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ABSTRACT 

Religious studies, although an ancient science, is an expanding study that 

advances new results, outcomes, and findings every year and experiences 

deeper depths, so that these achievements and results are very different, 

and secondly, the results are often credible. They have a short-term 

science and are transformed by criticism, denial, and ultimately reform. 

The important question now is, first, "What are the factors and obstacles 

that drive such shortcomings or changes?" And secondly, "Are these 

obstacles and pests rooted in researchers or is it necessary for the field 

and type of research ?!" The present article, by examining the conditions 

and characteristics of the field of research in religions, which is 

accompanied by a kind of analytical-exemplary critique, addresses 

obstacles such as "lack of necessary resources for research" and 

"weakness in the optimal method of research" related to the field and type 

of research. The individual beliefs of the researcher "," the existence of 

presuppositions "and" lack of spiritual understanding in religions "are 

considered as damages arising from researchers in this field, and the 

second type of damages such as" individual beliefs of the researcher "," 

existence of presuppositions "and also damages The first obstacles related 

to " Weakness in the desired research method", which originates from the 

personality, knowledge, beliefs and presuppositions of the researcher, 

should be given serious attention by the researchers in this field, so that 

by paying attention to them, they can improve their research as much as 

possible from these weaknesses. 
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 :نویسنده مسئول

 داوود کمیجانی

 چکیده

های نتایج، پیامد و یافتهای رو به گسترش است که هر ساله ، اگر چه دانشی کهن ولی مطالعهپژوهیدین

آوردها و نتایج، ای که این دستکند، به گونهتری را تجربه مینهد و ژرفای عمیقرو مینوینی را پیش

ها و نهایتاً های زیاد و ثانیاً نتایج آن اکثراً، اعتبار علمی کوتاه مدتی داشته و با انتقادات، ردیهتفاوت

رسش مهم آن است که اوالً »چه عوامل و موانعی این گونه کاستی شوند. اکنون پاصالحاتی، دگرگون می

گیرد یا اقتضای عرصه زند؟« و ثانیاً »آیا این موانع و آفات از محققان ریشه مییا تغایرها را دامن می

های عرصه تحقیق در ادیان که  با رو،  با بررسی شرایط و ویژگیباشد؟!«  مقاله پیشو نوع تحقیق می

مصداقی همراه است، موانعی همچون »کمبود منابع الزم برای پژوهش« و »ضعف  -تحلیلی نوعی نقد

را مربوط به عرصه و نوع تحقیق و »اعتقادات فردی محقق«، »وجود  در روش مطلوب پژوهش«

هایی برخاسته از محققان این عرصه ها« و »عدم درک معنوی موجود در ادیان« را آسیبفرضپیش

ها« و همچنین فرضها همانند »اعتقادات فردی محقق«، »وجود پیشنه دوم آسیبدانسته است و گو

های نخستین موانع مربوط به »ضعف در روش مطلوب پژوهش«، که از شخصیت، دانش، باورها آسیب

گیرد، باید مورد توجه جدی محققان این عرصه قرار گیرد تا با توجه های محقق نشأت میفرضو پیش

 ها پیراسته کنند.یقات خود را تا حد امکان از این ضعفها، تحقبه آن

 ایمیل:
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 12/08/1401تاریخ دریافت: 

 17/10/1401تاریخ پذیرش: 

 07/11/1401 تاریخ انتشار:

 دسترسی آزاد        

 ها:کلیدواژه

مستشرقان، اعتقادات ، دین پژوهی

  .فردی، پیش فرض، روش تحقیق
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 بیان مسأله

در بسیاری از مناطق جهان، ادیان الهی و بشری، پیروان زیادی دارند و تاریخ بشر، جوامع دینی گوناگونی را 

 دین پژوهیاست؛ به همین جهت،  تجربه نموده و این موضوع توجه برخی از اندیشمندان را به خود جلب کرده

ای کهن دارد اما از ساختاری نوپا و در حال رشد برخوردار است. فراوانی محققان و تألیفات این هر چند ریشه

ترین منابع عرصه، نشان دهنده استقبال جامعه علمی جهان، به این موضوع بسیار مهم است. برای مثال از مهم

 و م(1852-1922جیمز هیستینگز ) 1و دین«اخالق جلدی »سیزده المعارف رةشناسی، دایمحققان در قلمرو دین

 12000( که بیش از م1907-1986) 2با سرویراستاری میرچا الیادهشانزده جلدی  المعارف دین«»دایره سپس

های جمله روشهای وابسته از ای دین و شاخهاست. این مطالعات مقایسه مقاله از صدها نویسنده در آن درج شده

آوردهای این علم،  پژوهان دارد اما از آن جا که تاریخ اعتبار دست پژوهی است که اهمیت زیادی در نزد دیندین

ضرورت بازنگری و ارتقاء آن سبب شده تا در  «المعارف دیندایرهسال از انتشار » 28کوتاه است تنها پس از 

شناس )عمدتا آمریكائی( و با نظارت و نفر از استادان دین 300ساله با همكاری بیش از یك پروژه تحقیقاتی پنج

ای دانشگاه اوهایو آمریكا(، ویرایش جدیدی از آن سامان )استاد مطالعات مقایسه 3سرویراستاری »لیندسی جونز«

ای از نسخه اول نیست که در بازنگری در امریكا به چاپ برسد. در این بازنگری، هیچ مقاله 2015گرفته و در سال 

نیای پس از مرگ« در تر شده، مثال در مقاله »ددست نخورده مانده باشد. در بعضی موضوعات قلمرو بحث وسیع

های مسیحی، یونانی، اسالمی های چینی و یهودی ذکر شده بود اما در ویرایش دوم دیدگاهنسخه قبل فقط دیدگاه

گرایی و سنت« به کلی حذف شده و اند. بعضی مقاالت هم مثل »تغییر آیین«، »ثنویتو ژرمنی نیز لحاظ شده

گری«، آیین کنفوسیوس«، »ادیان ژرمنی«، »تاریخ مطالعه گنوسیاند، از جمله »بعضی دیگر دوباره نوشته شده

شناسی دین«، »کاریزما«، »فولكلور«، »تجربه دینی«، »هنگامه مقدس« و های مطالعه دین«، »روان»روش

 »یهودیت«. 

 اند؛ مثال مدخل »قانون و دین« کهالعاده و شاید مطلوبی یافتهدر این بین برخی از موضوعات هم بسط فوق

حاوی سیزده مقاله در شش قلمرو مختلف شده )مانند »رابطه دین و قانون با ادبیات«، »دین و قانون با اخالق«، 

»دین و نظریه نقد«، »رابطه دین با حقوق بشر«، »دین و عقوبت«( یا مدخل »دین و سیاست« که به ده مقاله 

ر این عرصه رو به رشد شگفت آور است، تر تبدیل گردیده است. با این وصف، آنچه بیش از هر چیز دفرعی

 آوردهای آن است.گستردگی تحقیقات، تنوع، تفاوت و حتی بی ثباتی در دست

 
1. Encyclopedia of Religions and Ethics  

2. Mircha Elidah 

3. Lindsey Jones (استاد مطالعات مقایسه ای دانشگاه اوهایو آمریکا)  
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تا حال  2و »سیسرون« 1قرن قبل از زمان »هرودت« 25آثار و مكتوباتی که در عرصه دین شناسی از حدود 

شناس، در خصوص ادیان محققان دیندهد که بسیاری از توصیفاتی که نویسندگان و موجود است، نشان می

باشند. امروزه در تحقیقات ادیان با های محتوایی و ساختاری برخوردار میاند، به نوعی از کاستیمختلف داشته

های تحقیقاتی دیگر انبوهی از نتایج متفاوت و حتی گاه مغایری روبرو هستیم که شاید در هیچ یكی از عرصه

حقیقات روزافزون ادیان در دوران معاصر کامالً مشهود است. لذا این یك سئوال جدی وجود ندارد. این مسئله از ت

شود؟ آیا این عوامل از ها از یك دین میو مهم است که: »چه عواملی سبب این گونه کاستی یا تغایر برداشت

 باشد؟!« گیرد یا اقتضای عرصه و نوع تحقیق میمحقق ریشه می

 پیشینه

وانع و آفات دین پژوهی چندان گستردگی ندارد؛ به طور مثال در زمینه کتب شناخت ادیان تحقیقات در زمینه م

»شناخت و  ،4از »لیندا وودهد« «»ادیان در دنیای مدرن،  3»رابر ویر« از »جهان مذهبی« هایکتابتوان به می

 شده پرداختهبه این موضوع در مقدمه )یا گاه متن( برخی از کتب رد که کو ... اشاره  5دین« از »ریستو سارینن«

مقاله »آسیب شناسی دین پژوهی معاصر« به نگارش علی اکبر صادقی رشاد،  . در زمینه مقاالت نیز،است

های دین پژوهی را به سه دسته دین پژوهی سنتی، دین پژوهی متجدد و دین پژوهی نوع سوم تقسیم کرده آسیب

و معایب هر یك را معرفی کرده است. همچنین عبدالحسین خسرو پناه در مقاله »آسیب شناسی دین پژوهی 

. آسیب جزءنگری 3ختی، . آسیب روش شنا2. نگرش کارکردگرایانه به دین، 1معاصر« آسیب های دین پژوهی را 

البته اند. گرایی عنوان کرده. آسیب نسبی6فرض ها و . آسیب پیش5. مغالطه اشتراک لفظی، 4به جای کل نگری، 

است. مقاالت به چاپ رسیده اشارات گذرایی به این موانع داشته  1388در کتاب »علم تطبیق ادیان« که در سال 

در عصر معاصر و در بین آثار نویسندگان داخلی که بازتابی از جریان انجام شده به بررسی موانع دین پژوهی 

های سیاسی و اجتماعی عصر حاضر است پرداخته ولی مقاله حاضر ضمن بیان موانع دین پژوهی به دیدگاه های 

  مصداقی پرداخته است.  -مستشرقان در زمینه قرآن کریم با روش تحلیلی

های عرصه تحقیق در ادیان، و با نقد تحلیلی تحقیقات ط و ویژگیاز مجموعه این اشارات و بررسی شرای

 7و »جهان مذهبی« از »رابرت ویر« 6»تاریخ جامع ادیان جهان« از »جان بی ناس«مشهود در ایران مانند کتاب 

 
1. Herodotus 

2. Marcus Tullius Cicero 

3. Robert Weir 

4. Linda Vvdhd 

5. Rusto Saarinen 

6. John B Nass  

7. William Robert Ware 
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های توان دریافت که تالشهلند«، »دین« و ... می »قرآن لیدن«، »اسالمیهایی مانند و مقاالت دایره المعارف

علمی در عرصة دین پژوهی، هم از لحاظ ساختاری از محدودیت ذاتی برخوردار هستند و هم تحقیقات مذکور 

 آوردهای آن را آلوده و حتی غیر قابل استفاده نموده است.به نوعی دچار آسیب هایی بوده که گاه دست

 های دین پژوهی چالش

 ها عبارتند از:  ترین موانع وآسیببرخی از مهم

کمبود منابع قابل استناد و  یكی از مهمترین موانع در راه دین پژوهی، کمبود منابع قابل استناد برای پژوهش: .1

است. البته این بدان معنا نیست که متون اصلی یا تفسیری مربوط به ادیان،  این زمینهمطمئن برای پژوهش در 

بالعكس، کثرت بیش از حد این گونه منابع، سبب شده تا در تشخیص  باشند؛ بلكهمحدود یا دور از دسترس می

 ها، نوعی سردرگمی در تحقیقات ادیان، پدید آید، زیرا :اصالت آن

ادیان و مكاتب اعتقادی در جوامع انسانی از تنوع چشم گیری برخوردار هستند. افزون بر این، هر دین  .1-1

است که هر یك، باورها،  های متعددی شدههای مذاهب و فرقو مكتبی نیز در درون جامعه خود دارای قرائت

ها و برخی اعتقادات رو تساب سنتاخالق، احكام و  شیوه دینداری خاص خود را دارند. این تكثر مكتبی با اح

ها و ها، تحریفهای مختلف، موجب سردرگمی در تشخیص اصیل از بدعتبنایی پیروان یك فرقه در سرزمین

است. این سردرگمی، موجب شده که برخی صورت مسئله را پاک نموده، به پلورالیسم دینی  های غلط شدهتاویل

ش یكسانی بپندارند؛ جان هیك به عنوان بزرگ ترین حامی تكثر ادیان، ها را دارای ارزروی آورده، همه قرائت

پلورالیسم دینی، یعنی قبول این نگرش که تبدیل انسان از وجودی خود محور، به خدا محور به »گوید: چنین می

لق یا به های گوناگون در ادیان بزرگ تحقق دارد...پیروان ادیان گوناگون نباید بگویند که واقعیت مطوسیله راه

ها باید بگویند که خدا این گونه برای ما ظاهر اند. آنها درک کردهتعبیر))خدا(( در واقع همان صفاتی است که آن

وقتی مبنای اصلی (. 47: 1990«)جان، ها با واقع نیستها در مطابقت با آناست و کارایی و اعتبار این تفسیر شده

 حقیقت در مورد دین است، او به پیش فرض نسبیت گرایی دچار شدهمحقق برای پیشبرد تحقیقات، پلورالیسم 

است و در آن صورت محقق بدون دغدغه دستیابی به حقیقت، واقعیت و انگاری نسبی در واقع به چالش عدم 

گردد. این ابتالء، بر تالش و جدیت پژوهشگران وجود حقیقت مطلق یا عدم امكان دست یابی به آن مبتال می

 عاطفی، انگیزشی و در نتیجه علمی و پژوهشی را در بردارد. -نفی بر جای گذاشته و پیامدهای روانیتاثیرات م

توانند با همكاری مستمر و گسترده از علمای ادیان مورد بررسی، تنها گروهی از محققان بسیار دقیق می

آوردهای مستشرق اسالم بین دست ترسیمی واقعی از تكثر ادیان ارائه دهند. این امر دقیقاً همان تفاوتی است که
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هایش وجود دارد. چون او توانست با م( با بسیاری از هم عرصه1903-1978) 1شناسی مانند »هنری کربن«

های عالم اسالم شناسی مانند »عالمه طباطبایی« )ره(، حقیقت مكتب تشیع را در دین اسالم درک کرده راهنمایی

آوردهای شاخص در این گردد. لذا کتاب »تشیع در اسالم« او یكی از دستو بر کلیاتی از ساختار آن واقف 

 گردد.عرصه محسوب می

گوید: شرق شناسی از دکتر ادوارد سعید، مستشرق بزرگ معاصر پیامد تكثر گراییِ نسبیت انگار را چنین می

 ها تغذیه شدهناوبا توسط آنها، و خطوط قوی حاکم بر فرهنگ غرب مطالبی را وام گرفته و متها، دکتریناندیشه

با صفات زیر وجود داشته و هنوز هم وجود دارند:  «های گوناگونیمستشرق»توان گفت که: است. بنابراین می

شرق زبان شناسانه، شرق فرویدی، شرق اشپینگری، شرق داروینی، شرق نژادپرستانه و .... با این حال هرگز 

 . (49: 1377)سعید،وجود نداشته است «یفیك شرق ناب و غیر متك»چیزی به عنوان 

ساز گستردگی در متون و منابع مربوط به هر دین را تكثر مذاهب، ادیان و مكاتب درون دینی، زمینه .1-2

دامن زده است. عالوه بر آن، عالمان مذاهب و مكاتب هر دین برای تبیین انگاره خود به پیروان خویش، دائماً در 

باشند که ها و تبیین کتب آن چنان زیاد میتبیین، تولید و تدوین کتب دینی هستند. تعداد این انگارهحال تفسیر، 

نماید و بر فرض دسترسی نیز تشخیص معتبر از ها به نظر غیر ممكن یا الاقل بعید میآن هدسترسی محققان بر هم

ها تحقیقات خویش را باشد تا بتوانند با استناد به آنپذیر نمیها، برای بسیاری از محققین امكانغیر معتبر آن

تدوین نمایند. لذا در موارد متعددی شاهدیم که یك محقق ادیان با تالش بسیار و با مراجعه به برخی از متون 

آورد های ناصحیحی از آن داشته و با وجود صداقت و صرف عمر دستتفسیری از دینی )مثالً اسالم( برداشت

آوردهای بسیاری از مستشرقین اسالم ها را در دستهایی از این گونه برداشتنداشته است. نمونه قابل قبولی

م( و یا برخی 1902-1969) 3(، »ژوزف فرانتس شاخت«م1950 -1921) 2شناس مانند »ایگناز گلد زیهر«

 توان یافت. های ادیان به وفور مینویسندگان مقاالت دایره المعارف

شود که جمعی معتقد هیچ کتاب قانونگذاری یافت نمی»نویسد: گلدزیهر در زمینه قرائت قرآن میبه طور مثال، 

باشند که آن نص و وحی الهی است و حال آنكه نص آن مضطرب و ناپایدار باشد؛ آن چنان که در مورد قرآن 

در پاسخ وی باید گفت، قرآن و قرائات، دو حقیقت متغایرند. قرآن همان  (4: 1413، گلدزیهر )« شود.یافت می

وحیی است که بر پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله با هدف تبیین قوانین الهی و اعجاز نازل شده ولی قرائات عبارت 

دد بودن و غیر ها از نظر مخفف و مشاست از: اختالف قاریان و کاتبان از جهت نوشتن حروف و کیفیت ادای آن

 
1. Henry Corbin 

2. Ignaz Isaak Yehuda Goldziher 

3. Joseph Franz Schacht 
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و آنچه که در کالم گلدزیهر نمایان است؛ اختالف قاریان و کاتبان از جهت نوشتن  (318: 1: 1376)زرکشی،هاآن

و اجتهاد در خواندن است و به روشنی معلوم است که وی در بیان مسئله و پاسخ به مسئله از ابزار علمی یك 

 ، بهره نبرده است.محقق که همان استفاده از منابع کافی و علمی است

اند؛ درک دقیق مختصات های مختلفی تدوین شدههای متفاوت و با زبانمنابع اصلی ادیان در فرهنگ .1-3

فرهنگی ادیان و دانستن درست زبان این متون، بسیار مشكل و گاه برای یك نفر غیر ممكن است. لذا محققان 

نمایند که عمدتاً با متون ت های نویسندگان آن ها رجوع میمتون یا منابع دسته چندم و برداش اکثراً به ترجمه

-1930)  1های محتوایی فاحشی دارد. لذا در بین دین پژوهان، آثار محققانی مانند »تئودور نولدکه«اصلی تفاوت

باشد اما نویسندگان م( از اصالت نسبتاً بیشتری برخوردار می1914-1993هیكو ایزوتسو« )م( و »توشی1836

اند ی مقاالت دایره المعارف قرآن لیدن، اظهار نظرهای مهم را مستند به کتاب ها و آثار مستشرقان غربی نمودهبرخ

تواند نام تحقیق علمی و اظهار نظر شود و  طبیعی است که اینگونه مقاالت نمیکه منبع دسته چندم محسوب می

: 1387)زمانی، است صاحب نظران وام گرفته شده ای است که از دیگرصحیح را به خود بگیرد، بلكه نقل انگاره

 توان تحقیقات ادیانهای ذاتی عرصه تحقیق در ادیان دانست و غالبا  نمیالبته این نقصان را باید از ویژگی. (504

داشت. باید اذعان داشت  پژوهی وجود داشته و خواهدرا از این نقصان مبرا نمود و این محدودیت در ساختار دین

های مذهبی، کمتر محققی امكان دسترسی به متون اصلی که به دلیل همین گستردگی و گاه وجود نوعی محدودیت

 مند هستند.ها گِلهمندی از آنادیان را دارد و اکثراً از ضعف منابع در دسترس و محدودیت در بهره

فرماید: های دینی، قرآن کریم، برای باورها، مستندی از کتاب آسمانی یا آثار علمی مطالبه نموده و میدر آموزه

ِبِكتاٍب ِمْن َقْبِل  ما ذا َخَلُقوا ِمَن اْلَأْرِض َأْم َلُهْم ِشْرٌك ِفي السَّماواِت اْئُتوين »ُقْل َأَرَأْيُتْم ما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َأُروين

کنید به من )به آنان بگو: این معبودهایى را که غیر از خدا پرستش مى ْو َأثاَرٍة ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم صاِدقنَي«هذا َأ

ها دارند؟ کتابى آسمانى پیش از این، یا اند، یا شرکتى در آفرینش آسماننشان دهید چه چیزى از زمین را آفریده

 (4گویید( )احقاف، ر راست مىاثر علمى از گذشتگان براى من بیاورید اگ

بر اساس گفته مفسران، این مطالبه گری مستند بدان روست که دلیل یا جنبه نقلى دارد و از طریق وحى آسمانى 

است یا عقلى و منطقى و یا شهادت و گواهى دانشمندان، ولی سخنان برخی از محققان نه متكى به وحى و کتاب 

)مكارم ست، و نه اثرى از علوم پیشینیان است که  گفته آنان را تایید کندآسمانى، و نه قابل اثبات عقالنی ا

 . (21/302: 1374شیرازی،

 
1. Theodor Noldeke 
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هم چنین قرآن کریم در رد باور دروغین مونث بودن فرشتگان، از آنان درخواست استناد به کتاب کرده، 

مستند خواهی الهی بدان رو است که متن اصلی  ( این157)صافات، »َفْأُتوا ِبِكتاِبُكْم ِإْن ُكْنُتْم صاِدقنَي« فرماید:می

: 1383)قرائتی، هاى آسمانى، حجّت و مبناى داورى در مورد خدا هستندو منبع اصلی دین، برهان است: کتاب

. به فرموده عالمه طباطبائی در باره ادعای پوچ مشرکین: ))باید کتابى آسمانى ارائه دهند، تا مدعاى آنان (65 /8

را بر مشرکین اضافه  "کتاب "ای مهم است و اگر کلمه( در بیان قرآن، داشتن دلیل و کتاب مسئلهرا اثبات کند.(

باشند که بر مدعایشان داللت  به این عنایت است که فرض کرد مشرکین کتابى داشته "کتابتان "کرد و فرمود:

است، وان متون دینی نگاشته شدههایی که به عن. متاسفانه در بسیاری از کتاب(263/ 17: 1374)طباطبائی، کند

است. خداوند متعال در این مورد چنین گزارش  ها انعكاس یافتهامیال و آرزوهای گویندگان و نویسندگان آن

های خی از نوشته( چنان که بر78)بقره،  »َو ِمْنُهْم ُأمِّيُّوَن ال َيْعَلُموَن اْلِكتاَب ِإالَّ َأماِنيَّ َو ِإْن ُهْم ِإالَّ َيُظنُّوَن«دهد: می

»َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َيْكُتُبوَن کنند که ربطی به نزول آیات الهی ندارد هایی معرفی میمنسوب به دین را از خود نوشته

َبْت َأْيِديِهْم َو َوْيٌل َلُهْم ِممَّا َتاْلِكتاَب ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن هذا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِلَيْشَتُروا ِبِه َثَمنًا َقِلياًل َفَوْيٌل َلُهْم ِممَّا َك

( خداوند باور عموم مشرکان را برخاسته از واژه سازی های بی مستند دانسته و در رد این 79)بقره، َيْكِسُبوَن«

ْن ُسْلطاٍن ِإْن َيتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ :»ِإْن ِهَي ِإالَّ َأْسماٌء َسمَّْيُتُموها َأْنُتْم َو آباُؤُكْم ما َأْنَزَل اللَُّه ِبها ِمفرمایدگونه باورها می

اید و هرگز خداوند ها گذاشتههایى است که شما و پدرانتان بر آنها فقط نام( )این23)نجم،  «َو ما َتْهَوى اْلَأْنُفُس

لیلى از کنند( یعنی نه داساس و هواى نفس پیروى مىهاى بىدلیل و حجتى بر آن نازل نكرده؛ آنان فقط از گمان

)مكارم عقل بر آن دارید و نه دلیلى از طریق وحى الهى بلكه جز یك مشت خرافات و الفاظ تو خالى، چیزى نیست

  .(516/ 22: 1374شیرازی،
این شیوه در میان پیروان ادیان در طور تاریخ، سابقه دارد، قرآن کریم از نمونه دیگر آن پرده برداشته که 

ما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِنِه ِإالَّ َأْسماًء َسمَّْيُتُموها َأْنُتْم َو آباُؤُكْم ما َأْنَزَل اللَُّه ِبها ِمْن »فرماید: ها میحضرت یوسف به آن

ها هایى که شما و پدرانتان آنپرستید، چیزى جز اسم( )این معبودهایى که غیر از خدا مى40)یوسف،  . «ُسْلطاٍن ..

 ؛ خداوند هیچ دلیلى بر آن نازل نكرده است.( به فرموده عالمه طباطبائی از جمله حصریاید، نیسترا خدا نامیده

ها را شود که این اسامى را غیر خود شما کسى وضع نكرده، تنها شما و پدرانتان آناستفاده مى "أَنْتُمْ وَ آباؤُکُمْ"

به  "سلطان "تاکید کرده؛ "زَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍما أَنْ" اید. آن گاه براى بار دوم این معنا را با جملهوضع نموده

معناى برهان است و برهان بر خردها حاکمیت دارد، پس معناى جمله این است که: خداوند در باره این نام ها و 

 . (241/ 11: 1374)طباطبائی، است این نامگذاری ها، دلیل و برهانى نفرستاده
نیز، راز و ریشه پرستش سنگ و چوب را همین برداشت های غلط و  در زمان حضرت هود علیه السالم

)اعراف،  «َأْسماٍء َسمَّْيُتُموها َأْنُتْم َو آباُؤُكْم ما َنزََّل اللَُّه ِبها ِمْن ُسْلطاٍن يف َأ ُتجاِدُلوَنينفرماید: »نادرست دانسته می
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اید، در ها گذاردهدرانتان به عنوان معبود و خدا، بر بتکنید که شما و پهایى مجادله مى( )آیا با من در مورد نام71

حالى که خداوند هیچ دلیلى درباره آن نازل نكرده است؟!( به گفته عالمه طباطبائی مفاد این سخن آن است که آیا 

خواهید ادعاى مرا که توأم با دلیل و برهان گذاریش به اختیار خود انسان است، مىبا یك مشت اوهام که اسم

بدینسان به جای تكیه بر آرزوها و گفتارهای بی دلیل .(225/ 8: 1374)طباطبائی،  قطعى است، جواب دهید؟

های اصیل کتب وحیانی و متون اصلی دینی مراجعه نموده برخی از مردم، پیروان یا نویسندگان دینی، باید به آموزه

 گردد. که در مطالعات دین شناسی، کمتر میسر می
توان یافت که به پیروی از دینی یا مكتبی سر کمتر انسانی را می: اعتقاد، گرایش و آرزوهای شخصی محقق .2

های پژوهان نیز صادق است. در پژوهشنسپرده باشد و خود را به پیروی از آن مقید نداند، این امر در مورد دین

دید خاصی به باورهای  هدی جانبدارانه و زوایتوان یافت که محقق با دی، موارد متعددی را میمستشرقانموجود 

های پژوهشی دین است. در آثار و یافته خود و دیگران و دین مورد پژوهش، نگریسته و آن را تحلیل کرده

است. تاثیر این  شناسنانه »ایگناز گلد زیهر« و »ژوزف شاخت« تاثیر گرایش دینیشان به وضوح قابل مشاهده

که از همان آغاز، هدف، آشكارسازی نقاط سوال برانگیز دین مورد تحقیق است نه یافتن ای است باورها به گونه

حقیقت؛ پطرس عالی قدر که اولین ترجمه قرآن را به التین در قرن دوازده انجام داد، هدف از ترجمه قرآن را 

مان پیروان مسیحیت توانند با کشف و تبیین نقاط ضعف قرآن، ایحداقل، علمای مسیحیت می»است: چنین نوشته

)سالم الحاج، « های ناچیز قرآن، عقیده آنان را تغییر ندهد.را در برابر تبلیغ و دعوت اسالم، واکسینه کنند تا جاذبه

در حالی که الزم است هر کس برای ورود به حوزه دین، تعهدات شخصی و تعصبات ایمانی خویش را  (44تا:بی

از خویشتن دور سازد تا برداشتی واقعی داشته باشد؛ اما این امر بسیار مشكل به دین خاصی که به آن ایمان دارد، 

های و بالذات باید به خود فرد محقق معطوف دانست اما شرایط و ویژگی نماید از این رو؛ این نقیصه را اوالًمی

 تحقیق نیز به نوعی ایجاب کننده است. 

کند که خداوند رسوالن خود را یكى پس نین بیان میقرآن کریم به صراحت این چالش را توصیف نموده و چ

ها امت و پروردگاری واحد داشتند و مردم را به سوى تقوى دعوت از دیگرى به سوى قوم فرستاد و همه آن

امّا آنها کارهاى خود را در ( ) 53)مومنون،  «َفَتَقطَُّعوا َأْمَرُهْم َبْيَنُهْم ُزُبرًا ُكلُّ ِحْزٍب ِبما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن»کردند ولی 

میان خویش به پراکندگى کشاندند، و هر گروهى به راهى رفتند؛ و عجب اینكه هر گروه به آنچه نزد خود دارند 

برابر نوشته المیزان، بشر به امر رسوالن عمل نكرد، در نتیجه امر پیامبران بین ایشان پاره پاره شد و  .خوشحالند!(

ى در آورده، هر جمعیتى کتابى را به خود اختصاص دادند و هر حزبى به آنچه داشتند آن را به صورت کتاب های

های گوناگونی که به . درحالی که خداوند متعال، مردم را از گرایش(47/ 15: 1374)طباطبائی،  دلخوش گشتند

الَّذيَن َفرَُّقوا ديَنُهْم َو كاُنوا ِشَيعًا ُكلُّ ِمَن  * َو ال َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْشِركنَي»دارد: دارند، بر حذر میها دل خوش میآن
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( ) ...و از مشرکان نباشید. از کسانى که دین خود را پراکنده ساختند و به 32-31)روم،  «ِحْزٍب ِبما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن

 ها تقسیم شدند! و هر گروهى به آنچه نزد آنهاست دلبسته و خوشحالند!(ها و گروهدسته

ترین صفات مشرکان آن  است که در دین متفرق، دسته دسته و گروه گروه هستند و هر ق، خصوصىدر آیه فو

َبِل اتََّبَع الَِّذيَن َظَلُموا َأْهواَءُهْم ِبَغْيِر ِعْلٍم َفَمْن َيْهِدي » :حزب به دین خود، خوشحال است و علت آن به استناد آیه

اند آن است که مشرکین اساس دین خود را بر هوى و هوس نهاده( 29)روم،  ناِصِريَن«َمْن َأَضلَّ اللَُّه، َو ما َلُهْم ِمْن 

کند و هادى دیگرى هم جزخداوند نیست. به گفته مفسران، نهى از تفرقه کلمه در دین، و خدا ایشان را هدایت نمى

)طباطبائی، ر دهنددر حقیقت نهى از این است که هواها و خواسته های خود را به جاى عقل، اساس دین قرا

1374 :16/273). 
کند و این اعتقاد فرماید: گاهی انسان به چیزی اعتقاد پیدا میپیرو سخنان عالمه طباطبائی، شهید مطهری نیز می

کند، روحش به او منعقد بیشتر کار دل و احساسات است نه کار عقل. به یك چیز دلبستگی بسیار شدید پیدا می

مبنای آن در تقلید از پدر و مادر، تاثر از محیط و عالیق شخصی است؛ پس اکثر عقایدی شود و علت و و بسته می

. در حالی که (273/ 16: 1376،)مطهریکنند عقایدی است که دلبستگی است نه تفكرکه مردم روی زمین پیدا می

ها آزاد نیستند بلكه دهخدا به انسان عقل و منطق داده که قضایا را با این معیار بسنجد ولی بعضی فكرها و عقی

 . (4/126: 1397)حمزه السلطان، اسیرند

خواهد حقیقت و واقعیت را  آن واقعی در جستجوی حقیقت است و می یك پژوهشگر ها:وجود پیش فرض .3

چنان که هست بشناسد، نه آن که در مورد آن قضاوت کند. اما در اکثر موارد، عواملی مانند اطالعات پیشینی، 

های ملی یا سیاسی، جو فكری و روانی اجتماعی محقق و ...، در هدف، شیوه و نتیجه پژوهش تأثیر جانبداری

 رساند. گذاشته و محقق با نوعی خود سانسوری، پژوهش خویش را به نتایجی خاص می

ها هستیم، حتی به بیان جان دیویی، »ما مسئول تك تك باورهای خود و حتی جزئی ترین و ساده ترین آن

های بارز این نمونه .ای در آینده گردد«باور غلط یك کودک روستایی ممكن است سبب از هم گسیختگی جامعه

. تقویت خوی زود باوری که فرد بدون دلیل هر باوری را سریع 1توان در چند مورد  بیان کرد؛ ها را میآسیب

به باور کردن امور، بدون تقاضای دلیل و صرفا . عادت نمودن 2های آن نگیرد.بپذیرد و سراغی از دالیل و پشتوانه

ها می باشد که مردم بدون دلیل به  . مطرح و گسترش دهی خرافه3متاثر از خوی پذیرش عادی باورها است. 

اموری ماورائی و مافوق مادی معتقد شوند و به خود القا کنند که در شرایط خاصی، باور به چیزی یا عمل به 

. علت امور را در جایی غیر از دنیا و علوم جستجو کنند و این روش 4شود.مطلوب می ایدستوری موجب نتیجه

: 1395)سیدی فضل اللهی،  است اش به علوم بودههای گذشته، باعث جهل انسان و عدم دستیابیاجرا شده در قرن

54) . 
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نابع ادیان رفته که موید خود، سراغ م هشود که یك محقق برای اثبات نظر پیش فرضانموارد متعددی یافت می

باید همانند یك شاگرد کنجكاو از منابع ادیان نماید، در حالی که او میپیش فرض او بوده و به آن استناد می

 ها باشد. این بدیهی است که  اگر شخص پژوهشگر در هنگام تحقیقات خود دارای پیشجویای حقیقت آن

این نقطه ضعف در آثار  .گذاردها تاثیر منفی میحت در یافتههای او بر حقانیت و صهایی باشد، تحلیلفرض

میالدی مانند »پیتر ارجمند« )رئیس راهبان فرقه کلون( تا به حال، کامالً  12شناسان کلیسایی، از قرون اسالم

 است.مشهود و گسترده

پیروان ادیان دیگر  ها، سعادتمندی اخرویِ پیروان دین مورد اعتقاد خود و دچار شدنیكی از این پیش فرض

ِبما َتْعَمُلوَن  َو َأِقيُموا الصَّالَة َو آُتوا الزَّكاَة َو ما ُتَقدُِّموا ِلَأْنُفِسُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اللَِّه ِإنَّ اللََّه»به جهنم است: 

)و نماز را برپا دارید و زکات  (111-110)بقره،  «ِتْلَك َأماِنيُُّهْم َبِصري* َلْن َيْدُخَل اْلَجنََّة ِإالَّ َمنْ كاَن ُهودًا َأْو َنصارى

فرستید، آن را نزد خدا خواهید یافت؛ خداوند به اعمال شما را ادا کنید؛ و هر کار خیرى را براى خود از پیش مى

ومنان و . هیچ کس، جز یهود یا نصارى، هرگز داخل بهشت نخواهد شد. این آرزوى آنهاست!( حتی مبیناست

ها به دور نبودند و از خداوند انتظارتی داشتند، از جمله این که خطای آنان را مسلمانان نیز از این پیش فرض

»لَیْسَ بِأَمانِیِّكُمْ وَ ال أَمانِیِّ أَهْلِ فرماید: ببخشاید و پیروان دیگر ادیان را به سختی مجازات کند، قرآن کریم می

( )فضیلت و برترى به 123)نساء،  «ءاً یُجْزَ بِهِ وَ ال یَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیًّا وَ ال نَصیراًالْكِتابِ مَنْ یَعْمَلْ سُو

شود؛ و کسى را جز خدا، آرزوهاى شما و آرزوهاى اهل کتاب نیست؛ هر کس عمل بدى انجام دهد، کیفر داده مى

 یاور خود نخواهد یافت.« 
َو قاُلوا َربَّنا ِإنَّا َأَطْعنا ساَدَتنا َو »ها است. های پیشینیان، از دیگر پیش فرضفتهها و یاپیروی از الگوها، روش

گویند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را )و مى (67)احزاب،  ُكَبراَءنا َفَأَضلُّوَنا السَّبياَل«

کنند که اگر امروز ما گمراه هستیم به خاطر آن است که گمراه ساختند!( کافران در مقام رد اتهام از خود بیان می

و یا  (522/ 16: 1374)طباطبائی،  کردیم و در این اطاعت مجبور بودیماز سروران و بزرگان خود اطاعت می

کنند که ما اصال آورد باز هم بیان میهنگامی که موسی علیه السالم برای هدایت قوم معجزاتی از جانب خداوند می

ِبآياِتنا َبيِّناٍت قاُلوا ما هذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمْفَترًى َو  َفَلمَّا جاَءُهْم ُموسى» ایم:چنین چیزی را از نیاکان و آباء خود نشنیده

)هنگامى که موسى معجزات روشن ما را براى آنان آورد، گفتند: این  (36)قصص، « آباِئَنا اْلَأوَّلنَي ِمْعنا ِبهذا يفما َس

ایم!( در آیه چیزى جز سحر نیست که بدروغ به خدا بسته شده؛ ما هرگز چنین چیزى را در نیاکان خود نشنیده

(. اصوال 24الم از چنین جمالتی استفاده می کنند)مومنون، ای دیگر همین بزرگان قوم در رد نبوت نوح علیه الس

 ها به قول استاد مطهری برگرفته از تربیتی است که فرد در آن بزرگ شده و به آن تعلق دارد. این دلبستگی
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کنند: قرآن، محصول های خود درباره اسالم بیان میشده، دین شناسان در پژوهشهای بیانبنابر پیش فرض

. به طور مثال، تنودور (95-72:تا)تئودور نولدکه، بی مبر با کمك یهودیان، مسیحیان و مشرکان استمشترک پیا

 کند؛ در برخی موضوعات تاریخی از قبیل هامانهای فراوانی استفاده میحنولدکه، برای اثبات ادعای خود از توجی

بر این مطالب را به درستی از تورات دریافت شود که پیامبا استناد به عهدین مدعی می (280-272: 1383)بدوی، 

است، چون در عهدین به نحو دیگری گفته شده و قرآن با آن متفاوت است و این اشكال در قرآن، از عدم  نكرده

( 1848-1768) و یا شاتوبریان (95-72تا: )تئودور نولدکه، بی است درک و دریافت صحیح مطالب عهدین بوده

تواند کسی را داند که هیچ اصلی از اصول تمدن در آن نیست و نمیقرآن را زندگی نامه پیامبر میدر آثار خود، 

هم چنین اقتباس قرآن از عهدین از جمله نكات مهم در تحقیقات (، 311-310: 1377)سعید،  تعالی ببخشد

هر نظر، و برتری مسیحیت  . برتری تمدن غرب بر شرق، برتری انسان غربی از(1385)کریمی نیا، مستشرقان است

شود و هایی است که گاهی با غرض ورزی عجین میاز دیگر  پیش فرض (377-376: 1377)سعید،  بر اسالم

ها به طور کلی، پیروی از پیش فرض (.2000)دمان،  آوردآثاری به شدت غیر علمی و ضد اسالمی پدید می

 اند.ناخواسته در آثار خود منعكس ساخته همواره در آراء مستشرقان وجود داشته و خواسته یا

اند که هیچ موضع خالص و فارغ از پیش فرضی وجود ای از فیلسوفان، به این نتیجه رسیدهاز دیگر سو، عده

ایم« مستقل گردد. بنابراین ندارد که بتواند مبنای معرفت واقع شود، به نحوی که شناخت ما »از مبدئی که آغاز کرده

ها« کامال بپیراییم، های باوریمان را از عقاید پیشین و »پیش داوریصحیح باشد، یعنی اگر نتوانیم نظاماگر این رأی 

 . (78-77: 1374 )مایكل پترسون، رویكرد مبتنی بر عقالنیت حداکثری فاقد کارایی خواهد بود

َشْيئًا َأْعَشى َبَصَرُه َو  َعِشَق »َمْنفرمایند: امیرالمومنین علیه السالم نیز در زمینه عشق و عالقه به چیزی می

هرکس به چیزی عشق ورزد، همان چیز چشمانش را کور و گوش هایش  :َأْمَرَض َقْلَبهُ َفُهَو َيْنُظرُ ِبَعْينٍ َغْيِر َصِحيَحة

نگارندگان، وقتی ( به عقیده 109بیند.« )نهج البالغه: خطبه، او با چشم معیوب می سازد.را کر و قلبش را بیمار می

هایی باشد، به روشنی در روند تحقیقات از ایده پردازی تا نتایج پژوهشگر قبل از انجام پژوهش دارای پیش فرض

 دهد تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.و حتی منابعی که مورد استفاده قرار می

خصی است و مانند یك ای دیگر دارای ساختار مشتحقیق مانند هر پدیده ضعف در روش مطلوب پژوهش: .4

شود که به دلیل فقدان منابع و مواد، فرایند باشد. اما بسیار میساختمان از هندسه و نظامندی معینی برخوردار می

و روش نامناسب، ضعف طراحی و اجرای سازه مورد نظر، مصالح مطلوبی به دلیل ضعف طراحی و اجرای سازه 

دهد. این مسئله، در امر تحقیق و پژوهش نیز صادق است. از دست میرود و کارایی خود را مورد نظر از بین می

مناسبی تحلیل شده و با نظم و اصول  و مطالب به دست آمده در تحقیق، با راه و روش باید دقت شود که مواد

كی منطقی تدوین گردد. از آن جا که علوم گوناگون بوده و هر یك روش تحقیق ویژه ای دارند، امروزه این امر ی
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شناسی  های علمی جهان، قبل از اقدام به هر پژوهشی، شیوهای که در آکادمیاز مسائل مهم تحقیقات است، به گونه

های خود را طبق قوائد راه، یافته هخواهند ضمن رعایت نقشها میآموزند و از آنتحقیق را به گروه محققان می

 مایند.مشخصی با هم ردیف کرده و سپس آن را نقد و بررسی ن

تحقیق عبارت است از تغییر کنترل یا هدایت کردن »گوید: جان دیویی در زمینه چیستی تحقیق و پژوهش می

موقعیت نامعین به صورت موقعیتی که از لحاظ مشخصات و روابط، کامال معین و ثابت می باشد و در وضعی قرار 

از نظر  (.134: 1369)شریعتمداری، « اندیافتهد که عناصر موقعیت اصلی، به صورت یك کل متحد، تغییر ردا

 ای نیز، فعالیت های پژوهشی دانشمندان در ارزیابی ادعاهای معرفت، دارای دو معیار منطقی و  اثبات تجربیعده

آیند که دارای هفت مرحله اصلی؛ تعریف مسئله، فرضیه، طرح است که از طریق فرایند پژوهش به دست می

 . (131-130: 1381)فرانكفورد،  هاست، جمع آوری و تعمیم دادهپژوهش، اندازه گیری

های متداول در عرصه تحقیقات علمی کنونی عبارتند از نقد، تحلیل، مقایسه و تطبیق  که یك محقق ادیان شیوه

 باید با توجه خاستگاه و هدف تحقیق و روند پژوهشی خویش، در هر مرحله از شیوه مناسب آن بهره بگیرد. 

داشت.  آوردها و نتایج تحقیق خواهدها، تأثیر مهمی در کیفیت دستاً استفاده صحیح و بجا از این شیوهمسلم

است، بلكه در تحقیقات معاصر نیز مورد تغافل  پژوهان متقدم لحاظ نشدهاین مهم، نه تنها در اکثر تحقیقات دین

خاورشناس روسی تبار فرانسوی، اشاره کرد؛  1ن«توان به نظرات »ماکسیم رودنسوقرار گرفته است. برای مثال می

گوید: وی در مطالعات دین شناسی تطبیقی خود، در خصوص تأثیرپذیری اسالم و قرآن از تورات و انجیل می

)الشرقاوی، »مسأله عدم اصالت اسالم و تكیه آن بر سایر ادیان، موضوعی مشترک میان تمامی خاورشناسان است«

آید این نتیجه، بیشتر از یك ساده اندیشی ه این گونه اجماع حقیقتاً وجود ندارد و به نظر میدر حالی ک (85تا: بی

 های علمی.    است تا از یك تحقیق روش و سطحی نگری حاصل شده

عالوه بر این، از دو قرن پیش که خاورشناسی علمی در همه کشورهای غربی از جمله فرانسه، ایتالیا، انگلستان، 

 مللپژوهان برای شناخت و بررسی اوضاع فرهنگی ریش، اسپانیا، هلند، روسیه و آمریكا آغاز شد، دینآلمان، ات

شرقی، به مطالعه منابع موجود از ملل شرق پرداختند که در مراکز علمی، سیاسی، مذهبی و حتی نظامی نگهداری 

مسیحی، مبلغان ، غربی ند سیاحانهای متمادی توسط افراد گوناگون مانشدند. اما این منابع که در سالمی

و حتی های اقتصادی نمایندگان شرکت مسیحی و یهودی شناساننباستا های استعماری، های برخی دولتدیپلمات

اند و در تهیه آن منابع های مختلف تهیه، گردآوری و تدوین شدههای نظامی و امنیتی با انگیزهسازمانوابستگان 

است. بنابراین می توان گفت  های علمی بهره گرفته نشدهها از شیوه و روشآنمندی از و تدوین و بهره

 
1. Rodinson Maxim 
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 1توان به گزارشات »آلكساندر برنز«وردهای آنان غیر استاندارد و حتی غیر قابل اعتماد هستند. برای مثال میادست

چاپ شد و یا به گزارشات  میالدی در لندن 1835جلد، در سال  3)( در سفرنامه خود به نام »سفر به خارا« که در 

 1861جلد، در سال  2 در که ایران« در دیپلمات که با عنوان »خاطرات سه سال اقامت یك 2»ادوارد ایستویك«

 است اشاره کرد. میالدی در لندن منتشر شده

شود محقق، نه تنها به نتایج درست دست نیابد بلكه از مسیر اصلی انتخاب نادرست روش تحقیق موجب می

َغْيرِ َبِصرَيةٍ َكالسَّاِئرِ َعَلى َغْيرِ الطَِّريقِ َلا َيِزيُدهُ ُسْرَعُة  َعَلى اْلَعاِمُل»فرمایند: منحرف شود. امام صادق علیه السالم می

 (43/ 1: 1369)کلینی، « دًاالسَّْيِر ِإلَّا ُبْع

است: روشن است که موضوع تحریف  ای تحت عنوان تحریف نوشتهبه عنوان یك مستشرق در مقاله «نیو بای»

آوری شواهد و اعتراضات و روایات ضعیف به جمع «مغرض» هایی است که مستشرقانترین سوژهاز مناسب

ها مثل تحریف، بعضی نمونه(. 494: 1387)زمانی،  اندهای مسلمانان برای اثبات وقوع تحریف پرداختهکتاب

 موارد خوبی برای تاختن برخاسته از عاطفه و نه بر اساس دلیل، به اسالم است.

دهد که همواره ای مهم است که قرآن بارها تذکر میدر بیان قرآن، لزوم داشتن اندیشه منطقی، درست مسئله

( و اگر کسی برای ادعای 64)نمل،  «ُقْل هاُتوا ُبْرهاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم صاِدقنَي» :بیاورندباید دلیلی منطقی و قانع کننده 

 َو َمْن َيْدُع َمَع اللَِّه ِإهلًا آَخَر ال ُبْرهاَن َلُه ِبِه َفِإنَّما ِحساُبُه ِعْنَد» خود دلیل ندارد باید منتظر حساب خداوند باشد:

عبود دیگرى را با خدا بخواند،حساب او نزد پروردگارش خواهد بود( از این رو )و هر کس م (117)مومنون، َربِِّه«

ُقْل هاُتوا ُبْرهاَنُكْم هذا ِذْكُر َمْن َمِعَي َو » :اندهمه پیامبران الهی از دگر اندیشان برهان و دلیل منطقی مطالبه کرده

)بگو: »دلیلتان را بیاورید! این سخن کسانى  (24)انبیاء،  اْلَحقَّ َفُهْم ُمْعِرُضون«َبْل َأْكَثُرُهْم ال َيْعَلُموَن  ِذْكُر َمْن َقْبلي

دانند؛ و ها حق را نمى[ است که پیش از من بودند!« امّا بیشتر آناست که با من هستند و سخن کسانى ]پیامبرانى

 به همین دلیل )از آن( روى گردانند(

ها، اعتقادات باورهای متافیزیكی ادیان و تجربیات معنوی پیروان آن :عدم درک معنویت موجود در ادیان .5

-شوند، حتی ارتباطهای مادی نگر، تبیین نمیبر اساس معیارهای عادی و علوم تجربی و فلسفهاست که ای پدیده

ن های عبادی و احساسات روحانی پیروان دین، تنها با درک باورهای معنوی قابل شناخت است و بس؛ لذا ای

پژوه که خود شخصاً به دین مورد بررسیش مؤمن نیست، سوال به صورت جدی وجود دارد که »یك محقق دین

 تواند روح یك سنّت دینی را درک کند و در آن وارد شود؟!« چگونه می

 
1. Alexander Bernes  

2. Edward Aystvyk 
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 باشد که در یك قرن گذشته همیشه موضوع بحث عرصه دین پژوهی بودهای »هرمنوتیكی« میاین مسئله

است. غالباً چنین تلقی  و امروزه مطالعات دین شناسانه این امر را روشن کرده (23: 1382قهی،  )بلخاریاست

توان فهمید، مگر از درون آن دین. امّا پژوهشگر »بیگانه« و گردد که هیچ صورت خاصی از دین را عمیقاً نمیمی

د بسیاری از چیزها را در مورد یك دهد، شایغیرمؤمن که یك دین را تنها از نظر عقلی مورد بررسی قرار می

بداند و حتی دانش او در خصوص دین مورد سنّت دینی معین از جمله تاریخ، ساختار و زمینه اجتماعی آن را 

نظر، بسی بیشتر از یك مؤمن به آن دین باشد، ولی در عین حال از نظر عاطفی، نسبت به کلیه دعاوی آن سنّت و 

                      /)هیأت نویسندگان، دفتر اول اعتنا باشدانی و منشأ وحیانی آنها کامالً بییا در مورد وحی و الهامات رب

 . (189ـ  188

ورزد که نباید هیچ کس به عنوان نمونه کلیفورد که خود را بنیانگذار اخالق باور دانسته و بر این نكته تاکید می

کند: »پیرو محمد به ما می گوید شخصیت بیان میو هیچ امری را بدون دلیل پذیرفت، درباره پیامبر گرامی اسالم 

هایی که به او ها را تكریم کنیم، حتی آنندهد همه انساپیامبر او آنقدر شریف و شكوهمند است که او دستور می

 (.179: 2010)تیموتی، و رسالت الهی او معتقد نیستند« 

حمد)ص( و تاثیرات سودمند اسالم گوید: اگر کسی مجذوب شخصیت مکلیفورد پس از نقل این سخنان می

در واقع وی، از فهم اعتقاد به ایمان پس از توجه به ( 114: 1395 )سیدی فضل اللهی،شود، فریب خورده است! 

کند که خداناباوران از فهم و تجربه آن ای ایجاد میبرهان ناتوان است، زیرا ایمان برخاسته از برهان، چنان جذبه

 .پردازندد از آن میناتوان هستند و به انتقا

این امر، نوعی سطحی نگری را در عرصة دین پژوهی، مخصوصاً در روش تطبیقی آن، پدید آورده است. این 

توان به گیرد. برای نمونه میپژوهی و هم از شخصیت محققان این عرصه نشأت میچالش هم از ساختار دین

در مورد مصادر قرآن و یا نظرات »ساموئل  2رودلف« و»ویلهلم 1شاپیرو« نظرات »تئودور نولدکه« و »ایزرئل

الملل و  عدم  مطابقت مباحث م( در خصوص ناتوانی ایدئولوژى در تعیین نظام بین1927 -2008) 3هانتینگتون«

 (.38: 1375)المان،  هاى اسالمى اشاره نمودغربی مساوات و آزادى مطلق در فرهنگ مغرب زمین با ارزش

آموزهای قرآن کریم یكی از علل مخالفت با پیامبران الهی، همین عدم درک امور متافیزیكی و بر اساس 

يا های وی گفتند: »است. به عنوان نمونه قوم حضرت شعیب، در پاسخ به هدایت معنویت برخاسته از آن بوده

گویى، ما ( )اى شعیب! بسیارى از آنچه را مى91)هود،  «ُشَعْيُب ما َنْفَقُه َكثريًا ِممَّا َتُقوُل َو ِإنَّا َلَنراَك فينا َضعيفًا
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یابیم!( موضع برخی از مستشرقان در مطالعات دین شناختی خود فهمیم! و ما تو را در میان خود، ضعیف مىنمى

ای است که به جای فهم برهانی متافیزیك دین و توجه به معنویت الهی های  دین اسالم به گونهدر مورد آموزه

کنند نسبت به دین اسالم به پندارهای برتری جویانه دچار هستند که بنا به فرموده آیت اهلل جوادی انسان، فكر می

آملی، از جمله موانع شكوفایی فطرت توحیدی انسان، پندارگرایی است؛ راز این که انسان پندارگرا از شهود 

ها تهی است و چیزی در آن این گونه انسان هایشود، آن است که دلحقیقت و گرایش به فضیلت، محروم می

ها راه یافته، پندار محض است و پندار هم باطل چه به دل آن( چون آن43)ابراهیم،  َو َأِفَدهُتْم َهَواء«وجود ندارد »

است. بنابراین، انسانی که در کمند پندار خود گرفتار است، هرگز در صدد شكوفایی فطرت خود در بعد علم و 

کند و نه فضایل را در زندگی خود پیاده خواهد کرد. راه زدودن پندارگرایی، اهد بود، نه حق را مشاهده میعمل نخو

  (.396: 1384)جوادی آملی،  شناخت حق و نیز اهل مراقبت و محاسبات بودن است

یش مستشرق آلمانی و رئیس بخش شرق شناسی دانشگاه هاله آلمان در ششمین سخنرانی خو «ژری که»دکتر 

بدون شك برداشت یك متفكر غیر مسلمان »است:  راجع به اسالم شناسی در الجزایر به این نكته چنین اشاره کرده

ها و زیرا اولی هیچ راهی برای شناخت آموزه کند؛از معارف اسالمی، با برداشت یك متفكر مسلمان، فرق می

بر این که همان فهم نیز تاثیر گرفته از مبانی فكری های پیامبر اسالم جز ترجمه سخنان وی ندارد، عالوه دیدگاه

بیگانه از مبانی اسالم و روش فهم مخصوص خود اوست. بنابراین تعجبی ندارد اگر یك مستشرق در اسالم شناسی 

 (.126: 1380)داوود عانی، «که متفكر مسلمان به غیر آن رسیده استبه نتایجی برسد 
گیرینتیجه  

که در دوران معاصر به مخاطبان خود ای باید اذعان داشت که بسیاری از مطالعات دین شناسانهبنابرآنچه بیان شد، 

توان با شود، اغلب از قابلیت چندانی برای ارزیابی واقعی حقیقت ادیان برخوردار نیست و هرگز نمیارائه می

اوت یا موضع گیری نمود. اتكای به نتایج تحقیقات و نظرات پژوهشگران این عرصه، راجع به دین خاصی، قض

»اعتقادات فردی محقق«، »وجود پیش  چون این مطالعات از موانعی همانند »نقصان منابع الزم برای پژوهش«،

های بزرگی در سالمتی ها«، »ضعف در روش مطلوب پژوهش«، »عدم درک معنوی موجود در ادیان« چالشفرض

های ساختاری پژوهش البته برخی از این موانع به نوعی از نقصانو صحت برآیند تحقیقات ادیان را به دنبال دارند. 

ها همانند »اعتقادات فردی محقق«، باشند اما برخی دیگر از این چالشادیان هستند و چندان قابل اصالح نمی

گیرد و می تواند ها«، »ضعف در روش مطلوب پژوهش« که از شخصیت محقق نشأت می»وجود پیش فرض

ها تحقیقات خود را تا حد امكان اید مدنظر همه محققان این عرصه قرار گیرند تا با عنایت به آناصالح گردد، ب

 .ها پیراسته سازنداز این نقصان
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