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  ذات دین؟؟
  

    7/10/95 شنبه، مورخ:روز سه سایت زیتون، :منبع
 1»شباهت خانوادگی« مفهوم  اخیر، در برخی از مقاالتم در حوزة نواندیشی دینی، با وام کردنِ طی سالیانِاشاره. 

در   2.مارده امدین همت گوزه هاي نومینالیستی، به نقد تلقیِ ذات گرایانه از از فلسفۀ ویتگنشتاین و برکشیدنِ آم
متعددي دربارة حدود و ثغور موضع نومینالیستیِ خویش و هاي سشبا پردر ماه هاي اخیر،  ان، خصوصاًاین می

، در آثار خویش از مقوالتی نیز نواندیشان دینی متاخر  برخی ازمنتقدانِ 3.چراییِ ذات نداشتنِ دین مواجه شده ام
نِ ، می کوشم با تبییدر این نوشتار اند.که طنینی ذات گرایانه دارند، بهره برده»  خود دین« و » اصل دین« چون 

،  تلقیِ خویش از نسبت »تاریخمندي«همچنین برکشیدنِ مفهوم  و انواع آن، 5»نومینالیسم« ،4»ذات گرایی« مفاهیم 
  ، به دو معنا، ذات و اصلی ندارد. »دین«  که را تقریر کرده، استدالل نمایم میان دین و ذات گرایی

  
 ات گرایی وجودذ«بنابر یک تقسیم بنديِ فلسفۀ زبانی، می توان دو نوع ذات گرایی را از یکدیگر تفکیک کرد: 

وزه است که مؤلفه و یا وجود شناختی متضمن این آم ذات گراییِ 7».ذات گرایی داللت شناختی«و  6»شناختی
یافت  ...، صندلی، میزرودخانه، ا، آبشار، مفاهیمی نظیر درخت، کوه، دری تمام مصادیق میان  یمشترک مؤلفه هاي

ن زبانیِ چنی سراغ گرفت و احصاء کرد. صورتبنديمی شود؛ مؤلفه هایی که می توان آنها را در جهان پیرامون 
  تواند از این قرار باشد: می ،»میز«مفهوم  دربارةفی المثل ، قرائتی از ذات گرایی

   »ز است.باشد، آنگاه الف یک می n...، م3، م2، م1ت ماحاوي خصوصی الف  اگر پدیدة«

                                                        
1. family resemblance 

ن مصاحبۀ ، همچنی"نواندیشی دینی، متن مقدس و خشونت "، "اسالم و خشونت "،"روشنفکري دینی و آبغورة فلزي؟!! "به عنوان نمونه، نگاه کنید به مقاالت  . 2
 در لینک هاي زیر: "ملکیان، ذات گرایی و نگرش غیر تاریخی "

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/526.pdf 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/413.pdf 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/163.pdf 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/341.pdf  

ل برانگیزي که در این باب دریافت کرده ام، یکی از روحانیون که  در حوزة  فلسفه غرب بضاعتی ندارد، با اشاره به افزون بر سؤاالت معرفتیِ نیکو و تام .3
   خواند و قلمداد کرد. » سخنان سخیف« نگارنده، طرح این سنخ مباحث و مسائل را از جنس  اخیر یکی از مقاالت

4. essentialism 
5. nominalism 

6. ontological essentialism 
7. semantic essentialism 
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:  چهار گوش داشتن باشد. مدلول این سخن این 3: مسطح بودن و م2: چهار پایه داشتن، م1فرض کنید م 
ما به االشتراك تمام میزهاست و می توان وجودشناختی، سه خصوصیت یاد شده،  است که از منظر ذات گراییِ

تی مقوماوم کلی است، واجد مؤلفه ها و ک مفه، ی»میز«آنها را در میان تمام میزها سراغ گرفت. به تعبیر دیگر، 
کونِ است که  ت متضمن این امر» ذات گرایی  داللت شناختی«ون بر این، که در جهان پیرامون تعین دارند. افزچند 

دیگر، وقتی  به تعبیر 1.مفاهیم کلی است در نظر آوردنِ بر لحاظ کردن و  ، متوقفکردن داللتفرایند معناداري و 
» درخت «از طریق مفهوم کلیِ  با دیگر کاربران زبان ؛  افادة معنا و تخاطب زبانی»درخت«ید می گو کاربر زبانی

ق تحق» درخت«براي سایر کاربران زبان از طریق مفهوم کلیِ » درخت«واژة  صورت می گیرد. در واقع، معنا داريِ
  2می یابد و پدیدار می شود.

  
نومینالیسم داللت «و  3»نومینالیسم وجود شناختی«بر دو قسم است:  نومینالیسم نیز منقسمِاز سوي دیگر، 

 در جهان تقرري براي مفاهیم کلینومینالیسم وجودشناختی، منکر وجود کلیات است و تعین و  4.»شناختی
یان م شامل مؤلفه هاي مشترك، »ذات گرایی وجود شناختی« به روایت  که  نیست؛ مفاهیم کلی ايقائل  پیرامونی 

اند و می توان آنها را در الگوهاي زبانی، نظیر آنچه آمد، صورتبندي کرد. افزون بر این،  مصادیقِ متعدد مفاهیم
ر مصادیق مفاهیم کلی ب نومینالیسمِ داللت شناختی متضمن این امر است که معناداري و افادة معنا، متوقف بر داللت

در این  6»اشتغال به عمل ورزیدن«  و 5»دیدن شباهت ها«بلکه امور دیگري، نظیر خود در جهان پیرامون نیست؛ 
از  7کاوشهاي فلسفیویتگنشتاین متاخر، در عداد فیلسوفانی است که در  اثر دورانساز  د. میان محوریت دارن

                                                        
فت که ، از وعائی سخن گ»عالم مثل« اینکه قلمرو این مفاهیم کلی کجاست، از حوصلۀ این نوشتار بیرون است. در تاریخ فلسفه، افالطون با طرح مفهوم   1.

شتراك ما به االده از است. در نگاه ارسطو، موطن مفاهیم کلی، ذهن است، مفاهیمی که برساخته ش» .. زیبایی« ، »عشق« ، »خوبی«موطن مفاهیمی کلی اي نظیر 
طون و ارسطو، الاند. براي آشنایی بیشتر با  ذات گرایی وجود شناختی و ذات گراییِ داللت شناختی از منظر اف»...کوه« ، »آب« ، »درخت«ظیر مصادیق مفاهیمی ن

  نگاه کنید به:به عنوان نمونه، 
، ارسطو . همچنین، نگاه کنید به : مارتا نوسبام،3و2، فصول 1385زاده، تهران، حکمت، ، ترجمۀ سید حمید طالب هستی در اندیشۀ فیلسوفاناتین ژیلسون،  

  .  5و 4، فصول 1374ترجمۀ عزت اهللا فوالدوند، تهران، طرح نو، 
 بود. » ذات گرایی داللت شناختی« افزون بر فیلسوفان یونان باستان، در میان فیسوفان مدرن، جان الك قائل به  2.

ري در تکونِ معناداري سخن امر محو، از تشابه میان مفاهیم کلی و تصاویر ذهنیِ آنها  با مدلول ها و مصادیق شان به مثابۀ »مشابهت«وي با طرح مفهوم 
    است.  » ذات گرایی داللت شناختی« تلقی الك از چگونگیِ پیداییِ معانیِ مفاهیم، هم عنان با  گفت؛می

3. ontological nominalism 
4. semantic nominalism 
5. seeing the similarities 
6. being engaged in practice 
7. Philosophical Investigations 
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شباهت « . وي با برساختن مفهوم 1دفاع کرده است.»  نومینالیسم داللت شناختی«و » نومینالیسم وجود شناختی«
همچنین ذات گراییِ داللت شناختی را که نسب نامۀ ارسطویی دارد، اي  شناختی وجود، ذات گرایی 2»خانوادگی

دست کم دربارة امور  عرفی، می توان  استدالل کرد که  3نقد کرده است. به نزد وي، با تکیه بر شهودهاي زبانیِ
ر اند و قوام آنها، به حضو 4دموکراسی، اخالق...که در عداد برساخته هاي اجتماعیو مقوالتی چون بازي، جنگ، 

ات آنها معین و از مؤلفه ها و مقومتمام ، چیزي تحت عنوان مفاهیمِ کلیِ  که جامعۀ انسانی و  کاربران زبان است
م  که علی االصول می توان از تعداد و غیر متعین مواجهی 5عجالی یدر مقابل، با مفاهیم ، نداریم.پیش موجود باشد

. به تعبیر دیگر، در این روایت، نومینالیسم وجود شناختی که هم عنان با ا بر آنها افزودمؤلفه هاي آنها کاست ی
عجین  7»مفاهیم از پیش موجود«با  جاي ذات گرایی وجود شناختی که  است، به 6»مفاهیم بروز و ظهور کننده«

 ياست. ویتگنشتاین با ذکر بازیها» بازي«مفهوم  در این باب،  کاوشهاي فلسفیمثال مشهور   8.است، می نشیند
میان تمام  9اي مشترکییک مؤلفه یا مؤلفه ههر چند  تا نشان دهد،  ، بر آن است66 -71مختلف در فقرات 

 دمینتون، دوز....بکشتی،  شطرنج، واترپلو، بیس بال، بسکتبال،  بازیهاي مختلف نظیر: فوتبال، هاکی روي یخ، 
این واژه را در سیاق هاي مختلف به  نحو معناداري کار می برند و د؛ در عین حال، کاربران زبان، ویافت نمی ش

مسک متوقف بر ت ،»بازي« خن این است که افادة معناي مفهوم از آن  به سهولت تعیین مراد می کنند. الزمۀ این س
» تی شناخ ذات گرایی داللت« خشِاز پیش موجودي که قوام ب جستنِ به مفهومی از پیش موجود نیست؛ مفهوم

 که به میزانی که کاربران روز و ظهور کننده است ، بدین معنا، در عداد مفاهیم ب»بازي«است. در مقابل، مفهوم 

واژة بازي را در سیاق هاي گوناگون بکار ببرند، مؤلفه هاي آن کنند و  پیشه می»  اشتغال به عمل ورزیدن« زبان، 

                                                        
ردنِ بهره نبرده، در عین حال، با لحاظ ک»  نومینالیسم داللت شناختی« و » نومینالیسم وجود شناختی« ، از اصطالحات کاوشهاي فلسفیویتگنشتاین در  1.

ورتبندي کرد و ص» نومینالیسم داللت شناختی« و » نومینالیسم وجود شناختی« مقومات این مفاهیم، چنانکه آمد، می توان سخنانِ ویتگنشتاین را ذیلِ مفاهیم 
   نمود. تبیین 

2. family resemblance 

3. linguistic intuitions 

4. socially constructed 

5. tentative 

6. emerging concepts  

7. pre-existing concepts 

  ، نگاه کنید به :»مفاهیم بروز و ظهور کننده«و  »مفاهیم از پیش موجود«براي بسط  تفکیک میانِ   8.
Michael Luntley (2002) “ Pa erns, Par cularism and Seeing the Similarity ”, Philosophical Papers, 31(3), pp. 271-
291.  
9. common features 
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ر خالف ، ب، »بازي«به تعبیر دیگر، فهرست مؤلفه هاي سازندة مفهوم  و ظاهر می شوند. بیشتر سر بر می آورند
    2 است. 1مفاهیم از پیش موجود، گشوده و مفتوح 

  
از فلسفۀ ویتگنشتاین، استدالل می کند چیزي تحت عنوانِ » شباهت خانوادگی«جان هیک با وام کردن مفهوم 
 ،ادیان نهادینه شدة تاریخی نظیر اسالم، مسیحیت، یهودیت، بودیسم، هندوئیسممؤلفه یا مؤلفه هاي مشترك میان 

هایی  شباهتها و تفاوت ،ستدر مقام تحقق دیده میشود شباهت ها و تفاوتهاآنچه وجود ندارد؛ بلکه،  تائوئیسم...
، ادیانی که نمی ن است که ما با ادیان مواجهیممدلول این سخن ای . شباهت میان اعضاي یک خانواده از سنخِ 

فی المثل، مؤلفه هایی نظیر اعتقاد به خداي انسانوار،  3.توان در آنها یک مؤلفه و یا یک رشته مؤلفه را سراغ گرفت 
ان واجد این مؤلفه ها که برخی از ادیچرا باور به روز جزا، مفهوم پیامبري... در میان همۀ ادیان مشترك نیست؛ 

ار و ، اعتقاد به خداي انسانو( اسالم، مسیحیت و یهودیت) ادیان ابراهیمیمیان در دیگر نیستند.  هستند، بعضی
ان در میهمچنین  سراغ گرفت. که  نمی توان در ادیان شرقی این امور را حالیباور به روز جزا مشترك است، در 

تفاوت م این مقوله ارتودوکس از مسیحیت با تلقیِ» پیامبري«هودیت از مفهوم یان ابراهیمی، روایت اسالم و یدا
ن در عی و ...  در ادیان ابراهیمی یافت نمی شودارد، که نسب نامۀ بودیستی د » نیروانا«مفهوم  همچنین  4؛است

و  دیدنو تنوع و کثرت را  رنگارنگی مؤلفه هاي مشترك در این میان، و در مقابلحال، یافت نشدنِ مؤلفه یا 
 ،نامیدن و قلمداد کردنِ اسالم، مسیحیت، بودیسم، هندوئیسم» دین« ، مانع ازرسمیت شناختنبرکشیدن و به 

مداد قل »نومینالیسم داللت شناختی« می توان موضع هیک دربارة  دین را مصداقی از  نشده است.  ....زرتشتی گري
 ی تواند این واژه، م»دین« نظر قرار دادنِ مفهوم کلیِ  چرا که به نزد وي،  کاربر زبان، بدون لحاظ کردن و مد کرد؛

ذات  «موضع  را در سیاقهاي مختلف به کار بندد و از آن تعیین مراد کند. الزمۀ این سخن این است که هیک با 
  نرا ناموجه می انگارد. همدل نیست و آ دین ، دست کم دربارة مفاهیمی نظیر»گرایی داللت شناختی

                                                        
1. open-ended 

  :در فلسفۀ ویتگنشتاین، نگاه کنید به» ورزیدن« و » بازي« براي آشنایی بیشتر با تلقی نگارنده از مفاهیم .  2
زبان ، »درمان، ورزیدن و هنجارمندي« . همچنین، 45-62، صفحات 1393، صراط، سکوت و معنا: جستارهایی در فلسفۀ ویتگنشتاین، تهران، »بازیها و معناها«

  . 52-64، صفحات 1393، نی، و تصویر جهان: مقوالتی در فلسفه ویتگنشتاین، تهران
  کنید به :براي بسط راي جان هیک در این باب، نگاه  . 3

  1371، ترجمه بهزاد سالکی، تهران، فلسفه دینجان هیک، 
 با آئین مسیحیت متفاوتیهودیت  در ادیان اسالم و» پیامبري« آیند؛ اما مفهوم هر چند اسالم، مسیحیت و یهودیت در زمرة ادیان ابراهیمی به جساب می . 4

در نشسته و پیامبر، انسانی است که از جانب خداوند مبعوث شده است. چه با تلقی سنتی است. در اسالم و یهودیت، سویۀ بشري و زمینیِ پیامبري بر ص
تقریر  »رؤیاهاي رسوالنه« و » قرائت نبوي در جهان« ، »بسط تجربه نبوي« که  ذیل نظریات   ل باشیم، چه با تلقی نواندیشان دینی متاخردربارة وحی همد

سی مسیحیان، عیشده؛ علی اي حال در همۀ این نظریات، پیامبر، بشري است مانند دیگر ابناء بشر با این تفاوت که به او وحی می شود. اما، به نزد  عموم 
    د است. اونمسیح، جنبۀ الوهی دارد و فرزند خد



٥ 
 

  
. ن دین موجه است و برگرفتنی، دربارة مفاهیمی چو»نومینالیسم داللت شناختی«  چنانکه در می یابم، موضعِ

سراغ گرفت و مؤلفه هاي آنرا برشمرد  »ذات دین«و  است که نمی توان از مفهوم کلیِ دین این سخن این الزمۀ
 مراست:ید رفته، همین ابر آن تاک ن که در پاره اي از نوشته هایمدی» ذات نداشتنِ«و صورتبندي کرد. یکی از معانی 

  را فرو نهادن.  »دین«و مفهوم کلیِ  نومینالیسم داللت شناختی وام کردن موضعِ
  »نواندیشی دینی، روایت و تاریخمندي« در پاسخ به محمدرضا نیکفر در مقالۀ که  همانگونهافزون بر این، 

، و لحاظ کردنِ قیودي که در مقام پیدایی ِمتن مقدس  3»روایت«و  2»تاریخیت« با  وام کردن مفاهیم  ، 1آورده ام
ي به گونه ا لی بوده و علی االصول می توانسته، اموري که عجادر متن مقدس ( دین) ریزش کردهدر کار بوده و 

  صورتبندي کرد. را مد نظر قرار داد و » ذات نداشتنِ دین«از معناي دیگري می توان د، دیگر باش
ت، ریخیکنیم. یک معناي از تاجهت ایضاح این امر، خوبست دو معناي از تاریخیت را از یکدیگر تفکیک 

تبر ذیل سنت س که  دینداري است و انواع و اصناف تطور و تنوع ِ در فهم هاي مختلف از دین عنایت داشتن به 
اي ر درازنبه وحدت  مواجهیم و د ابل تحویلِ. مطابق با این تلقی از تاریخیت، ما با کثرتی غیرقاسالمی سر برآورده

گارنگی از قرائت هاي از دین و سبک هاي دینداري مواجه شده ایم: با طیف رنتاریخ اسالم، طی چهارده قرن، 
، اسالم 6گرایانه اسالم بنیاد،5گرایانه ، اسالم سنت4اسالم فقیهانه، اسالم عرفانی، اسالم فلسفی، اسالم سنتی

خ ام تبیینِ تحوالتی است که در بستر تاریخ راین تلقی از تاریخیت، صبغۀ توصیفی دارد و در مق. ...7رفرمیستی
 8، صبغۀ  هنجاريو ادلۀ آنهاصحت و سقم مدعیات  این قرائت ها و روایت ها و ارزیابیِ ؛  بررسی هر یک ازداده

  در عین حال منافاتی با بحث توصیفی ندارد. ه اي  دارد و  از لون دیگري است؛و توصی
  

گریزناپذیري  است که و زمانۀ پیدایی متن مقدس و اموربه زمینه معطوف و روایت،  معناي دومِ تاریخمندي 
ورد میر ساختار زبان عربی، علم  زمانه، تصورات و تصدیقات و مشهورات نظمقوالتی ریزش کرده؛ آن تکون  در 

                                                        
  نگاه کنید به: 1

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/533.pdf 
2. historicity 

3. narration 
4. traditional Islam 

5. Traditionalist Islam 
6. fundamentalist Islam 

7. reformistic Islam  

8. normative 



٦ 
 

با قرار دادن  1.است» عرضیات دین«پیامبر و آنچه توسعا به تعبیر عبدالکریم سروش در عداد پذیرشِ مخاطبان 
تامل در متون دیگري که در تتبع و و  3و مدد گرفتن از روش مطالعۀ میان متنی 2در زیرمتن( قرآن) متن مقدس 

تکونِ متن مقدس ریزش کرده اند، احصاء کرد که در را   ايعرضی امور، می توان همان دورة زمانی نگاشته شده
 است و بر مقوالت و مضامینِ عجالی هم عنان با معناي دوم از تاریخیت و روایت» ذات نداشتنِ دین«  4و برشمرد.

   5.، انگشت تاکید می نهداند ده و در پیدایی آن نقش مهمی ایفا کردهاي که در متن مقدس ریزش کر
  

ندارد. معناي نخست ناظر به  نقد  طور، به دو معنا، دین ذات و اصلی نگارندة این س بنا برآنچه آمد، به روایت
» اختیسم داللت شننومینالی« و موجه انگاشتنِ  » شباهت خانوادگی« است. با  وام کردن  مفهوم » دین«مفهوم کلیِ 

 یین کرد. افزون بر این، عطفنداشتنِ دین را تبو اصل ، می توان ذات »ات گرایی داللت شناختیذ« و فرو نهادن 
نظر کردن در زمینه و زمانۀ پیداییِ متن مقدس و لحاظ کردنِ مقوالتی که  از جنس عرضیات اند و در تکونِ آن 

 ، قوام بخش معناي دوم از ذات نداشتنِ دین است.ریزش کرده 

                                                        
  . 1378، تهران، صراط، بسط تجربه نبوي، »ذاتی وعرضی در ادیان«نگاه کنید به مقالۀ .  1

اصد بالعرضِ مق«سخن گفته است؛ در مقابلِ » مقاصد بالذات شارع«عبدالکریم سروش در این مقاله از ذاتیات دین نه در معناي ارسطویی کلمه، بلکه به مثابۀ 
    که عجالی و موقتی اند و علی االصول می توانستند به گونه اي دیگر باشند. » شارع

2. context 
3. inter-textual 

واعد ق وزا معتقد بود که  ساز و کار فهم و تفسیر متن مقدس، علی االصول تفاوتی  با چگونگیِ  تفسیر متونِ غیر مقدس ندارد و این دو مقوله ازاسپین.  4
ده است ري کوشیمشابهی  تبعیت می کنند؛ به نظرم موضعِ اسپینوزا موجه و ادلۀ اقامه شده توسط وي در این باب مقنع است.  در دوران معاصر، داریوش آشو

مرصاد «قرار داده و با  استشهاد به مضامین دو اثر کالسیک عرفانیِ مهم در زبان فارسی ، » زیرمتن«، متن دیوان حافظ را در »مطالعۀ بینا متنی« به مدد روش 
ارده است. بر همین سیاق، می توان با بکار بستنِ آن همت گم» روایت«، به فهم زمینه و زمانۀ سرایش اشعار دیوان حافظ و چگونگیِ »کشف االسرار« و » العباد

، امور عرضیِ متن مقدس را احرازکرد و » تاریخمندي« و تامل در زمینه و زمانۀ پیداییِ دیگر متون مقدس و مد نظر قرار دادن آموزة » متنی مطالعه بینا« روش 
  ي، نگاه کنید به:حافظ به روایت آشور نمتنیِ دیوا مقدس، همچنین چگونگیِ مطالعۀ بینابرشمرد. براي آشنایی بیشتر با راي اسپینوزا درباره روش تفسیر متن 

Michael Rocca ( 2008) Spinoza ( US: Routledge), chapter 6. 

  .    1379، تهران، مرکز، حافظ و رندي در شعر حافظداریوش آشوري، 
اکید ت و زمانۀ تکون متن مقدس و سنت دینی جهت فهم بهتر زمینه» شناسی تاریخیپدیدار « بر وام کردن روش  ،جتهد شبستري، در برخی از آثار خویشم . 5

د است. جهت آشنایی بیشتر با راي شبستري در این باب، نگاه کنی» تاریخمندي« و » تاریخیت« کرده است. روشِ پیشنهاديِ شبستري هم عنان با معناي دوم از 
  در : ،»دین شناسی تاریخی و ایمان« و » قرائت انسانی از دین چگونه قرائتی است؟« ، »ونه قرائت از سنت دینی در عصر مدرنیتهسه گ« به جستارهاي 

   .  1384، تهران، طرح نو، تامالتی در قرائت انسانی از دینمحمد مجتهد شبستري، 


