اسدالمی  1947پاکسدتا   .1948لیه استعمار . تحقق شریعت. مبارزه علیه اسرائیل. تشکیل دولت اسرائیل از .رنسانس اسالم. مبارزه ع1928اخوا .

 جمهئری اسالمی. افغانستا . 2001. از 1979پاکستا . اشغال ارتش شوروی 

 

 

 

 

                                                           
330 Une cause jamais perdue..., p.73. 
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 ژاک برک؛ دعوت به اندلس

 

 سارا شریعتی

 

فرانس، است. به همین مناسبت بده  -دو -سوی، مسئول کرسی تاریخ اجتماعی اسالم معاصر در کلژشنا  فرانژوئن، سالگرد درگذشت ژاک برک، جامعه 27

، تجدیدد چداپ شدده اسالم در زما  جها ، زما  مرگش، نوشته بود، تحت عنوا  : 1995تا  1975تازگی یازده مقاله پراکنده وی که در فاصله میا  سالهای 

  نه دچارِ  میدانی وی، طی بیش از پنجاه سال تحقیق در کشورهای اسالمی هستند. کشورها یی که به گفته ویکه حاصل پژوهش های  است. یازده مقاله، 

 بوده اند.“  ]1[سوء تحلیلکه دچار  سوء رشد”

هدت کسدب ابزارهدای ع اسالمی، ججوام  ی ما از دو جهت ضرورت دارد : نخست به دلیلِ ضرورتِ آَشنایی ما با جامعه شناسیپرداختن به آثار ژاک برک، برا

رورت امدا، بدا جمدود. ایدن ضد واز چنبره ی واپس گرایی وعقب افتادگی   نظری تحلیلِ تحوالت این حوزه و هم اندیشید  به راههای برو  رفت این جوامع

ست تا پدرداختن بده هدر کمتری روبرو روست و آ  اینکه، پرداختن به جامعه شناسی اسالم و کشورهای اسالمی، امروز در جامعه ما با اقبالِواقعیتِ تلخی روب

لیدل یدرا ، قابدل تحاسی موجود در حوزه ی دیگر. این پذیرشِ اجتماعی ضعیف، نسبت به جوامعی که با ما مشترکات بسیار دارند، با توجه به زمینه های سیا

سته حوزه ی فکدرِ هره های بر جچاست. اما بیشک توجیه کننده ی این بی عنایتی نخواهد بود. نامِ شخصیت هایی چو  محمود طاها، ابوزید، اشموی، که از 

ندوزهم، حتدی بدرای ( هم شدد .. زنش بر او حرام اعدال  به زندا  افتاد، آ  یکی  به دار آویخته شد، دیگری  اصالحِ مذهبی در کشورهای عرب هستند )یکی

 ما با آ  درگیراست.  ست که جامعه بدا  پرداخته اند، هما  مشکالت و مسائلی  نآَشناخته مانده است، در حالیکه مسائلی که  ما غالبا“ روشنفکرا  دینی”

رهای اسدالمی، نشدا    و دیگدر کشدومطالعه ی آثار روشنفکرا  اوائل قر ، در ایرا  تاریخ روشنگری جامعه ما اما، در آغاز قر ، بر سنت دیگری رفته است.

ا  قرار داشته اسدت. شهای روشنفکردهنده آنست که اسالم همواره، چه به عنوا  امر اعتقادی و پیش از آ  به عنوا  امری اجتماعی، در مرکز توجهات و تال

بدا تجددد   تجددد اسدالم  هکدو ایدن امدر   ل آغازگرش بود، در آغاز روشنفکرا  غیر مذهبی بوده انداصالح دینی که سید جما” نهضت”پرشورترین حامیا  

 ایده ی غالب بر تحول اجتماعی در این کشورها بوده است .  اجتماعی و سیاسی ما پیوند نا گسسته ای دارد،

نی کده چهدره ی و مترجم قرآ بارتست است از آَشنایی با اسالم شنا و آ  ع  در عین حال، بازگشت به ژاک برک از منظر دیگری نیز برای ما ضروری ست

بدی نیداز مدی بینندد، “ متن”ز شناختِ مورد مطالعه خود، اغلب خود را ا“ میدا ”است. چهره ای که به جامعه شناسانی که با اکتفا به   دیگر این جامعه شنا 

     ود را ساخت.خ  موضوع کار نمادها و کارکردهای اجتماعی آ ، نمی توا  ز سوی دیگر،نشا  میدهد که جز با پیوندی آگاهانه میا  جوهر از طرفی و ا

می رود   میدا  و به سراغ متن و هم اصیل است. تازگی دارد چو  در مقام یک جامعه شنا  با درونی کرد  منطق حوزه تحقیق خود،  برک، تازه  نگاه ژاک

  ئت کنیم، چندین نگداهیشه غربی قراگری به خود بنگریم و متو  خودما  را از خالل توری و صافی مطالعاتی اندو برای مائی که عادت کرده ایم در آئینه دی

 تازگی دارد.   درونی،

یدن زبدا ، فرهندگ و است، چنا  با درونی، چو  ژاک برک که در الجزایر بدنیا آمده است و بیش از نیمی از عمر خود را در کشورهای مغرب گذرانده ا  نگاه

 و شاعرانه ی او نیز نمایا  است.  تاریخ و مذهب آَشنایی دارد که در نثر نو، به هم تنیده

مفروض گرفته شده اند، اندیشه ای کده بدر منطدق جددائی زوج  ]2[اصول بدیهی و جها  شمول امروز  همچو  نگاه تازه، چو  مسلمات اندیشه غربی را که 

یعت، عین و ذهن، .. بنا شده ، زیر سوال می برد. جدایی ای که به گفتده دنیا و آخرت، قدسی و عرفی، سیاست و اعتقاد، فرد و جمع، انسا  و طب هایی چو  : 

مربوط می شوند ی برک، میتوا  همچنانکه در حوزه ی معرفتی، در زبا  غربی نیز مشاهده کرد. به عنوا  نمونه، در زبا  عرب، کلیه ی کلماتی که به نوشتن 

هدر   (écriture école, secrétaire, livreکلمات )  حال آنکه در فرانسه، معادل همین . مکتوب. مکتب. کاتب. کتاب.ک. ت. ب از یک ریشه اند : 

 ]3[کدام ریشه ای جداگانه دارند.

نت سدانباشدته و   بدر تداریخ عتبارش را نهادین آ  است. چرا که این نگاه تازه به اسالم، بنای انگاه تازه، خصلتی یگانه میبخشد، قوام بنی  ولی آنچه که بدین

یکوشد از پدس کدالم بده میک به قرآ ، ناوفادار، مبتنی کرده است بلکه در این جستجو، تنها متن را میدا  مطالعه خود قرار می دهد و با رویکردی فنومنولوژ

 منطق جوهری آ ، دست یابد.

http://www.mellimazhabi.org/articles/berq_sshariati.htm#_ftn1
http://www.mellimazhabi.org/articles/berq_sshariati.htm#_ftn2
http://www.mellimazhabi.org/articles/berq_sshariati.htm#_ftn3
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در کدالم و  امیسدم موجدودنخست دین  ین یادداشت، هدف ما تنها گزینش و معرفی سه نظریه، در کل آثار برک، در خصوص اسالم در عصر حاضر است.در ا

وج جوامدع ن تدرین راه خدرخواهد داد. سپس تاکید بر ضرورت این تجدد بده عندوا  مطمدئ“ در زما ِ جها ”سنت اسالمی که به آ  امکا  تجدد خویش را 

 “شده ی دو کراندهاندی” چده کده سالمی از بن بست واپس گرایی و بیراهه ی استحاله در نظم مسلط بر جها . این دو فرضیه اما، در نگاه بدرک، جدز در آنا

ل انسدا  عصدر یاسدهویت مرکدب و ومیخوانند ممکن نیست. در تجدید پیوند میا  دو کرانه شرقی و غربی مدیترانه، که این دو جها  را به هم می پیونداند 

 پیوند استواری می یابد.   جدید، در این

 آندلس، هم خاطره ی مخروبه و هم امید بازسازی این ویرانه است.

 

 

 کدام اسالم؟ 

تجربه گدری ”  تاریخاً و کالما   ازنوشته های ژاک برک است. اسالمی که او به ما معرفی می کند، به گفته خودش،این سوال، تیتر یکی . “ ]4[کدام اسالم؟“ 

اسالم، از هم آغاز، با رابطه ی ”قانونمندی ای که به نیروی نگاه انسا  به جها  باور دارد. “. ]6[پویائی ارتدکس”  “. میا  این و آ ”  است. رابطه ای ]5[“مدام

جوامدع را، در “  گدردش آزاد” ، سخنی نیست، کتابی که در آ ، “نسا گناه اولیه ا” ، در کتابی که در آ  از“امر انسانی و امر وحیانی، خود را تعریف کرده است

 تعلیم می دهد. “ وحدت و دگر گشت”داوری الزمی میا  طبیعت و قانو ، میا  

و طبیعت، مبتنی ست، در اسالم چنین دو گانگی ای وجود نددارد. مگدر اسدالم در  ]7[در حالیکه مسیحیت بر دوالیسم و ثنویتی میا  رحمت از نظر ژاک برک،

انسا  به عنوا  مبنای فلسدفه انسانشناسدی و ” گناه اولیه” با رد ایده ی   نکرد و غنا نبخشید؟ اسالم  تملکرا    physisعصر طالئی خویش، سنت یونانی 

نیزتفاوت های بنیادینی دارد. این تفاوت را میتدوا  در حجدم   هم کالم خود و گرایشش به طبیعت انسانی، با مسیحیت فاصله می گیرد و از طرفی با یهودیت

حکم در قرآ  نیست و هر امری که در خصوص آ  حکدم قطعدی ای  250میکنند، یافت. بیش از اندکی که احکام و ممنوعیت های مذهبی در قرآ ، اشغال 

جلوه میکند تا عمل به  ]8[نوعی زیبا شناسی زندگی  صادر نشده، جایز است. از این رو اخالق در اسالم، حامل آزادی اختیار و ذهنیت انسانی میشود و همچو 

دو خصدلتِ  جامعیدتو یدت فور، آسا  گیر و اختیار دهنده و “دینِ سهل”است،  ]9[“یسر’دین ” یک رساله عملیه. چرا که اسالمی که متن نمایانگر آ  است، 

به گفته ژاک برک، اسکوالستیک های ما که این اسالم را بهتر از ما شناخته بودند، مخاطبین خود را در میا  شخصدیت   .از همین روست که]10[شاخصِ آنند

 ته اسالمی همچو  الکندی، فارابی، ابن سینا و ابن رشد، می جستند. های برجس

شریعت سخن می گویند، پاسخ   از بازگشت و پیاده کرد  در برابر این سوال که انتگریستها، “متصلب و باز: قرائت متناقض فرآ ” در مصاحبه ای تحت عنوا 

شیوه ی  یعنی یک متد.  بار به کار رفته است، به معنای دقیق راه رسید  به سر چشمه است. شریعت مگر چیست؟ این کلمه که در قرآ  تنها چند ” : میدهد 

ارم بده رسید  به رستگاری. می توا  نیز گفت که شریعت مجموع قوانین جامعه مسلما  برای رسید  به رستگاری است. من به این تعریف هم اعتراضی ندد

و متدلوژیک آ  بر جنبه فیکسیست آ  غالب باشدد. متددی کده  INCHOATIFبدا  تاکید کرده اند، وجه شرطی که همانطور که بسیاری از اصالح طلبا  

تاکیدد کدرد و و در کمدپ   اخیرا علی شریعتی در ایرا  پی گرفت و بر چنین تفکیکی ) میا  شریعت به عنوا  راه، متد و شریعت به عندوا  احکدام و قواعدد(

 “  ]12[بازی تاریخ. ، بازی بزرگی در جریا  است :  ]11[دو اصطالحِ ثبوت و تکامل  در حالیکه میا   ثبوتی اش تکیه میکردند.  مخالف، بر خصلت

د و ا سدرکوب هدر ندوع اجتهداهم تا کنو  ببرتجدید و نو آوری ) مثال پرهیز از نفی تقلید از میت(.. از قر  د  اما این اسالم، برغم تاکیدات متن و سنت اولیه

ا  امروز با آ  ه جوامع مسلمکواین مهمترین عامل درونی انجمادیست  بدعت، روبرو شده و عمال به حاشیه رفته است  تجددی در فکر اسالمی، تحت عنوا 

 امکا  نقد آزادانه ممکن نیست.   جز با  روبرویند. چرا که پیشرفت تاریخی

بیشدتر عرصده ر چده د و تفکیکِ هدر نتیجه با ورود پیروزمندانه قر  بیستم غربی به عصر تکنیک و نقد، درست از زمانی که روند سکوالریزاسیو  عصر جدی

ظهور جریانی که  ضعیتی، ما باومدل هایی متناسب ناتوا  گشتند. در چنین ’شتاب گرفت، کشورهای اسالمی از ارائه ی   هایی چو  دین و سیاست و اجتماع

 تحت عنوا  بنیادگرایی )انتگریسم( و اسالم گرایی شناخته می شوند، روبروییم. 

در رشد این جریا ، از مراکش تا فیلیپدین، ندا امیددی سدهم ”  اول به دالیل بیرونی ظهور این جریا  تکیه میکند: در تحلیل این پدیده، ژاک برک در درجه 

در بوجود آمد  این شرایط طرح میشود. غربی که چه در شکل کاپیتالیستی و چه در شکل “ مسئولیت غرب”بسیاری داشته است. در اینجاست که از نظر من، 

کشورهای اسالمی را سر خورده ساخت. با فروپاشی شوروی و جنگ خلیج این سرخوردگی، شدت یافت. تا آ  زما ، امکدا  انتخداب  سوسیالیستی خود، دیگر
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ولی بعد از فروپاشی شوروی، دیگدر انتخدابی بداقی   وجود داشت. دول منطقه، کم و بیش در رقابتی که دو ابر قدرت را درگیر میکرد، راه خود را پیدا میکردند.

خود، قدرت دولت ها ئی چو  فرانسه، انگلیس، .. که همواره در شدرق، نقدش میدانجی را   هژمونی  نده بود. آمریکا همه قدرت را بدست گرفت و با اعمالنما

رادیکدالیزه میشدوند. ایفا میکردند، از بین برد و ما نتیجه اش را در فلسطین دیدیم. وقتی که پادرمیانی قدرت های واسط از میا  می رود، گرایشدات افراطدی 

ندابود شددند و در ندابود   ناسیونالیسم های الئیک و رژیم های مترقدی امروز این گرایشات به اسالم ارجاع میدهند، چنانچه دیروز به عربیسم ارجاع میدادند. 

 در نتیجه دیگر چه راهی باقی میماند؟ جز پناه برد  به خود. در خود خزیدنی که شکلی انتحاری داشت.  کرد  شا ، ما ) غربی ها( هم سهیم بودیم.

ا  میدهدد. ود داشت، کدامال نشد، سهم غربیها و متحدین اسرائیلیشا  را در نابود کرد  امیدی که به رژیمهای الئیک و مترقی وج1970مرگ ناصردر سال  

یدر دیددیم و بیشدک در مصدر و الجزا ود. دیگر هیچ راهی جز رودر روئی مستقیم نمانده بود و ما این رویارویی را در سدودا  بقیه کار را جنگ خلیج آنجام دا

د  اعدراب هی از رهدا کدرمناطقی دیگر، باز هم خواهیم دید. خواهید گفت، پس چرا غرب به کمک مسلمانا  بوسنی شتافت. به نظدر مدن، بدرای عدذر خدوا

  “ ه پاپ نیز مسیحیا  اورشلیم را تنها گذاشت.فلسطینی. همانطور ک

یده دولدت ملدی دکتدر اما اینها تحلیل وی از دالیل بیرونی ظهور انتگریسم اسالمی است. تحلیلی که ما در تاریخ معاصر خود نیز نمونه بارز آ  را در کودتا عل

توقف اجتهاد در اندیشه اسالمی و سرکوب هر گونه اصالحی تحت عندوا   مصدق داریم. ظهوراین گرایش اما دالیل درونی ای نیز دارد که مهمترینش هما 

کرانه های  بدعت بوده است. به گفته برک، اگر معتزله رشد می یافت، امروز صورت مسئله در کشورهای اسالمی تفاوت می کرد و رنسانس نه در غرب، که در

  دهم، باب اجتهاد بسته شد ولی حرکت تاریخ متوقف نماند. انقالبات صنعتی بوجود آمد ولی فقده فرات اتفاق می افتاد. در شرق اما، اتفاق دیگری افتاد. از قر

) کارآمدهای دنیوی اصول اعتقادی( روبرو ست. از  ]13[اسالمی در صورت قرو  وسطی خود باقی ماند. در نتیجه امروز، اسالم با دو معضلِ مدرنیته و دنیوییت

آنها الزامدا نظر وی، بر خالف سنت گرایا  دیروز، اسا  بحث اسالم گرایا  امروزی، بر سر قبول یا نفی مدرنیته نیست. مسئله به شکل دیگری مطرح است. 

و تکنیک، نه با طی کرد  هما  راهی که غرب پیمود، بلکه با چشم انداز یک اخالق مذهبی با ترقی و تکنیک مخالف نیستند، بلکه می خواهند به این ترقی 

چرا؟ چو  این پدروژه زمدانی از اعتبدار و امکدا  تحقدق “. پروژه اسالم گرایا  از نظر تئوریک قابل دفاع است ولی قابل تحقق نیست  ”دست یابند. در نتیجه

همراه میشد، درحالیکه امروزه چنین نیست و در زمینه مطالعات قرآنی، حدیث، و دیگر علوم اسالمی، ما با احیاء و برخوردار می بود که با یک رنسانس معنوی 

در   بدوده اسدت. روندد ی کده“ انتقال دین به حوزه ی سیاست ” تنها پدیده جدیدی که در کشورهای اسالمی رخ داده است،  ”اصالحی جدی روبرو نیستیم.

   با شکست مواجه شده است.  ه و هر بار هم،مسیحیت نیز وجود داشت

  یافته، می خواهیم باور داشته باشیم که راه های دیگری جز آنچه که در غرب تجربه شد، موجود است اما در حال حاضر، آنچه که در این کشورها جریا  ما” 

 گشایش چنین راهی، از نظر برک، تنها با تجدد خود اسالم مهیا می شود.   چرا که  “]14[.نیست  گشایش چنین راهی

ومی جها  قدد رابر جریا  عمبنخست انکه در  تجدد حقیقی اسالم ، مستلزم حضور و مبارزه هم زمانش در دو سنگر است و همواره در معرض دو ریسک : ” 

، در آ  حل شود و ین جریا  نایستدااینکه در برابر   و آ  در برابر این خطر، ریسک دیگری هم موجود است  شود و در هم شکند.  تنها و منزوی  ند. علم ک

 “. در این استحاله، محو گردد

میدراث و سدنن و  ت کده تکیده بدرفلسطین،... ( باعث شده اسد  طرفی، تاریخ سیاسی و هم شرایط موجود این جوامع ) مسئله استعمارغربی دیروز، مسئله از 

ر عکس العمل در هم شکنند. ددر این کشورها نمود بیشتری بیابد. در این صورت خطرآ  هست که در زیر بار سنگین و متصلب این سنن خم شوند و   هویت

تادگی میدهدد و ی حکدم بدر ایسدجها  تاکید میکند. اولد  ر جریا  عمومیو استحاله د  به این هویت گرائی، گرایش دیگری بر واگذاری میراث به گذشتگا 

بت داده های ثا  یا طرد ر سر پذیرش وبدر هر دوحال اما بحث   دومی حکم بر واگذاری و رفتن به سوی نآَشناخته ی جذاب اما بیگانه ای که مدرنیته نام دارد.

ی و ذهندی جوامدع وقعیدت سداختارز نظر برک، در تغییر و تحول این داده هاست و آماده ساختن مدر حالیکه راه حل، ا  موجود ) میراث، سنت، هویت( است.

 مسلما . این آمادگی، با تجدد اسالم، به عنوا  شاخص ترین مولفه ی هویتی این جوامع ، بوجود می آید.

 امکا  پذیر است :  استحاله یا جمود برای جوامع مسلما ، تنها با تحول خود اسالم  برو  رفت از دو راهی

کتی انسدانی اسدت. حرکت اما حر پیشرفت در اسالم و با اسالم، تنها در تئوری نیست که ممکن میشود. این پیشرفت در حرکت خود به اثبات می رسد. این” 

اگدر مدا ایدده ی   ن همده اسدت.رش ایدچپ و راست دارد. همواره با خطر توقف روبروست و هر لحظه با خطر عقبگرد. اما اعتماد ما به انسا ، به قیمت پذی

  ه در کار آمدهای دنیویافیزیکی، بلکنه در ارجاعات مت پیشرفت با اسالم را بپذیریم، بیشک پیش از آ ، این تحول بایستی در درو  خود اسالم آنجام گیرد. 

  “. خود
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ر این حوزه می دصالحگرایانه اژاک برک به معرفی سه چهره ی کنش  تجدد آ  را فراهم میکند، که امکا    تفکر اسالمی  جهت اثبات چنین دینامیسمی در

گسدیخته در شدد ِ  کنولوژی افسداربه یمن اوست که امروز میدانم که قبل از شکافی که ت”  در قر  هیجدهم :   پردازد : نخست متفکر هندی، شاه ولی اهلل

 . “کنند د. فرهنگهائی که می توانستند آینده مشترکی را بناکرد، فرهنگهای متنوعی می توانستند با هم رقابت کنن  جها  ایجاد

 می داد.  کسی که مدیترانه را ثقلِ هویت مرکب و سیال انسا  عصر حاضر قرار  سپس چهره شاخص ادبیات عرب، طه حسین، 

 تغیر.تناسب با زما  مماست و روشی که میدانست و شریعت را روش. راهی که بنا به تعریف گشوده “ راه” را   و در نهایت، علی شریعتی که دین 

  
    به آندلس.  اندیشه دو کرانه: دعوت

 “!بگذار به گشایش پای ای دوست!” آرزو کنم، آرزوی گشایش است. گشایشی که هولدرلین بدا  می خواند:   برای اسالم تنها یک  من اکر بتوانم”

اسالم می تواند هم چنانکه برک آرزو می کرد، نه دیوار جدائی که پدل اتصدالی میدا  غدرب و  در گام گذاشتن به این گشایش و تنها در تجدد خود است که 

در اینجاست که شکل مدی گیدرد: در قلدب “ اندیشه دو کرانه ”مجموعه آفریقا و آسیا شود. پلی که از این، تا آ  کرانه دیگر مدیترانه را به هم اتصال میدهد. 

آندلس هائی که مدام آغداز ” ژاک برک با   و“ ]15[اصل میهما  نوازی مقد ” لوئی ماسینیو  با  ،“دیالوگِ فرهنگها” ه با مدیترانه. اندیشه ای که لوئی گارد

 ، نمایندگی می کردند. “می شوند

، بر پیوند مجدد میراث یوندانی و التدین، از طرفدی و “مدیترانه: دیالوگ فرهنگها”خود در مجله مطالعات مدیترانه ای، تحت عنوا   لوئی گارده در اولین مقاله

که فرهنگهدای مدیترانده ای را مدی سدازند، فرهندگ   میراث یهودی و اسالمی دو کرانه غربی و شرقی مدیترانه تاکید میکند. میراث مرکبی که نه فرهنگ،

قدر   ]18[، پدالرمِ ]17[، کدردوآ]16[قر  نهم مدیالدی و تولدد  کالمی اسالم و یهودیت. دو فرهنگی که در دمشق و بغدادِ -التین و هم میراث فلسفی  -ی یونان

ژاک برک که شاگرد برودل است، می کوشد این پیوند   تبادل میکنند و تنها در قرو  هفده و هیجده میالدی ست که از یکدیگر جدا میشوند.  و دوازده  یازده

در این بازگشت، ژاک برک قصد باستا  شناسی ندارد. هدفش بازگشت به عصدر طالئدی گمشدده ای   را از هم آنجا که گسسته شده بود، مجددا بر قرار کند.

گمشده را تنها زمانی می توا  دوباره بدست آورد که عهد ببندیم که به عقب نگاه نکنیم. اوردیسی که تنهدا  ]19[نیست. از اتفاق، به گفته خودش، این اوردیس

نشا  دهد که تنها با جمع مجدد این  با رفتن به جلوست که امکا  به دست آوردنش هست. در این ارجاع به گذشته، ژاک برک در مقام یک مورخ می خواهد

توا  دریافت دو کرانه ی از هم گسیخته است که میتوا  خندق امروزین میا  شرق و غرب را پر کرد، با بیداری حافظه از دست رفته تاریخی ما  است که می

  فرهنگهای مدیترانه ای، نماد همدا  عشدق و همدا  تدنش که بازترکیب تفاوتهای این دو کرانه به تمد  انسا  امروز غنا وهم استواری می بخشد. چرا که

“ غنای تکثر را با وحدت انسانی” که می توا    است“ با هم خوانی”تنها با چنین هم خوانی و   هستند. خویشاوندی مبارزه و عشق و   ERIS/EROSیونانی

 باز ترکیب نمود.

به نوبه خود، اندیشید  به اروپا را با اندیشید  به مدیترانه ممکن میداند. مدیترانه ای که می تواند و بایدد مدانع از  ]20[“اندیشه بغرنج”ادگار مور ، نظریه پرداز 

 میراث مرکب انسا  عصر امروز.  ج اند و نماد درهم تنیدگیبسته شد  اروپا بر روی خود باشد. مدیترانه ای ها که ساکنا  همیشگی بغرن

ا . عقالنیدت و تخیدل. همانکده میانه ی زمین و آسدم” تبلور می یابد: “ مرز” ، در یک]21[تییری فابر  این دریای میا  اروپا و شرق، هویتی ست که به گفته

، و ]23[وآ، تناسب میا  جها  فیزیک و جها  معنوی می خواند. هما  زمینِ آفتاب و آسما ِ زمینِ فدریکو گارسیا لورکا. هما  دغدغه ماورا ایو بن ف]22[الیتیس

  “که در آ  خدا و زمین را بتوا  همساز کرد. ]24[بازیافتن خاکی که این ماورا در آ  ریشه دارد. هما  جستجوی معنای آدونیس

مرکدب از مندابع  م. میراثدی سدتدر این جا و آنجا، کسب میکندی  مدیترانه، دریای میا  دو کرانه است. هویتی ست که نه به میراث که با حضوری همزما  

 ه این دریاست. یونانی فرهنگ اسالمی و منابع اسالمی فرهنگ اروپائی. شجره ای که ریشه اش در میان

*** 
ا که تصاحب شده و از مد تاب جهانیتیدر سیر پرش  و یا استحاله  در دو راهی میا  خزید  نومیدانه در خود، یا خشونت هویت گرانه برای اثبات خود، از طرفی

ایانی ژاک بدرک پدعوت خطابه   و این هما  این هر دو سو ست  ، قدم گذاشتن در راه دیگریست و اندیشید  با صرفِ همزما ِ“اندیشه ی دو کرانه” نیست،

 در کلژ دو فرانس است: 

ش هسدت، همچنانکده انبدوه  ه هدایویراند  که مدام آغاز میشوند. هر بار از نو. آندلس هایی که در درو  مدا،  من به آندلس می خوانم. به آندلس هایی”   

 “امیدواری خستگی ناپذیرش.
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سلح از مار کهنه واپسگرایی مرانه، و استحکرانه ی غربی مدیت  تر  و ترور، که امروز، استحمار نوی رسانه ها از  تحقیر، اما، در این هیاهو و جنجال تبلیغاتی

 “چه کسی صدای لرزا  ژاک برک را خواهد شنید؟ ”کرانه شرقی آ ، براه انداخته اند، 

*** 

 

   

 
[1] - Sous développés/ analysés-sous   
[2] universalité 
بلکه در عین حدال راهنمدا و   تام )سورتوتال( است. نه تنها بیانگر انسا ، -از این مسئله برک نتیجه میگیرد که زبا  در نزد اعراب یک پدیده اجتماعی فرا ]3[

 تعالی بخش. چرا؟ به این دلیل که در این زبا ، نشانه ها ازاشیاء پیشی میگیرند.

[4] Le Temps stratégique 1995, juin 64No . 

[5]  expérimentation continue 
[6] dynamique orthodoxe 
[7] Grâce / nature 
[8]  une esthétique de la vie  
[9] libre cours 
[10]  ،Immediacy and wholyness افبال الهوری 
[11] fixité/ évolution 
[12] J .Berque. entretien avec J .Coulard .ouvert’: figé et l Lecture contradictoires du Coran 
[13] Modernité/Mondainité 
[14] .)"Le Temps stratégique"  64numéro   1995juin   
[15] Hospitalité sacrée 
[16] Tolède 
[17] Cordoue 
[18] Palerme 

و در جلو، در اساطیر یونا ، اوریدیس همسر اورفه است که ماری گزیدش و اورفه به شرطی میتوانست او را دوباره به دست آورد که اوریدیس در پشت و ا]19[ 

 در این صورت، اوریدیس را برای همیشه از دست میدلد.   پیش رود و عهد ببندد که به عقب نگاه نکند که

 خود را فراموش کرد و همسرش را از دست داد. اورفه اما، عهد 
[20] La complexité 
[21] mediterranean cultural -rry Fabre, EuroThie dialogue 
[22] Odysseus Elytis 
[23] Yves Bonnesfoy 
[24] Adonis 
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 جمعبندی بحث شرق شناسی

 

 نقد ادوارد سعید به شرق شناسان: 

یم. سعید مشخصا شرق شناسدی شرق شناسی عالمانه زیر سوال رفت. ادوارد سعید  فلسطینی متولد اورشل 70شرق شناسی سعید منتشر شد. از سالهای  1980

 امریکا را هدف نقد قرار می دهد. 

و یهودیدت  علیده مسدیحیت که مداموریتش جندگسعید می گوید از نظر ماسینیو  عربی زبا  اشک است. و مفهوم جهاد در اسالم یک وجه انتلکتوئل دارد 

ج اغاز مدی کندد. از رف مسلما  حالدشمنا  بیرونی و علیه الحاد که دشمن درونی است. به این دلیل است که ماسینیو  مطالعه ای پر مناقشه را در مورد عا

اسدینیو  اسدالم را ز نظدر سدعید مین ضد استعمار قلمداد شدود.انظر سعید این توجه به حالج  معصومانه نیست. زاک برک اما می تواند به عنوا  یک تئوریس

ه اسدت را جسدتجو ب از دست دادمسیحی می کند و کربن،  فلسفه هایدگر را شیعی کرده یک قوم محوری که انها را ناگزیر میکند در دیگری انچه را که غر

اد،  نوا  سوژه ی تداریخ مدی دکنار می کشید و جای خود را به انسا  به ع خدای اسکوالستیک از صحنه ی غرب  خود را 19کنند. در لحظه ای که در قر  

نشا  می دهد،  به  سیسیسم غربیشرق شناسی ا  را نزد اعراب جستجو می کند. در نتیجه وقتی برک از اعراب حرف می زند،  انها را به عنوا  شکلی از کال

زشهای سدنتی از دسدت معنویت و ار تهای فرانسه مدرنند اما مجبورند از شرق انچه را که غرب درعنوا  مرحله ی متافیزیک غرب. سعید می گوید اوریانتالیس

خت شرق، نتیجه ی ناسا  در شناداده است، جستجو کنند.  شرق در اینجا نقش تراپوتیک )درمانگر( غرب را ایفا میکند. رودنسو  می گوید تالشهای شرق ش

جها  غرب بدست  ربه ی تاریخیسیله غربیها بدست نیامده است. از نظر او شرق شناسا  به معیارهایی که از تجکمی داده است و شناخت جوامع مسلما  بو

 اورده بودند، ارزشی مطلق و جهانی بخشیدند. 

نجام میدهند تا ود آفرهنگ خ ودر نتیجه انچه مطالعات شرق مسلما  را شاخص میکند، اروپا محوری است. شرق شناسا  تحلیل های خود را بر اسا  تاریخ 

ه بد ویه مدونژ ، ایدن بحثهدا د.از نظر الیواقعی می یاب-شرق را دوباره بسازند چو  از نظر انها،  شرق ناتوا  از ساخت خود است. اسالم در نتیجه موقعیتی فرا

ای متفداوت بوجدود ما  بدا تمددنهتر مدرنیته با نوعی باز یک جنگ سرد میا  شرق و غرب را به راه می اندازد. در نتیجه باز به نقطه ی صفر می رسیم. مگ

ا بده رسدمیت بشناسدد و جهانی غرب ر نیامد. الیویه مونژ  از نقش تمد  مسلما  در ساخت مدرنیته ی عربی  نام می برد اما از نظر او،  اسالم هم باید سهم

 غرب را صرفا به نقش امپریالیستی اش تقلیل ندهد. 

شرق شناسا  عقب  کند. امروزه دیسکورتنها به اشکال مذهبی و اسطوره ای توجه می کند و رویکرد تاریخی را اغماض می از نظر محمد ارغو ، شرق شناسی

هدا  اسدالم جخصصدا  امدروز نشینی کرده است. کارشناسا  جدید و فرهنگ لغت جدید بوجود امده است.  اسالم امروز به عنوا  رقیب بررسی می شود. مت

 شناسانند. گیری شا  در برابر حوادث خود را میشوند بلکه با  موضعخته نمیدیگر با آثارشا  شنا
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ای از یک فیش مطالعاتیالف: نمونه  

 

 جامعه شناسی و فلسفه: دورکیم. 

 شناسنامه اثر: 

1924جامعه شناسی و فلسفه.   

هدده عبده   امعه شناسدی و فلسدفهجمنتشر شد. سلستن بوگله، شاگرد دورکیم ، ابتکار جمع آوری سه متن دورکیم را تحت عنوا   1924این اثر اولین بار در 

م در قواعد روش ینطور که دورکگرفت. در این دوره مکتب جامعه شناسی فرانسه هم از نظر تئوریک و هم نهادی پایه گذاری شده است و جامعه شناسی، هما

هاد های فلسفی یانجی میا  نشکل گرفته است.  سلستن بوگله، بر خالف سیمیاند، هالبواکس و مو ،  همواره نقش م "مستقل از هر فلسفه ای "می نویسد

 و جامعه شناختی را، داشته است. 

بده  "وش مدی نویسدد: ه در قواعدد رند.  بوگله به تاسی از دورکیم کسه متنی که بوگله انتخاب کرده است موقعیتی دوگانه میا  فلسفه و جامعه شناسی  دار

لمی در مرحله ع "ی نویسد: م، در مقدمه خود بر اثر "میزانی که جامعه شناسی تخصصی تر می شود، مواد خاص و جدیدی برای تامل فلسفی فراهم می کند

مستلزم اندیشده ی  همه آنچه که ش های متفاوت و سلسه مراتب اشکال وجود و خالصهی تولد خود، اذها  را به اندیشید  میا  روابط علوم  با یکدیگر ،رو

 .  "فلسفی است، دعوت می کند

 این کتاب از سه متن تشکیل شده است: 

  مسائل بازنمادهای جمعی و فردی.

 .la Revue de Métaphysique et de Morale, tome VI, numéro de mai 1898 1898منتشر شده در 

 Revue .تصاصی  انتشار یافتسخنرانی در کنگره بین المللی فلسفه در بولوین. ایتالیا. اولین بار در شماره اخ 1911 داوری ارزش و داوری واقعیت.

 de Métaphysique et de Morale du 3 juillet 1911  

 متن صحبت در جامعه فرانسوی فلسفه. 1906 تعین امر اخالقی.

 توسط فرحناز خمسه ای ؟ به فارسی ترجمه شد. تجدید چاپ؟ ناشر؟ کیفیت ترجمه؟  1360این کتاب در سال 

 

 متن صحبت در جامعه فرانسوی فلسفه. خالصه/ایده مرکزی 1906تعین امر اخالقی. 

 تزها:

میدد، یدا مدی واقعیت اخالقی همچو   هر واقعیت دیگری می تواند از دو منظر مختلف مورد بررسی قرار بگیرد: یا می توا  تالش کرد تا آ  را شناخت و فه

لی که نظریست، ضرورتا می بایست بر دومی تقدم یابد. در اینجا فقط اولی مورد نظر ماست. توا  قضاوتش کرد. او  

بتوانیم به شکل نظری واقعیت اخالقی را مطالعه کنیم، باید پیشاپیش تعیین کنیم که واقعیت اخالقی چیست، چرا که برای اینکه بتدوانیم  از طرفی برای اینکه

 مشاهده اش کنیم ، باید بدانیم شاخصش چیست، با چه عالمتی می توا  ا  را شناخت؟

 شاخص های امر اخالقی چیست؟ 

.I 

 اقتادار. دارای 1شاخص های ممتاز امر اخالقی چیست؟ اخالق نظامی از قواعد رفتاریست. فرق قواعد رفتاری اخالقی با قواعد رفتداری تکنیکدی چیسدت؟ 

مفهدوم . بدرخالف نظدر کاندت، 2اولین شاخص قاعده اخالقیسدت.  اجبارخاصی هستند که باعث تبعیت می شود. نزدیک به مفهوم وظیفه/تکلیف  نزد کانت. 

 
 

 ضمائم

 

 بخش انتهایی
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شدده انجدام دهدیم. بدرای  تکلیدفتکلیف دربرگیرنده مفهوم اخالق نیست. غیر ممکن است که ما کاری را صرف نظر از محتوای آ  صرفا بخاطر انکه به ما 

است... مطلدوب همدراه بدا باشد. اجبار یا تکلیف در نتیجه تنها یک وجه انتزاعی امر اخالقی است. مطلوبیت وجه دیگر آ   مطلوباینکار تکلیف باید برای ما 

. بدرای اینکده 3. هر کنش اخالقی دارای دو شاخصه ی  خیر و تکلیف  استشوق، امری که ما را به اوج می برد...امر مطلوبی که خیر می نامیم...

کنیم کده دارای همدین دوگدانگی نزدیک می  امر قدسیببینیم چطور مفهوم امر اخالقی می تواند دارای این دو وجه بخشا متناقض باشد، آ  را به مفهوم 

 ست. وجود قدسی، به یک معنا وجود ممنوع است، نمی توا  حریمش را شکست. در عین حال وجود خیر و دوست داشتنی و جدذاب اسدت. مقایسده ایدن دو

ق معاصر می توا  یافت: شخصیت انسدانی . با مثالهایی که در اخال2. از نظر تاریخی قابل توجیه است در روابط خویشاوندی که میانشا  وجود دارد. 1مفهوم 

 وجودی مقد  است. نباید بدا  تجاوز کرد. حریمش را شکست.

II 

که فقدط معطدوف بده  . هیچگاه عملی را1می توا  بر سر نکات زیر توافق کرد: مبنای فرامین اخالقی چیست؟شاخص ها مشخص شدند، حاال ببینیم 

یست، افراد دیگر نیز واجد چنین ن. اگر فردی که من باشم به تنهایی واجد یک شاخصه اخالقی 2قی نمینامیم.منفعت فردی و به شکل خودخواهانه باشد، اخال

رفتده یدا بده گاد  جمع شده  شدکل . از اینجا می توا  نتیجه گرفت که اگر اخالقی باشد، نمی تواند هدفش جز گروه ی که از تکثر افر3شاخصه ای نیستند. 

خاالق در نتیجاه اگرفته شود.  شرطی که جامعه بتواند به عنوا  شخصیت کیفیت متفاوت از افرادی که ترکیبش کرده اند، در نظرعبارتی جامعه باشد، به 

 . انجا شروع می شود که تعلق به گروه آغاز شود

ی فرد است که نمی تواند شتنی برا. نشا  می دهیم چطور جامعه چیزی خوب و دوست دا1بر این اسا  شاخص امر اخالقی بدین ترتیب قابل توضیح است: 

ک اقتدار اخالقی هم هسدت کده بددا  ی. در عین حال نشا  میدهیم چطور جامعه 2بدو  ا  وجود داشته باشد و نمی تواند جز با انکار خود، آ  را انکار کند. 

 وجهی اجباری می دهد. 

III 

الق محصول جمدع سد که اگر اخواهد کرد و امکا  قضاوت را می بندد. به نظر می رنقدی که به این درک خواهد شد اینست که ذهن را تابع اخالق حاکم خ

الق به ما تجدویز مدی معه ای که اخباشد می بایست خود را بر فرد تحمیل کند و فرد ناگزیر از پذیرش منفعالنه آنست.  به هیچ وجه چنین نیست. چرا که جا

 ایت ا  قرار می دهد. مر واقع و هدست می خواهد واقعا باشد...علم امر واقع، ما را در شرایط تغییر اکند، جامعه ای که آشکار است نیست، بلکه جامعه ای

 

 نتیجه گیری: 

. تغییر اجتماعی؟ مالحظات فردی/  توجه به ارجاعات )کانت(/  مقایسه دو مفهوم اخالق/امر قدسی، اخالق/امر اجتماعی/  اخالق جمعی/فردی  

 

 

 

جامعه شناسیدورکیم: بنیانگذار   

. پروژه اش: بنیانگذاری جامعه شناسی به عنوا  یک علم پوزیتیو، خودمختار، در برابر فلسفه، تاریخ، روانشناسی.1  

. اولین صاحب کرسی جامعه شناسی در سوربو .2  

.1897سالنامه ی جامعه شناختی ". اولین نشریه جامعه شناسی 3  

4. گددروه دورکیمددی هددا: سلسددتن بوگلدده331، هددانری هددوبرت332. روندده هرتددز333. پددل فوکوندده334. لددویی ژرندده335. مددوریس هددالبواکس336. فرانسددوا سددیمیاند337. پددل الپددی338. 

 ژرژ دیوی339. مارسل مو 340.  

                                                           
331 Célestin Bouglé 
332 Henri Hubert 
333 René Hertz 
334 , Paul Fauconnet 



185 

 

 نقدها:

رسی کرد. محبوبیت اش به ساده سازی افکارش منجر شد. سوسیولوژیسم: به دلیل شعار قواعد روش: باید امور اجتماعی را مثل شی بر  

تماعی فرمالیسم متدلوژیک، اولوسیونیسم، فونکسیونالیسم، مورالیسم...دورکیمی را مورد نقد قرار دادند. درک هولیستی اش را معادل یک فلسفه اجپوزیتیویسم، 

از کار افتاده گرفتند. مثال بودله341 می نویسد: تقسیم کار ایا در جامعه شناسی کار به ما کمک می کند یا صور اولیده در جامعده شناسدی دیدن؟ اینهدا کتابهدایی 

"برای مورخا  جامعه شناسی است و متخصصا  دورکیم، کارهایی تاریخ گذشته، متعین و مرده!  

اصالح اخالقی.  -  

د.ا می سازلی ررکش از جامعه مدر   که ادیا  سنتی در ا  جایی ندارند اما می تواند یک ایدئال جمعی را تولید کند. جامعه ای که از انسا  امر قدسی عاد -  

"سا دین جدید ان"ایمانش به نقش مدرسه به عنوا  محل ساخت و توزیع  -  

 اما مساله اش در خصوص طبیعت بافت اجتماعی و اینده این بافت در جامعه ی افراد هنوز اهمیت دارد. 

"سرمای اخالقی بر سطح زندگی جمعی ما حاکم است."جستجوی راهی برای  -  

سالش است.  25ی مارکس می میرد دورکیم سال از مارکس کوچکتر است. وقت 40  

دنیا می اید. بعد از مرگ پدر مجبور به کار است برای تامین مخارج خانواده، تدریس می کند. ب -1858  

: استرازبورگ بعد از این شهری المانی خواهد بود.  1870شکست فرانسوی ها از المانها. بیسمارک  1870  

کال  برگسو  و ژور . پرکار. منظم. زاهدانه. خودش را الادری، بی خدا و راسیونالیست معرفی می کند. یکدوره بده وارد مدرسه عالی می شود، هم -1879

  کاتولیسیسم عالقه مند می شود. جزو اومانیستهای الئیک جمهوری سوم. همه زندگینامه نویسا  به دغدغه اش برای اخالق و دین اشاره دارند.

سالگی. بعد به او بور  دادند و رفت الما  و علوم اجتمداعی را در المدا  بررسدی کدرد. چندد  24در مدار  در  می داد. در در امتحا  قبول شد  و  1882

سالگی.. 28مطلب نوشت در در   

یدک سدناتور از  سالگی استاد دانشگاه می شود در بوردو و در جریا  دریفو  فعال می شود. مورد حمله ی نژادی قرار می گیرد. قبل از مدرگش، 29= 1887

بار، کده بدی کیسیو  مربوط به کنترل خارجی ا ی خواهد که مورد این استاد ی که در سوربو  ما کار می کند را بررسی کنند. می نویسد: فرانسوی خارجی ت

 شک نماینده ی کرییگمینیستریوم المانیست.

مورد همبستگی اجتماعی. خانواده. روابط خویشاوندی. خودکشی. عادات و اداب. تز دکتریک تقسیم کار. و تز التین در مورد مونتسکیو. درسهایش در  -1893

اثرش در زما  حیاتش:  4  

کرسی تعلیم و تربیت. پاریس امد. -1902  

تا . امپراطوری دوم. 1852  

انقالب دریفو  1905-1898  

1187سپتامبر اعالم جمهوری.  4اعالم جنگ علیه پرو .  3سرکوب کمو  پاریس.. ناپلئو    

 جنگ جهانی اول. 

 رشد ناسیونالیسم. 

 تمام دغدغه اش اینکه چطور جمهوری می تواند  ارزشهای مشترکی ایجاد کند. 

                                                                                                                                                                                           
335 Maurice Halbwachs 
336 Louis Gernet 
337 Francois Simiand 
338 Paul Lapie 
339George Davy  
340 Marcel Mauss 
341 Baudelot,Establet . durkheime et le suicide. Paris. Puf. 1984. p.9 
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 عضو فدراسیو  جوانا  الئیک بود و در ساخت الئیسیته مشارکت داشت. 

 همدلی با ایده های سوسیالیسم اومانیست که ژور  نماینده اش بود. 

 اما قبل از هر چیز مرد علم بود و هیچگاه مستقیما به حزبی نپیوست. 

 ژرژ دیوی: دورکیم  به عنوا  استاد و دانشمند وارد علم شد اما با رسالت یک حواری. 

 

: بسیج همه نیروهای جامعه در کار ساخت جها  اجتماعی که عدالت بر ا  حاکم است. مساله اش  

ول گرایی خوشبینانه کنت: انسجام اجتماعی. چطور در حالیکه هه چیز خودمختار می شود باز هم ادمهدا بیشدتر بده جامعده = متاثر از تحمساله تقسیم کار

ی اراده گرایانده وابسته می شوند؟ پیوند اجتماعی میا  افراد چطور برقرار می شود؟ چطور این پیوند را در جامعه فردیتها حفظ کنیم؟ دورکدیم بده محددودیتها

قرار داد اجتماعی توجه دارد. او اوتیلیتاریسم اسپنسر را هم که افراد به خاطر منافع مشترک با همند، مورد نقد قرار می دهد.  تئوری های  

صبانی در جست جوی یک تعریف: طبیعت بافت اجتماعی.  شرایط انسجام اجتماعی.  دین کلید پروبلماتیک وی می شود.  تا جایی که برخی از همکارا  ع -

وند: می ش  

: در واقع در حال حاضر او همه چیز را با دین توضیح می دهد. ممنوعیت ازدواج با محارم یک مساله ی دینی اسدت، 1897مه  7الپی به بوگله می نویسد: در 

 مجازات پدیده ایست که ریشه های دینی دارد، همه چیز دینی است... 

یابد چو  از نظر وی جامعه جمع افرادی که فضایی را اشغال می کنند نیست.  جامعه قبدل از هدر از نظر دورکیم صورت اولیه ی روح مشترک را در دین می 

یک مجموعه ایده هاست، باورهاست، احساسات و دراولین صف، ارما  اخالقی که مهمترین معنای وجودی جامعه است.  مطالعه ی دین، مطالعده ی  "چیز  

چنین پرسش از اینده ی جامعه زمانیکه این ارما  اخالقی  دیگر در صورت دینی بیدا  نمدی شدود. در ایدن شرایط  شکل گیری این ارما  اخالقیست. و هم

ی نیروهای اخالقی را که انسانها  تاکنو   تنها در صورت دین تصور می کردند  را کشف کرد، آ  را از نمادهایش رها کرد و در عریدانی عقالند "صورت باید 

. 76. ص 1990اخالقی( ) تربیت  "خود نمایا  ساخت  

از نامه ی دورکیم به مارسل مو  "من به نقش کاپیتال دین در زندگی اجتماعی پی بردم؛ این  یک کشف بود. 1895در   

189در تعریف امور دینی:  -  
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 های مطالعاتیراهنمای نگارش فیش

 

 ه قرار داد.(.توا  ترکیبی از این سه نوع فیش را مورد استفادتبعیت کرد )همچنین میتوا  برای نوشتن یک فیش مطالعاتی نقد کتاب، از سه الگو می

 الگوی اول

 های نوشتن فیش:گام -1

 با کتاب آشنا شوید.  -1

 به تیتر اثر و سوتیتر )زیر تیتر( آ  توجه جدی داشته باشید. -2

 ار دهید. فهرست منابع مورد استفاده اثر )بیبلیوگرافی( آ  را به دقت مورد توجه قر -3

 مقدمه و پیشگفتار اثر را به دقت مطالعه کنید.  -4

 تز یا تزهای اصلی کتاب را استخراج کنید. -5

تا  تهیه کنید. پالنی کده بگویدد اول چده چیدز را خواهیدد برای نوشته« پال »توانید شروع به نوشتن کنید. اما قبل از نوشتن حتماً یک حاال می -6

 نوشت؟ دوم به سراغ چه خواهید رفت؟ قلب کارتا  کجاست؟ و ... 

 ننده روشن کنید.داشت. پال  کلی متن را برای خوا های اصلی خواهدتا  چه نظم و قسمتتن توضیح بدهید که متندر ابتدای متن -7

 های نخست اثر به صورت خاص توجه کنید. است؟ برای این منظور به پاراگرافی نویسنده از نوشتن این اثر چه بودهحتماً توضیح بدهید که انگیزه -8

 ها اشاره کنید. اص مورد توجه قرار دهید و به آ های نویسنده را به صورت خصالحیت -9

ی اصدلی تمرکدز ایدده یک انتقاد و تز اصلی داشته باشد. در میا  انتقادات خود از اثر تنها بریک دقت کنید که: خود تحلیل انتقادی شما هم باید  -10

 بماند.  ی خواننده به صورت پر رنگ باقیکنید و آ  را بولد کنید تا در حافظه

 ژانر اصلی اثر را توضیح دهید )پژوهش، کار نظری، ...( -11

 دلیل اهمیت اثر را توضیح دهید.   -12

فصول باشدد و  ر مورد کلیتدتوجه کنید که نباید تمام فصول را به هما  صورت و با هما  ترتیب خالصه کنید! متن شما باید یک متن پیوسته   -13

 ضمن وفاداری به متن اصلی، نظم خاص خود را داشته باشد. 

 وزه برخورد بدهید. ا با سایر نظریات و آثار و تزهای اصلی در آ  حادبیات آ  حوزه ببرید. آ  رتر در ی کلی و نظم گستردهاثر را به یک زمینه -14

ترین و ذابجدترین واژگدا  اسدتفاده کنیدد. نوشتن، برای خوانده شد  است. جذابیت ایجاد کنید. اولین کلمات متن شدما مهدم هسدتند. از سداده -15

 اثرگذارترین جمالت، جمالت کوتاه هستند. 

 شه خودتا  را جای خواننده بگذارید. همی  -16

17-  

 نکات مهم:  -2

 حتماً از نظر خودتا  در نوشتن فیش استفاده کنید.  -

 باشد. فیش باید بخص توصیفی غنی داشته -

هر دو ندوع شود و باید از یم میسنجش( باشد. این ارزیابی انتقادی خود به دو نوع تقس»)نقد در معنای « ارزیابی انتقادی»فیش باید دارای بخش  -

 کند. ر را بیا  میپردازد و نقد منفی نقاط ضعف اثرویکرد در فیش استفاده شود: نقد مثبت و نقد منفی. نقد مثبت به بررسی نکات مثبت اثر می

 ی بیا  و ادبیات اثر و ارزیابی آ . در نقد )سنجش( اثر حتماً به این سه بعد توجه خاص داشته باشید: محتوای اثر، نحوه -
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 الگوی دوم

 باشید. به عنوا  کتاب و سوتیتر آ  توجه خاص داشته -1

های بعدی با چاپ اول را مورد توجه قرار دهید. حتی اگر الزم است از طریق اینترنت به جسدتجو چاپ به تاریخ اولین انتشار اثر توجه کنید. تفاوت -2

 باره بپردازید. در این

 به تعداد صفحات اثر توجه کنید. -3

 ط نویسنده را معرفی کنید. باشید. حتماً در چند خای( توجه داشتهبه عناصر بیوگرافیک )زندگینامه -4

 ی کتاب را در چند خط به صورت کوتاه بیا  کنید. خالصه -5

 حتماً با قلم و سبک خودتا  نقد مثبت و نقد منفی اثر را انجام دهید.  -6

رگذار برای آ  اسدتخراج خواهد اثر را تبلیغ کند. یک جمله اثا به جای انتشاراتی بگذارید که میکار خودتا  ریک شعار برای اثر بسازید. برای این -7

 تا  استفاده کنید. کنید و آ  را در متن

 

 

 الگوی سوم

 

 به تیتر، زیرتیتر و تیتر اصلی اثر )به زبا  اصلی( توجه کنید.  -1

 به نام کامل نویسنده دقت کنید.  -2

 دقت داشته باشید.  نخستین چاپ محل به انتشارات، تاریخ و -3

بنددی شناسی[. دقت کنید که خود اثدر خدود را در کددام ژلندر طبقههای مختلف جامعهشناسی، تاریخ، یا حوزهژانر کتاب را مشخص کنید ]جامعه -4

 است؟ به این نکته هم اشاره کنید. کرده

 ید. کنکنید اشاره خوانید و نقد میبه تاریخی که در آ  دارید اثر را می -5

است؟ این اثر تا چه حدد اش آ  را نوشتهای از زندگیجایگاه و اهمیت اثر را در بیبلیوگرافی )کتابشناسی( خود نویسنده مشخص کنید. در چه دوره -6

 است؟ اش اهمیت داشتهدر بین آثارش، زندگی و اندیشه

محور، ...(. هدای مختلدف کتداب )کونولوژیدک، شدخصنش بخشترین فصول، لحظات مهم اثر، نوع نظم چیدی کتاب را بیا  کنید: مهمخالصه -7

 ترجیحاً این توضیحات را به زبا  مضارع )حال( بنویسید نه گذشته.

ها و اشدخاص و ها و مکا هایی را مورد توجه قرار داده؟ چرا این دورههایی پرداخته؟ چه مکا چهارچوب تاریخی اثر را توصیف کنید: به چه دوره -8

 است؟کرده ... را انتخاب

 ره کنید. تا  نقد کنید. به دالیل خودتا  برای انتخاب این اثر از بین آثار مختلف و چگونگی گزینش آ  اشاکتاب را از دیدگاه شخصی -9

 چهار پیشنهاد مهم:  -10

 های کتاب را عیناً در متن بیاورید. قولترین نقلتوانید یکی از مهممالف. می

هدا، ی مکا تواندد بدا مقایسدهن برخورد بدهید. این برخدورد میدیگری را که در این حوزه اهمیت دارند با این مت هایتوانید منابع و کتابب. می

 اند.ها پرداختهتو  دیگر در مقایسه با ایت کتاب به آ ها و ... باشد که ماشخاص، دور ه

 به آ  اشاره کنید. ترین تم یا نظریه کتاب را انتخاب کنید وپ. مهم
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 پایانی: نکات

های فیش بایدد توصدیفی گردد. اما باقی بخشی نویسنده برمیهر فیش، در یک بخش، امضای نویسنده را دارد و چگونگی مگارش آ  به سلیقه -

داشدته نباشد و اثری از امضای نویسنده در آ  وجدود کامل باشد. این یک خط قرمز است. فیش خوب، فیشی نیست که فقط توصیف صرف کرده

ی کتاب در آ  کمرنگ باشد. فیش خوب، جایی میا  این ی فیش صحبت کرده باشد و نویسندهفیش خوب فیشی نیست که تماماً نویسندهباشد. 

 دو است. 

ور هدا عبدیلی گدذرا از آ تا  به اثر را انتخاب کنید و آ  را پیراهن عثما  کنید. باقی نقدها را به حاشیه ببرید و خیک نقد از بین نقدهای مختلف -

 کنید. 

 کند. های راهنما در تعیین و تشخیص تز اصلی کتاب، عنوا  اثر است. گاهی هم تصویر روی جلد به این تشخیص کمک مییکی از شاخص -

 تا  تا حدی استفاده کنید. ی اثر )که امضای او و ادبیاتش در آ  مشخص است( در نوشتن متنسعی کنید از واژگا  خود نویسنده -
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های گذشتهطرح درس سال  

 

 

1388 

 تاریخچه جامعه شناسی دین، تعاریف و روش ها: 

 سیر تاریخی تکوین این گرایش.  .مقدمات تئوریک -

 معرفی منابع اصلی. 

 برج بابلی تعاریف دین.   -

 

 دین و جامعه شناسان:                

 .ایدئولوژیالیناسیو .   :کارل مارکس. فردریک انگلس -

 عقالنی سازی.افسو  زدایی.: ماکس وبر -

 الئیسیته. امرقدسی. غلیا  اجتماعی.اخالق. امیل دورکیم: -

 

  :دورکیمی ها

 پی گرفته خواهد شد.(  1389 – 1388)بخشی که در نیمسال اول 

 ؛ 342سالنامه ی جامعه شناسی 

 :(1913-1898شماره: 12)اولین سری در حیات دورکیم 

 3451909. نیایش344،1903. جادو1899، 343قربانی)و هانری هوبرت(:  مارسل موس. 

 1925کادرهای اجتماعی حافظه. : موریس هالبواکس. 

                                                           
342 Annee sociologique 

 گروه سالنامه جامعه شناسی:

Célestin Bouglé (1870-1940(. QQQQQQ QQQQQQQ )1874-1955(. Georges Davy (1883-1976(. QQQQ Qauconnet 

(1874-1938(. QQQQQ Qernet (1882-1964(. QQQQQQe Halbwachs (1877-1945(. QQQQ Qertz (1881-1915(. QQQQQ 
Hubert (1872-1927(. QQQQ Quvelin (1873-1924(. QQQQ Qapie (1869-1927(. QQQQQQ Mauss (1872-1950(. 
Gaston Richard (1860-1945), François Simiand (1873-1935(. 
343 Essai sur la nature et la function du sacrifice. 1899. Avec Henri Hubert. Oeuvres. Vol.1. p.193-324. 

344 Esquisse dube theorie generale de la magie. Sociologie et anthroplogie. Avec Henri Hubert. 

1903..2006. QQQQQQQQQQ.QQ3-138  

345 La priere. 1909. Oeuvres. p. 357-524. 
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  :جامعه شناسی قدسی. 1939-1937کالژ جامعه شناسی . 

 (349، لیریس348. روژه  کییوا347.ژا  وال346ژرژ باتای  ). 

 :3519 350عناصر جامعه شناسی دینیقدسی وحشی.  روژه باستید.  

 :1987352جامعه شناسا  باورها و باورهای جامعه شناسا ، 1971351تکوین و ساختار میدا  دینی  پیر بوردیو . 

  

1389 

 جامعه شناسی اسالم

و نگاهی به مهمترین پرونده های جامعه شناسی دین امروز: 353تاریخچه رشته: از کالسیک ها تا کنو . -  

. 355. قدسی شد  مجدد جها 354عرفی شد   

. 356و بازترکیبتجزیه   

.358: مکا  زدایی از دین357جهانی شد   

  360.361. دینداری های موازی359گروش

 

اسالم در آثار کالسیک های جامعه شناسی: اگوست کنت.)نامه ها( الکسیس دو توکویل. )یادداشتها در خصوص قرا  و دیگرمتن های در  -

جامعه شناسی ادیا ( زیمل.)دین(( کارل مارکس. فردریک انگلس. )نامه ها(. ماکس وبر.) 362مورد ادیا   

 

.ا جامعه شناسی اسالم: چهره ها و متونتاسالم شناسی -تاریخچه: از شرق شناسی -  

                                                           
346 George Bataille 
347 Jean wahl 
348 Roger Caillois 
349Michel  Leiris 

350 Elements de sociologe relgieuse. Paris. Stock. 1997 

351 Genèse et structure du champ religieux, Revue Française de sociologie, 1971a, vol. XII, no 2, pp. 295-

334. 

352 Sociologues de la croyance et croyances de sociologues. Archives de Sciences Sociales des Religions, 

63/1. QQQQQQQ QQQQ 1987Q. QQ. 155-161  
 مطالعه ی دو متن جامعه شناسی دینی  و جامعه شناسی دینی بمثابه جامعه شناسی تفاوت گذار. از هانری دروش.  353
354 Sécularisation 

355 Désenchantement/Reenchantement 

356 Décomposition/recomposition 

357 Globalisation. 

358 Déterritorialisation 

359 Conversion 

360 Religiosités parallèles 

361 جامعه شناسی دین همیلتو .    مطالعه ی جامعه شناسی ادیا . ژا  پ ویلم. ترجمه عبدالرحیم گواهی. 
362 Alexis de TOCQUEVILLE. Notes sur le Coran et autres textes sur les religions. Jean-Louis Benoît .2007  
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 لویی ماسینیو . ژاک برک. شلهود. هانری الئوست. ونسا  مونتی. ماکسیم رودنسو ...

    

.اسالم امروز: جغرافیای اسالم. نگاهی سریع به کشورها. مسائل. جمعیت -  

سخن گفت؟ "جامعه شناسی کشورهای مسلما  "می توا  از آیا   

363اسالمی دیگر: هند، پاکستا  ، بنگالدش. مارک گابوریو.   

 اسالم سیاه. ونسا  مونتی.

 اسالم ایرانی. هانری کربن.

 اسالم اروپایی: طارق رمضا .

شانتال سنت بالنکا 364اسالم دیاسپورا  

 

:نظریه ها -  

جامعه شناسی اسالم.نگاهی به چند اثر در خصوص   

اسالم شناسی کاربردی. محمد ارکو . -  

الیویه روا. 366اسالم جهانی شده 365اسالم سیاسی، -  

پاتریک هائنی. 367اسالم بازار: یک انقالب محافظه کارانه.  -    

. ژا  پل شارنه. 369. دوراهه: سلفیسم، نئوصوفیسم368جامعه شناسی دینی اسالم -  

. 370)دین، ملک، عصبیت.( میشل رییبرجامعه شناسی کوچک اسالم.  -  

371اسالم: مرجعی برای جوانا . ناتالی کاپلو. -  

 372آیا فمینیسم مسلما  وجود دارد؟ فمینیسم و اسالم. -
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 : تاریخچه جامعه شناسی دین، تعاریف و روش ها

 سیر تاریخی تکوین این گرایش.  .مقدمات تئوریک -

 معرفی منابع اصلی. 

 )رولیژیو . دارما. زنگ جیایو.(تعاریف دینبرج بابلی  -

                                                           
363 Marc Gaborieau.Un autre islam : Inde, Pakistan, Bangladesh .Paris, Albin Michel, 2007 

364 Chantal sant blanca.L'Islam de la diaspora.1997. 

365 Echec de l’islam politique 1992 

366 Islam mondialise 2002 

367 Haenni, Patrick:. L'Islam de Marché L'Autre Conservatrice Révolution 
368 Jean Paul Charnay. Sociologie religieuse de l'Islam 1977.  
369 Jean Paul Charnay. Regards sur lislam. Freud, Marx, Ibn Khaldun 
370 Michel Reeber Petite sociologie de lislam., Milan, 2005. 
371 Nathalie Kakpo. Lislam, un recour pour les jeunes.2007.  
372 Marie Chatry-Komarek Islam & laïcité.org, Existe-t-il un féminisme musulman ? L’Harmattan, 2007 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=3556
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  :دین و جامعه شناسان

 کالسیک ها: 

 الیناسیو . ایدئولوژی. :1895-1820فردریک انگلس1883-1818کارل مارکس  -

 : دین و دمکراسی.1859-1805الکسیس دو توکویل  -

 زدایی.عقالنی سازی.افسو   "بیتکوین دینی مدرنیته غر ": 1920-1864ماکس وبر -

 : دین و دینداری1918-1858ژرژ زیمل  -

 الئیسیته. ی. غلیا  اجتماعی.اخالق.: امرقدس1917-1858امیل دورکیم  -

 

 حلقه فرانسوی ها:

 : قربانی، جادو و نیایش1950-1872مارسل مو   -

 : دین و حافظه1945-1877موریس هالبواکس  -

 در فرانسه : جامعه شنا  کاتولیسیسم1970-1891گابریل لوبرا -

 دسی وحشیق: 1974-1898روژه باستید  -

 : جامعه شناسی خدای پنها 1970-1913لوسین گلدمن  -

 : دین و امیدواری1994-1914هانری دروش  -

 یدا  دینیم: 2002-1930پییر بوردیو -

 

 حلقه آلمانی:

 : جامعه شناسی تاریخی مسیحیت1923-1865ارنست ترولتچ -

 :اتوپی و شیالیسم1974-1890مانهایمکارل  -

 :1977-1885ارنست بلوخ  -

 : دین کاپیتالیست1940-1892والتر بنیامین  -

 : برادرا  وبر، مارکس و فروید1980-1900اریک فروم  -

 

 ایتالیا:

 : مارکسیسم و دین1937-1891انتونیو گرامشی  -
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 چهار مفهوم ایدئولوژی. مورالیته.اتیک. ابیتوس

 و

 چرا آمریکایی ها دیندارند: پرونده دین مدنی

 

، هدامیلتو ، جامعده 2010معرفی مهمترین منابع رشته. تعریف دین.  )ویلم، جامعه شناسی ادیا  . تکوین رشته سیر تاریخیمعرفی و  .کمقدمات تئوری

 شناسی دین،هانری دروش، جامعه شناسی دین همچو  جامعه شناسی تفکیک گذار(
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لیسدم. اکومونیسدم./ ریسدم. رادیکامدرنیته: تئوری مدرنیته دینی، بازترکیب های دینی در مدرنیته. جنبش های جدیدد دیندی./ فندمانتالیسم.انتگدین در 

 ناسی تفکیک گذار(ش، هامیلتو ، جامعه شناسی دین،هانری دروش، جامعه شناسی دین همچو  جامعه 2010گروش./ )ویلم، جامعه شناسی ادیا  

 

 متو  اصلی کالسیک های جامعه شناسی:  دین در

  سه مفهوم ایدئولوژی. مورالیته.اتیک -

 (1919-1917و سیاستمدار و دانشمند 1904، وبر، اخالق پروتستانی1924لسفه و روانشناسیف، دورکیم، 46-1845)مارکس، ایدئولوژی آلمانی 

 سکوالریزاسیو .افسو  زدایی.الئیسیته.-

 

  یی ها دیندارند؟ دین و دمکراسی: چرا آمریکا

رت بدال، دیدن مددنی در . روبد1906، وبر: فرقده هدای پروتسدتا  و روحیده سدرمایه داری در اخدالق پروتسدتانی 1840)توکویل: دمکراسی در آمریکا 

 (1973امریکا
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 نمایۀ متون فارسی جامعهشناسی دین 

 

از امیل دورکیمهای ترجمه شده کتاب  

 انتشارات مترجم نویسنده نام کتاب ردیف

 سال چاپ
دفعات تجدیاد 

 چاپ تاکنون
 توضیحات شابک

 چاپ آخر چاپ اول

شناسیقواعد روش جامعه 1  علیمحمد کاردا  امیل دورکیم 
انتشددارات دانشددگاه 

 تهرا 
 چاپ قبلی: انتشارات دانشگاه تهرا   6 1383 1343

یاسنشهعامو ج هفسلف 2 ایفرحناز خمسه امیل دورکیم        
Emile Durkheim. Sociologie et 

philosophie 

یاعمتار اجک میسقت ارهدرب 3  De la division du travail social  3 1381 1359 مرکز باقر پرهام امیل دورکیم 

یندی اتیح یانینور بص 4      1383 مرکز باقر پرهام امیل دورکیم 

یاسنشهعامو ج تیربت 5  علیمحمد کاردا  امیل دورکیم 
انتشددارات دانشددگاه 

 تهرا 
1376   

964-03-

3847-8 
 

 نادر ساالرزاده امیل دورکیم خودکشی 6
انتشددارات دانشددگاه 

 عالمه طباطبایی
1366 1378    
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 های فارسی در مورد امیل دورکیمکتاب

 

 انتشارات مترجم نویسنده نام کتاب ردیف

 سال چاپ
دفعااات تجدیااد چاااپ 

 تاکنون
 شابک

 چاپ آخر چاپ اول

1 

: میدورک ینکشد تاخس

ار تاخا سددسدداپسپ دیقن

هانرایگ  

 جنیفر لما 

Lehmann, 

Jennifer M 

پرستشهناز مسمی  3-825-312-964   1384 نشر نی 

میدورک 2       یوسف اباذری آنتونی گیدنز 

3 
جرم و مجازات از نظرگاه 

 امیل دورکیم

ناچسیمو  بریث  

Breathnach, 

Seamus 

 9789642661657   1386 خرسندی محمدجعفر ساعد

4 

 یاعمتاج هظرین

ر ب ایهدمق: مکیالسک

ر، ، وبسارکم هشدددیان

 دورکیم، و زیمل

پرستمسمیشهناز  یا  کرایب  3-074-329-964 4  1386 آگه 

5 

 ایههشدددیر انب ذریگ

 میدورک لیرواموب ساکم

 وریئو ت یاسددنشروش"

"یاعمتر اجییغت  

 5-145-360-964   1379  - شهرزاد صادقی
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6 

شناسددددددددددی و جامعه

های ابن خلددو ، اندیشه

اگوسددت کنددت، کددارل 

اسپنسر، مارکس، هربرت 

 امیل دورکیم، ماکس وبر

 - امیر آشفته

انتشددارات علمددی 

دانشددددددگاه آزاد 

اسدالمی واحددد ار 

 اک

1388   978-964-223-555-1 

7 
زندگی و اندیش  بزرگدا  

شناسیجامعه  
     انتشارات علمی محسن ثالثی لوییس کوزر

8 
مطالعددددداتی در آثدددددار 

شناسا  کالسیکجامعه  
      باقر پرهام ریمو  بودو 
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 نمایۀ متون فارسی جامعهشناسی دین 

ها و متون ترجمه شده از کارل مارکسکتاب  

 

ردی

 ف
 انتشارات مترجم نویسنده نام کتاب

دفعاااات  تاریخ چاپ

تجدیاااد 

چااااااپ 

 تاکنون

چاااااپ  توضیحات

 اول

چاااااپ 

 آخر

بذهم ارهدرب 1  
 کارل مارکس

 فدریش انگلس
 کلن ا. فاروق

1991=

1370 
  

 ارهدرب" هوعمجاز م اول شخب ردا رگر باضح ابتاک

داشبیم "سلگو ان سارکار ماز آث یاتبختنم - بذهم  

 

 عنوا  اصلی:

On religion 
 

 کتاب در کتابخان  ملی قابل دسترسی است.

2 
مناسددبات طبقددات و احددزاب بددا 

 مذهب و کلیسا

 مارکس

 انگلس

 لنین

    ؟ ؟ ؟

3 

 الفت)اخ هفسلف رایتدک یهالرس

 تریوکدم تعیطب یهفسلف نیب

ور(کیو اپ  

 کارل مارکس

 محمود عبادیا 

حسدددن قاضدددی 

 مرادی

 1 - 1381 اخترا 

شخب همرجر تاضح ابتک  

""Difference between the 

Democritean and Epicurean 

Philosophy of nature 

ابتاز ک ""Collected works   تاس

4 

:  ادیقتان یاسدددددنشهعامج

 -مدارکس  -هایی از هگل متن

گادامر -دیلتای  -لوکاچ   

کددارل مددارکس و 

 دیگرا 

 

   1385 اخترا  حسن چاووشیا 
 عنوا  اصلی:

Critical sociology : selected readings , 

1976 
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 ویراستار:

 پال کانرتو 

Connerton, 

Paul 

سلگو ان سارکاز م یاالتقم 5  
 کارل مارکس

 فردریش انگلس
  1  1382 ورجاوند سیرو  ایزدی

اول الونیاسرنتاد انناس 6  
 کارل مارکس

 فردریش انگلس
 1  ؟ ؟ بیژ ؟

: 4؛ سلگان شدریریف - سارکم ارلار/ کآث هوعمجم

6و اپکت  

ریارگک لائسم 7  
 کارل مارکس

 فردریش انگلس
 1  ؟ ؟ بیژ ؟

 شدریریف - سارکم ارلار کآث هوعمج: م8و؛ اپکت

6؛ سلگان  

یاعمتاج یاسیس لائسم 8  
 کارل مارکس

 فردریش انگلس
 1  ؟ ؟ بیژ ؟

 شدریریف - سارکم ارلار کآث هوعمجم: 10و؛ پکات

8؛ سلگان  

هایرمو س زدوریار مک 9   1  1356 - - کارل مارکس 

یشودکو خ سارکم 10 و درسآن نوی، کوتل. پای کاری ایههدمقو م شرایوی 1  1384 گام نو حسن مرتضوی کارل مارکس   

ضد انقالب در آلما  انقالب و 11  
 کارل مارکس

 فردریش انگلس
 1  1353 پیشتاز )قم( ؟

 عنوا  اصلی

Germany: revolution and counter - 

revolution in germany 
کتاب حاضر بقلدم فریددریش انگلدس و زیرنظدر کدارل 

 .مارکس تهیه شده است

 مانیفست حزب کمونیست 12
 کارل مارکس

 فردریش انگلس
  2 1354 1351 ؟ ؟

13 
در  سلگو ان سارکم اتباتکم

یخیارت مسیالریاتم ابب  

 کارل مارکس

 فردریش انگلس
  1 - 1358 رزم ؟

14 
هستی و آگداهی و چندد نوشدته 

 دیگر
 کارل مارکس

امیرهوشددددددنگ 

رادافتخاری  

 مجید قائدی

 1 - 1386 آگاه
هایای از نوشتهکتاب حاضر برگزیده  

مارکس استکارل  . 
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15 
گوی وگو با تداریخ : گفدتوگفت

 روزنامه شیکاگو با کارل مارکس

 کارل مارکس

 )مصاحبه(
88مرداد 6 ضمیم  روزنام  اعتماد منصور بیطرف 1879ژانویه  5روزنامه شیکاگو تریبو   - -   

16 
لودویگ فویرباخ و پایا  فلسدفه 

 کالسیک آلمانی

 فردریش انگلس

ای به همراه ضمیمه

 از کارل مارکس

 ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
 عنوا  اصلی:

Ludwig Feuerbach and the end of 

classical German philosoph 

17 
لودویگ فوئرباخ و پایا  فلسدفه 

 کالسیک آلمانی

 فردریش انگلس

به پیوسدت تزهدای 

 مارکس

  3 1357 1359 نگاه پرویز بابایی

18 
گفدددت وگوهدددای مطبوعددداتی 

 مارکس،انگلس و لنین

 مارکس

 انگلس

 لنین

  1 - 1388 پایا  منصور بیطرف

19 

دربدداره دیکتدداتوری پرولتاریددا: 

ای از سدخنا  مدارکس، برگزیده

انگلس و لینن درباره دیکتاتوری 

 پرولتاریا

 مارکس

 انگلس

 لنین

  1 ؟ ؟ ؟ ؟

20 

 ارلک اهدگاز دی یدنم هعامج

سارکم  

 ،یدنم یهعام، جیوققح ت)دول

(یاعمتاج تدالو ع یراسکدم  

 مارکس

 محمدتقی برومند

)گددددددردآوری و 

 ترجمه(

تیگرپازی  1384  1  

21 

هایی نوشتهگزیده  

شناسی و کارل مارکس در جامعه

ی اجتماعیفلسفه  

 کارل مارکس

 

 به ویراستاری

 ت. ب. باتومور

 و

 ماکزیمیلیا  روبل

   1387 نگاه پرویز بابایی

 عنوا  اصلی:

.Selected writings in sociology and 

social philosophy , 1990 

    1380 نشر دیگر خسرو پارسا سارکم ارلک 2 خاریت ادیم لامکت یارهدرب 22
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هامن 28و  هالرس سلگانفردریش    

23 
 وژیولدئو ای اخربوئف گودویل

یانمآل  

 . انگلس

 مارکس

پلخانف گ.  

 3 1386 1379 نشر چشمه پرویز بابایی

 چاپ دیگر:

ایددئولوژی آلمانی/کددارل مدارکس، فریدددریش انگلددس، 

1385تهرا : اخترا ، ، ترجمه تیرداد نیکی  

24 
افشاء گریهایی دربداره محاکمده 

 کمونیستها در کلن
  1 - 1355 سیاهکل؟ ؟ کارل مارکس

 جنگ داخلی درآمریکا  25
 مارکس

 انگلس
    ؟ ؟ ؟

البقد انو ض ورژوازیب 26  ؟ مارکس 
 )تهرا (

 نشر پیشتاز
1354   

 عنوا  اصلی:

The Bourgeoise and the Gounter - 

Revelution 
 

 و نیز:

 شمارۀ کتابشناسی ملی

1935690 

رینه هعوست اریدگانم 27  مجل  آدینه اصغر مهدیزادگا  کارل مارکس 

1377دی   

135ش   

43ص   

   

 مانیفست کمونیست 28
 مارکس

 انگلس
 2 1388 1388 طالیه پرسو مسعود صابری

 The"کتاب حاضدر از مدتن انگلیسدی تحدت عندوا  

Communist manifesto"  به فارسی برگردانده

 شده است. 

 

 چاپ دیگر:

مانیفست، کارل مدارکس و فدردریش انگلدس، همدراه، 

1709524، شمارۀ کتابشناسی ملی: 1357  

    1388 اخترا  هوشنگ صادقی کارل مارکسدیباچه ای بر تداریخ روسدیه بده  29
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انضمام مارکس انگس و جامعده 

 ی آسیایی

 جیانی سفری

    ؟ اخگر ؟ کارل مارکس سرمایه: نقد بر اقتصاد سیاسی 30

 ایدئولوژی آلمانی 31
 کارل مارکس

 فردریش انگلس
    1357 باربد ؟

مارکسکارل  کارمزدوری و سرمایه 32     1356 آتش ؟ 

هفسلر فقف 33  2 1384 1383 نشر اهورا آرتین آراکل کارل مارکس 

 ترجم  دیگر:

تهرا [: سدازما  چریکهدای ]فقر فلسفه/کارل مدارکس؛

فدائی خلق ایرا  ،1358  

1745474شمارۀ کتابشناسی ملی:  

 

    1358 شبگیر ؟ کارل مارکس مزد، بها، سود 34

35 
 لگه یفسدلف وبلر اسب دیقن

یاممضان تیلک ومهفم  
 مجید مددی کارل مارکس

 مجل  نام  فلسفه

8ش   

104تا 101ص   

زمسدددتا  

78 
   

( نیو چ را ار )ایمعتاس 36  
 کارل مارکس

 فردریش انگلس
   ؟ ؟ ؟

 چاپ دیگر:

فریدددریش  -اسددتعمار) ایددرا  و چین(/کددارل مددارکس

تهرا : انوار/انگلس  

1147138به شمارۀ کتابشناسی ملی:   

49 - 1848 ایهالبقان 37  
 مارکس

 انگلس
    ؟ ؟ ؟

زبح هامرنب ارهدرب 38  
 مارکس

 انگلس
    ؟ ؟ ؟

       کارل مارکس  39

هسراندر ف تیاقطب ارزاتبم 40  عنوا  اصلی:   ؟ نشر نگاه ؟ کارل مارکس 
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The civil war in France: the paris 

commune, [1968] 

41 
در  یامود و گهی هالسدم ارهدرب

همقد: ملگه قح هفسلد فقن  
 کارل مارکس

 مرتضی محیط

 

 ویراستارا :

 محسن حکیمی

 حسن مرتضوی

 1  1381 اخترا 

 چاپ قبلی:

 

 مسأل  یهود، ترجم  ع. افق

1744011ملی:شمارۀ کتابشناسی   

 

هعاما جب هنر طهراب 42  کارل مارکس 
-اصدددغر مهددددی

 زادگا 

 مجل  کلک

135ش   

5ص   

آبا  و آذر 

81 
   

43 
 ادیصدددتاق ایهدینبورتصددد

داریهایرماسشیپ  
 3 1387 1378 نشر دیگر خ. پاسا کارل مارکس

 چاپ دیگر:

 فرماسیو  اقتصادی پیشاسرمایه داری

کتابشناسی ملی:شمارۀ   

1892743 

 4 1382 1377 نشر مرکز باقر پرهام کارل مارکس هیجدهم برومر لوئی بناپارت 44

 چاپ دیگر:

 همرج؛ تسارکم ارلک /ارتاپنب یویر لرومب مدهجه

شرس: پادا آب/زا رمورهد پمحم  ،1386  

45 
خطابه کمیته مرکزی به اتحادیه 

1850کمونیست ها مار    

 مارکس

 انگلس
زادهناصر کفاش   1 - ؟ انتشارات درفک 

 کارل مارکس مبانی نقد اقتصاد سیاسی 46
 باقر پرهام

 احمد تدین
  1 - 1363 آگاه

47 
از  هسدراندر ف یاتقطب ایردهبن

1850ا ت 1848  
 3 1381 1379 مرکز باقر پرهام کارل مارکس

در  یاتقطب ارزاتبم" وا نع تحال تبق ابتک نای

 ایهتسیالیوسس ا ازمط سوست "1850ا ت 1848: هنسراف

تاس دهش اپز چین 1356 الدر س ا مدر آل را ای  

48 
مسددئله دهقددانی در فرانسدده و 

 آلما  و ملی کرد  زمین
     مزدک ؟ کارل مارکس
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49 

ی مقد  یا نقدی بر نقد خانواده

و  ٰ  باوئددد نقاداندده علیدده برونددو

 اصحابش

 مارکس

 انگلس
   1386 جامی تیرداد نیکی

 چاپهای دیگر:

1385خانوادۀ مقد ، اخترا ،   

 

 خانوادۀ مقد ، بارا ، شمارۀ کتابشناسی ملی:

1846874 

 

خددانواده مقددد /کارل مارکس،فریدددریش انگلددس ؛ 

تهرا ، ی تیرداد نیکیترجمه 1388، : کتاب آمه  

50         

 2  1388 آگاه حسن مرتضوی کارل مارکس سرمایه، نقدی بر اقتصاد سیاسی 51
 عنوا  اصلی:

Capital, a critique of political 

economy v.1, c1990 

52 
هایرمو سد زدیار مک ، ارزش : 

ودو س تمیق  
 کارل مارکس

میرجددددددددددواد 

 سیدحسینی

 نفیسه نمدیا  پور

 1 - 1384 لحظه
 عنوا  اصلی:

].1976Lohnarbeit und kapital,[  

53 

 دو رساله اقتصادی:

کار مزدور، سدرمایه بهدا، ارزش، 

 سود 

  1 - 1357 نشر خانه ه. هاشمی کارل مارکس

"التیاپک" هایرمس 54  1 - 1383 نشر نوسازی الف. الف کارل مارکس 

جلدی است.کتاب دو   

 

 چاپهای  دیگر:

 ه؛ بدرینکاسد رجای همرج؛ تسارکم ارلک /هایرمس

ردو : فرا هت، زادهیلع هلزالزیع شوشک  ،1378  

 

هایرمس  ه؛ بدرینکاسد رجای همرج؛ تسارکم ارلک /

:  را هت :مشخصدات نشدر  .ادهزیلع هلزالزیع شوشک
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1386 - 1383،  ردو ف  

جلدی 4  

 

، درینکاس رجای همرج؛ تسارکک ارل(/ کالتیاپ)ک هایرمس

1352ور، ر نشن . 

 کاپیتال )سرمایه( 55

 کارل مارکس

 تلخیص:

 ل. میشل

 2 1388 1347 نشر جامی محمود.

دیگر:ترجم    

 کاپیتال، کارل مارکس، ترجم  ایرج اسکندری،

59310شمارۀ کتابشناسی ملی:   

اوتگ  امنبرد قن 56 م -ع کارل مارکس      ؟ ؟ 

57 

 ا تدوسنا در هیانتریب یروائانرمف

ا در یانتریب یروائانرمر فبامیو پ

ا تدوسنه  

    ؟ نشر علم حسین تحویلی کارل مارکس

58 

 همیمضدد ها بوتگبرنامدد  د قن

و  سلگاز ان هامن 11ار و تفگشیپ

  نینل ایهتادداشی

      ع.م. کارل مارکس

یتسیونمک هعامج ارهدرب 59  کارل مارکس 

گدددددددردآوری و 

 برگردا :

 نادر پورخلخالی

     ؟

60 

یوممع هدمقم  

) اد قتان اینبر م( ب1857 هدمقم

(هسدویرونگ) یاسیاد سصتاز اق  

     ؟ ا. مهریار کارل مارکس

61 
و  ادیصددتاق ایههتوشددن تدسدد

1844 یفسلف  
  3 1382 1377 آگاه حسن مرتضوی کارل مارکس

هایرمس دویب تاشبان 62  کارل مارکس 
هوشنگ افتخاری 

 راد

 روزنام  همشهری

81بهمن  1  
1381    
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31ص  محد قائدی  

هسراندر ف یلداخ گنج 63  2  1380 نشر مرکز باقر پرهام کارل مارکس 

ابتاز ک یتمسق همرجت ابتک نای  

" "The Civil war in France: the Paris 

coommune 
داشبیم  

64 
 سلگو ان سارکم مقالدد  جنپ

را ای ارهدرب  

 کارل مارکس

 انگلس
 2 1380 1379 آتیه داور شیخاوندی

 عنوا  اصلی:

Beyond capital: Marx's political 

economy of the working class, 2th 

ed,2003 

65 
ر ییغد تنرایدر ف ادیم ایروهین

یاعمتاج  

 کارل مارکس

 انگلس
 کتاب شامل گزیده ای از آثار مارکس میباشد. ؟ ؟ ؟ ؟ ز. پ . امین

اتوعطبم ور و آزادیسانس 66  1 - 1384 اخترا  حسن مرتضوی کارل مارکس 

هایکتاب حاضر ترجمه بخش  

" Comments on the latest prussion 

censorship inspection " 
 Proceedings of the sixth rhine " و

province " 
 از کتاب

" Collected works " 
  .است

67 

دربدداره فعالیددت سیاسددی طبقدده 

کارگر ملی کرد  زمین انقدالب 

 آینده ایتالیا و حزب سوسیالیست

 مارکس

 انگلس
 1 - 1358 شباهنگ سیرو  ایزدی

 The Peoples Paper سددخنرانی در سددالگرد

افتخدار کمدو  پداریس از قطعنامده کنگدره میتینگ به 

 .همگانی در الهه برگزار شده است

68 
 و م: کهسراندر ف یلداخ گنج

ساریپ  

، سلگ، انسارکم

نینل  
  - 1356 جنگل ؟

های دیگر:ترجمه  

1356کمو  پاریس، ستیغ،   

 این کتاب ترجمه قسمتی از کتاب

«The civil war in france: the paris 

coommune» است. 
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69 
اد صدتد اققن یانب: مهسدریرونگ

یاسیس  
 کارل مارکس

 باقر پرهام

 احمد تدین
 3 1378 1363 آگاه

 عنوا  اصلی:

Grundrisse der kritik der politischen 

okonomie = Grundrisse foundations 

of the critique of political economy 

رنو ه اتیادب ارهدرب 70  

 کارل مارکس

 و

 دیگرا 

-اصدددغر مهددددی

 زادگا 
  1  1383 نگاه
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 نمایۀ متون فارسی جامعهشناسی دین 

ها و مقاالت ترجمه شده از گئورک زیملکتاب  

 

ردی

 ف
 انتشارات/نشریه مترجم نویسنده نام کتاب/مقاله

 تاریخ چاپ
دفعات تجدید چاپ 

 تاکنون
چاااااپ  شابک

 اول

چاااااپ 

 آخر

1 
 مقاالتی درباره دین: 

شناسی دینفلسفه و جامعه  
پرستشهناز مشمی گئورک زیمل  3-546-380-964-978 1  1388 نشر ثالث 

2 

مقاالتی دربداره تفسدیر در علدم 

  اجتماعی

(اوکسای از گایبا مقدمه)  

Oakes, Guy 

زیملگئورک  پرستشهناز مسمی   5-217-325-964-978 2 1387 1386 شرکت سهامی انتشار 

هافهم دیگر ذهن 3 فردمحمود اکسیری گئورک زیمل   روزنام  اعتمادملی 
85آذر 4  

9ص   
   

 روزنام  اطالعات هاله الجوردی گئورک زیمل تضاد فرهنگ مدر  4

 13و  12

86آذر   

6ص   

 - - 

ااالهکا رد بف ههواجم 5  روزنام  شرق جواد گنجی گئورک زیمل 
خددرداد  31

84 
 - - 
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 مجل  زنده رود شاپور بهیا  گئورک زیمل ارو ، افالطونی و مدر  6

49ش  

بهدددددار و 

88تابستا   

 ص

تددددا  161

179 

 - - 

هشناسی خانوادجامعه 7  گئورک زیمل 

فرهدددداد گوشددددبر، 

السدددادات حشدددمت

فرمعینی  

 مجل  پژوهش زنا 

13ش   

84پاییز   

 صص

تددددا  195

208 

 - - 

     نام  علوم اجتماعی؟  گئورک زیمل کالنشهر و حیات ذهنی 4

     نام  علوم اجتماعی  گئورک زیمل ویرانه 5
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 انسان در مواجهه با آکادمى و علوم انسانى

 سخنرانى در نشست آکادمى علوم انسانى

 ه براى زیرکنسانى احقیقتش فکر کردم بیایم از این نیم ساعتى که سهم من است، استفاده کنم نه براى صحبت از آکادمى علوم 

رد که ش خواهم کن کار تالبراى ای. علوم انسانى بپردازمو به پرسش هاى انسان در مواجهه اش با آکادمى و . سئوال بردن این عنوان

این . مداشته باش اره اىبا مجزا کردن این معادله دومجهولى که آکادمى است و علوم انسانى، به محدودیت ها و مسائل هر کدام اش

 ئوال به دوسین دو ابا طرح  دانش دانشگاه چیست؟ و انسان علوم انسانى کدام است؟: مسائل را مى توان در دو سئوال مطرح کرد

لیل مسئله تق: مدو. آمد مسئله آزادى و استقالل دانش که با نهادى شدن علم در دانشگاه به وجود: نخست: مسئله اشاره خواهم کرد

 .گرایى و وحدت علوم انسانى که با اهمیت یافتن علم، تجزیه شدن علوم و متکثر شدن روش ها طرح شد

 .ن انسانى با دانش دانشگاه و هم نهاد دانشگاه استاولین مواجهه، مواجهه م

از طرف دیگر یک نهاد است، با . دانشگاه موقعیت دوگانه دارد، از طرفى محل جست وجوى دانش، جست وجوگرى و پژوهش است

ى است، با یک مکان آموزش عال. یک نهاد دولتى است، با التزامش به سیاست هاى آموزشى حاکم. سلسله مراتب و بوروکراسى اش

محلى است که امتیازاتى را به دانشجو و دانش پژوه مى دهد، امتیازاتى چون مدرک، که جواز ورود به . منابع و متون درسى اش

دانش دانشگاهى تابع تقاضاى اجتماعى است، : با توجه به این شرایط، دانش دانشگاهى نیز ویژگى هایى مى یابد. بازار کار است

دانش دانشگاهى، دانشى محافظه کار است، . ماتیسم بوروکراتیک، تابع سیاست هاى دولتى و مقید به بازار کارگرفتار در چنبره اتو

متونى که مشروعیت علمى یافته اند و مهر اعتبارى آکادمى را دارند، دانشى تحلیلى و تجربى که . وابسته به سنت و متون آموزشى

گانه دانشگاه، هم به عنوان محل جست وجوى دانش و هم یک نهاد بوروکراتیک با این موقعیت دو. اغلب از توصیف فراتر نمى رود

دانش اما در آزادى و استقالل است که شکوفا مى . قید و بندهایش، باعث مى شود که دانش دانشگاهى دانشى مقید و وابسته باشد

ه الزمه جست وجوگرى است، مکان هاى دیگرى را در نتیجه، براى رهایى از این قیود، براى تامین آزادى و استقالل خود ک. شود

یا ناگزیر قید آکادمى را مى زند و از دانشگاه خارج مى شود و یا پژوهش . خارج از دانشگاه و یا در حاشیه آن جست وجو مى کند

یگرى قدم به عرصه مى خود را در خارج از دانشگاه دنبال مى کند و از این رو است که مى بینیم، در کنار انسان دانشگاهى، چهره د

روشنفکرى که عرضه دانشش تابع تقاضاى . چهره روشنفکر: گذارد و رسانه ها، انتشاراتى ها و مراکز دیگرى را انتخاب مى کند

روشنفکرى که مى خواهد خارج از قیود بوروکراتیک و سیاست هاى تعیین . روشنفکرى که سرفصل نمى پذیرد. اجتماعى نیست

روشنفکرى که خاک حاشیه دانشگاه را براى شکوفایى اندیشه اش و نوآورى حاصلخیزتر مى . ویسد و تولید کندشده بیندیشد، بن

نوآورى ها همواره در خارج از نهاد انجام مى گیرند و بعد که تعمیم یافتند و به ناگزیر تایید شدند، اجازه ورود به دانشگاه را . بیند

بى جهت نیست که بسیارى از مشارکت هاى عظیم در بسط و تعمیق معرفت انسانى، . ندمى یابند و به متون درسى تبدیل مى شو

همگى نمونه هایى از تامین نیاز آزادى ... کنت، مارکس، دایره المعارف دیدرو،. در خارج از دانشگاه انجام شده است و نه در درون آن

اندیشه هایى که در خارج از دانشگاه بارور شدند و . ت کم نداریمدانش در خارج از دانشگاه هستند و نمونه هاى بومى نیز از این دس

از این رو است که در دوره جدید، عمالً در کنار دانشگاه، مراکز پژوهشى و . یا براى بارورى خود به ناگزیر از دانشگاه خارج شدند
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اى نهاد دانشگاهى را ندارند و آزادى و آموزشى دیگرى به موازات آن در متن جامعه به وجود آمده اند، مراکزى که محدودیت ه

 .استقالل دانش را به معناى عام آن تامین مى کنند

. ىامعه انسانسان و جزمین یعنى ان. به گفته ارسطو، سقراط فلسفه را از آسمان به زمین آورد. دومین مسئله، علوم انسانى است

وضوع اصلى ود از مجهل و غفلت خ. نش یعنى آگاهى به جهل خودیادآور شد که دا. سقراط یادآور شد که مسئله اصلى، انسان است

مل بر سر تا. ر گرفتسفه قرابه این ترتیب از زمان او به بعد، انسان و تجمع انسانى موضوع فل. که همان انسان و مسائل انسانى است

ه بعد، علوم انسانى تدریجاً از ب ۱۹از قرن . تمسائل انسانى، در ابعاد اجتماعى و روانشناسانه اش در آغاز در کادر فلسفه قرار مى گرف

عیین تلوم زیستى لگوى عافلسفه جدا شدند و به عنوان یک علم و براى یافتن جایگاهى علمى، متدهاى خاص خود را نیز با الهام از 

هر . ردندکرا طى  با جدایى از فلسفه، علوم انسانى، همچون علوم طبیعى، روند پرشتاب تقسیم و تکثیر و تخصصى شدن. کردند

 امعه شناسىشخصاً جاگر در آغاز علوم انسانى م. رشته اى به گرایشات جزیى دیگرى تقسیم شد و هر گرایشى به گرایشات دیگرى

باز به  عد هر کدامبتند و به آن پیوس...و روانشناسى بود، بعدها انسان شناسى، مردم شناسى، تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، زبانشناسى 

روش  ا، تعددنتیجه این تقسیم تخصص ها، و تکثر گرایش ه. ى تقسیم شد، گرایشات دیگرى و موضوعات خاص دیگرىشعب دیگر

م تمامیت خود را فه غاز کارتا به آنجا که امروز، هر کدام از علوم انسانى که در دانشگاه تدریس مى شوند، علومى که در آ. ها بود

اره پنسانى تکه انسانى، با این وصف، انسان علوم ا. را موضوع کار خود قرار مى دهند انسان مى دانستند، تنها یک بخش از انسان

سان دراز ناسى؟ انانسان روانش. انسان جامعه شناسى؟ انسان بیدار و فعال و اجتماعى: انسانى تجزیه شده و تقسیم شده. است

سان انسان ان. ذشتهگن تاریخ؟ انسان گذشته هایى که انسا. انسان اقتصاد؟ انسان مولد، تولید کننده. کشیده روى تخت آنالیز

 .شناسى؟ انسانى دور و غریب

ا تمامیت مایانند اما مى نمهر کدام از علوم بر بخشى و پاره اى از این انسان تجزیه شده پرتو مى افکنند و گوشه اى از آن را به 

 ویند تقسیم در فرآ علوم انسانى. ان داستان فیل موالناهم. انسان، که با روشنایى عینیت مى یافت، دیگر موضوع کارشان نبود

ى مز دستش اعالم انسانى در یک جزء موضوع تخصص مى یافت و کل . تخصصى شدن خود، مبناى اصلى اش را، فراموش مى کرد

ود چرا بب ى کاذتخصص، باعث شد که دانش عملى بیابیم، دانش تخصصى پیدا کنیم، اما به قول سقراط این دانش دانش. گریخت

به . یمآگاه نبود هل خودجکه تنها توهم شناخت را به ما مى داد، چون اصل را که همان انسان است، فراموش کرده بودیم و دیگر به 

این روند  و در... ینق از داین ترتیب بود که دانشمند از سیاستمدار جدا شد و سیاستمدار از اقتصاددان و اقتصاد از اخالق و اخال

مى  را از دست یت خویشتفکیک، روندى که براى شناخت الزم بود اما براى فهم نیازمند بازترکیب مجدد بود، انسان تمامتجزیه و 

 .داد

ن از د که ناتوام مى کراین گرایش علوم انسانى را مته. در واکنش به این روند، در نیمه دوم قرن بیستم گرایش دیگرى شکل گرفت

زیى است جنسبى و  علمى که حقایقش. علم را ناتوان از دریافت کل واقعیت مى دانست. یش استدربرگرفتن انسان در تمامیت خو

سانى را یش علوم انین گراا. این گرایش علوم انسانى را تقلیل گرا مى دانست و ناکافى. و مدام در یافته هاى خود تجدیدنظر مى کند

 .تیکارادگماپژى هاى سیاسى اند، یا تمدنى، یا علمى و یا علومى که یا درگیر ایدئولو. به محافظه کارى متهم مى کرد
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ن مچنین انساله، و هبانسان عقالنى؟ . این گرایش دعوتى بود به بازترکیب علوم تجزیه و تقسیم شده براى ساخت تمامیت انسانى

م رویاهاى سانى و هقعیت انوا. انسان اجتماعى و هم انسان منزوى. انسان بیدار؟ آرى، و همچنین انسان به خواب رفته. تخیلى

یل ن را که تخیگر انسااین گرایش مى پرسید که آیا علوم انسانى حق دارد نیمه د. عقالنیت انسان و همچنین افسون هایش. انسان

 گیرد؟باو است، حافظه، خواب، خیال، اسطوره ها و اتوپیا هاى او است، با حکم غیرعلمى بودن طرد کند و ندیده 

د و کثر شده انروز متواهم چه نتیجه بگیرم؟ مى خواهم اشاره کنم به این واقعیت که اوالً مکان هاى دانش اماز این بحث مى خ

به دانش  د، بایددر نتیجه اگر آکادمى مى خواهد همچنان نهاد مشروعیت بخش دانش باش. دانش دیگر در انحصار آکادمى نیست

انى در روند علوم انس: دوماً. و از دور بسته تولید و بازتولید خود بیرون بیاید امکان و شرایط امکان آزادى و استقالل خود را بدهد

، اگر فاده نکنندان استتکثیر و تقسیم شاخه هاى دانش، اگر از همه عرصه ها و معرفت بشرى براى بازترکیب خود و بازگشت به انس

رقرار بست، رابطه اانسان  ها با ریشه که همان تمامیت وجودرویکردهاى مابین الرشته اى و فرارشته اى تقویت نشود، اگر این شاخه 

 .رود نکنند، انسان علوم انسانى در زیر چاقوى آنالیز علمى جان مى بازد و موضوع این علوم بالکل از دست مى

.. at 07:45 

 

 

 همچون خاطره و خیال: جامعه شناسی دین

 ۱383آبان . سخنرانی در دانشگاه تربیت معلم

ن دلیل که به ای نخست: جامعه شناسی دین به عنوان یک رشته ی علمی همواره از سه منظر و به سه دلیل مساله ساز بوده است

ان، در ر هر زمد. سیال است. مشخص و جامد نیستدین، به عنوان موضوع مورد مطالعه ی این گرایش در جامعه شناسی، مفهومی 

ضور داشته یافته و ح ه نمودهر دوره ای، در هر جامعه ای با نوع انسان و زمان تاریخی درآمیخته و هر بار به شکلی و در هیاتی تاز

 ی خدا، دینب، دین رادیان مبتنی بر وحی، دین طبیعی دوره ی روشنگری، ادیان جانشین ماکس وبر، دین بنهان، دین سکوال. است

ه متکثر کرد وواحد  بی شریعت،اصطالحاتی هستند که در حوزه ی جامعه شناسی دین بکار می روند و حوزه ی دین را که تا دیروز

خواهد  درن سختمدر نتیجه با رویکردی جامعه شناختی، تشخیص آنچه که دینی ست و آنچه که غیر دینی ست در جامعه ی . اند

 لیل که دینده این بدوم . یارهای مشخصی است که مرز میان بدیده ی دینی را با بدیده های غیر دینی روشن کندبود و محتاج مع

واره مشکل دین هم هر کسی در موردش موضعی دارد، اعتقادات و تعلقاتی دارد و در نتیجه مطالعه بر روی. مفهومی خنثی نیست

در  سبت دارد ومفهوم ن همه کس، به نوعی، با درجاتی با این. ازه و بکر نیستسوم به این دلیل که دین مفهومی ت. ساز بوده است

 .نتیجه سخن گفتن از دین هیچگاه تازگی نخواهد داشت

 

رعایت  "بی طرفی ارزشی "احتیاط از این جهت که در تحقیق علمی، . کرد "احتیاط "در نتیجه از هم اغاز در کار دین می بایست 

و این مساله یکی از مشکالت اساسی . ر سوال نرود و به یک متدین جانبدار یا بیدین غرض دار متهم نشدشود تا اعتبار تحقیق زی
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به گفته ی یک جامعه شناس فرانسوی، جامعه شناس دین همواره در خصوص اعتقادات دینی و یا غیر . جامعه شناسی دین است

در حالیکه جامعه شناس سیاسی و یا جامعه شناس روستایی  دینی خود و تعلقش به نهادهای دینی مورد سوال قرار می گیرد،

 .هیچگاه در مظان اتهام نیست که در خدمت قدرت سیاسی و یا در خدمت جامعه ی روستایی است

ز هر له ساز تر امسا  تهو در ایران این رش. با این توضیحات میبینیم که کار جامعه شناس دین اصوال کاری سخت و مساله ساز است

حوی نز دین، به ابرسش  ه این دلیل که دین در این جامعه با همه ی عرصه های واقعیت اجتماعی ما درهم امیخته و در نتیجهجا، ب

 .برسش از واقعیتیست که در ان زندگی میکنیم

ا در عاطفی رات و تعلق اصول اعتقادی  در یک جامعه ی علمی اما، جامعه ای که امر شناخت را بر اعتقاد مقدم می داند، می توان

حقیق انه برای ته شناسمدتی که به کار تحقیق و مطالعه اختصاص دارد، مورد تعلیق قرار داد و به دین به عنوان یک موضوع جامع

 .اولین وظیفه ی محقق است  اندیشید و در این کار، اولین قدم ساخت موضوع مورد بحث،به عنوان

 جیست؟ دین شناسی جامعه. ۱

ه ی در حیط کارکرد دین در جامعه ی بشریست و برداختن به ذات و حقیقت دین  فش مطالعه ی صور وجامعه شناسی دین هد

ناسی شجامعه  موضوع کار. در نتیجه جامعه شناس دین را نباید با متکلم و متاله و متخصص دین یکی بنداشت. تخصصش نیست

یقت لسفه به حقیات و فدر نتیجه اگر کالم و اله. ینداریستدین، مطالعه ی انواع زیست اجتماعی دین و اگر دقیقتا صحبت کنیم د

 -یا درستی وقانیت حیگانه و ذات دین توجه دارند، جامعه شناسی دین از این رویکرد ذات گرایانه فاصله می گیرد و بی آنکه 

 ت در جوامعحقیق ست ایننادرستی دین مورد نظرش باشد، به تحلیل جایگاه و کارکرداجتماعی آن و مطالعه ی انوع و اقسام زی

 .مختلف و در تاریخ بشر میبردازد

دن به ما توجه دات و دودر نتیجه اولین الزام جامعه شناس دین، اوال استقالل کار تحقیقی از اعتقادات و تعلقات شخصی خویش اس

ی متص به خود شکالی مخاهر زمینه و زمانه ای  در هر جامعه ای، در  دین. تعدد و تکثر حوزه ای که مورد مطالعه قرار داده است

 و متکثر میشود یشوند،یابد، اشکالی که متحول میشوند، تغییر شکل و صورت مییابند، با سنتها و ارزشها و آئین جوامع ترکیب م

 .تنوعی اجتماعی مییابد

در جامعه  نکه مااز طرفی مگر نه ای در این صورت سوال اینست که آیا میتوان از یک دین و از یک جامعه شناسی صحبت کرد؟

بع بلکه به ت شناسی شناسی گرایشات متفاوت و متعددی داریم؟ در نتیجه میتوان در کار فهم و مطالعه ی دین، نه از یک جامعه

ر دبت کرد و از سوی دیگر،آیا میتوان از جامعه شناسی یک دین صح. هانری دروش، از جامعه شناسی ها ی دین سخن گفت

ور اسی های امامعه شنبه تاسی از هانری دروش، از ج  ه ما در موقعیت تکثر ادیان زندگی میکنیم؟ در نتیجه می توان بازحالیک

 چرا امور دینی و نه ادیان؟. دینی سخن گفت

های  به یکی از مهمترین دغدغه  با توجه به این مالحظات، نام گزاری درست این رشته، از هم آغاز تکوین جامعه شناسی دین،

عنوان جامعه شناسی دین، که در آغاز برای نام گزاری این رشته بکار می رفت، در شرایط تکثر . جامعه شناسی تبدیل شده بود
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از سوی دیگر، از سالهای هفتاد . دینی که اغلب جوامع در آن بسر می بردند، زیر سوال رفت و به جامعه شناسی ادیان تغییر نام داد

ه های نوین دینی که در تعریف شناخته شده ی ادیان تاریخی قرار نمی گرفتند، دین که تا دیروز کلمه ی به بعد، با ظهور بدید

از این دوره به بعد، جامعه شناسان این گرایش از . واحدی بود که به مجموعه ی متکثری اطالق میشد، متکثر و مجزا شده بود

استفاده از این نام توجه دادن به تکثر و همچنین . ود استفاده کردندعنوان جامعه شناسی امر دینی برای نام گزاری رشته ی خ

با انتخاب درست نام این رشته، جامعه شناسان می کوشیدند بر استقالل این رشته . موقعیت تجزیه شده ی دین در عصر جدید بود

ا، به عنوان شرط آزادی تحقیق محقق، جدا از ر “استقالل رویکرد غیر دینی، به پدیده های دینی”دانشگاهی و به گفته گابریل لو برا 

 .هرگونه اعتقاد و تعلق فردی، و بر کسب استقاللِ این حوزهء معرفتی تاکید کنند

وز ما ما ؟ اما امر می گیرددین چیست؟ آیا تعریف ما از دین تنها ادیان ابراهیمی رادر بر. سوال بعدی اما برسش از معنای دین است

ک داد کردن یینی قلمدروبرو هستیم که در کادر ادیان تاریخی نمی گنجند، در این صورت معیار ما برای با بدیده های دینی ای 

 جریان چیست؟

 چیست؟ دین. 2

 

مواره این ان اما، هبا مروری به سرگذشت ادی. «بر روی این زمین جز ادیان چیزی جالب توجهی نیست» : بودلر جایی نوشته است

 اریخ، اسیرربانی تقدین خود چیست؟ ابهام و اغماضی که در این مفهوم به نظر بدیهی نهفته است، مفهومی سوال طرح میشود که 

یم، آنها رویم وببیننسان بخاطرات و تداعی ها، کنجکاومان میکند تا فراسوی همه ی این دیده ها و شنیده ها، به سراغ این همزاد ا

ود خین در ذهن دیفی از داشتند یا در برابرش شوریده اند و متهمش کردند، چه تعرکه به این مفهوم اندیشیده اند، بدان اعتقاد 

 .ریمبا می گذا "برج بابلی تعاریف مختلف از دین"داشته اند؟ با طرح این سوال، ما به تعبیر ایو المبر، به 

 دین چیست؟

از اعتقاد به خدا؟ اعتقاد به ماورالطبیعه؟ دین  خدا؟ اندیشه ی دین آیا همان اندیشه ی خداست؟ آیا میتوان گفت که دین عبارتست

فراسوی قلمرو حواس است؟ بس در این صورت می توان به تبع   آیا اعتقاد داشتن به وجود جهانی ماورای آنچه که هست و

دیان خارج دورکهیم برسید که آیینی چون آیین جین یا بودیسم که ادیان بزرگ هند هستند را آیا میبایست از حیطه ی مطالعات ا

نمود؟ جامعه؟ دین آیا عبارتست از مجموع اعتقادات و آداب و احکام اجتماعی؟ در این حال، بس دینداری های فردی و خصوصی 

را چه بنامیم؟ دینداریهایی که تجلی و نمود اجتماعی ندارند و در نهاد و تجمعی تبلور نمی یابند؟ دینداریهای بی شریعت و بی 

دین آیا عبارتست از ایمان و امید انسان به آینده ای باز و افقی گشوده؟ در این صورت ادیانی که از یک  مومن؟. آئین و احکام

ارتدکسی رسمی برخوردارند، در یک قدرت سیاسی متصلب شده اند و امید هرگونه تغییری تنها با کنار گذاشتن آنها متحقق 

باسخ ما به بزرگترین معمای زندگی          مرگ؟ دین آیا به گفته ی  ؟میشود، چگونه میتوانند جلوه ی امید باشند و داعی تحول

انسانست؟ آیا دین اعتقاد به آخرت است؟ در این صورت در دنیا و در زندگی دنیوی به چه کارمان خواهد آمد؟ زندگی؟ دین آیا 
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دنیوی ست؟ در این صورت چه  فلسفه ی حیات است؟ آئین و اخالق زندگی ست؟ آیا به گفته ی ماکس وبر معطوف به حیات

  تفاوتی با دیگر ایدئولوژیهایی که در باسخ به نیازهای دنیوی ما شکل گرفته اند، خواهد داشت؟

 .فالسفه، متکلمین، جامعه شناسان، روانشناسان، هر کدام با رویکردی متفاوت به این سواالت باسخ میدهند

 یست از همهاره خورده گدر ذهن ما متبادر میشود، کالف درهم و « مفهوم دین »با تامل بر این سواالت، در مییابیم که آنچه از 

 دید که هر م بعدیرنگ و از همه جنس، که در قدم نخست می بایست رشته هایش را با وسواس و حوصله از هم جدا نمود و در گا

    .دز دین ارائه داده انسنتی، هر جامعه ای با این رشته ها چه نوع دینداری ای برورده اند و چه تعریفی ا

م و بحث را د را بسازیبحث خو اما برای اینکه بتوانیم موضوع. در اینجا امکان اشاره به اهم تعاریفی که از دین ارائه شده است نیست

دین  ". ر میدهیمود قراخبیش ببریم، تعریفی را که وجه عامتر و مورد قبولتری در جامعه شناسی امر دینی یافته است، معیار کار 

... ربادت، شعائمچون عهعبارتست از سیستم اعتقادات و اعمالی مربوط به واقعیتهای فراتجربی انسان که از خالل اشکالی سمبلیک 

به امر  ال، اعتقادات، اعماعتقاد: در این تعریف چهار رکن دین از هم تفکیک نابذیرند. "نمود مییابد و صورتی اجتماعی بیدا میکند

نجر اد مهتشکل و یا ن اعتقاد به امر استعالیی ای که در آیینی نمود مییابد و به تکوین یک اجتماع،. شکلی جمعیاستعالیی و ت

 ."میشود

ن مطلب موضوع ای. ده انددر برداختن به این موضوع، هر کدام از جامعه شناسان دریچه ی ورودی یافته اند و رویکردی را اتخاذ کر

ورت بندی ص "دین برای خیال "و دومی تحت عنوان  "دین برای حافظه"اولی تحت عنوان  مشخصا معرفی دو رویکرد است که

لف ی دروش، موه و هانردین برای حافظ: دو جامعه شناس مورد نظر در این بحث، استادم دانیل ارویه له ژه، مولف کتاب. شده است

می، یست و دواجتماعی، حافظه ی جمعی و تبار تاریخ اولی محور تحقیق و مطالعه اش سنت. جامعه شناسی امید است: کتاب

ر می ار خود قرااساس ک اولی تعریف دین را با ارجاع به گذشته آغاز میکند و دومی نگاه به آینده را. جامعه شناس اتوبی ها ست

 .اولی سنت تاریخی را مد نظر قرار میدهد و دومی تخیل سازنده ی تاریخ را مبنا می گیرد. دهد

نچه که آمعی و جنتخاب این دو رویکرد در جامعه شناسی دین، ضرورت تاکید بر آنچه که موریس هالبواکس، حافظه ی معیار ا

حران جوامع ب  هجوامع مدرن ک  .میخواند، در جامعه ی مدرن امروز است "آرمان بردازی و اندیشه بردازی جمعی  "دورکهیم 

اها و یی، با رویاقع گراوده ی خود را در گسست با گذشته بنا می کنند و به نام جوامعی که آین. حافظه و جوامع خال اتوبی هستند

یته مدرن. شود اخته میجوامعی که تاریخ در انها به بایان رسیده و آینده در روزمرگی خود س  .آرمان ای خود فاصله گرفته اند

ت یک باف اخت یک حافظه ی جمعی و ایجاددر نتیجه دین در این جوامع نقش خود را برای س. ریز استپجهانی بدون سور

 مچون امید،ود را ه، کارکرد خ"بزرگترین اتوبی "اجتماعی از دست داده است و در عین حال دین به گفته ی گرامشی، به عنوان 

 .چشم انداز و افق آینده نیز دیگر ایفا نمیکند

 خیال؟ و حافظه. 3
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هره های ، یکی از چ“ادیان آرشیو علوم اجتماعی”در علوم اجتماعی و سردبیرماهنامه  دانیل ارویو له ژه، استاد موسسه تتبعات عالی

رار قعه خویش را موضوع مطال“ باور مذهبی مدرن”شاخص جامعه شناسی دینی در فرانسه است که تحلیل ساختار و دینامیسم 

تئوری  "  عاتشکه محور بنیانگذار مطال  ست( CEIFR) "مرکز مطالعات مابین الرشته ای امور دینی"وی مسئول . داده است

نبش های ج” چه که آشنایی با نمود های مذهبی مدرنیته که مشخصا از دهه هفتاد به بعد، با ظهور آن. است "مدرنیته ی دینی

ی در که برخ جنبشهایی. نامیده شده، گسترش بی سابقه یافته اند، موضوع کار این گرایش جامعه شناسی است“ جدید مذهبی

یب جزیه و ترکر حال تدامر دینی مدام . یجه روند مدرنیزاسیون و برخی در واکنش به ارتدکسی رسمی مدرنیته، ارزیابی میکنندنت

 .دوباره است

تحلیل  در. ستایکی از سواالت مطرح در این حوزه، تحلیل فرایندیست که در طی آن مدرنیته خود بوجودآورنده ی دین شده 

 ی سوق دادهسم عرفن همه ی عالئم هویتی در تمدن اگنوستیک جدید، مردم را به سمت یک نوع اومانیدانیل ارویو له زه، بحرا

 هویت. ستاتکیه بر یک ایدئولوژی مشخص و بی شورمندی شکل گرفته   خاموش، بی  است و این سمت گیری جدید، به نحوی

ر در یین گذاآاز همه ی . معنای خود را میسازد هر کسی سیستم. دینی در جوامع مدرن، چند تکه، فردی و ترکیبی شده است

عایت و اکثرا ر ار استزندگی یک اروبایی، که عمدتا عبارتند از غسل تعمید، جشن تکلیف، ازدوج، تنها آئیینی که همچنان بر قر

برای انسان گ ارند، چون مرپفرانسویها امواتشان را بر اساس آئین مذهبی به خاک می س %70. میکنند، خاکسباری مذهبیست

ه، غسل ز یکشنببا مطالعه ی شاخصهایی چون ازدواج مذهبی، شرکت در مراسم رو  .مدرن بیش از هر چیز عصیان برانگیز است

متر، این  ژاک. ن ی گویدسخ  "بایان تمدن کلیسایی "و   کاتولیسیسم "ایان یک جهانپ "دانیل ارویو له زه، از ... تعمید، اعتراف

ی، کالن معان تم هایسیس. فا بحران دین بلکه بحران همه ی سیستم های ارتدکسی و اعتباری ارزیابی میکندشرایط جدید را نه صر

ی ت و دیندارعتقادااادیان نهادینه، سنت های تاریخی مقتدر، مرجعیت های فکری شکننده شده اند و هر کسی اعتبار و مشروعیت 

ا رن استقالل شامبیو انسان عصر مدرن به قول. ه بدان متعلق است میگیرداش را نه با تکی بر این مراجع که از جمع و گروهی ک

ینه ی خود نقش دیر در این شرایط، سنت دیگر. این شاخص جوامع قرن بیستم است. انتخاب کرد و حاال نا امنی را متحمل میشود

امعه نداری در جب جدید دیدو جهره، شاخص تیاز نظر وی،  و دین به عنوان. را در انتقال میراث و حافظه به نسل بعد ایفا نمی کند

 ینی به دیننکه از دآزائر که به جستجوی حقیقت از حرمی به حرم دیگر می رود و گرونده به معنای . زائر و گرونده: ی مدرنند

، حرکت و ه، جستجودر هر دو چهر. این دو چهره، نمونه ی آرمانی دو چهره ی مدرنیته ی دینی در عصر جدیدند. دیگری میگرود

 .تغییر شاخصند

 .ا اینستمساله ی اصلی م. بنیاد کردن اخالق و ایجاد یک ایین اجتماعی ست. مساله ی امروز دین، مساله ی معناست

 ی تهیه در ما کار مرجع کتاب، این ی نویسنده با مصاحبه و  ساخت، منتشر ،۱۹۹3 سال در که کتابی عنوان ،“حافظه برای دین، ”

 .است  نامه معرفی این

شکلی از اعتقاد است که شاخصه آن، اتکا بر ”از نظر وی، دین . در ین کتاب ارویو له ژه، به تعریف دین همچون حافظه میبردازد

و موضوع کار جامعه شناسی امر دینی، نه مطالعه ی اعتقادات مردم و توجه به “ .اقتدار مشروعیت بخش یک سنت و یک تبار است

مردم چگونه اعتقاد دارند؟ اساس کار جامعه . آنهاست“ چگونگی”اعتقادات به چه کاری می آیند، بلکه تنها تحلیل این که این 



217 

 

از نظر وی، اعتقادات تا آنجا که به یک سنت ارجاع میدهند، اعتقاداتی مذهبی هستند و از . شناسی امر دینی از نظر نویسنده ست

می بینند و تنها به عنوان مجموعه اعتقادی مورد توجه قرار می گیرند، دیگر، از منظر  انجا که خود را از ارجاع به سنت بی نیاز

در توضیح این دیدگاه، ارویو له ژه به دو پروژه اشاره . جامعه شناسی، به عنوان اعتقادات مذهبی مورد مطالعه قرار نمی گیرند

، از نظر ارویو له ژه، در این پروژه، از منظر جامعه . دنخست تبدیل مسیحیت به یک فلسفه اخالق، که پروژه کانت بو: میکند

. چرا که پیوست به این اخالق، مشروعیت خود را از آگاهی و انتخاب سوژه می گیرد. شناسانه، ما دیگر با امر مذهبی روبرو نیستیم

گاهم و این ارزشها با من سوژه ای که میگوید من مسیحیت را همچون یک فلسفه اخالق می پذیرم چون یک سوژه خودمختار و آ

صرف وجود لفظ مسیحیت به این اعتقادات صبغه ای . از نظر موی در اینجا، ما با سوژه مذهبی روبرو نیستیم. سازگاری دارند

کانت، خروج از دین است چرا که آنچه “ دین در محدوده عقل” .به مسیحیت است“ غیر مذهبی” مذهبی نمیدهد و این رویکردی 

تقادی مشروعیت می بخشد، ارجاع به تبار اعتقادیستو سبس در وجه هگلی آن، میتوانید از مسیحیت، ایدئولوژی که به امر اع

، مسیحیت دیگر (فلسفه اخالق کانت و ایدئولوژی محرومین هگل) در این هر دو شکل . محرومین بسازید و یک ایدئولوژی سیاسی

، “همچنانکه پدرانم اعتقاد داشتند، من هم معتقدم»وقتی میگویید، . یابد کارکردی مذهبی ندارد و بر اساس دیگری، مشروعیت می

من فکر میکنم که این یا آن ارزش مذهبی امروز میتوانند مبانی “ و وقتی میگوئید که . این یک صورت بندی مذهبی اعتقادات است

چرا که قبول این یا آن . خالقی قرار می گیرید، شما دیگر نه در حوزه مذهبی که در حوزه فلسفی ا“ جهانی برای کل بشریت باشند

 “.ارزش، نه به عنوان تداوم اعتقادی بلکه در محدوده عقلی و انتخاب فردی قرار می گیرد

وم ش نوعی تداعیت بخدر نتیجه، دینی یا غیر دینی خواندن یک امر اعتقادی بستگی به ارجاع و یا عدم ارجاعش به اقتدار مشرو

 .چرا که در این منظر دینداری نه یک معنا بلکه یک نوع اعتقاد داشتن است. دی داردتاریخی و تبار اعتقا

 چند بر را خود شناسی امعهج ژه، له ارویو میداند، نیاز بی یی ماورا و ذات هرگونه به استناد از را خود که دین، از تعریفی چنین با 

 .میکند بنا اعتقاد، این “سنت” :کلیدی واژهء

افظه ه آیندهء حا مسئلریخی و تبار اعتقادی را، سنگ زیر بنای تعریف خود از دین، قرار دهیم، عمال آیندهء دین، باگر سنت تا

یپندارد، تقادی مچرا که از زمانی که فردی یا گروهی، خود را همچون عضوی از یک خانوادهء بزرگ اع. جمعی پیوند می خورد

ز الیکه یکی احدر . داطرات و میراثی که وی خود را موظف به انتقال آنها میدانخاطرات مشترکی را با دیگران تقسیم میکند، خ

زتولید که با با ، جوامعی“جوامع حافظه”شناخته میشوند در این است که دیگر “ جوامع تحول” وجوه شاخص جوامع مدرن که به 

 .میراث گذشته خود شاخص شده و بر این اساس نظام می یابند، نیستند

ی  م حافظهآینده ی دین در گروی تثبیت و تداو. ست که مساله ی آینده ی دین در جوامع مدرن مطرح میشودو از اینجا

 .جمعیست و دین مشخصا در تداوم یک تبار معنا مییابد

 .هانری دروش، متاله و کشیش دومنیکن است. در کنار این رویکرد، رویکرد دیگری به کارکرد دین همچون تخیل سازنده توجه دارد

در آثار وی دین . از خرقه ی کشیشی درامد و جامعه شناس دین شد. در بوجودآوردن جریاناتی چون کشیشهای کارگر فعال بود

جامعه شناسی تخیل، رویکرد . هانری دروش، جامعه شناس تخیل است. بیش از هر چیز یک بیمان، یک بروژه، و اتوبی است
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شصت میالدی در شرایط بن بست بوزیتیویسم و افسون زدایی از عقالنیت مدرن  جدیدی در جامعه شناسیست که از اواخر سالهای

در این رویکرد جدید به نقش سازنده ی تخیل در زندگی اجتماعی مردم، . بوجود آمد و به عنوان چرخشی بسا تجربی شناخته شد

 .توجه میشود... و کارکرد سمبلها، رویاها، اساطیر و اتوپی

. ستز دین ااتمثیل طناب که خود بدان استناد میکند، نشانگر درک وی . جامعه شناس امید است دروش جامعه شناس تخیل،

جه استعالیی ین تمثیل، ودر ا. دطنابی که به جایی در آسمانها گیر میکند و انسان از آن باال می رو. طنابی که انسان به هوا میاندازد

 .ستعیت انسانیو موق ا خدا، یک امید، یک راه و یک فراتر رفتن از شرایطدین مورد توجه قرار میگیرد و دین رابطه ی انسان ب

ه بعمودی ان  الیی وارویو له ژه به واقعیت اجتماعی دین میاندیشد، به وجه افقی دین همچون بنیان سنت و دروش به وجه استع

 .اولین کارکرد مشروعیت بخش دارد، دومی موجب تحول میشود. عنوان نافی سنت

ا دین جامعه ی م مروز درابه خواهیم قرائت این دو تعریف را از فیلترهای ملی و تاریخی خود بگذرانیم، متوجه میشویم که اگر ما 

عالیی ین امر استارکرد ددر حالیکه بزرگترین ک. بیشتر با اعتقادات و اعمال و نهاد سیاست و دین بیوند خورده و متصلب شده است

جه و. بیک دینوجه اتو با فعال کردن. باید دینامیسم دین را با تقویت تخیل دوباره فعال کنیم ما. و گشودن افق های جدید است

دودنش از بار مفهوم و ز زسازی اینو اینکار با ترمیم و با. با تخیل سازنده ی دین. با دین سازنده ی رویاها. آرمانی و نو گرایانه ی آن

 .با اتصالش به اسمان. رگرداندنبا معصومیت ان دواره ب. سنت و تاریخ ممکن است

عکس ه ی ما بالر جامعداگر ما به خواهیم قرائت این دو تعریف را از فیلترهای ملی و تاریخی خود بگذرانیم، متوجه میشویم که 

ن بسیار ای و. کنندمستحکم می بافت اجتماعی را. آیین میسازند. این حافظه ها، تبار ایجاد میکنند. تداوم دارند. حافظه ها زنده اند

ا گزینشی ادارند؟ آیایا وف دین در اینجا کارکرد حافظه ی خود را ایفا میکند اما؟ این حافظه آیا وفادار است؟ حافظه ها. خوب است

 مروز ما همه آیا ابرسش ما از جامعه شناسی دین همچون حافظه اینست ک. نیستند؟ آیا مدام ساخته نمی شوند؟ مشکل ما اینست

ا دارد؟ خودش ر یتکه تکه شدن و تکثر را در حافظه ی جمعی خودمان نمیبینیم؟ مگر نه اینکه هر کسی حافظه همین بدیده ی 

یک . جازافظه ی مما یک حافظه ی رسمی داریم، یک ح. تاریخ را من جور دیگری روایت میکنم. حافظه ی من با شما فرق میکند

 .ده ها، حاکمین و محکومین یکی نیستحافظه ی برنده ها و بازن. حافظه ی آلترناتیو و بدیل

. ی ایفا نمیکندگترین اتوبی، بزرو اما خیال، امید، اتوبی؟ در جامعه ی ما، دین کارکرد خود را به عنوان امید، به عنوان به قول گرامش

ا تحقق یت امروز ماز واقع مینی: گودن میگوید. بلکه به عنوان تخیل سازنده. سر کار گذاشتن. خیاالت. اتوبی نه به عنوان ناکجا آباد

ا دین را اگر م. کندیجاد میااما اتوبی، خیال، امید، اگر در تحقق خود متوقف شود، متصلب میشود و انجماد . اتوبی های دیروز بودند

ن دیین دیگر دشویه،  اگر تنها کارکرد مشروعیت بخش برایش قائل. با واقعیت یکی کنیم، هرگونه چشم انداز امیدی را می بندیم

همین که  بارتست ازاگر بگوییم دین ع. من برای اسالم آرزوی گشایش میکنم: ژاک برک، جامعه شناس اسالم میگوید. امید نیست

 .در این صورت بویایی و حرکت را از دین میگیریم. هست

 :برسش ما از تخیل سازنده، از اتوبی، از امید اینست
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 امید، اینکه هن مگر. ژوناس .۱۹7۹مسئولیت از برسش. 3 دورکهیم .واقعیت و آرمان از برسش. 2 دروش .آرمان تحقق از برسش. ۱

 نیست ما تصور ی زهاندا و حد در هیچگاه مییابد، مصداق که مفهومی شود، تبدیل واقعیت به که رویایی میشود، متحقق وقتی اتوبی

 به دعوت از یتوانم نام چه به بس دروغ؟ معشوقها و راستند ها عشق شریعتی قول به اینکه نه مگر میشود؟ مبدل کابوس به اغلب و

 مگر داد؟ باسخ دعوت این به میتوان نام چه به .است مدرن عصر در مذهب جدید دعوت اتوبی :میگویند امروزه کرد؟ صحبت اتوبی

 واقعیت خدمت در مانآر :گوید نمی دورکهیم مگر .امیدی نا نشدیم؟ روبرو شکست با بار هر مگر و نرفتیم اتوبی تحقق دنبال به ما

 قرار رمانآ خدمت در معیاری همچون تواند نمی است سودمند واقعیت برای آنچه بنابراین .است خویش خدمت در بلکه نیست،

 نمیدهد؟ قرار امید برابر در را مسئولیت اصل ژوناس مگر و .گیرد

رنست برانگیز ا ر جنجالاین سه گانه با اث. گانه ی امید انتشار یافت در نیمه دوم قرن بیستم، بس از تحقق اتوبی کمونیسم، سه

ا به واکنش راثری که سه حوزه ی فکری . آغاز شد ۱۹55در سال « اصل امید»بلوخ، فیلسوف و مورخ مارکسیست تحت عنوان 

تاخر و کسیسم مویسم درماربلوخ با تکیه بر آثار جوانی مارکس و کمونیسم اتوپیک به نقد پوزیتی. نخست مارکسیزم. خواند

نها نظر دای آسمابلوخ با نقد مسیحیت رسمی، که به خ. سپس دین. دگماتیسم و توتالیتاریسم درکمونیسم تحقق یافته پرداخت

ب تانسیل مذهپد، به داشت و انسان را به صبر و تصلیب در دنیا فرا میخواند، مذهبی که به گفته ی بلوخ به امید خیانت میکر

 لوخ امید راب. اریخو سپس فلسفه ت. ای سفر خروج و انسان دنیوی که دین را برای تغییردنیا می خواست، اشاره کردمعترض، خد

مکن ینده های مسوی آ اصل محرک تاریخ میدانست که بی وجود آن نه استثمار سرمایه و نه استبداد قدرت نمیتوانند انسان را به

 ۱۹64ر سال دانست که دمان، پاستور پروتستان را میتوان دومین اثر سه گانه ی امید اثر یورگن مولت« الهیات امید». پیش برند

صوصی کردن خک و با این کتاب اولین گفتگوی الهیات مسیحی با مارکسیزم بود که در مخالفت با الهیات متافیزی. انتشار یافت

 ایمانی در مچنانکههز نظر مولتمان الهیات مسیحی ا. ایمان، مسیحیت را به تعهد اجتماعی و سیاسی در این دنیا فرا میخواند

خ و هان، تاریالهیات به تفسیری دیگر از ج» : وی با ارجاع به سخن مارکس در خصوص فلسفه نوشت. جستجوی خرد نیز باشد

  «.شرایط انسانی بسنده نمیکند، بلکه می کوشد تا زمان تحول نهایین الهی، این شرایط را تغییر دهد

 .یافت انتشار ۱۹73 سال در که است گانه سه این اثر آخرین ،«امید شناسی جامعه»

ن جامعه ه عنوابنخست . جامعه شناسی دین همچون خیال، همچون اتوبی، همچون امید، ما را به دو عنوان به مشارکت میخواند

به ماست  ه متعلقکساخت این بنایی شناس، و سپس به عنوان شهروند، به عنوان شهروندی که میخواهد بسازد و آباد کند و در 

. حقق کنیمامعه متدر اینجا وظیفه ی ماست که دین را بشتوانه ی همه ی ارزشهایی قرار دهیم که میخوایم در ج. مشارکت کند

ل عقایدش ل، اصوتنها راه تجدد، تحول و توسعه ی اجتماعی، پشتوانه کردن مذهب راستین مردمیست، مذهبی که به گفته ی هگ

زادی گام دست آ یست مبتنی بر خرد عمومی، تخیل، دل و احساس بنا شود و برای استخراج و تغذیه اصول خویش ، دست درمیبا

 .نهد
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. 24ماره ش. ی ایرانخبرنامه انجمن جامعه شناس. گروه جامعه شناسی دین. ای از سخنرانی در انجمن جامعه شناسی ایرانچکیده

 .۱385خرداد  27شنبه، . فصل نو ۱385فروردین 

جماع ا. افته اندیای دست  ظاهرا به اجماع اعالن نشده رداخته اند،پآنها که به حوزه ی دین و دینداری  نخبگان فکری جامعه ی ما،

یته، یون، الئیسالریزاسمدرنیته، سکو: بر سر اهم مسائل فکری که امروزه در حوزه ی دین و دینداری، جامعه ما با آن درگیر است

م ا بر سر اهتضاد اممو گاه مواضع البته متفاوت است ... روشنفکری دینی و غیر دینی، هرمنوتیک، الهیات انتقادی و کالم جدید

 .مسائل، ظاهرا تردیدی نیست

ب یانش اغلیک غایب خاموش که نمی تواند سهم خود را بگیرد و سخنگو. یک غایب. در این میان اما، یک جای خالی هست

غلب خود را انوع،  می گوییم سخنگویان، به این دلیل که نخبگان فکری جامعه از همه. فراموشش می کنند و آن عامه ی مردمند

نمی  یشان راحرفها. متن مردمی که صدایشان به گوشمان نمی رسد چون سخنران نیستند. سخنگوی مردم می دانند، متن مردم

دین . ی می نامندن خاموشنوشته هایشان را نمی خوانیم، چون نویسنده نیستند و از این رو دین عامه را، دی. شنویم، چون خاموشند

 .(دروش. ونپردو). اجتماع پنهانخاموش 

ه شنفکران دهیکه رودر حال. در نگاهی سریع به دو دوره ی گفتمان روشنفکری اما، این چرخش از متن مردم به حاشیه آشکار است

جتماعی، ادر اسالم، مسلمان  ، محرمات(شریعتی) نیایش، عاشورا داخته اند، مباحثی چون انتظار،پر،که به حوزه ی دین 40-50

ار احث خود قرت، موضوع مبکه جلوه هایی از حیات دینی مردم اس..  را نیز، (آل احمد)، حج (بازرگان)ز روحانیت، انتظارات مردم ا

ود قرار زه ی کار خرا حو دادند و تحول در دینداری عامه، از مهمترین دغدغه هایشان بود، روشنفکران امروز ما، دینداری عالمانه

 .داده اند

مان محدود زران آن روشنفک. یکی از این دالیل شاید، توضیحی کمی باشد. کاوش علتهای متفاوتیست تحلیل این واقعیت، نیاز به

. ه بودن متن جامعساله شامهنوز نیازمند مردم بودند و . بودند وناگزیر از اینکه مخاطبین خود را از میان همین مردم جستجو کنند

ان نخبگ. فتنددم می گرهایشان را از حیات اجتماعی مر می کردند، حساسیتدر نتیجه علی رغم اینکه از اندیشه های جهانی تغذیه 

با هم . ندبسیار... لگ و شکفکری اما امروز، به یمن ارتباطات، روزنامه ها، انتشارات، تکنولوژی های نوین، دانشگاههای از همه رن

ر و به بازا ی کنندمرا در روزنامه ها منتشر  گفتگو می کنند، جدل می کنند، یکدیگر را دعوت می کنند و مباحث بی شمار خود

ش، چنان ادرونی  در نتیجه یک جامعه نخبگان بوجود آمده است که بی نیاز از متن جامعه است و گفتگوهای. کتاب می فرستند

 .ودش یوش مگاه فرام باال گرفته است که کم کم از متن جدا شده و درگیر مباحث با خود است و در این هیاهوی فکری، ثقل بحث،



221 

 

دید ترین جکی از یاما امروزه این بحث قدیمی که همان دینداری عامه است، دوباره دارد طرح می شود و این بحث قدیمی، به 

مچنین هبی و هآنقدر جدید که حتی به روزنامه ها هم کشیده شد و برخی از مراجع و مدرسین مذ. مباحث روز بدل شده است

م ک شدن مراسبا نزدی هشدار دادند و... ستی و مدحپرباورهای عامیانه، خرافه و جادو و شمایل  روشنفکران نیز، در برابر رشد

سته ی مدار ب در نتیجه شاید ضرورت داشته باشد که این. مذهبی عاشورا تاسوعا، این هشدارها اهمیت بیشتری یافته است

 .وجهی مجدد داشته باشیمروشنفکری را کمی باز کنیم و به زیست اجتماعی و حیات فکری مردم، ت

و در همه ی رشته  رح شدمیالدی مشخصا در فرانسه و ایتالیا ط 60در حوزه ی علوم انسانی، تحقیقات بر روی دین عامه از سالهای 

ره تبلیغات، سینما، هنرمندانی که تصاویر روزم. مربوط به همین دوره بود POP Artآرت  پاپدر هنر . ها کم و بیش بوجود آمد

نر، هدرنیسم در مر اوج د. تلویزیونی را از جامعه گرفتند، به اثر هنری تبدیل کردند و به شاخص ترین گالری های هنری فرستادند

نری ه، جامعه ی گان بودست که همواره مورد تحقیر نخبپاین بازگشت به فیگوراسیون ساده و عامیانه و توجه به واقعیت روزمره و 

وران به همین د یز مربوطن ...زندگی روزمره در جامعه شناسی، آنال در تاریخ، فولکلور در علوم اجتماعی توجه به . ریز کردپراسور

 .است

دین و  ید جامعه شناسیموقعیت جد -: این گرایش، تحت تاثیر عواملی بود که از آن میان، چند عامل اهمیت بیشتری دارند

صوص دین ل در خژوهش های مفصپناسان دین را دعوت می کرد تا به جای تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده بود و جامعه ش

 که در. II ای واتیکاناصالحات مذهبی در شور -و علوم دینی، دین زیست شده ی متن مردم را موضوع مطالعه ی خود قرار دهند، 

اهای مسیحی و سالهای شصت میالدی با هدف مدرنیزاسیون کلیسای کاتولیک، گشایش کلیسا به سوی دیگر کلیس

، و تاریخ خرد ( infra-histoire)، و تاریخ جدید، فرو تاریخ (Annales)ظهور مکتب آنال  -انجام شد، (oecumunisme)تقریب

 (micro-histoire ) و روانشناسی اعماق(psychologie des profondeurs )نشناسی فروید که در نتیجه ی دستاوردهای روا

ه بجتماعی را ان علوم ردازاپنهان انسان و ناخودآگاه فردی و اجتماعی معطوف کرد و نظریه پاعماق  و یونگ بود و توجهات را به

 .سمت آنچه که ژیلبرت دوران جامعه شناسی اعماق خواند، دعوت می کرد

و ه جامع)یتحت تاثیر این عوامل، جلسات و برنامه های بسیاری در خصوص دین عامه برگزار شد و تاریخ، علوم اجتماع

دین عامه  .عامه بود از دین اولین گام در این حوزه، ارائه ی تعریفی. ، روانشناسی و تاریخ ادیان را به مشارکت خواند(انسانشناسی

 چیست؟

اولین رویکرد، تعریف دین عامه در رابطه و نسبتش با دین رسمی، راست : در تعریف دین عامه، سه رویکرد از یکدیگر متمایز شدند

در این رویکرد، دین عامه ، دین زیست شده ی متن مردم، به . بود(  orthopraxy) و راست کرداری (  orthodoxy)کیشی 

س توماس قدیس، دین عامه پاگوستن قدیس و س. عنوان انحرافی از دین حق و دین اصلی قلمداد می شد و باری منفی می یافت

قرار دادند، در نتیجه در همه ی دورانهای (  theology)ند داده و در برابر خداشناسی پیو( ( demonologyرا با اهریمن شناسی

در این تعریف دین . دومین رویکرد تعریف دین عامه در نسبتش با فولکلور مردم بود. قرون وسطی، کلیسا با دین عامه در جنگ بود

در این رویکرد دین عامه به عنوان بازمانده ای از . انی می شداین هم( بازمانده Super-tition)رستی، جادو و خرافه پعامه با بت 

سومی رویکرد، دین عامه را در . یشرفت علم از بین خواهد رفتپگذشته، از دنیای سنت و خرافه قلمداد شد که با گذشت زمان و 
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عتقادیش را از دست می داد و در این تعریف دین عامه بار مذهبی و ا. رابطه اش با شرایط اقتصادی و اجتماعی تعریف می کرد

عامه، عامیانه، بدوی و ابتدایی تلقی شد و در برابر . خصلتی فرهنگی می یافت و با دین دهقانان و روستاییان یکی گرفته می شد

ه در این تعریف دین عامه، دیگر اسالم،مسیحیت و یا یهودیت عامیان. رویکرد فرهنگی به دین که خاص شهرنشینان بود، قرار گرفت

نبود و ویژگی های مشخص خود را داشت و برخی این دین عامه ی روستایی و زمینی را در مقابل دین مدنی شهری و متعالی قرار 

 .در تعریف اول دین عامه یک انحراف بود، در تعریف دوم بازمانده ای از گذشته و در تعریف سوم، یک دین دیگر. دادند

تار بیان م که با رفه با کالدینی که ن. نهان نامیدندپدین عامه را دین خاموش، یا . مرده اندویژگی های بسیاری برای دین عامه بر ش

بر . داردنلوم دینی الهیات و کالم و ع. دینی که خاموش است. روشن کردن یک شمع، نذر، قربانی کردن، نماز و نیایش. می شود

ه سخن بحاجت  وعامه، تنها برای استمداد، توسل، شفاعت  خالف دین نخبگان که خود را شرح می دهد و تفسیر می کند، دین

، تولد: اندندخو "گذار مراحل"دین عامه را، دین آیین و . نهان است چون در اعماق جامعه نشت کرده و ماندگار استپدین . می آید

ینی د. دانستند ا واسطه، دینی بدین عامه را. دینی که در همه ی نقاط عطف زندگی مردم، با آنها همراه است. بلوغ، ازدواج ومرگ

نزدیک  ا واسطهبیامبر، تنها پبه مرکز و گوهر دین، که اندیشه ی خداست و کتاب مقدس و سنت . که در حاشیه زندگی می کند

. ندنی تری دارضور عیمی شود، با واسطه ی نمایندگان دین، قدیسین، ائمه، و از این روست که در حیات دینی مردم، واسطه ها ح

 زدیک می شده تشبیه نمی نامد، دین عامه ب( در میانه ی تعطیل و تشبیه) "ارادوکس توحیدپ"نتیجه در آنچه که هانری کربن  در

الص نیست خینی که د. دین عامه دینی ترکیبی تحلیل می شود. و به جای مفاهیم، با تصاویر، ایکون ها، شمایل سر و کار داشت

لتی سانه ای و ایی، با آیین و کیش های مدیترپچنانچه، مسیحیت ارو. انباشت سنت استدین تداوم و . چون دین گسست نیست

ین ی از آیمسیحیت آفریقایی، ملقمه ا. درآمیخت، دین عامه ی مردم چین، محصول کنفسیونیسم، تائویسم و بودیسم است

بودیسم، دین عامه  شینتو و. نام می برند Afro-Americanروتستانتیزم آمریکایی ست که از آن تحت عنوان ادیان پآفریقایی و 

ین ک سیستم آید بلکه ییک دین به یک آیین واحد تقلیل نمی یاب: چرا که ، همچنانکه دورکهیم می گوید. ن را می سازندپمردم ژا

که الید در حهاست که دارای خودمختاری نسبی هستند و به این دلیل هست که گاه یک آیین به دالیل مختلف باقی می مان

دسی در هم و غیر ق دینی که قدسی. دین عامه، تفکیک گذار نبود. مجموعه ی دینی که بدان تعلق داشته است، از بین رفته است

قالنیت ن غیر عو در نهایت، دین عامه را دی. آمیخته اند، و قدسی در زمان مقدس و مکان مقدس و شی مقدس تجلی می یافت

نتیجه  دارد، و درنه مخالف امیدواری ای ک. هانری دروش، این غیر عقالنیت را امیدواری بنامیمدانسته اند و ما می توانیم به تبع 

ر تاریخ ه در سیی های رستگاری بخش، قدیسین شفابخش، موعود نجات دهنده، کپدین اسطوره های طالیی، اتو. تکذیب نمی شود

 .می رودباز هم ایمان مردم به آنها از بین ناسخ ندهند، پمداخله می کنند و اگر هم به انتظار فوری مردم نیز 

 سرنوشت این دینداری در دنیای عقالنی امروز چه بود؟

یشرفت علم از بین می رود اما تدریجا، آن را تملک پبازمانده ای از گذشته که به مرور زمان و با . مدرنیته دین عامه را خرافه خواند

، مراحل گذار، آیین تنظیم کننده، همه وجوهی بودند که در دنیای مدرن دوباره غیرعقالنیت، با واسطه بودن. و سکوالریزه کرد

فتیشیسم مدرن، همه چیز را . فتیشیسم،یکی از اشکال بنیانی دین بود. سربرداشتند و با صورتی نو و جلوه ای عرفی ظهور کردند

رستی، یکی پایکونوگرافی، شمایل . و شی بیان می کنیمکاالیی کرد و امروز ما، عشق، تولد، شادی و داغ و درد خود را نیز با کاال 



223 

 

. دیگر از ویژگی های دین عامه است و امروز تصویر، سینما، عکس، تلویزیون، به یکی از شاخص های زندگی مدرن بدل شده است

قالنیت بود، امروز دین عامه، دین غیر ع. دین عامه، دین واسطه ها بود و امروز رسانه ها جانشین واسطه های سنتی گشته اند 

یکی از جلوه .. شانس و اقبال، که هر روز از خالل مسابقات و بلیط های بخت آزمایی، امتحان می شوند و فال بینی و ستاره شناسی 

. ارادوکسیکالی، تملک و سکوالریزه اش کردپمدرنیته، دین عامه را خرافه خواند اما به شکل . های زندگی روزمره جوامع مدرن است

همین ترتیب، دین رسمی نیز، که قرنها در برابر دین عامه ایستاد و انحرافش خواند، در دوره ی جدید بالعکس کوشید تا آن را به 

 .اهلی و کانالیزه کند و به استخدام بگیرد

ال به دیگر او زه، امرواما مطالعات جدید در خصوص دین عامه، با توجه به تحوالت اجتماعی و تاریخی بسیاری که صورت گرفته است

ی گذرند، ته اند، نما نگذشسختی می توانند آن را بازمانده ای از گذشته بخوانند چرا که علوم اجتماعی نشان داده اند که گذشته ه

های نو د و رویکردهای جدیدر ثانی، با توجه به ظهور قرائت. می مانند و در ناخودآگاه جمعی ما، ته نشین می شوند و عمل می کنند

 "ه کفته می شد یروز گدن، که ارتدکسی را شکننده کرده اند، دیگر به سختی می توان دین عامه را انحراف خواند و اگر تا به دی

 ."راههای رسیدن به خدا بی شمار است": امروز کلیسا خود اعالن می کند که "خارج از کلیسا نجاتی نیست

یمی که وخت عظسمنبع در نتیجه ضرورت دارد که به گفته ی دورکهیم، فراسوی سرمای اخالقی ای که دچارش شده ایم، به این 

تالش خود را در  (بودریارد) metha-critique "انتقادی-ماورا "هان است توجه دیگری کنیم، و با رویکردی در بطن جامعه پن

 بخش داشته آگاهی وا آن قرار دهیم، اگر می خواهیم در این متن، حضوری روشنگرانه فهم دین و دینداری متن مردم و گقتگو ب

 .باشیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 دین و مطالعات فرهنگی

 "دین و مطالعات فرهنگی"گزارشی از سخنرانی دکتر سارا شریعتی با موضوع 

 دانشکده ی علوم اجتماعی عالمه طباطبایی

مربوط به یک پرونده باشد، مثال : گفتند. گفتم، دین و فرهنگ. جناب آقای پاکدامن از من برای این سخنرانی عنوانی خواستند

ویزای ورودم را با این عنوان بگیرم اما بحث دیگری مطرح . راستش برای اینکه وارد شوم. چند و چون نکردم. کردمجوانان، قبول 

در نهایت عنوان . سوال از مطالعات فرهنگی. آمده ام که طرح سوال کنم. در واقع نمی خواهم سخنرانی کنم. سوال دیگری. کنم
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سپس به نسبت دین و فرهنگ  می پردازم و در . را با یک مقدمه آغاز می کنماین بحث . دین و مطالعات فرهنگی: بحث من شد

 .نهایت به زمینه ی اجتماعی ایران

خنرانی سه لیست این فرهنگی که موضوع مطالعه ی مطالعات فرهنگی است، چیست؟  با نگاهی ب: سوال من در یک کالم این است

رهنگی فالعات ر این خصوص دیدم، به این نتیجه می رسم که برای مطهای این سلسله نشست ها و همچنین چند مجله ای که د

نگی طالعات فرهمعالقه  اینها ظاهرا موضوعات رایج و مورد... ما، فرهنگ یعنی موسیقی، رمان، سینما، مصرف، کافی شاپ، اینترنت

تکثر  امیت وعات  الزاما تماست در حالیکه به نظر می رسد که این فرهنگ مختص بخش خاصی از جامعه است  و این  موضو

 .واقعیت اجتماعی جامعه را بازتاب نمی دهد و از اینجا ابهام و سوال من شروع می شود

هنگی ما مصرف فر چرا:  یکبار دانشجویی می گفت مساله تحقیق من اینست: برای نشان دادن این ابهام، دو خاطره نقل می کنم

. رویم مایشگاه میما کم به ن! نه: دانشجو تعجب کرد و گفت. فرهنگی ما باالستچطور؟ از اتفاق مصرف : کم است؟ استادش گفت

رآن می ا زیاد قم! نه: استادش پاسخ داد. کم به کنسرت می رویم، در نتیجه مصرف فرهنگی ما کم است. کم به تئاتر می رویم

اولی . دن جالب بواین مکالمه برای م! ستزیاد به مسجد می رویم پس، مصرف فرهنگی ما باال. زیاد مفاتیح می خریم. خوانیم

 .می دینرهنگ دوففرهنگی که اولی از آن مراد می کرد، هنر بود و . مرادش از فرهنگ، هنرهای زیبا بود و دومی مرادش دین

ن ای! نه ، گفتنددر جریان سازماندهی جلسه ای در خصوص هنر، من استادی را به عنوان سخنران پیشنهاد دادم: دومین خاطره

 !موضوع کار ایشان نیست، کار ایشان مطالعات فرهنگی است

ست و نه اه دین از خودم پرسیدم پس این فرهنگی که اینها در موردش صحبت می کنند و موضوع مطالعات فرهنگی ماست، اگر ن

رد ن قانعم نکسخ چنداپاو راستش این . هنر، پس چیست؟ این سئوال را با یکی در میان گذاشتم و به من پاسخ داد؟ زندگی روزمره

حتی  ونکرده ام  ی را تجربهاگر بتوانیم از زندگی روزمره در در ایران حرف بزنیم، من شخصاً خیلی روزمره گ -چون زندگی روزمره 

ین ا  -ی گذارندمان نمیکبارگفتم جامعه ی ما، جامعه ی چهارشنبه سوری است، ترقه ها مدام دارند زیر پایمان می ترکند و آرام

گی ون اصلی زندکان. دندگی روزمره در عناوین مطالعات فرهنگی و در این موضوعات و مقاالتی که دیدم  انعکاس پیدا نمی کردنز

ه چیز ورد هممروزمره ای که من در ایران شاهدش بودم چیز دیگری بود، از جنس دیگری و اینجاست که احساس کردم ما در 

ند تی مان پیوربه زیسحرف هایی که در متن همین روزمرگی های ما وجود دارد و با تج. حرف می زنیم تا حرف های اصلی را نزنیم

 .خورده است

در اینجا تاکید من بنا به موضوع جلسه، . این حرف های  اصلی چیست؟ یکی ازاین بحث های اصلی  سیاست است و یکی دین

به حضور اجتماعی دین، اگر نگوییم اصال ولی کم پرداخته من فکر می کنم که در حوزه ی مطالعات فرهنگی، . مشخصا بر دین است

نادر می توان در مباحث مطالعات فرهنگی با تحقیقاتی برخورد که به دینی که در زندگی روزمره ما حاضر است، پرداخته . می شود

ا تذکر می دهد ، اوست که دینی که حاضر است وحتی اگر به آن نپردازیم، اوست که به ما می پردازد، اوست که به م. شده باشد

جلوی مان را می گیرد، اوست که پاساژخریدمان و رسانه های مان را در بر می گیرد و بر روی همه موضوعاتی که مورد تحقیق و 

مطالعه ی ماست، سیاست گذاری می کند، کنترل می کند و ما به این  اوی حاضر، حاکم و همه جا موجود  توجه نمی کنیم، 
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ه می گیریم و بعد می پردازیم به مطالعه ی درخت، درخت را واحد تحقیق خود قرار می دهیم ولی به کلیت آن بی جنگل را ندید

با این وجود مطالعات فرهنگی و همچنین علوم اجتماعی ما مطالعه ی . این کلیت  از نظر من  دین است و البته سیاست. توجهیم

اعی که دارد اغماض کرده  است و حجم تحقیقات در این خصوص متناسب با جامعه شناسانه ی دین را، به نسبت موقعیت اجتم

 .موقعیت و اهمیت آن نیست

 نقد نقد، از لبتها من منظور .نقدیست هر فرض پیش دین نقد و رسیده پایان به که مدتهاست آلمان در دین، نقد :گوید می مارکس 

 اجتماعی، لومع در آکادمیک، جامعه در ندرت به ایران در چی؟ یرانا در (Examin).است دین ی مطالعه تحلیل، سنجش، معنای به

 می رجیحت همه .زنیم می حرف آن خصوص در و کنیم می توجه اجتماعی واقعیت یک عنوان به دین  به فرهنگی، مطالعات در

 منازعات از را ودخ توانیم ینم هنوز ما که اینست دالیلش از یکی چرا؟ .دین اجتماعی واقعیت جز بزنند حرف موارد همه در دهند

 !نساز دردسر تموضوعا به بریم می پناه .اصلی  چیزهای جز چیز، همه به بریم می پناه نتیجه در و کنیم رها سیاسی-اعتقادی

 .مساله بی خنثی،

مناسبتی  رت، به هدینداران خواهند گفت که ما که کارمان مدام صحبت از دین اس.  اینجا مطمئنم که کل جمع عصبانی می شود

یران انجی ها در دین س و هر بهانه ای و به تحقیقات بسیاری که در حوزه ی تبلیغ و تبیین مفاهیم و آموزه های دینی  و همچنین

ه، ن، در رسانوزمره ماما بقدر کافی در زیست ر! دیگران خواهند گفت که دست از سر ما بردارید. انجام شده است ارجاع می دهند

 .الاقل بگذارید مطالعات فرهنگی ما از دین مصون بماند. با دین سروکار داریم...خیابان و شهر و

ن نیست، العه شادسته اول اشتباه می کنند چون دین موضوع مورد مط. هر دو گروه حق دارند و هر دو گروه اشتباه می کنند

ز تحوالت الب یا  ن بدان تعلق دارند، اغرویکردشان به دین اعتقادی است و نه مطالعاتی و چو. موضوع مورد اعتقادشان است

مود دارد، وح ظاهری نمثال در جامعه ای که اسالم در همه حوزه ها و سط. تاریخی آن غافلند یا بدان نمی پردازند -اجتماعی

 ،همه ی مباحث کمترین اطالعی در مورد واقعیت اجتماعی اسالم در جهان، پراکندگی اش، مسائل و متفکران جدیدش نداریم،

د که م فکر کردنحبت کردصدر جلسه ای وقتی از اسالم اروپایی . اعتقادی و جدال بر سر باورها است،  اما از واقعیت آن بی خبریم

ام ناقعیتی به وروپایی و بعد گفتم که نخیر، منظور من از اسالم ا! چیزی معادل همان اسالم امریکایی است و باید  افشایش کرد

 طالعاتی یامیچ مرکز به اطالع من، ه. این غفلت بدلیل ضعیف بودن رویکرد اجتماعی به دین است. ا استحضور مسلمانان در اروپ

ه ت جامعگرایشی مشخصاً آموزشی در خصوص مطالعات جامعه شناختی دین در دانشگاههای ما وجود ندارد و حجم تحقیقا

.  ستحبت شده ادر خصوص واقعیت اجتماعی دین زیاد صدر نتیجه اشتباه است اگر فکر کنیم  . شناختی دین بسیار اندک است

به . ماند ر امانددسته دوم هم  اشتباه می کنند چون با پناه جستن به کوچه علی چپ، نمی توان از خیر و شر سیاست و دین 

 .سراغت می آید  و گیرت می اندازد

 مهیا خود برای خصوص این در را گفتن سخن "امکان رایطش" یا  زیرا پردازیم؟ نمی مطالعه مورد موضوع یک عنوان به دین به چرا 

  غافلیم کلی به آن از یا نیستند، ساز مسئله که بزنیم حرف مسائلی از دهیم می ترجیح و کنیم می سکوت دلیل این به و دانیم نمی

 ما به چنان ماست، پای زیر ،شب و روز که قالی .برند می نام "قالی نقش پارادوکس" عنوان تحت آن از که شدیم چیزی آن دچار و

 موقعیتی چنین ما مطالعات در دین .کنیم پیدایش تا کنیم فکر باید چیست؟ شما قالی نقش بپرسند، اگر اغلب که است نزدیک
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 دو ینا کنار در  .نیستیم برخوردار آن  ی مطالعه برای الزم ی فاصله از یا ایم شده غافل کلی به آن از که نزدیکیم، آن به چنان دارد،

 ) finalism) فینالیسم بیماری عنوان تحت آن از نویسندگان از یکی که است همان علت این .افزود هم را دیگری علت باید علت

 مرگ حکم مرتب و بریم می رنج بیماری این از انگار هم ما  ...پساها .خوردن ورق .تولد .مرگ .پایان .آغاز .آخرگرایی :برد می نام

 متن در .گودیم وسط نیستیم، چیزی پایان و آغاز در ما حالیکه در .کنیم می صادر را دیگر عصری یا مفهوم ولدت برگه و مفهوم یک

 مطالعه به و دهیم قرار مرکز در را خود ی مساله بزنیم ورق اینکه جای به و بنشینیم وسط همین باید و کنیم می زندگی واقعیت این

 .بپردازیم اش

 ی در تعریفک سخنرانیاوال به این دلیل که . وارد بحث تعاریف نمی شوم. ت دین و فرهنگ می پردازمحال با این مقدمات به نسب

نی علوم انسا هنگ درفرهنگ پیش بینی شده است، در ثانی، به این دلیل که به  گفته ادگار مورن، هیچ بحثی به اندازه بحث فر

نوان عز فرهنگ به ا: ارددیرة المعارف ها تعاریف گوناگون از آن وجود مبهم تر نیست و به تعداد نویسندگان  و حتی به تعداد  دا

مه کنیم که ه سیطش مینام برده شده است و به قول مور، مفهومی که گاه آنقدر ب... دانش ها، ارزشها ، هنجارها، مخزن نمادها

تصاد نیست و اق ه سیاستکمی شود از هر چه  در برمی گیرد یا آنقدر تنگ، که عبارت... چیز را از دین و سیاست و اقتصاد و هنر و

 .نیست و دین نیست، در نتیجه وارد این بحث نمی شوم

 ایران چون والً درافقط یک اشاره می کنم و آن اینکه بر خالف تصور، وقتی می گوییم دین، . در مورد تعریف دین هم همینطور

 ن از کلماتمر وقت مه بیشتر نداریم، همین کلمه ی دین را،  هادبیات جامعه شناسی دین ما گسترش و بسط پیدا نکرده، یک کل

در . ستنظور چیمحرف می زنم، دچار مشکل می شویم و بالفاصله باید توضیح دهیم که ... دیگری چون  دینداری یا امر دینی

  می گوییم، ین سخنده از همه تعریف آن را بدیهی می دانند و زمانیک. حالیکه معنای دین هم به نظر روشن می رسد و هم بدیهی

رفت، گاید بدیهی گ را نببا این حال، به همان اندازه که معنای فرهن. انگار همه می دانند که در چه مورد می خواهیم حرف بزنیم

وژیک  ولع های ایدئف به نزااین تعری.  دین صرفا مجموعه ای از باورها و اعتقادات نیست. معنای دین را هم نباید بدیهی قلمداد کرد

نوان یک عین به دتعلق دارد، در حالیکه مساله این نیست که چه کسی دیندار است و چه کسی بدان پایبند نیست، مساله ما، 

ضه می ا به ما عرخود ر واقعیت اجتماعی است، واقعیتی  که چه به آن  اعتقاد داشته باشم و چه نداشته باشم، به عنوان یک داده

 .کند

 دینی غیر فرهنگ که است معتقد او .است "فرهنگ الهیات" کتاب در تیلیش پل ی جمله این ،"است فرهنگ سخت هسته دین"

 واقعیتهای دربرگیرنده دین، کلمه که بگویند ما به شناسان مردم اگر حتی است، دین به فرهنگها همه ارجاع آخرین و نداریم

 تفکیک که اند درآمیخته چنان فرهنگ و دین مفهوم دو  و است صادق همچنان نظر این جوامع، از بسیاری در .است متفاوتی

 و دین نسبت تاریخ خصوص در بسیاری کتابهای .شوند می جدا هم از تدریجا دو این بعد، به نوزدهم قرن از اما، اروپا در .ناپذیرند

 از مقاالتی مجموعه که کنم هاشار ،"ها مدرن دین" کتاب به توان می نمونه عنوان به .است شده منتشر نسبت این تحول و فرهنگ

 دهد می نشان و کند می بررسی خوبی به را فرهنگ و دین تفکیک و تمایز فرایند این و است حوزه دو این مورخان و متخصصان

 با ما بعد، به دوره یک از نتیجه در .شود می محدود شخصی حوزه به و گیرد می فاصله جامعه از تدریجا ،"ها مدرن دین" چطور

 مسیحیت " عنوان تحت آن از که جریانی .نداریم کار و سر گفت می سخن آن از تیلیش که  فرهنگ و دین میان گییکپارچ
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 دینی امور حوزه در آن شدن متمرکز و اجتماع عرصه از کلیسا کشیدن کنار به و برند می نام déchristianisation))"زدایی

 دیگر مرجعی به اجتماعی علوم متفکران شرایط، این در گیرد، می شکل دین به عارجا بی فرهنگی اروپا در دوره این در .دارد اشاره

 به اگر که پرسش این و گرفت قرار سنجش مورد و شد مطرح مرجع و مبنا عنوان به دیگر صورتی در نحوی، به باز دین و اندیشیدند

 دومی کردن وارد بدون یکی از توان می چگونه ،بدانیم  اجتماعی زندگی هر ذات هم را عرفی و قدسی امر تقسیم دورکیمی، زبان

 نقد در دوبره، رژی که بود پرسشی این چیست؟ ایندو میان مرز کرد؟ طرح دومی به ارجاع بی را یکی توان می چگونه گفت؟ سخن

 .کرد مطرح فرانسه در الئیک مدارس از دینی امر تعلیم حذف

آن  ماعی ما باهان اجتجران، دین  به عنوان هسته سخت فرهنگ، حضور دارد و به نظر می رسد در ای. حال به شرایط ایران برگردیم

ی پیش  مچون همهاین پیش فرض را ه! منظور این نیست که چون جامعه ما دینی است پس به دین بپردازیم، نه. درآمیخته است

نه،  ان باشند یامسلم "قعاوا"د یا نه، مردم دینی باش "واقعا"منظور اینست که جدا از اینکه جامعه ما . فرضها باید به بحث گذاشت

ستگذاری سیا) الیل ی از دکه الزاما در آن اجماعی نداریم، آنچه که نمی توان مورد تردید و سوال قرار داد اینست که به هر دلیل

الف نظری نم اختک در این که فکر نمی. ، دین با همه ی عرصه های زندگی اجتماعی ما درآمیخته است(دولت یا اعتقادات ملت 

نگ العه ی فرهورد مطداشته باشیم، پس میتوان نتیجه گرفت  که در ایران، دین می تواند به عنوان یکی از مهمترین موضوعات م

تمایز قائل  Culture))و دین به عنوان متعلق یک فرهنگ  cult))رژی دوبره میان دین به عنوان متعلق یک ایمان . قلمداد گردد

مباحثمان  contextualization) )ی کنم در این بحث، این تفکیک بسیار الزم و از نظر زمینه مند کردن می شود و فکر م

 .ضروری است

تکثر فرهنگی  hybridation))در اروپا، با مطالعه ی واقعیت اجتماعی شان که مسائلی چون در همآمیختگی، 

((multiculturalism،را بازتاب می داد، این مباحث را مرکز مطالعه ی خود قرار دادند   ...، مهاجران، نژادپرستی، مصرف، تبلیغات

آیا ما می توانیم همین مباحث را عینا در زمینه ی اجتماعی ایران مطرح کنیم؟ این . و ادبیات غنی و گسترده ای بوجود آوردند

زمینه اجتماعی و فرهنگی ما باشد و  سوالی است که مدام باید از خود بپرسیم تا بتوانیم مباحثی را مطرح کنیم که معطوف به

به عنوان نمونه، در فرانسه، خانواده، دولت، دین، فرهنگ، طبقات اجتماعی، کار  و مصرف و . بتواند به مسائل خاص ما بپردازد

رف اوایل در کالس مبانی جامعه شناسی فکر می کردم آیا این فصل مص.  ارتباطات،  سر فصلهای درس مبانی جامعه شناسی است

آیا می توان از ایران به . را نیز درس بدهم یا خیر، از خودم می پرسیدم آیا جامعه ما جامعه مصرف  است یا جامعه فقر؟ یا  ارتباطات

عنوان یک جامعه ی ارتباطاتی نام برد؟ در ایران ما چند نشریه داریم؟ چند روزنامه ؟ چند مجله ی تخصصی؟ چند کانال 

یا در ایران می بایست همچون اروپا، دین را به عنوان یک نهاد اجتماعی در کنار دیگر نهادهایی چون خانواده، آ. یا دین...تلویزیونی؟ 

با تامل در این سه فصل، به . درس داد یا خیر در ایران دین نهادی در کنار دیگر نهادها نیست بلکه نقش هژمونیک  دارد... دولت، 

رسانه، که در شکل مطبوعاتی اش بسیار محدود است و مدام تعطیل و تجدید می شود، نه با این نتیجه رسیدم که جامعه ما،  نه با 

تبلیغات، که هنوز بسیار جوان است و به معنای دقیق کلمه، تازه وارد، نه با مصرف،  که به نسبت جوامع غربی، عمومی و گسترده 

ر جامعه است،  بلکه با سیاست  و سیاستگذاری و مشخصا در نیست و هنوز واقعیت فقر سنگین تر از رواج مصرف در اقشار مرفه ت

بحث ما،  با دین درآمیخته و اگر مسائل اجتماعی و فرهنگی ایران را جز در پرتو این ویژگی های ممتاز  تحلیل کنیم، درخت را با 

 .جنگل اشتباه و زمینه اجتماعی را نادیده گرفته ایم
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ای هد و ویژگی امه انی که در مطالعات فرهنگی  مورد مطالعه قرار می دهیم  بی شناسندر حالیکه به نظر می رسد اغلب موضوعات

رند، شکل فقر داک عده مواقعیت اجتماعی ما واقعیت بسیار ناهمگونی است، در شرایطی که ی. ممتاز جامعه ما در آن بازتاب ندارد

را اتخاذ کنیم، ( complexity) بایست رویکرد پیچیدگی عده ای دیگر نیز  مساله شان مصرف است، در نتیجه در این جامعه می 

ت خصاشمناهمگونی و  بخشهای مختلف  این واقعیت تجزیه شده و ناهمگون را با هم ببینیم و با هم تحلیل کنیم و این پیچیدگی،

به هم  را نساکنان  جها د،از طرفی ما در شرایط جهانی شدن زندگی می کنیم  و این فراین. ممتاز را، در تحقیقاتمان بازتاب دهیم

 این جامعه ه مختصکشبیه می کند و مسائل ما را با مسائل دیگر کشورهای جهان نزدیک می سازد و  از سویی ما مسائلی داریم 

 لعات ما میکه مطا تنها با در نظر گرفتن این وجوه مشترک و همچنین  ممتاز است. است و با دیگر جوامع در آن شریک نیستیم

 . سامان یابند و کارآمد شوندتوانند 

ر ماعی ما، دعیت اجتبه نظر من یکی از مهمترین مسائلی که می بایست به عنوان ویژگی ممتاز واق. به بحث اول خود برمی گردم

ا از این م طالعات مدر حالیکه وضعیت موجود . مرکز توجهات و مطالعات مان قرار گیرد، وجه عینی، انضمامی و تجربی دین است

 .تظار بسیار دور است و با آنچه که جامعه شناسی بازتابشی نامیده می شود همچنان فاصله بسیاری داریمان

رتو آن پو در  مشکل این است که ما به مساله ی خودمان نمی اندیشیم، مساله ی خودمان را آن وسط، وسط گود نمی گذاریم

مگون و جتماعی ناهااقعیت وست که مطالعات ما، الزاما بازتاب دهنده ی مسئله به سراغ پرونده های متفاوت نمی رویم و از این رو ا

وانیم  هم در سطح تبا تشخیص این وجوه ممتاز است که می . الزم است( originality)متکثر ما نیست و فاقد ابتکار و اصالت 

 جهانی در مباحث نظری مشارکت کنیم و هم مباحث مباحث نظری را کارامد تر کنیم

 

 


