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 تقدس : فصل دوم
 

پس از بر چيده شدن بساط خداساالری، دخالت دولت در تعيين مذهب رسمی هر خطه، آه اساسًاانگيزٌه سياسی داشت، 
نامشروعتر از هميشه مينمود و برای جلوگيری از آشمكشهای خونينی آه زاييدٌه اختالفات مذهبی بود چاره ای نبود جز 

 اين امر هم به نوبٌه خود مستلزم آاهش قدرت دولت بود و طبعًا نيرو گرفتن جامعٌه فرستادن مذهب به حوزٌه امور خصوصی؛
 .مدنی

وقتی حوزٌه تسلط بينش مذهبی از انحصار يك مذهب معين درآمد، هر آس توانست اين حوزه را با هر مذهب يا با هر 
با پيروان مذاهب ديگر الجرم به مدارای با مدارا . مجموعٌه نظری ديگری آه مايل بود سازمان دهد يا اصًال بدان نپردازد

البته اين زير و رويی در شمار پيروان مسيحيت تغيير چندانی ايجاد نكرد ولی عمًال از اعتبار مطلق آن . المذهبان انجاميد
 .آاست

تسلط . باشداما الزمٌه عقب نشينی بينش مذهبی به طور آل پيدايش توضيحی از جهان و انسان بود آه اساس مذهبی نداشته 
بينش مذهبی در اروپا با رواج فلسفه و به خصوص علم از قرن شانزدهم به بعد بود آه مخدوش گرديد و اين بينش آم آم به 

اين حرف بدان معنا نيست آه مردم مغرب زمين همگی يكشبه . حوزه ای آه از دسترس شناخت عقالنی بيرون بود رانده شد
ت شستند، اما بينش مذهبی از سرير قدرت به زير آشيده شد، نظام ارزشی آمابيش يكدست عالم و فيلسوف شدند يا از دين دس

متكی به آن سرنگون شد و حوزٌه اقتدار تقدس آه اساس بينش دينی و پايٌه هر نوع ارزيابی و توجيه آنندٌه هر تفسير مذهبی است 
 .شده بود فراتر از قدر اعتقادات مذهبی قرار گرفتدر يك آالم ارج شناخت عقالنی آه بر جامعه مسلط . بسيار آاهش يافت

زيرا تجربه آردن تقدس يا . بايد تذآر داد آه اين پيشروی بينش عقالنی مطلقًا به معنای بی محتوا شمردن تقدس نبود
رفا سراغ آوشش در اين راه امريست آه هميشه و همه جا وجود داشته و دارد و نمونه های بارز آن را ميتوان نزد انبيأ يا ع

اين تجربه آه منشأ و هستٌه دين است يكی از ابعاد حيات بشری است و . آرد و نمونه های معتدلترش را نزد افراد معتقد و پارسا
ادعای نفی آن بی معناست و سعی در اين آار بی حاصل، زيرا اين تجربه اصوًال و . متكی به شور و حال نه خرد و استدالل

از آنجا آه دمكراسی ضامن استقالل حوزه های مختلف حيات بشری است نامشروع شمردن اين . ستاساسًا فردی و احساسی ا
تجربه در حكم نفی دمكراسی و مترادف دخالت در عرصٌه اعتقادات خصوصی افراد است، آاری آه فقط خشن ترين نظامهای 

ذهنی شدن اعتبار آن و  قدس بود آه انتزاعی شدن وآنچه در عصر جديد انجام گرفت نقد و پااليش ت. استبدادی بدان دست مييازند
 .درونی شدن رابطه با آن را در پی آورد

  
 
 

 مسئلٌه وجود خدا : قسمت اول
 

آندآه روزی  نام دارد چنين حكايت می] de natura deorum[ » خدايانماهيتدر بارٌه «ای آه  سيسرون در رساله
شاعر يونانی آه ميهمان دربارش بود خواست تا ماهيت يا ] Simonide[ حاآم جبار سيراآوز از سيمونيد] Hiéron[هيرون 

روز فرصت خواست و فردايش در برابر پرسش دوبارٌه  سيمونيد برای اين آار يك. الاقل آيفيت خدا را بر او روشن سازد
وقتی هيرون آه .  قبل آردهيرون دو روز مهلت طلبيد و به همين ترتيب هر بار آه موعد سررسيد تقاضای مهلتی دوبرابر دفعٌه

 .برای اين آه هر چه بيشتر می جويم آمتر درمييابم: حوصله شده بود علت تأخير را جويا گرديد چنين پاسخ گرفت تنگ
متأسفانه در طول تاريخ همگان وسواس و انصاف سيمونيد را نداشته اند و در باب اينكه خدا هست و چگونه موجوديست 

به همين خاطر در بخش حاضر آه صحبت از تقدس . اند از آن نتايج گاه بسيار عجيب و غريب هم گرفتهاند و  پر داد سخن داده
آمد معلوم باشد و  و آفر است بايد طرح مطلب را از مسئلٌه وجود خدا شروع آرد تا هم پايگاه فكری سخنانی آه در پی خواهد

 .اند، روشن گردد  اين همه بر مردمان تنگ آردههم تكليف با مدعيان نمايندگی خدا آه در روزگار ما عرصه را
اين فيلسوف نامدار آلمانی فصلی از اثر اصلی . قرار دارد بنياد فكری نوشتٌه حاضر از اين بابت بر بخشی از آرای آانت

، فصلی آه از نقاط عطف ]Div2, L2, Cap3 [را به آاوش در مسئلٌه وجود خدا اختصاص داده است» سنجش خرد ناب«خود 
وی در اين فصل سه نوع برهانی را آه برای اثبات وجود خدا اقامه ميشود برشمرده و آنها را مورد . تاريخ فلسفه به شمار ميايد

ترين  ترتيب عرضٌه مطلب توسط آانت، چنانكه ساختار آلی انديشه و آتابش اقتضا ميكند، از انتزاعی. نقد قرار داده است
 .ترين برهان ختم ميگردد ]concret [برهان شروع و به ملموس

  
 شناسانه برهان هستی

 
 .دليلی است آه هدفش اثبات وجود خدا صرفًا از راه مفهومی و بدون استمداد از تجربه است شناسانه برهان هستی

اند تا نشان دهند آه  آنندگان اين برهان، از آنسلم قديس در قرن يازدهم تا اليبنيتز در قرن هجدهم، آًال آوشيده عرضه
تواند جز تعريف موجودی باشد آه به تمام معنا  به اين ترتيب آه تعريف خدا نمی. صرف تعريف خدا وجود وی را اثبات ميكند
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توان در صورت پذيرفتن اين تعريف در وجود  و از جميع جهات اآمل است و از آنجا آه هستی جزوی از آمال است نمی
 .شده منافات دارد نسبت دادن نقصی است به خدا، نقصی آه با تعريف عرضهخداوند ترديد نمود؛ زيرا چنين ترديدی در حكم 

وی ميگويد . سازد بودن استوار می بودن و موجود آانت بنياد نقد خود را آه اساسًا بسيار روشن است، بر تمايز بين ممكن
 جز از طريق تجربه ممكن نيست؛ آند ولی اثبات موجود بودن آن تضاد بودن يك مفهوم فقط ممكن بودن آنرا اثبات می آه بی

و سپس بخواهد با اتخاذسند از همان تعريف وجود  آند وارد سازد اگر آسی وجود را به هر ترتيب در تعريفی آه از شيئی می
 .برمطلوب انجام داده است اين شيی را اثبات نمايد در حقيقت نوعی مصادره

طرفداران . نهفته است»بودن«زادٌه ابهامی است آه در فعل بودن  بودن و موجود آانت معتقد است آه خلط بين ممكن
، بر همه چيز آگاه استگويند آه خدا قادر مطلق  آنند، چنين می تضاد از خدا عرضه می شناسانه آه مفهومی بی برهان هستی

دا هيچ تضادی در دل تعريف آنها از خ. هستگيرند آه پس خدا   و از اين امر نتيجه میاستو خالصه اينكه واجد آمال ... است
عرضه ميکنيم دليل شيئ  تعريفی که ما از يک .هست نتيجه گرفت آه خدا استتوان از اينكه خدا چنين و چنان  ندارد ولی نمی

آند تا بتوان آنرا   به اين دليل آه هستی امريست خارج از مفهوم و به محتوای مفهوم چيزی اضافه نمی.وجود آن نميشود
وی به درستی بر اين امر انگشت می گذارد آه اگر .  خدا به حساب آورد و از ديگر مفاهيم دريغش داشتامتيازی برای مفهوم

قرار بودنفس هستی چيزی به مفاهيم اضافه آند، مصاديق آنها با خودشان فرق ميكرد و ديگر اصًال نميشد صحبت از شناخت 
تا به امروز بارها نقل شده اينست آه صد سكٌه طالی موجود از مثالی آه آانت در اين باب زده و از زمان وی . هيچ شيئی آرد

نظر مفهومی هيچ تفاوتی با صد سكٌه طالی فرضی ندارد، زيرا مقدار هردو يكيست؛ تفاوت آنها فقط در بود يكی و نبود ديگری 
 .دهد است و اين امر تغييری در مقدار آن دو ـ آه در هر حال برابر است ـ نمی

ثمر  بنياد و بی گردد سست گيرد آه ادعای اثبات وجود خدا به اتكای تعريفی آه از خدا عرضه می  میآانت چنين نتيجه
آند آه نفی وجود چنين شيئی نيز به  توان وجود شيئی را آه به تجربه درنميايد اثبات نمود؛ البته وی اضافه می است و نمی

 .همين دليل ممكن نيست
 

 برهان آيهان شناسانه
 

نی است که ما در جهان شناسانه متكی به تجربه است به طور عام و از آنجا آه موضوع تمام تجربيات ممكن برهان آيها
عرضٌه اين برهان در بين فيلسوفان مشرق زمين آه از فلسفٌه . ، آانت به آن نام برهان آيهان شناسانه داده استآن قرار داريم

 .زبانان خيلی ناآشنا نيست توای آن برای فارسیاند سابقٌه قديم دارد و مح يونانی تأثير پذيرفته
ذاتی در  به گيرند آه بايد وجود قائم غير بودن آنچه در جهان هست چنين نتيجه می به گنندگان اين برهان از قائم عرضه
و ادامٌه يعنی از اين امر آه وجود هر آنچه آه ما در جهان می شناسيم مشروط به وجود شيی يا اشيأ ديگری است . جايی باشد

الوجودی را  ها را قطع آرد و واجب اين دور الی غيرالنهايه ممكن نيست چنين استنتاج ميكنند آه بايد در جايی اين سلسلٌه شرط
 .در نظر آورد آه سرمنشأ هستی تمام موجودات است و هستی خودش به اصطالح البشرط است

شيی  ی است تا بتواند به شناخت نايل بيايد، زيرا شناختياب آانت معتقد است آه خرد محتاج محدود نمودن رشتٌه علت
الوجودی بشود آه نقطٌه ختم رشتٌه علل است؛ اما به  امر باعث شده تا خرد دست به دامن واجب نامتناهی ناممكن است؛ همين

. يشه آرده استالوجود را محور اند جای اينكه توجه خود را معطوف به احتياجی بسازد آه موجب اين فرض شده، خود واجب
شناسانه آه از خدا شروع ميكرد تا به وجود برسد، از وجود شروع  گويد برهان آيهان شناسانه، بر خالف برهان هستی وی می

آانت بنياد اصلی دليل اخير را همان برهان هستی شناسانه ميداند و ميگويد آه در اين استدالل تجربه فقط . ميكند تا به خدا برسد
الوجود چيست و چه آيفياتی دارد قاصر  الوجودی را به ميان بياورد ولی از بيان اينكه اين واجب ايد آه پای واجببه آار اين مي

است و از اينجاست آه خرد خود را از بند تجربه آزاد ميكند و يك رشته مفاهيم را به ميان مينهد تا از طريق آنها روشن آند آه 
ه شرطهای الزم واجب شدن در آن گرد آمده است و سرانجام دليل امر را در آمال الوجود چگونه موجودی است و چگون واجب

 .شناسانه ميكرد آن ميجويد يعنی همان آاری آه برهان هستی
با اين احوال آانت برهان آيهان شناسانه را به طور جداگانه نقد ميكند، بر اساس تمايز بين جهانی آه موضوع تجربٌه 

 .ابزار شناخت ما محدود به اولی است اين محدوده قرار دارد و با اتكای به اين اصل آه اعتبارماست و آنچه آه خارج از 
اول با اشاره به اين نكته آه اصل عليت فقط در جهانی آه موضوع تجربيات حسی ما قرار ميگيرد معتبر است و نه خارج 

 . ميكند آه پذيرفته نيستاتكای به اصل عليت در اثبات وجود خدا، خدا را جزيی از جهان. از آن
دوم اينكه فرض ناممكن بودن سلسلٌه نامتناهی علل در جهان موضوع تجربه نيز اعتبار ندارد، زيرا خود اين اصل به 

 .تجربه قابل وارسی نيست، در اين وضع بسط دادن آن به خارج از ميدان تجربه به طريق اولی بی اعتبار است
هايی ممكن ميگردد آه اين امر را ايجاب آند، آنار گذاشتن شرط  تكای گرد آمدن شرطسوم اينكه واجب بودن يك شيی به ا

ها و دست زدن به دامان البشرط، خرد را اصًال از درك علل واجب بودن شيی عاجز ميكند و اسباب رضايتش را به بهای اين 
 .ناتوانی فراهم مياورد

شن آرد آه مقصود مفهوم منطقی اين مجموعه است يا مفهومی چهارم اينكه وقتی صحبت از جميع موجودات است بايد رو
اولی فقط مقيد . است] Transcendantal[آه مقدم بر تجربه است و به تماميت تجربيات وحدت می بخشد و به اصطالح آانت 
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 تعريف  اتکاینقطٌهشناسانه رفت؛ اما دومی  تضاد است، مثل تعريف خدا آه ذآرش در بخش مربوط به دليل هستی به اصل عدم
 .جامع است آه فقط در ميدان تجربه اعتبار دارد

توان از شيئی  از ديدگاه آانت وقتی می. برای روشن شدن اين سخن بايد توضيح آوتاهی راجع به اصل تعريف جامع داد
 نسبت به جميع های قابل اطالق به اشيا را درنظر آورد و شيی مورد نظر را تعريف جامع عرضه آرد آه بتوان تمامی محمول

به عبارت ديگر شناخت هر جٌز از جهان وقتی به طور آامل ممكن ميگردد آه آل ممكنات را . آنها، اثباتًا و نفيًا، تعريف نمود
ولی تعريف . وجود پيدا آرده است نسبت به آن از نظر بگذرانيم و ببينيم آه شيی مورد نظر چگونه نسبت به جميع آنها امكان

ايدٌه جميع موجودات يا : های خرد ناب قرار دارد ه نهايت ندارد، در عمل ممكن نيست و اساسش بر يكی از ايدهجامع، از آنجا آ
همين ايده است آه . آل واقعيت به عنوان قالبی مقدم بر تجربه آه تماميت تجربيات را در ظرفی واحد جای ميدهد

 .گيرند آنندگان دليل آيهان شناسانه مترادف خدا می عرضه
اول از مشروط بودن وجود اشيأ، يا به عبارت ديگر : هی آه خرد در مترادف گرفتن اين دو ميرود از قرار زير استرا

سپس ميكوشد تا روشن آند آه چه . شمرد گيرد و وجود آنرا البشرط می الوجودی را فرض می ربطی بودن وجود آنها، واجب
البشرط آن چيزی است آه خود شرط آافی موجود شدن ديگر موجودات گيرد آه  توان البشرط خواند و نتيجه می چيزی را می

دهد  ای رسيده است آه ميتواند جميع تجربيات را در خود جا در اين مرحله خرد به ايده. است، يعنی حاوی آل واقعيت است
ل موجودات ـ و نه ولی در حقيقت از قالب آل موجوداتی آه موضوع شناخت است فراتر ميرود و قالبی را فرض ميكند آه آ

در مرحلٌه بعدی، از آنجا آه آل نامتناهی واقعيت به معنای مطلق . دهد فقط آنهايی را آه موضوع تجربٌه ماست ـ در خود جا
ای آه در قالب شيی واحد جاگرفته ـ موجود واحدی را در  آلش خواند ـ يعنی ايده آلمه واحد است و ميتوان به همين دليل ايده

 .نامد  خدايش مینظر مياورد آه
آانت ميگويد آه از ايده شيی ساختن و اين شيی را الزم شمردن و سپس آنرا موضوع شناخت به حساب آوردن فرارفتن از 

چون اگر قرار باشد با اتكای به اصل عليت به فرد واحدی برسيم آه آل واقعيت را در بر می گيرد و . حدود امكانات خرد است
از ازل تا ابد در يد اختيار من است، هيچ : تواند به خود بگويد سته از وجود اوست، اين فرد میوجود ديگر اشيأ همه برخا

ام؟ طبيعی  باشد، اما از همٌه اينها گذشته خود من از آجا آمده چيزی خارج از من وجود ندارد مگر آه به ارادٌه من موجود شده
 .داست آه طرح اين سؤال تمام بنای استدالل را ويران ميساز

الوجود شمردن ماده را هم نفی ميكند و ميگويد آه به همين دليل نامتناهی بودن رشتٌه عليت،  آانت به همين ترتيب واجب
توان سرمنشأ اين رشته و حاوی آل واقعيت به حساب آورد و ايدٌه آل واقعيت را بايد خارج از جهان تجربه  ماده را نيز نمی

 .قرار داد
ت فرضی است آه خرد به هنگام شناخت جهان اطراف به آن نيازمند است، فرضی آه خرد را به اين ايده از ديدگاه آان

 .يافته نگيرد و در شناخت هر شيئی تعريف جامع آنرا مدنظر داشته باشد جنبش واميدارد تا جستجوی علل را هيچگاه پايان
اش، برای دليل  جربه و اهميت بنيادینيازی آن از ت در جمع بايد گفت آه آانت، عليرغم اهميتی آه به دليل بی

شناسانه اعتنای بيشتری ميكند زيرا نقطٌه حرآت استدالل آنرا معتبر ميشمرد،  شناسانه قائل است، در عمل به دليل آيهان هستی
پذيرد و بر  وی ناتوانی خرد را در شناخت آل واقعيت می. اعتبار ميداند هرچند بسط اين استدالل را نقد ميكند و نتيجٌه آنرا بی

احتياج خرد به اتكا به قالبی آه اين آل را در بربگيرد تأآيد ميورزد و تصور خدا را حاصل تمايل انسان به فرديت بخشيدن به 
آانت به اين ترتيب نشان ميدهد آه خدا شيئی نيست آه بتواند موضوع تجربه قرار بگيرد تا بود يا نبودش اثبات . اين قالب ميداند
فرضی است آه ساختمان قوٌه فهم و خرد انسان اتكای به آنرا الزم آورده است و تفحص در باب آن بدون توجه به شود، بل فقط 

 . اين امر نابجاست
  

 برهان طبيعی ـكالمی
 

گردد، به دليل ملموس بودن و تناسبش با فهم رايج، از دو برهان ديگر  اش به دوران باستان بازمی اين برهان آه سابقه
تر مورد استفاده قرار می گيرد و احتماًال خوانندگان نوشتٌه حاضر بارها اين برهان را از زبان معلمان تعليمات دينی بسيار بيش
 .اند اند يا به مورد مثالهايی از آن در ادبيات آالسيك فارسی برخورده خود شنيده

ان اين برهان پايٌه استدالل را بر نظم و آنندگ عرضه. ايست مشخص، تجربٌه نظاره در جهان اطراف پايٌه اين برهان تجربه
ای بسيار واال و جامع، توأم با اراده  گيرند آه انديشه دهند و از آن چنين نتيجه می زيبايی و غايتمندی جهان اطراف ما قرار می

ی بر جهان می ا هايی آه از تأثير چنين انديشه و خيرخواهی و قدرت بيكران به جهان اطراف ما شكل داده است و تمام نشانه
 .هايی است از وجود خالق آن يابيم نشانه

گويد تنها فرضی آه  وی می. بخشی و خلقت است گيرد خلط آردن دو مفهوم نظم اول ايرادی آه آانت بر اين برهان می
 استناد توان به ايست آه به جهان نظم داده ولی خالق بودن را نمی توان بر اساس اين مشاهدات انجام داد فرض انديشه می
اش به آن نسبت داد، عالوه بر اين، پايٌه برهان طبيعيـكالمی بر قياس قرار دارد، بر قياس با انديشه و عمل انسان و  بخشی نظم

معمار جهان ... سازد؛ يعنی عظمت و قدرت و خرد و دهد، محدود می اين خود برد آنرا به حد بينش آسی آه قياس را انجام می
و آخر از همه اينكه قياس با امكانات . شود آه مدعی است وجود وی را از اين طريق دريافته  فردی میتابع مشاهدات و ادراك
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انسان، با هر حدی از شعور و ادراك و متكی به هر مقدار تجربه، شكافی را آه بين انسان و خدا قرار دارد پرميكند و بين آنها 
 .گردد آه پذيرفته نيست فصل مشترآی قائل می

بخش فراتر برود و برای اثبات وجود خدا  ای نظم گويد آه برهان طبيعيـكالمی نمی تواند از حد فرض انديشهآانت مي
آوشد از مشروط بودن نظم جهان به مشروط بودن  شناسانه است و به اين ترتيب است آه می ناچار از اتكا به برهان آيهان

شناسانه  هان آيهان شناسانه نيز به نوبٌه خود متكی به برهان هستیولی بر. وجود جهان و در نهايت به اثبات وجود خدا برسد
به اين ترتيب برهان . شناسانه است است، زيرا رسيدن از فرض وجودی البشرط به اثبات آن، مستلزم قبول برهان هستی

ه در ابتدا گفته شد شود ولی همانطور آ شناسانه پايٌه اصلی تمامی براهينی است آه برای اثبات وجود خدا عرضه می هستی
 .خود آن هم اساس درستی ندارد

شود بخش مهمی از انديشٌه آانت است و مانند ديگر بخشهای اين  غور در براهينی آه برای اثبات وجود خدا عرضه می
نيادی در ترين خصيصٌه انديشٌه آانت ايجاد تغيير ب عمده. انديشه تأثيری عميق و بسيار اساسی در تاريخ تفكر ايجاد آرده است
تغيير محور به معنای اصل قرار دادن انسان به معنای . محور شناخت است آه تمامی فلسفٌه بعد از آانت را متأثر ساخته است

از اين ديدگاه آه در فرآيند شناخت عامل فعال ذهن انسان است ] métaphysique[عامل شناسنده و بازبين مسائل مابعدالطبيعه 
توان در باب  نفسه وجود دارند ممكن نيست، بل فقط می گيردو شناخت اشيأ چنانكه فی ايی وی قرار مینه اشيائی آه مورد شناس

همانطور آه ديديم استفاده از اين روش در باب براهين . آنها به شناختی دست يافت آه برای ما معتبر باشد نه به طور مطلق
های آن مورد نقد قرار داد و به اين   شناخت انسان و محدوديتاثبات وجود خدا همٌه داليل آالسيك را از ديدگاه امكانات

 . خرد ناب استآل دهتر تنها اي  و به عبارت دقيقها گيری ختم شد آه خدا يكی از ايده نتيجه
توان فقط به انديشٌه آانت بسنده آرد و بايد پس از پذيرفتن  برای غور در مقولٌه تقدس و آاوش در چند و چون آفر نمی

باشد؛ طبعًا نه تقدس به معنای مطلق آه  تواند داشته ی آه آانت معين آرده به اين امر پرداخت آه تقدس چه معنايی میچارچوب
از دسترس خرد بيرون است، بل تقدس به معنای تجربٌه خاصی آه بعضی افراد انسان در طی حيات خويش با آن مواجه 

ه، پس از آانت ديگر نمی توان تقدس را به طور مطلق و به عنوان شيئی زيرا به هر حال و چه برخی بپسندند يا ن. گردند می
توان از برداشت انسان از آن سخن گفت و به عبارت دقيقتر صحبت از  مستقل موضوع تحليل عقالنی قرار داد و فقط می

 .شناسی تقدس آرد پديده
 
  
 

 مقولٌه تقدس : قسمت دوم
 

نيز تأثير بسيار  نی آه پيرو مشرب نوآانتی است و از آرای شاليرماخرمحقق بزرگ آلما] Rudolph Otto [رودلف اتو
 .] Le sacré, Paris, Payot, 1969 [گرفته، پژوهش خويش در باب تقدس را در اين چارچوب انجام داده است

رد آه برای پرداختن به تقدس بايد اول توجه را از تمام موارد اطالق صفت مقدس بريد و آن را معطوف به احساسی آ
شان به هم تابع قواعد منطقی  به گفتٌه اتو مقولٌه تقدس دارای دو وجه است آه پيوستگی.اصل و اساس آگاهی بر مقولٌه تقدس است
 .نيست اما ارتباطشان با هم نيز اتفاقی نيست

ماهوی دارد  توجه اول آه هستٌه تقدس محسوب ميشود غير عقالنی است و احساسی، اما با احساسات روزمرٌه انسان تفاو
و عبارت است از حس در وهم نامدنی بودن وجودی آه از يك طرف نيرو و شوآتش مهيب است و باعث ميشود تا صاحب 
احساس خود را در برابر آن به عميقترين معنا ناچيز ببيند، و از طرف ديگر مايٌه شيفتگی است و فرد را با قدرتی بينهايت به 

 .خويش جذب ميكند
هيبت آن وجود خود را در صفاتی نظير اراده و قدرت .  عقالنی است و ترجمان احساسی است آه ذآر شدوجه ديگر تقدس

در وهم نامدنی بودن آن . باز ميتابد....و عدالت و قهر مينماياند و در برابر، آنچه مايٌه شيفتگی است در صفات نيكی و رحمت و
بودن هيچ » مطلق«صفات مزبور به دليل همين . باال اطالق ميگرددجلوه گر ميشود آه به تمامی صفات » مطلق«نيز در قيد 

 تصورندارد و آماآان از حدود امكانات شناخت بشری بيرون ميماند اما اين بار در .... ربطی به معنای معمول نيكی و عدالت و
 .ظری ميشودانسان ميگنجد و موضوع گفتارهای مختلف مذهبی و احيانًا پايه ای برای تنظيم دستگاه های ن

بهترين مثالهای اشاره به وجه غير عقالنی تقدس را ميتوان در آثار عرفا و باالخص در شطحيات آنها جست؛ البته آثار 
آنان گاه از پرداختن به وجه عقالنی تقدس نيز خالی نيست اما شرح و بسط اين قسمت در حيطٌه آثار آالمی و يا آنچه حكمت 

 .رداش ميخوانند انجام ميگي الهی
مقولٌه تقدس : در اينجا بايد به دوگانگی ديگری آه در مقولٌه تقدس مستتر است و در هر دو وجه آن جای دارد اشاره آرد

ارزش تقدس در بينش مذهبی . هم ارزشی است و هم تفسيری وآاربردهای آن هم به حوزٌه شناحت مربوط است و هم عمل
شی آه با هيچ ارزش ديگر قابل مقايسه نيست و اساسًا ريشه در آگاهی به  است و معيار اصلی ارزيابی همه چيز، ارزمطلق

ترين شكل آاربرد ارزشی تقدس را  ترين و افراطی وسيع. تقدس دارد نه در داليلی آه بعد برای توجيه آن عرضه ميگردد
در برابر، جهان خاآی را يكسره ميتوان نزد عرفايی سراغ آرد آه تقدس را با تمام بار مثبتش منحصر به عالم قدس ميدانند و 

محفوظ ميماند اما به تبع دستيابی به رستگاری مشروط به » لوث شوائب خاآی«در اين وضع تقدس آامًال از . بی ارج ميشمارند
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اين شيوٌه نگرش به تقدس خاص گروه آوچكی است آه هم تقدس را ارزش مطلق ميدانند، هم . رسيدن به مرحلٌه فنا ميشود
اما بايد اضافه آرد آه حتی نزد عرفا . نبع تقدس را ممكن ميشمارند و هم استعداد و همت الزم را برای اين آار دارنداتصال به م

آاربرد ارزشی مقولٌه تقدس به روش باال محدود نميشود زيرا بعضی از آنها آه جسم خويش را محل هبوط تقدس ميشمارند يا 
 .ت متصل ميدانند برای خويشتن ارج قدسی قائل ميگردندخود را به وجودی آه زايندٌه اين احساس اس

هرچند قبول ارزش تقدس . خوانده ميشود بپردازيم » تقديس«نيزآه  اول به استفادٌه عملی از وجه ارزشی مقولٌه تقدس
تقديس در هر بينش طبعًا آئينهای . الزامًا به استفادٌه عملی از آن منتهی نميشود اما ميتوان رد تقديس را در تمام مذاهب گرفت

سرايت از آن وجودی آه ما فقط به احساس تقدس . مذهبی متفاوت است اما اساس تمام اين آئينها بر سرايت پذيری تقدس است
درخواست تبرك، سعی در . ميشناسيمش به هر موجود ديگری آه تحت شرايطی خاص به نوعی با آن ارتباط حاصل آند

 .همه نمونه های استفادٌه عملی از وجه ارزشی تقدس است. ...نزديكی به ذات الهی نزد عرفا و
تجربٌه حسی تقدس گواه شوآت و نيرويی است آه هر دو پايٌه استفادٌه تفسيری از مقولٌه تقدس است، . و اما وجه تفسيری

ت آه هستی وسيعترين شكل آاربرد تفسيری تقدس در مورد اول اين اس. اولی در توضيح وجود و ديگری در توضيح دگرگونی
 متكی به آن وجودی بدانيم آه به آمك احساس هر لحظه و نه فقط در ازل بلكه در جزءآون و مكان را نه فقط در آل بلكه در 

اعتقاد به آفرينش يا . تقدس هستی اش را دريافته ايم؛ چه جهان از آن وجود صادر شده باشد و چه به ارادٌه او آفريده شده باشد
احساس نيرويی آه ذآرش رفت و در .  ازل انجام گرفته است شكلهای تعديل شدٌه همين آاربرد استصدوری آه يك بار در

طبعًا وسيعترين . بر اساس تقدس ميگردد.... باز ميتابد پايٌه توضيح نشانه های حرآت، حيات، دگرگونی و» قدرت مطلق«صفت 
لحظه از آثار تقدس يا زاده از ارادٌه آن وجودی به حساب شكل اين نوع تفسير بر اساس تقدس اين است آه هر اثری را در هر 

صورتهای محدودتر آنهايی است آه دخالتهای تقدس را در عالم به موارد استثنايی يا به عبارت ديگر . بياوريم آه ذآرش رفت
 عملی از اين نيرو متفاوت بايد در اينجا توضيح داد آه استفادٌه شناختی از نيروی تقدس با استفادٌه. محدود ميكند» معجزات«به 

هر چند جادوگری نيز آه مدعی . است و دومی الزامًا پيامد اولی نيست و بيش از آنكه خاص مذاهب باشد خاص جادوگری است
داستانهای مربوط به رقابت ساحران و پيامبران . مهار آردن همين نيروست، در اين مورد معين مرز مشخصی با مذهب ندارد

سياری مذاهب ميتوان گرفت و طبعًا هميشه به پيروزی پيامبران ميانجامد، حول استفاده از نيروی مزبور شكل آه ردش را در ب
گرفته است، زيرا هر آس آه مدعی اين آار است بايد بتواند تفوق خويش را بر ديگران اثبات آند و معجزه را از سحر باز 

 .روشها در اديان مختلف استآئينهايی نظير قربانی و نذر بازماندٌه همين . نمايد
  

 شرايط تجربٌه تقدس و شكل گيری مقدسات
 

روشن است آه استعداد آشنايی با تقدس نزد همٌه مردمان موجود نيست و بسياری ممكن است بدون اين آشنايی و بدون 
ن از استعداد پذيرش و اما آنهايی هم آه گرايشی به اين تجربه دارند به يكسا. احساس احتياج بدان عمری را به سر آورند

به همين دليل . پرورش احساسی آه منشأ بينش مذهبی است برخوردار نيستند تا بدين ترتيب خود مستقيمًا با تقدس آشنا شوند
آگاهی يافتن اآثريت آنها به تقدس از طريق واسطه هايی صورت ميگيرد آه ازاستعداد الزم اين آار بهره دارند و در عين حال 

و تأثير رفتار اين افراد با نشانه هايی همراه  گاه نفوذ آالم. ساس الزم را به درجات مختلف در دل ديگران برانگيزندميتوانند اح
ها در انگيختن احساس مذهبی مردم و به تبع شكل  آردار و گفتار اين واسطه.ميگردد آه عالمت تأييد قدسی محسوب ميشود

 .مده بازی ميكندگيری هر بينش مذهبی و نضج و تحول آن نقش ع
های تقدس ،استقرار اجتماعی هر بينش مذهبی پيدايش گروه روحانيان را موجب ميگردد آه به آار  گذشته از اين ميانجی

آشنا ساختن مردم با تقدس، منظم ساختن بينش مذهبی، نظارت بر گفتار مذهبی و آاربرد های تقدس ميپردازند تا ترتيب بهره 
 .ا آه مهمترينشان رستگاری است، بدهندوری از ثمرات مختلف آن ر

فرد مؤمن صرفًا به دليل آگاهی به تقدس از به آار بردن اين مقوله ناگزير است زيرا بينش مذهبی بدون دو صفت 
از آنجا آه تقدس . و ديگر صفات تابع آنها نظير حرام و حالل، پاك و پليد، گناه و ثواب عاطل ميماند» نامقدس«و » مقدس«

به همين دليل موارد آاربرد صفت . اخت عقالنی نيست نميتوان چند و چون مقدسات را مستقيمًا از آن استنتاج آردموضوع شن
نفسه مرزی ندارد و ميتوان صفت مقدس را عمًال به هر چيز اطالق آرد؛ ميشود به سرچشمٌه آن محدودش ساخت يا  مقدس فی

انديشه، آنش، قاعده، زمان، مكان، گفتار، نشانه و موجود يا فرد معين، به تمامی جهان يا هر بخش از آن نظير شيی، احوال، 
 .بسطش داد

تعيين مقدسات . هر بينش مذهبی واجد فهرستی است از موارد اطالق صفت مقدس آه چند و چون مقدسات را تعيين ميكند
خصايص روانی مدعی اين تماس تا در هر بينش مذهبی تابع شرايط عينی تجربٌه احساس تماس با تقدس است، شرايطی آه از 

واسطه های آگاهی بر تقدس افرادی معينند آه در مكانی معين ظاهر ميشوند و در . جميع شرايط تاريخی دوران را در برميگيرد
آنها در طول حيات خويش يا به عبارت دقيقتر در طول مدتی آه ديگران را به آگاهی بر تقدس ميخوانند، . زمانی معين ميزيند

ه ای از تقدس در اطراف خويش ميپراآنند آه معموًال وجود خودشان، گفته هايشان، محلی را آه در آن ظهور آرده اند، هال
در نتيجه . زيرا معموًال هر چه واسطٌه آگاهی بر تقدس شود از آن سهمی ميبرد. ارج ميبخشد..... اند زبانی را آه بدان سخن گفته

هبی و چه در طول دگرگونيهای اين بينش تعيين مقدسات تابع عوامل تاريخی، به معنای چه در مرحلٌه شكل گيری هر بينش مذ
گستردٌه آلمه، ميشود و به ناچار بخشی از شناختها و ارزشهای رايج در هر زمان و مكان معين را در خود جای ميدهد و گاه با 
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نشهای مذهبی گوناگون مايل به قبول اين دگرگونی و آنها تغيير ميكند؛ هر چند بسياری از پيروان و بخصوص عرضه آنندگان بي
های مذهبی ماقبل اسالمی رايج  دين اسالم نيز در شكلگيری خود به هيچوجه از تأثير بينش. پذيرش نتايج حاصل از آن نيستند
 ,Joseph Chelhod, Les structures du sacré chez les Arabes, Paris[در عربستان برآنار نبوده است

Maisonneuve et Larose, 1986[ . 
دقت را هم به  شود و برخی افراد بی به دليل سخنهای پريشانی آه چنديست در باب تحول تاريخی تفسير مذهب گفته می

تصوری آه عوام از اين . دنبال خود می آشاند، بايد مقصود را از تحول تاريخی هر بينش مذهبی و مقدسات آن روشن ساخت
. متبلور شده و در آن دو تصور به طور آمابيش آگاهانه به هم آميخته است» انطباق با شرايط زمانه «تحول دارند در عبارت

يكی اينكه هر زمانه آًال بينش و روش خاصی را اقتضا ميكند و ديگر اينكه تحول تاريخ در جمع نوعی حرآت به سوی ترقی 
حساب آنها؛ دومی متكی به  ان تاريخی است و تعميم بیاولی برخاسته از انحصار توجه به برخی خطوط آلی يك دور. است

توان پذيرفت چون  اولی را نمی. نه فقط مطلوب بل جبری ميداند نوعی خوشبينی آه بهبود اوضاع مادی و معنوی حيات بشر را
 يا از همه چيز، از ای نيست آه معنای تاريخی يگانه داشته باشد تا بتوان همه چيز را بر اساس اين معنا تعبير آرد هيچ زمانه

اعتقاد به سير ترقی تاريخ هم خارج از حوزٌه تكنيك و . جمله گفتار مذهبی يا مقدسات، تفسيری مطابق با اين معنا عرضه داشت
 .علم به سختی قابل اثبات است

غيير ميكند های مذهبی در طول تاريخ ت گفتار. تاريخ سير دگرگونی مدام است ولی اين دگرگونی با يكدستی همراه نيست
به همين دليل صحبت . اما اين تغيير بدين معنا نيست آه هر دوران يك گفتار معين يا برداشتی معين از يك گفتار را اقتضا ميكند

تفسير اين بينش ميخورد و نه مترادف اعتبار يكسان  از تحول بينش مذهبی آردن نه به درد شكستن انحصار متخصصان
پذيرفتن اين تغيير فقط پذيرفتن . گردد طول زمان يا به طور همزمان از اين بينش عرضه می برداشتهای مختلفی است آه در

های گوناگون بيش از هر  تفاوت و اعتبار تفسير. ای بشود تواند اسباب اعتبار تفسير يگانه امر واقع است و به خودی خود نمی
تفاسير ممكن ،نه از ديد اصحاب دين و نه از ديدگاه چيز تابع روشها وارزشهايی است آه مبنای هر تفسير است ؛ تمامی 

 .غيرمذهبی، اعتبار يكسان ندارد
از آنجا آه هيچ بينش مذهبی از تحوالت تاريخ در امان نيست تعداد مقدسات و ميزان ارج آنها الزامًا در طول تاريخ يكسان 

زياد و آم شدن . ی معمولترين شكل اين تغييرات استباز بينی گفتار مذهبی و پيدايش و از بين رفتن فرقه های مذهب. نميماند
مثًال جانشينان بنيانگذار مذهب به نوبٌه خود از تقدس سهمی ميبرند يا فرضًا اگر معجزه . مقدسات نيز در هر مذهبی پيش ميايد

سات را نيز ميتوان سراغ آاهش شمار مقد. نوينی ميگردد.... ای در جايی سراغ شد مايٌه اطالق صفت مقدس به شيی يا فرد يا
مثًال نامعلوم بودن گور بنيانگذار مذهب چنان آه در اسالم پيش آمده است، يا از دست رفتن اشيأ مقدس . زنده گرفت در مذاهب

 .مسيحيان جست» گرال«ی يهوديان يا »منورا«آه ميتوان نمونه اش را در 
 .د خرد است و نه صرف تحول تاريخاما تغيير بنيادی در شمار و بخصوص نوع اعتبار مقدسات زادٌه نق

 
 نقد بينش مذهبی و آاربردهای تقدس

 
بنا بر » مفهوم« به معنای معمول آلمه نيست زيرا ]concept[» مفهوم«اول از همه بايد به اين نكته اشاره آرد آه تقدس 

 فی نفسهتقدس را نميتوان ] catégorie[به همين دليل مقولٌه . تعريف عقالنی است و موضوع شكافته شدن به وسيلٌه خرد است
نقد عقالنی عمًال متوجه بينش مذهبی و آاربردهای تقدس ميشود و از ورای محدود . موضوع تحليل و نقد عقالنی قرار داد

. تر شدن سوق ميدهد تر شدن و ذهنی تر شدن و درونی ساختن اين آاربردهاست آه مقولٌه تقدس را به سوی هر چه انتزاعی
تقدس به آن صورتی آه از قول رودلف اتو وصف گرديد در همٌه تمدنها و همٌه زمانها يكسان به آار گرفته نميشود و زيرا مقولٌه 

هر چه اين آاربردها خردپذيرتر و پرشمارتر باشد و هر . آاربردهای آن در زمينٌه ارزشی و تفسيری تابع شرايط تاريخی است
تر و احيانًا پرتنش تر خواهد بود،  پيدا آند، رويارويی ايمان با خرد طوالنیچه با حوزه های بيشتری از حيات انسان تماس 

 .زيرا خرد در راه رسيدن به دستاوردهای جهانشمول هيچ مرزی را جز مرزهای خويشتن برنميتابد
س هم آاربرد اول اينكه وجوه ارزشی و تفسيری مقولٌه تقد. در همينجا بايد دو نكته را در باب نقد بينش مذهبی توضيح داد

ديگر . طبيعی دارد و هم مابعد الطبيعی، بنابراين خرد بينش و گفتار مذهبی را هم از جهت طبيعی و هم مابعدالطبيعی نقد ميكند
به . اينكه حاصل نقد خرد پيدايش اشكال پالودٌه بينش مذهبی است آه اآثر اوقات در آنار شكلهای ديگر اين بينش دوام ميكند

يش اين بينش زادٌه سير ترقی خطی و جبر تاريخ نيست و پيدايش صورتهای جديد ايمان الزامًا صورتهای قديم عبارت ديگر پاال
 .آن را از رونق نمياندازد

نقد آاربردهای تفسيری تقدس با شكل گرفتن مفهوم طبيعت و جدا شدنش از آنچه آه امروز ماورأ طبيعت ميناميم همراه 
چون بر خالف تصوری آه امروز در ذهن بسياری از افراد نقش . انسان از شناخت طبيعتاست و نيز با تفكيك شدن شناخت 

آنچه را آه ما امروز طبيعت ميخوانيم و از آن . بسته است مفهوم طبيعت مقدم بر ماوراء طبيعت نيست بلكه مؤخر بر آن است
ن پديده هايی آه برخی ماورأ طبيعی مينامند و مجموعٌه پديده هايی را اراده ميكنيم آه موضوع علوم طبيعی است هميشه از آ

تا قبل از نضج گرفتن شناخت عقالنی اين هر دو مجموعٌه واحدی . خارج از حوزٌه شناخت عقالنی قرار ميدهند، جدا نبوده است
 عقب شكل گيری مفهوم طبيعت دستاورد پيشروی خرد است در زمينٌه شناخت جهان اطراف ما و طبعًا. را تشكيل ميداده است
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با شكل .... يابد و تفكيك تقدس از خواص طبيعی اشيأ نظير جرم و نيرو و  تقدس در مقابل مقوالتی آه خرد مینشينی مقولٌه
 .گيری مفهوم طبيعت آاربردهای تفسيری تقدس بسيار آاهش مييابد، هم در زمينٌه توضيح وجود و هم در باب تبيين دگرگونيها

ای دارد با پيشرفت علوم طبيعی از اعتبار  ش يا صدور جهان آه معموًال شكل اسطورهتمام گفتارهای مربوط به آفرين
اما اين مسئله پاسخ قاطع عقالنی ندارد و به همين دليل نميتوان آاربرد . باقی ميماند» وجود«ميافتد و فقط موضوع توضيح نفس 

آه موضوعش توضيح وجود است ايرادهای منطقی تقدس را در توضيح آن محك زد، فقط ميتوان به آن بخش از گفتار مذهبی 
گرفت، به معنای ارتباط منطقی اجزای اين گفتار با هم؛ و يا ارتباط اين بخش از گفتار مذهبی را با بقيٌه بخشهای آن نظير 

نيز يادآوری ولی بايد اين نكته را . سنجيد و سستی يا استحكام آل اين گفتار را به طريق مزبور شناخت.... اخالق، آداب پاآی
گفتار مذهبی تنها گفتار موجود نيست زيرا بسياری از فالسفه نيز به اين مسئله پرداخته اند و » وجود«آرد آه در باب توضيح 

 .ميپردازندو حتی در اين باب هم بينش مذهبی بی رقيب نيست
چه صورت اسطوره ای داشته ... پيشرفت علوم طبيعی از اعتبار آاربردهای تقدس در زمينٌه توضيح دگرگونيها، حيات و

جنبشها و تغييراتی را آه ما در جهان شاهديم هر آدام به علمی حوالت . قاطعًا ميكاهد باشد و چه پای اراده ای را در ميان بكشد،
عالمی آه هر تغييری در آن زاييدٌه خواست خدايان شمرده ميشد و به نيروهايی . ميشود از فيزيك گرفته تا زيست شناسی

شناخته احاله ميگشت ميدان جوالن امواج الكترومغناطيسی و ذرات ماده ميشود و محل انجام فعل و انفعالت شيميايی و تكثير نا
شبيه افق آه دائم عقب ميرود، ميتوان نقش تقدس را . اين فرايند پيشرفت علوم طبيعی مداومًا مقولٌه تقدس را پس ميراند. سلولها

 مدتی روشن ميشود آه رسيدن به نقطٌه تالقی آسمان و زمين يا دريا ممكن نيست فقط ميتوان به هر بار عقبتر برد اما پس از
 .مكانهای جديدتری رسيد و بس

. ولی پسروی تقدس بدين صورت نيست آه هر چه علم نتوانست توضيح بدهد حواله به بينش مذهبی و مقولٌه تقدس گردد
 متزلزل ميكند و در همه اين انتظار بجا را ايجاد ميكند آه برای گشوده شدن زيرا آسب اعتبار علم، بينش مذهبی را اساسًا

البته ممكن است برخی مؤمنان تمام . مشكالت منتظر پيشرفت علم بمانند نه اينكه دست به دامن آتب مقدس و اقوال انبياء بشوند
 مشكل روحی مؤمنان را حل ميكند آه نميتوانند در را در نهايت موآول به ارادٌه الهی آنند اما اين اعتقاد فقط.... دگرگونيها

شده » سحر زدايی«زندگی آنند و نشان ميدهد آه آاربرد توضيحی تقدس در جهانی آه به قول ماآس وبر  جهانی خالی از تقدس
رای همه چيز در زمينٌه توضيح دگرگونيها و حيات هم نميتوان ب. است و خدايان از آن رخت بر بسته اند چه اندازه محدود است

اثبات عقالنی وجود روح يا عدم آن ممكن . پاسخ عقالنی قاطع يافت، اينجا مورد استثنأ عبارت است از رودررويی روح و ماده
نيست، اما در اينجا هم گفتار مذهبی دچار رقابت سخت گفتار فلسفی است، زيرا فالسفٌه مادی هيچگاه ميدان بحث مابعدالطبيعی 

 .لی نگذاشته اندرا برای مذهبيان خا
همانطور آه آاربردهای تفسيری تقدس در بارٌه طبيعت جای خود را به علوم ميدهد، آاربردهای عملی آن آه از مقولٌه 
جادوگری است جای خود را به تكنيك ميسپارد آه واجد اعتبار عينی است و به ميدان آمدنش جای چندانی برای اعتقاد به 

 .ر و قربانی باقی نميگذارداثربخشی عملی جادو و دعا و نذ
. در اينجا بايد نكته ای را در باب حكايات و اسطوره های مذهبی آه حاوی آاربردهای تفسيری تقدس است، يادآوری آرد

با آاهش سرسام آور اعتبار مقولٌه تقدس، آه آن را به مرز بی اعتباری ميرساند، تمام اين حكايات چيزی ميشود در حد ديگر 
ا با يك تفاوت عمده؛ اسطوره های مذهبی اعتبار عينی خويش را به آلی از دست ميدهد، به عبارت ديگر نقد خرد افسانه ها ام

. اعتبار حقيقی اين حكايتها را اساسًا متزلزل ميسازد، اما اعتبار نمادينشان در گفتار مذهبی و برای افراد مؤمن باقی ميماند
توجيه و تفسير نمادين آنها آه امروز در همه جا رواج يافته است نشانٌه همين بازبينی حكايات مذهبی و عرفانی و سعی در 

پيشروی بينش عقالنی است آه باعث آوشش در راه جايگزين آردن اعتبار حقيقی از دست رفتٌه اين حكايات با اعتباری مجازی 
های بزرگ انديشٌه اسپينوزاست آه  ردتوجه به اين آوشش و انگشت گذاشتن به نقاط ضعف اين روش يكی از دستاو. گشته است

خويش پايٌه نقد نوين و عقالنی متون مقدس را با نقد و تحليل ] Traité théologico-politique [ـسياسی در رسالٌه آالمی
 .ها را به همگان گوشزد ساخت های اساسی اين قبيل تأويل ريخت و با اين آار از قرن هفدهم محدوديت» عتيقعهد «

وان رد اين تفسير نمادين يا به عبارت دقيقتر تأويل را در ازمنٌه پيشين نيز گرفت ولی نبايد آن را با حاصل نقد  البته ميت
تأآيد بر جنبٌه مجازی حكايات مذهبی آه ميتوان گاهی ردش را نزد عرفا جست بيش از هر چيز متأثر از توجه . خرد يكی شمرد

اين توجه .  نامدنی آن آه هيچ آالم و تصوير و حكايتی قادر به بيانش نيستبه بخش غيرعقالنی تقدس است، به بخش در وهم
 .است آه باعث ميشود تا آنها بر جنبٌه مجازی حكايات مذهبی تأآيد بورزند

به عنوان نتيجه گيری موقت بايد گفت آه حاصل سست شدن آاربردهای تفسيری تقدس در برابر نقد خرد، انتزاعی شدن 
آاو خرد  و انتزاعی شدن به معنای جدا شدن هر چه بيشترش از طبيعت و رانده شدنش به بيرون از حيطٌه آند. مقولٌه تقدس است

 .در جهان پيرامون ما
همانطور آه در باال اشاره شد در چشم مؤمن صفت مقدس مترادف ارزش مطلق است . و اما نقد آاربردهای ارزشی تقدس

 مقولٌه تقدس استنتاج آرد؛ آاربرد ارزشی تقدس يا به عبارت ديگر شكل گيری ولی موارد اطالق صفت مقدس را نميتوان از
فهرست مقدسات هم تابع شرايط تاريخی آگاهی به تقدس است و متأثر از ارزشها و شناختهای رايج در هر زمان و مكان معين و 

ل گيری و توسعٌه بينش عقالنی ارج خرد به تناسب شك. هم تابع دگرگونيهای تاريخ و شيوه های تقديس در هر بينش مذهبی
مقدسات را به محك ميزند و چند و چون آن را تغيير ميدهد بدين معنا آه بخش خردناپذير و احساسی اش را واميگذارد اما بخش 

 .خردپذيرش را به قيد حاآميت خويش در مياورد
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 قدسی آنها محو ميشود چون در هر دو در اين بازرسی چه ارج مقدسات به حكم خرد تأييد گردد و چه نه هالٌه منزلت
پس از اين نقد، مقدسات . صورت اساس اعتبارشان آه به پيروی از بينش مذهبی ريشٌه قدسی داشت، خاآی ميگردد و تابع خرد

 .فقط در چشم مؤمنان ارزش خويش را حفظ ميكند نه در چشم همگان و بر اثر اين فرايند اعتبار تقدس ذهنی محسوب ميشود
تقدس بدين ترتيب بيش از .  استآنشدن رابطه با تقدس هم زادٌه انتزاعش از جهان اطراف و هم ذهنی شدن اعتبار درونی 

 .پيش موضوع مكاشفٌه درونی ميگردد و در ارزيابی اعتقاد آفٌه نيات بر تظاهرات چربيدن ميگيرد
 و اخالق آه بسيار همه گير است و در اينجا آه صحبت وجه ارزشی تقدس در ميان است بايد راجع به اختالط مذهب

وجه عقالنی احساس شيفتگی در برابر » نيكی مطلق«صفت . موجد اشكال و قبًال نيز به آن اشاره شد توضيح آوتاهی داد
اين صفت در ساختمان آن بخش از گفتار مذهبی آه مربوط به اخالق . وجودی است آه ما آن را فقط به احساس تقدس ميشناسيم

اساسی بازی ميكند، به اين ترتيب آه به فضايل و نيز آردار نيك رنگی از تقدس ميدهد و قواعد اخالقی را در بين است نقش 
نخست بايد يادآوری آرد آه . دستورات مذهبی جای ميدهد؛ به تبع سرپيچی از اين دستورات نيز مستوجب عقوبت الهی ميگردد

 است آه موضوع مفهوم نيكی قابل شناخت نيست و اين نيكی مطلقدليل آه فرق دارد به اين » مفهوم نيكی«با » نيكی مطلق«
از بين . اين دو را با هم يكی گرفتن در حكم محدود آردن صفات الهی است در قالب فضايل و خرد انسانی. آند و آاو خرد است

آنچه در بينشهای مذهبی نام . يكی مطلقن است آه ميتواند محور پرداختن دستگاه های فلسفٌه اخالق بشود نه مفهوم نيكی اين دو،
اخالق ميگيرد معموًال مخلوطی است از نظرات اخالقی به طور اخص آه شناخت نيك و بد را به طور اعم شامل ميشود و 

قوام يافتن اين مجموعه تابع شرايط تاريخی حاآم بر شكل گيری هر بينش و تحوالت بعدی آن است و در . برخی آداب اجتماعی
استنتاج نشده است، بينش مذهبی فقط برای اين رشته قواعد ارج قدسی قائل ميگردد و به تبع به نيك » نيكی مطلق«رد از هيچ مو

را » اخالق مذهبی«اين سنجش . آًال مشمول نقد خرد است» اخالق مذهبی«به همين دليل . و بد رنگ ثواب و گناه ميدهد
عی و طبعًا متغير است از هستٌه اصلی آن آه مربوط به اصول اليتغير اخالقی ميپااليد، بخشهايی را آه مربوط به آداب اجتما

 .است جدا ميسازد
اما دليل وجود . دٌه اخالق است و ضامن اعتبار آنينوجود اين هسته باعث شده تا بسياری مؤمنان مدعی شوند آه مذهب زا

در اينكه جستجوهای عقالنی بشر . د در جای ديگری جستاين هستٌه محكم اخالقی را آه عمًال در تمام مذاهب يافت ميشود باي
به ثمر رسيده است و جا ....در زمينٌه شناخت نيك و بد بسيار زودتر از زمينه های ديگر شناخت، نظير فيزيك يا زبانشناسی يا

 ارزشهای رايج افتادن اين دستاوردها در گفتار مذهبی به همان ترتيبی صورت گرفته است آه جا افتادن ديگر شناختها و
شناخت عقالنی نيك و بد اساسًا نه ربطی به مذهب دارد و نه به گناه و . دوران، فقط اعتبار و دوامی بيش از باقی پيدا آرده است

 .پاداش فضيلت نفس فضيلت است و بس: ] stoïciens[آيفر اخروی زيرا به قول فالسفٌه رواقی 
  

 پاآی و عدالت: دو مثال
 

تغييرات زاييدٌه بازبينی خرد را ميتوان در موارد اطالق صفات پاك و پليد و نيز عدالت مذهبی و بهترين نمونه های 
از طرف ديگر اين دو مثال به خوبی . روشهای اجرای آن جست آه شرح و بسط هر دوی آنها در بين شيعيان موضوع فقه است

در بخش مربوط به فرهنگ مداری به . م پيچيده استنشان ميدهد آه وجوه مختلف ارزشی و توضيحی تقدس در عمل چقدر در ه
بار معنايی مثبت صفت پاك اشاره شد آه چگونه به طرفداران پاآسازی فرهنگی فرصت ميدهد تا با استدالل آمتر افكار خويش 

 الزمی با مفهوم در آنجا صحبت از اين بود آه نبايد به هنگام آاربرد صفت پاك از اين بار مثبت آه هيچ ارتباط. را ترويج آنند
 .اما در مورد آاربرد مذهبی اين صفت بايد به هر دو وجه آن توجه داشت. پااليش و جدا آردن ناخالصيها ندارد غافل ماند

اين گستردگی به . مقوالت پاك و پليد، پس از مقدس و نامقدس،گسترده ترين مقوالتی است آه بينش مذهبی به آار ميگيرد
ك و مقدس را به حد مترادف هم رسانده است و باعث شده تا برخی نظريه پردازان، خاصه اندازه ای است آه گاه پا

رد اين نزديكی و اختالط را در زبان فارسی نيز ميتوان در مترادف . مردمشناسان، پاك را عمًال به جای مقدس به آار ببرند
صفت پاك در بسياری موارد .  پاآی تعبير ميشودشمردن پاك و قدس جست، در عباراتی نظير عالم قدس آه گاه از آن به عالم

ديگر نيز به صورت مترادف نيك يا عاری از بدی به آار ميرود و در اين موارد به صورت مقوله ای اخالقی يا به عبارت 
. ت، ميشوددقيقتر اخالقی ـ مذهبی در ميايد و تابع محدوديتهای اخالق مذهبی آه مهمترين آنها نزديك شدن معانی بدی و گناه اس

آاربردهايی آه . مترادف شمردن پاآی و بی گناهی هم آه نمونه اش را ميتوان در بسياری عبارات يافت ثمرٌه اين نزديكی است
در اين جا مورد نظر است و ميتوان بر آنها نام آاربرد های خاص مقولٌه پاآی را گذاشت بيشتر در صفات طاهر و نجس تجلی 

شباهت برخی از اين آداب با شستشو يا ديگر روشهای نظافت، وجه .... ير وضو، تيمم، آب آشيدنميكند و در آداب تطهير نظ
مذهبی و ارزشی آنها را با وجهی آه امروز ما طبيعی ميخوانيم خلط ميكند؛ فقط شكل گيری مفهوم عقالنی و طبيعی پاآی است 

 .آه اين دو وجه را از هم جدا ميسازد
 حجمی در حدود سيصدو پنجاه ليتر دارد ،از نظر مذهبی برای پاك آردن بسياری از پليديها مثًال استفاده از آب آر آه

اما روشن است آه اين فرض از نظر علمی آامًال باطل است، زيرا . آافی است زيرا اين آب در تماس با نجاست نجس نميشود
ر عادات بهداشتی، برای مردمی آه به آب تصفيه وآب آر، حتی از نظ.... آب خاصيت ضد عفونی ندارد و ميكروبها را نميكشد
منتهی اين بی اثر شمردن آب آر برای پاآسازی، مستلزم پيشرفت علوم . شدٌه لوله آشی عادت آرده اند، مترادف ناپاآی است

هبی آن پس از اين تحوالت، تنها اعتباری آه برای آب آر باقی ميماند اعتبار صرفًا مذ. طبيعی و شاخه های مختلف طب است
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عين همين فرآيند را ميتوان در مورد تمام . است آه فقط در ذهن افراد مؤمن موجود است و هيچ مابه ازای عينی ندارد
آاربردهای مذهبی مقوالت پاك و ناپاك سراغ آرد آه به مرور و تحت فشار خرد، بخشهای عقالنی و غير عقالنی آنها به آلی 

به عنوان مثال گوشت خوآی آه در شرايط بهداشتی تهيه شده باشد از نظر طبيعی و . يشودارتباط م از هم جدا و با يكديگر بی
طبی پاك است و مطلقًا دليلی برای حكم آردن به ناپاآی آن نيست، اما از ديد مذهبی همان گوشت اصًال و اساسًا نجس است و 

 .دپاك و ناپاك طبی و مذهبی معنايی مخالف هم ميگيردمثال الكل از اين هم گويا تر است زيرا در اين مور. پاك شدنی هم نيست
پذيرفتن . مفهوم عدالت مذهبی نيز آه عدالت بنا بر تعريف است و نه بنا بر تحقيق، از مثال پاك و پليد چندان دور نيست
فرد . ستعدالت الهی به اين معنا ست آه خواست الهی عين عدل است و درك حكمت اين خواست در گنجايش ذهن آدميزاد ني

مؤمن در اين نكته شكی نميكند اما مشكل برقرار آردن عدالت بر روی زمين و در بين آدميان باقی ميماند و موضوع شكل 
استنتاج نشده ولی در عين » عدالت الهی«روشها و اصولی آه به هيچ وجه از . گيری اصول و روشهای عدالت مذهبی ميشود

كانی شكل گيری هر مذهب و در عين تحول نسبی در طول تاريخ،انعكاس عدالت الهی و تأثيرپذيری بسيار از شرايط زمانی و م
خلط شدن مفاهيم جرم و گناه آه نمونه هايش آم نيست، زادٌه همين نزديكی . به همين دليل دارای اعتبار قدسی محسوب ميشود

، پيدايش نظم حقوقی جديدی را به دنبال طبعًا هرجا عدالت انسانی آه پس از آند و آاو خرد زاده ميشود شكل گرفت. است
مياورد، نظمی آه ممكن است برخی از اجزای نظام حقوقی مذهبی را تحت عنوان سنت در خود بپذيرد اما اساسًا هيچ ربطی به 

شته عدالت الهی ندارد و به همين دليل صريحًا بخشهايی از اصول و روش عدالت مذهبی را آه با دستگاه حقوقی جديد مباينت دا
 .باشد نفی ميكند، زيرا در اينجا عدالت فرآوردٌه انسان است و داور اعتبارش خرد انسان است نه خداوند

 
 نتيجه گيری

 
هر چيز  در جمع، پس از نقد خرد آه انتزاع تقدس از طبيعت و ذهنی شدن اعتبار آن را در پی مياورد، مقدسات نيز مثل

اين بازبينی، ديگر افراد مقدس يا به عبارت ديگر مقدسين تفاوتی با افراد عادی بعد از . ديگر موضوع شناخت عقالنی ميشود
. قرار ميگيرند.... نخواهند داشت و مثل باقی افراد بشر موضوع تحقيقهای انسانشناسی، تاريخی، روانشناسی، جامعه شناسی

در موردشان چون ديگر انسانها سخن ميتوان راجع به جنبه های مختلف زندگی آنان چون هر انسان ديگری پژوهش آرد و 
قرار ميگيرند و ميتوان فارغ از بار تقدسی آه گاه حتی .... اشيأ مقدس نيز موضوع فيزيك، شيمی، تاريخ هنر، تكنولوژی. گفت

.... احوال مقدس موضوع فيزيولوژی، روانشناسی. نزديك شدن بدانها را مشمول آدابی معين ميكند، راجع بهشان نظر داد
پندارهای مذهبی موضوع . ميرود.... انديشه های مقدس به بوتٌه نقد منطق، فلسفه، شناخت شناسی، اسطوره شناسی. ميشود

زمانهای مقدس . ميرود.... قواعد مذهبی به حوزٌه حقوق، اخالق، اقتصاد، شناخت آداب اجتماعی. ميشود.... مردمشناسی، تاريخ
 صورت مبدأ و مقصد مطلق را از دست ميدهد و اهميت خارق العادٌه آنها با در نظامهای گاهشماری غير مذهبی جای ميگيرد،
ميگردد و آخر از .... مكانهای مقدس موضوع باستانشناسی، تاريخ معماری. جا افتادن در آنار ديگر روزهای سال رنگ ميبازد

.... شناسی، نشانه شناسی، نقد ادبیهمه گفتارها و نشانه های مقدس ـكه با گفتار مذهبی فرق داردـ موضوع پژوهشهای زبان
در جمع اگر قبًال ميشد به ياری مقولٌه تقدس همٌه جهان را توضيح داد و به آن ارج بخشيد،ديگر توضيح و شناخت ارج . ميگردد

شابه آنچه آه خرد نميتواند بشناسد سهم مقولٌه تقدس يا ديگر مقوالت م. بر عهدٌه خرد نهاده ميشود جهان و هر چه در آن است
 .ميشود آه علی رغم جاذبه شان برای برخی مردم، جهانشمول نيست

و ذهنی شمرده شدن ايمان بدان، برای همگان قابل تحمل نيست، زيرا بسياری از مؤمنان اين وضع  اين پالوده شدن تقدس
 آن، دو روش در پيش را مترادف خواری يا احيانًا نابودی تقدس ميشمارند و به قصد دست و پا آردن اعتبار عملی برای

اولی تحميل عقايد خويش است به ضرب خشونت آه برای همه، به خصوص برای ايرانيان، بسيار آشناست و بحث . ميگيرند
نظری در بارٌه آن بخشی است از بحث در بارٌه ايدئولوژيها و نظامهای سياسی و از موضوع اين بخش از گفتار ما آه مربوط به 

 الجمع نيست عبارت است از سعی در توجيه عقالنی ةمانعروش دوم آه به هيچوجه با اولی . لی خارجپااليش تقدس است، به آ
طبعًا هدف از اين آار هميشه فيصله دادن اختالف بين ايمان و خرد از پايگاه عقالنی و از طريق معين آردن . اعتبار مقدسات

ای خرد حكم به اعتبار مقدسات ميكند و اين خود دليل جديدی است سهم هر آدام آنها نيست، بل اثبات اين امر است آه دستاورده
جزو مثالهای پيش پا افتادٌه .... شمردن روزه و » رژيم«شمردن گوشت خوك و » غير بهداشتی«. بر اعتبار ازلی و ابدی آنها

مانان، بسيار آشناست، ادعای مهمترين و جامعترين شكل اين آار آه نه فقط برای ايرانيان بلكه برای تمام مسل. اين روش است
ولی روشن است آه به اين . اين است آه قرآن حاوی تمام دانشهاست و نويد هر آنچه آه بشر آشف آند در آن داده شده است

زيرا آامًال تابع تاريخ، آشفيات و . ترتيب مقدسات به جای يافتن اعتبار خاآی، اعتبار قدسی خويش را نيز از دست ميدهد
 .حاصل اين آار جز سر در گم ساختن اهل ايمان و القای شبهه به ديگران نيست. باهات انسان ميشودضرورتًا اشت

بايد در پايان بخش حاضر بر اين نكته تأآيد آرد آه نه بسط وجه عقالنی تقدس از اهميت هستٌه اصيل و خردناپذير آن 
آينٌه خاآی تقدس دل مؤمن و .  را مورد شك قرار ميدهدميكاهد و نه انتزاع تقدس از طبيعت و ذهنی شدن رابطه با آن وجودش

معجزه جز . ذهن اوست آه مستعد ايمان است، دل و ذهنی آه محتاج هيچ تأييد بشری نيست و رد تقدس را در هر آجا مييابد
 .همين تابش نور ايمان نيست آه معنای آون و مكان را در چشم مؤمن عوض ميكند

 
 آفر : قسمت سوم
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 آرای آانت و پژوهشهای اتو مقدمٌه الزمی بود برای پرداختن به مقولٌه آفر آه تا به حال بسيار مورد بی پرداختن به

 .اتهام آفر تابعی است از آاربرد مقولٌه تقدس و نيز چگونگی ارتباط مقدسات با تقدس. التفاتی پژوهشگران قرار داشته است
ذهبی يكی نيست و بسياری اوقات اين مرز و نيز سلسله مراتب از آنجا آه مرز مقدس و نامقدس در بينشهای مختلف م

از طرف ديگر نوع . مقدسات در دل هر مذهب معين هم تغيير ميكند، موارد اطالق اتهام آفر هم بسيار متنوع است و هم متغير
اين دگرگونی .  فرض آردهميشه يكسان نيست و در همٌه موارد نميتوان تقدس را دقيقًا صفت مقدسات» تقدس«رابطٌه مقدسات با 

عالوه بر تمام اينها در صورت ثابت ماندن تعريف آفر، آستانٌه اعالم جرم .هم به نوبٌه خويش بر چند و چون آفر تأثير ميگذارد
عليه آافر در هيچ مذهبی ثابت نيست چون تحت تأثير عوامل اجتماعی بسياری آه بخش عمدٌه آنها با مذهب ارتباط مستقيم ندارد 

 .ر ميكندتغيي
 

 تعريف آفر
 

تعريفی آه معموًال از آفر عرضه ميشود و متأسفانه گاه آنقدر به نظر بديهی ميايد آه بحث در باره اش بيجا مينمايد، از اين 
 .مجازات آافر نيز پاداش اين بی حرمتی قلمداد ميگردد. »آفر عبارت است از بی حرمتی به مقدسات«: قرار است

 .يقتری از آفر بايد نقاط ضعف اين تعريف سطحی و عاميانه را بر شمردقبل از عرضٌه تعريف دق
اول اينكه حرمت مقدسات را چيزی ميشمرد از مقولٌه حرمتهای انسانی آه . اين تعريف بر دو فرض نادرست استوار است

در صورتيكه حرمت . دزاده ميشود و ميتوان با بی اعتنايی به آنها صاحبشان را خوار شمر.... از فضيلت، قدرت، قابليت
پا فشاری در يكسان شمردن اين دو . مقدسات در اصل زاييدٌه تقدس است و هيچ وجه شبهی با صفات يا فضايل انسانی ندارد

ازبقايای آن بينشهای مذهبی است آه خدا را مانند پادشاهی قهار و صاحب دستگاه و بارگاه تصوير ميكنند و سختگيريش را 
 .ريهای جباران ميشمارندچيزی از مقولٌه سختگي

در صورتيكه حتی در آزادترين و دمكرات . ديگر اينكه گويی در بين انسانها هر آس ميتواند به هر آس ديگر اهانت آند
تير اهانت گاه به هدف ميخورد و گاه نه و شرط اصلی آارگر افتادنش اگر نه همسطح . ترين جوامع نيز اين آار ممكن نيست

اگر آسی آه قصد توهين دارد در منزلتی بسيار پايينتر . بودن سطح منزلت اجتماعی دو طرف توهين استبودن، الاقل نزديك 
نمونٌه شكل گرفته و مدون شدٌه اين شرط . از طرف مقابلش قرار داشته باشد عمًال قادر نخواهد بود به اعتبار وی خدشه وارد آند

قواعد از دگرگونی بر آنار نبوده، اصل آن آه مشخص آردن امكان هر چند اين . را ميتوان در قواعد دوئل اروپايی جست
طبعًا از آنجا آه دوئل در اصل مختص اشراف بوده . توهين و اهميت آن بر حسب منزلت دو طرف دعواست ثابت مانده است

در برابر آنها از طريق است، غير اشرافزادگان بنا بر تعريف قادر به توهين به اشراف به حساب نميامده اند تا اعادٌه حيثيت 
هر آسی را فراهم آورد اما .... هنوز هم در جوامع مختلف ميتوان از هر پايگاهی اسباب عصبانيت، زحمت. دوئل الزم بيافتد

 .اهانت به هر آسی از هر مقامی ممكن نيست
صرفنظر از بحث ولی . است نه حاصلش» نيت سوء«البته ممكن است برخی تصور آنند آنچه آه مستوجب مجازات است 

در بارٌه درستی آيفر دادن نيت افراد بايد به اين نكته توجه داشت آه آيفر دادن نيت هم وقتی ميتواند موجه جلوه بكند آه آار 
 .ممكن باشد يا ممكن بنمايد و در غير اين صورت بی معناست
شه ای آه آرايش و سير تقدس را در عالم  اندي سخن ياهر آنش يا«: آفر در نوشتٌه حاضر به معنای زير به آار رفته است

 .طبعًا از آنجا آه پای تقدس در ميان است بر آفر هم نتايج ارزشی مترتب است و هم عملی. »مختل سازد
برشمردن اين شروط نيز به نوبٌه خود نشان خواهد . ممكن شدن آفر به اين معنا تابع تحقق شرطهايی است آه بايد برشمرد

 .معنای آامل خويش را پيدا ميكند» تقدس«در يكی از شكلهای ارتباط مقدسات با داد آه آفر اصوًال 
 :و اما شرطهای ممكن شدن آفر آه همه به تقدس مربوط ميشود

ـ شرط اول اعتقادبه عينی بودن تقدس است، زيرا اگر تقدس را پديده ای ذهنی بشماريم، صحبت از اختالل درسير و 
 .آرايش آن بيجا خواهد بود

زيرا اگر .  شرط ديگر اين است آه بايد مقدار تقدس در عالم محدود باشد، چه اين مقدار را ثابت فرض آنيم و چه نهـ
 .مقدار تقدس در عالم خاآی، مثل عالم قدس، نامحدود باشد هيچ اختاللی در سير و آرايش آن متصور نيست

 زدوده شدن آن از هر يك از مقدسات، تحت تأثير رفتار يا اگر تقدس ايستا فرض شود،. ـ تقدس بايد پويا باشد و نه ايستا
اگر چنين شد ممكن است تقدس به طور آامل از عالم محو شود، امری آه . گفتار آفرآميز، قطعی خواهد بود و جبران ناپذير

اختالل در سير آن بشود به همين دليل پويا بودن تقدس، آفر ميتواند در دو مورد مايٌه . مايٌه تعطيل آامل هر بينش مذهبی است
 .يا از بين بردن نقاط تمرآزش» مجراهای تقديس«يكی با آم آردن مقدارش و ديگر با بستن 

روشن . انسان باشد، به اين معنا آه انسان بتواند به طور مستقيم يا غير مستقيم بر آن اثر بگذارد» دسترس«ـ تقدس بايد در 
اين شرط در .  ايجاد اختالل در سير و آرايش تقدس از طرف وی غيرممكن خواهد بوداست آه اگر انسان نتواند اين آار را بكند

عين الزم بودن، چندان مطبوع طبع مؤمنان و اصحاب مذاهب مختلف نيست زيرا بر نوعی آسيب پذيری يا الاقل فرار بودن 
 .تقدس گواهی ميدهد
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ء مقدس و به زبان آوردن برخی سخنان تا پيروی از ميتوان برای آفر مثالهای فراوانی عرضه آرد آه از دزديدن اشيا
 دزديدن اشياء مقدس . ديگر بينشهای مذهبی ميرود، اما وجه اشتراك همٌه آنها همين مختل ساختن آرايش و سير تقدس است

  است]blasphème[را شكل داده و بدگويی آه ريشٌه يونانی آلمٌه ] sacrilège [ريشٌه التين آلمٌه
  .تيجه را به دنبال مياورد؛ آفر گفتن و ارتداد نيز به همچنين هر دو همين ن

اصحاب اسالم و . پيروی از ديگر بينشهای مذهبی نيز گاه برای پيروان يك بينش معين مترادف آفر محسوب ميشود
 شده بودند مسيحيت در طول تاريخ خويش به آرات مسيحيان يا مسلمانانی را هم آه به عقيدٌه ايشان از صراط مستقيم منحرف

بدون شك در مورد پيروان اديان ابراهيمی اتكای به . آافر شمرده اند و مسلمانان تا به امروز غير مسلمان را آافر ميخوانند
وحی در اعتقاد به اعتبار مطلق مذهب خود و به تناسب بی اعتبار شمردن مذهب ديگران تأثير بسيار داشته است و آار آافر 

ای تقدس آرايش و سير ديگری قائل بوده اند تسهيل آرده است، به خصوص وقتی با تصوير خدای قادر شمردن آنهايی را آه بر
 .و قهاری همراه گشته است آه هيچ سرپيچی را از خواست خويش برنميتابد

مرده اعتقاد به مذهب ديگر يا به شعبٌه ديگری از يك مذهب معين ،مايٌه اختالل در آرايش و سير تقدس ش  در اين شرايط
شده، زيرا روی برتافتن از بينشی آه مسير تقدس و موارد اطالق آن را به دقت معين آرده است، نگاهبانی از آن مسير و اين 

 عمًالباز بايد بر اين نكته تأآيد آرد آه به تبع گوناگونی مقدسات . موارد اطالق را متوقف ميكند و باعث بروز اختالل ميگردد
 .ت منتهی به استفاده از اتهام آفر بشودهر نوع اختالفی ممكن اس

  
  انواع مقدسات و اشكال آفر

 
اين رابطه در آليترين شكل . امكان آفر و شكل آن در هر بينش مذهبی تابع نوع رابطٌه مقدسات با تقدس در اين بينش است

 :سه صورت دارد
. صيت را از جای ديگری اخذ نكرده باشدمقدس بالذات مقدس باشد و اين خا.... صورت اول اين است آه شيی يا فرد يا

طبعًا در اين وضعيت ايجاد اختالل . يعنی بالذات خاصيتی را داشته باشد آه معموًال در اديان تك خدايی مختص ذات احديت است
توان با را مسدود ساخت بلكه حتی مي.... در سير و آرايش تقدس آامًال ممكن است، زيرا نه فقط ميتوان راه تماس با اين شيئی

در اين صورت همراه با تقدس، علت وجودی بينش مذهبی نابود . نابود آردن آن، تقدس را از اصل و اساس نابود ساخت
طبعًا ميتوان در پيدايش بينشی آه تقدس را به ترتيب ذآر . ميشود، امری آه هيچ بينش مذهبی حتی تصور امكان آن را برنميتابد

زيرا هر چند يافتن . رديد آرد ولی نميتوان آن را از فهرست فرضهای قابل توجه حذف آردشده، خاصيت ذاتی مقدسات بداند ت
آرده اند، » بت پرستان«مصداق معين برای آن مشكل مينمايد رد اين فكر را ميتوان در تبليغاتی آه اديان تك خدايی بر ضد 

 .گرفت
البته اين .  را خدای خويش ميپندارندخود بتت آه تصويری آه اين اديان از بت پرستان عرضه ميكنند تصوير گروهی اس

گفتار آه نمونٌه بارزش را ميتوان در داستان بت شكنی ابراهيم نبی سراغ آرد، بيشتر به آار تخطئه آردن ديگر بينشهای مذهبی 
 .د به آن اشاره ميشدميايد تا تحقيق در بارٌه آنها، ولی از آنجا آه در طول چندين قرن بسيار مورد استفاده قرار گرفته باي

و » تقدس«صورت دوم آه رايجترين فكر در بارٌه نوع رابطٌه مقدسات با تقدس است و حتی در ساختمان دستوری آلمات 
در اين .  مقدسات به حساب بياوريم، منتهی نه صفتی ذاتی بلكه اآتسابیصفتمتبلور گشته است اين است آه تقدس را » مقدس«

اين بيان . تقدس به حساب ميايد، ظرفی آه آن را چون خاصيتی خارق العاده در خود جای داده است ظرفمقدس .... حالت شيئی
معمول هر بينش مذهبی است آه تا قبل از نقد خرد، تقدس را خاصيت عينی برخی پديده ها به حساب مياورد و بين طبيعت و 

رايش اين خاصيت را مختل سازد آفر محسوب ميگردد و در اين وضع هر عملی آه مسير و آ. ماورأطبيعت تفكيك قائل نميگردد
طبعًا هر مذهبی برای برقرار . انواع و اقسام آن را، همانطور آه اشاره شد ميتوان در بينشهای مختلف مذهبی سراغ گرفت

د و هر بار فقط ساختن دوبارٌه اين سير و آرايش راهی دارد، زيرا در اين حالت هيچ آفری قادر نيست تمامی تقدس را نابود ساز
 .نابود آردن يا زدودن بخشی از اين خاصيت ممكن است و تمام اين اختاللها به نوعی قابل ترميم است

رشتٌه .  در اين حالت است آه همگی شرايط ممكن شدن آفر گرد ميايد و به تبع اتهام آفر بيشترين برد را پيدا ميكندعمالًْ
دس از طبيعت و ذهنی شمرده شدن ايمان، بين گروهی آه اين تغييرات را ميپذيرند و اختالفهايی هم آه به تناسب منتزع شدن تق
 بروز ميكند، به دليل متزلزل شدن همين بينش است آه تقدس را صفت عينی مقدسات ،متعصبانی آه مايل به پذيرش آنها نيستند

ی برای به آار بردن چماق تكفير به دست در اين موقعيت هر فرد يا گروهی آه تقدس را ذهنی بشمارد فرصت. محسوب ميكند
متعصبان ميدهد، زيرا ذهنی شمردن ايمان، رفتاری را با مقدسات موجه ميسازد آه از ديد مؤمنان آوته بين سير و آرايش تقدس 

 .را مختل ميگرداند
تقدس به حساب و اما نوع سوم رابطه ای آه ميتوان بين مقدسات و تقدس سراغ آرد اين است آه مقدسات را نشانٌه 

نشانه هايی آه دال بر وجود تقدس است و راهبر به سوی آن، نشانه هايی آه در چشم مؤمن ارجی بی حد دارد اما نه . بياوريم
اين نوع رابطه را ميتوان به عبارتی دنبالٌه منطقی صورت قبلی به حساب آورد زيرا حاصل پااليش بينش . در چشم ديگران

فرآيند سحرزدايی از جهان است، فرآيندی آه در انجام آن تقدس آامًال از قيدهای خاآی آزاد ميگردد و مذهبی و به انجام رسيدن 
وقتی تقدس آامًال از طبيعت منتزع گرديد عمًال ايجاد اختالل . در عين حال به احساسی آه سرچشمٌه آگاهی بر آن است نزديكتر

تنها راه رابطٌه با تقدس ذهن . ی نيست تا نابود شدنی يا زدودنی باشددر سير و آرايش آن ممكن نيست زيرا ديگر در دسترس آس
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در . هر مؤمن است و طبيعی است آه غير مؤمنان يا حتی ديگر مؤمنان بر اين راه دستی ندارند تا بتوانند آن را مسدود سازند
 .داين وضيعت اتهام آفر نيز به تناسب و تا حد بی معنايی سست ميشود و از اعتبار ميافت

بين دو شكل اخير رابطٌه مقدسات با تقدس نوعی تقدم و تأخر هست اما نميتوان اين سير تاريخی را يكسره و بی بازگشت 
همانطور آه بينشهای گوناگون مذهبی در آنار يكديگر دوام . تلقی آرد و تحت عنوان ترقی به قطعی بودن آن دل خوش داشت

ز به تناسب امكانات و گرايشات ذهنی افراد مؤمن و ميزان نضج بينش عقالنی رواج ميكند، تصاوير بيش و آم پالودٌه تقدس ني
 .مييابد، اما از راه رسيدن يكی از آنها به معنای از رواج افتادن قبلی نيست

زم بی ايمانی اصًال و اساسًا مستل. در اينجا بايد توضيح آوچكی راجع به بی ايمانی و ارتباط آن با رواج بينش عقالنی داد
اگر پيدايش و رواج بينش عقالنی را، چه در . نقد عقالنی آاربردهای تقدس نيست و تصور آن در هر جا و هر زمان ممكن است

هر دو وجه فلسفه و علم و چه در يكی از وجوه آن، الزمٌه بی اعتقادی به تقدس فرض آنيم ناچار خواهيم بود به دو محدوديت 
زمانی برای ممكن شدن اين آار؛ زيرا حتی اگر بپذيريم آه وجود فلسفه و علم هميشه بالقوه اول قبول آستانٌه . گردن بگذاريم

دوم قبول نوعی آستانٌه دانشی برای هر آسی آه . ممكن بوده است، پيدايش و رواج بالفعل آنها از تاريخ معين ممكن گشته است
گران به فلسفه و علم، ادعای بی ايمانی بكند و بايد دانش الزم را ادعای بی ايمانی دارد، زيرا آسی نميتواند با اتكای به آگاهی دي

ولی پذيرفتن اين دو محدوديت بيجاست، زيرا بی اعتبار شمردن گفتار مذهبی آه خواص تقدس را شرح ميدهد . خود آسب نمايد
ارد آه گرايشات ذهنی و اراده در و آاربردهای آن را معين ميكند، تابع تمايالت ذهنی و انتخاب فردی است نه دانش، و دليلی ند

اين مورد، برخالف هزار و يك مورد ديگری آه هر آدام از ما ميتواند در زندگی روزمرٌه خويش سراغ آند، منظر اجازٌه دانش 
آنچه را آه فلسفه و علم ممكن ميسازد پيدايش بينش منتظمی است آه اعتبار عينی گفتار مذهبی را نقد ميكند و گفتار . بماند

اگر آسی بدون اتكای به شناخت عقالنی تقدس را بی اعتبار بشمارد ميتوان چند ايراد . جهانشمول عقالنی را به جای آن مينشاند
اينكه جهان بينی جايگزين برای جهان بينی مذهبی ندارد، يا اگر دارد جهان بينی اش وسعت و پيوستگی آافی : به وی گرفت

اما اين ايرادها آه در عمل ميتوان به . نيست و دست آخر اينكه اعتبارش صرفًا ذهنی استندارد، يا احمتاًال خالی از تضاد 
سخنان و افكار اآثريت قريب به اتفاق مردم دنيا اعم از مؤمن و بی ايمان گرفت، ايرادهای عقالنی و منطقی است و ربطی به 

مام افراد بشر داشتن توقع بی جايی است، زيرا در حكم توقع جهان بينی مدون از ت.  تقدس ندارد شمردنامكان عملی بی اعتبار
 . اين است آه از خانه شاگرد هگل همان توقعی را داشته باشيم آه از خود وی داريم

 
  پيامدهای آفر

  
آنچه آه باعث ميگردد تا آفر در بينش مذهبی بزرگترين گناه محسوب گردد، نتايجی است آه بر آن مترتب ميشود زيرا از 

در بينش مذهبی آفر . ان، اختالل در سير و آرايش تقدس موجب اثرات زيانباری است آه حدی بر آنها متصور نيستديد مؤمن
 .است از تابو و بزرگترين گناه ممكن است زيرا عليه تقدس آه ارزش مطلق است انجام گرفته نوعی

رد، به تناسب نوع رابطٌه مقدسات و تقدس فرق آه ميتوان به دو گروه طبيعی و مابعدالطبيعی تقسيم آ پيامدهای ناگوار آفر
 .فهرست وار و جداگانه از نظر گذراند ميكند و بايد به همين دليل آنها را

از آنجا آه تقدس در بينش مذهبی منشأ نهايی هر اثر است، بر هم ريختن نظم آن نظم تمام عالم هستی . اول اثرات طبيعی
تصاويری نظير . ی به نابودی جهان يا از هم گسيختگی آامل عناصر آن بيانجامداين وضعيت ممكن است حت. مختل ميسازد را

گسترش بيماريها، سترونی زمين و انسان و حيوان و بی حرآت شدن آسمان، آه همه گسيختن نظم عالم را تداعی ميكند از جمله 
دا در ميان بود، اين امور به حساب طبعًا هر جا تصويری انسان گونه از خ. نتايج طبيعی است آه برای آفر تصور ميشود

 .غضب و قهر الهی منظور ميگردد
مهمترين اثر مابعدالطبيعی آفر نيز آاهش دادن امكانات رستگاری يا ناممكن آردن آن است و از آنجا آه رستگاری در 

ز حيات وی سلب معنا چشم مؤمنان هدف غايی زندگی انسان است، آفر انسان را از رسيدن به اين هدف غايی باز ميدارد و ا
 .روشن است آه اين قطع رحمت را نيز ميتوان به حساب غضب خدايی انسان گونه گذاشت. ميكند

به عالوٌه اينها، اختالل زاده از آفر هر نوع استفادٌه ابزاری را نيز از تقدس مختل ميگرداند، چه هدف از اين استفاده 
 .... آه قدری باالتر ذآرشان رفت، نظير طلب پيروزی در جنگ، شفا خواهیتقديس و ارج بخشی باشد و چه ديگر استفاده هايی

اگر تقدس خاصيت ذاتی تقدس . اما امكان واقع شدن آفر و چند و چون پيامدهايش تابع نوع رابطٌه مقدسات با تقدس است
 .پيش برودمحسوب شود آفر نه تنها ممكن است بلكه ميتواند تا سرحد نابود آردن تقدس و احتماًال جهان 

اگر تقدس صفت مقدسات فرض شود، باز هم آفر ممكن است و به تناسب درجه اثراتی در پی مياورد آه ميتوان به طرق 
عينی شمردن تقدس و جدا نشمردن طبيعت از ماوراءطبيعت، ايجاد تمام اثرات طبيعی و مابعدالطبيعی . مختلف ترميمشان آرد

تصاوير رايج دربارٌه آفر و اثراتش آه بينشهای مختلف مذهبی در همه جای . سير ميكندآفر را تضمين و دليل وقوع آنها را تف
از اين آار و نيز توجيه مجازات آافران ميايد همه زادٌه اين برداشت از رابطٌه  عالم پراآنده است و به آار بازداشتن مردم

 .مقدسات با تقدس است
در اين حالت به دليل انتزاع تقدس از طبيعت تصور پی . رض ميشودو اما صورت آخر آه در آن مقدسات نشانٌه تقدس ف

آمدن اثرات طبيعی بر آفر، نظير زمين لرزه، باران آتش، طغيان آبها و از حرآت ايستادن آسمان ممكن نيست؛ بخصوص وقتی 
د زيرا به تناسب ذهنی شدن اثرات مابعدالطبيعی آفر نيز بسيار آاهش ميياب. مردم بدانند اين زمين است آه ميچرخد نه آسمان
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ايمان و درونی شدن رابطه با تقدس،آگاهی بر تقدس و به تناسب بهره وری از ثمرٌه اصليش آه رستگاری است فردی ميشود و 
باز نشناختن تقدس و بی اعتنايی به نشانه های آن . شدن يك نفر بر بخت رستگاری ديگران تأثير مستقيمی نميگذارد» آافر«

از دستيابی به رستگاری نخواهد داشت، اثری آه از ديد مؤمنان بسيار نامطلوب و حتی دهشت » آافر«بازداشتن نتيجه ای جز 
در اين وضع ميتوان بر استفاده ازاتهام آفر پای فشرد، اما اين . دست يازيده ناموجود» آفر«انگيز است اما از ديد آسی آه به 

 . نشانٌه ممكن نبودن آفر به معنای دقيق در وضعيت مزبور استاتهام خالی از محتواست و اين بی محتوايی خود
برخی ممكن است در اين حالت آفر را مترادف توهين به عقايد مؤمنان بشمارند و سعی آنند تا برای آن محملی مردم پسند 

يگزين تقدس آرده است از بيابند آه به درد روزگار از رونق افتادن آفر بخورد، ولی اين معنا آه عقايد يك گروه انسان را جا
از جهت مذهبی به اين دليل آه تقدس را به حد اعتقادات يك گروه انسان تقليل داده . جميع جهات مذهبی و انسانی مردود است
از جهت مدنی و انسانی به اين دليل آه صرف اعتقاد يك گروه به امری، چه اين . آاری آه هيچ پيامبر و هيچ عارفی نكرده

داشته باشد و چه نه، برای وادار آردن ديگران به سكوت در بارٌه اين عقيده و اجبار در محترم شمردن آن آافی گروه اآثريت 
زيرا تودٌه عقايدی آه بشر از ديرباز تا به امروز به محك خرد و تجربه زده و آنار گذاشته هر آدام در دوره ای و زمانی . نيست

متوقف آردن اين فرآيند در حكم جمود انديشٌه انسان و جوامع انسانی است آاری برای گروهی محترم و گاه مقدس بوده است، 
در طول تاريخ، هر بار با رفتن به دنبال  بايد در آخر يادآوری آرد آه خود مؤمنان. آه نه خرد ميپذيرد و نه اصًال ممكن است

بول مذهب جديد آنارشان گذاشته اند، در اين حالت مذهبی جديد تقدس بينشهای مذهبی قبلی را مورد ترديد قرار داده اند و با ق
 .اصرار بر مقدس شمردن عقايد انسانی، از آنها آمتر از ديگران پذيرفته است

 
  آفاره

  
محسوب آنند مجازات آفر امری » جرم«برای آنهايی آه بنا به اعتقاد يا عادت تمايل دارند آفر را نه فقط گناه بلكه حتی 

اما در مورد مجازات آفر نيز بايد اين موضع .  راجع به چند و چون آن فرعی به حساب ميايدعادی محسوب ميشود و بحث
ديگری قابل مقايسه نيست و بالطبع » جرم«عاميانه را آنار گذاشت و به اصل مطلب پرداخت، زيرا آفر اساسًا با هيچ 

 . را بايد در معنای خود آفر جستهدف و معنای مجازات آفر. آن معنايی غير از ديگر مجازاتها دارد» مجازات«
همانطور آه قبًال اشاره شد آفر بر تقدس اثر ميگذارد نه بر جان، نه بر مال، نه بر شرف و نه بر هيچ چيز ديگری از اين 

نكتٌه مهم اينجاست آه آفر در سير و آرايش تقدس اختالل . قبيل، آه خدشه وارد آمدن بدان موضوع دادرسيهای معمول است
مجازات آفر همان . يكند و به همين دليل در بينش مذهبی مجازات آفر مستقيمًا از خود آن زاده ميشود نه از اعمال انسانهاوارد م

اثرات طبيعی و مابعدالطبيعی است آه قرار است در پی آفر بيايد، اثراتی آه در بخش قبل ذآر آنها رفت و برد آنها متناسب با 
ياد ميشود عبارت از رشته » آفاره«آافر يا به عبارت دقيقتر » مجازات«ه از آن به نام آنچ. پااليش هر بينش مذهبی است

هدف از اين اعمال تأثيرگذاری دوباره بر تقدس . آوششهايی است آه برای رفع اختالل در سير و آرايش تقدس انجام ميگيرد
 .است به قصد جبران اختالل زاده از آفر
ای قضايی عرضه ميگردد نظير دور آردن افراد خطرناك از جامعه، تربيت مجرمان، اهدافی آه معموًال برای مجازاته

ممكن است بخشی از هر آدام از اين انگيزه ها به . آافر نيست» مجازات«سزادادن و يا درس عبرت دادن هيچكدام هدف غايی 
زيرا تقدس در بينش . صلی اين آار نيستنوعی در توجيه آفاره عنوان شود يا به آن شكل معينی بدهد اما هيچكدام انگيزٌه ا

مذهبی ارزش غايی است، اگر از جهان رخت بربندد عالمی باقی نخواهد ماند تا اين انگيزه ها در آن جايی داشته باشد، به همين 
تقدس وارد آفاره دادن آسيبی را آه به سير و آرايش . دليل خدشه وارد آمدن به آن با هيچ چيز يا آار ديگری قابل جبران نيست

آمده به عين جبران ميكند زيرا اگر نقشی جز اين داشته باشد آفر تقدس را آم آم از جهان خواهد زدود و اصًال آفاره دادن فايده 
 . لزومی داشته باشدتاای نخواهد داشت 

و شكنجه و مرگ تنوعی آه از دعا و عذرخواهی تا قربانی . تنوع آفاره در فرهنگهای مختلف به نفع اين قول حكم ميكند
ميرود و حتی گاه نظير روم باستان مستقيمًا به خدايان حواله ميشود، بدون اينكه انسانها، حتی شخص آافر هيچ دخالتی در انجام 

به . همه و همه وسيله است و تقدسی آه بايد به حال اول بازگردد هدف.... در تمام اين موارد قربانی، شكنجه. آن داشته باشند
است آه هر چند آفر در بينش مذهبی بزرگترين گناه است آفارٌه آن هميشه شكنجه يا اعدام نيست چون آنچه آه آفاره همين دليل 

  .بر آافر يا قومی آه از ميان آن برخاسته تحميل ميكند اثری است جنبی
تقسيم ] rétributive[ تنبيهیو ] restitutive[ ترميمیاميل دورآهيم جامعه شناس بزرگ مجازاتها را اساسًا به دو بخش 

اگر بخواهيم آفاره را . ] De la division du travail social[ميكند، بدون اينكه امكان وجود مجازاتهای مختلط را نفی آند 
  .جبرانی به حساب آوريم» مجازاتی«در اين تقسيمبندی جای بدهيم بايد آن را اساسًا 

 تابعی بدانند از صفت تعصب و رسوخش در جامعه، ولی حواله آردن برخی مايلند گرايش به مجازات آافر را مستقيمًا
همه چيز به تعصب آه در اصل صفتی فردی است بحث را به طور بيجايی به حيطٌه روانشناسی و اخالق سوق ميدهد؛ به حوزٌه 

 .طبايع انسانی و آاميابی يا ناآامی در احتراز از رذايل و مهار زدن بر هوای نفس
اش رد آردن منظم هر نوع پندار و  رآبی است آه بخشی از آن مربوط است به روانشناسی و نشانٌه برونیتعصب مقولٌه م

مهار زدن به اين گرايش نيز جزو فضايل اخالقی محسوب است و آوشش در اين آار وظيفٌه هر . رفتار و گفتار غير خودی
 به تيپهای روانی توضيح داد و نه با اتكای صرف به مقوالت اما رواج آلی مجازات آفار را نه ميتوان صرفًا با ارجاع. انسان
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 در تمام جوامع يافت ميشود و محدود آردن همه چيز به اخالق به عرضٌه ًزيرا تيپهای روانی گوناگون عمال . اخالقی
 .رمق و نارسا ميانجامد توضيحات فردی و بی

 .تعصب خوانده ميشودآنچه آه موضوع بحث ماست وجه اجتماعی و آلی آن چيزی است آه 
 .آافر در درجٌه اول تابعی است از پالودگی هر بينش مذهبی» مجازات«تمايل به 

تابع آفر است و طبعًا در جايی انجام آن الزم جلوه ميكند آه تقدس صفت مقدسات فرض شود، در »مجازات« زيرا اين 
 طبعًا انواع آفاره در هر بينش مذهبی پيش بينی شده است و .اين حالت است آه آفاره مانند آفر معنای آامل خويش را پيدا ميكند

 . تعيين آن تابع شرايط تاريخی شكل گيری هر بينش و نيز ساختمان درونی هر دستگاه اعتقادی است
ميزان نضج گرفتن بينش عقالنی و در مقابل اصرار و احتياج به استفادٌه ابزاری از تقدس، هر دو بر گرايش به مجازات 

در آنار اين عوامل بايد به يك مذهبی يا چند مذهبی بودن هر جامعه نيز اشاره آرد، زيرا در بعضی موارد . ثر ميگذاردآافر ا
نقش مذهبيان در سازماندهی جامعه را . آافربكاهد» مجازات«همزيستی مذاهب ميتواند از اصرار پيروان آنها در پافشاری بر 

» مجازات« زيرا هر قدر اين نقش گسترده تر و مهمتر باشد آنها دست بازتری برای نيز بايد به اين رشته عوامل اضافه آرد،
اما آخرين عامل آه بايد در رشته عوامل اجتماعی مهمترين به حسابش آورد ميزان جدايی . آافر و توجيه اين آار خواهند داشت

حكومتی را داشته باشد و چه نه، در اختالط اين دو، چه صورت مجزا نبودن مقامهای مذهبی و . مذهب است از حكومت
زيرا از يك طرف باعث ميشود آفر آه از ديد مذهبی گناه است از بابت مدنی جرم به حساب . آافر نقش عمده دارد» مجازات«

 مذهبيانی آه امكان عملی. بيايد و اليق تندترين مجازات و هم از طرف ديگر امكانات عملی تنفيذ حكم مجازات را فراهم مياورد
سزا دادن به آافر را نداشته باشند هر قدر هم در اين آار اصرار بورزند، اصرارشان به جايی نخواهد رسيد و آاميابی شان در 

 .اين راه همواره در گرو داشتن قدرت اجراست
بی و يكی پااليش بينش مذه: در نتيجه آنچه را آه ميتوان وجه اجتماعی تعصب دانست بايد به دو بخش عمده تقسيم آرد

اين دو عامل در دوران جديد و در اروپای قرن نوزده و بيست به يكی از باالترين درجات رشد . ديگر جدايی دين و دولت
خويش در تاريخ رسيد و باعث شد تا اتهام آفر به بوتٌه فراموشی بيافتد و آفاره دادن بی معنا شود، به عبارت ديگر صرف 

و فردی آن منحصر شده بود برای مجازات آافر آافی به حساب بيايد و مردمان دست از ثمرات آفر آه به آثار مابعدالطبيعی 
 .روشهای جادويی تأثير گذاشتن بر تقدس آه آفاره يكی از بارزترين انواع آنهاست دست بردارند

 است و آنچه آه در جوامع دموآراتيك مدرن پيدا شده است از بين رفتن دين و ايمان نيست بلكه پالوده شدن تقدس
 پالوده شدن تقدس از شائبٌه اموری آه مربوط به ديگر رشته های حيات انسانی است، منحصر شدن. خصوصی شدن مذهب

 .مذهب به وجه خصوصی زندگی انسانها و انتظام رابطٌه آنها با تقدس و تدارك رستگاری
فكر جدايی دين و دولت و . ون آن ممكن نيستپايدار شدن دمكراسيهای مدرن با اين فرآيند همگام بوده و قوام يافتنشان بد

پااليش تقدس نميتواند داخل هيچ بينش مذهبی زاده شود و الزمه اش نضج بينش عقالنی است و فشار نيروهايی آه مذهب را به 
برخی اصرار دارند تا مذهب زدايی را . حاصل اين فرآيند را ميتوان مذهب زدايی خواند. حوزٌه خاص خودش محدود سازد

.... مترادف مذهب ستيزی به شمار بياورند و جوامع مدرن را عاری از تقدس و ايمان و به تبع آن خالی از اخالق و پاآی
ولی مذهب نه فقط در اين جوامع از بين نرفته بلكه آزادی انتخاب مذهب و روش ارتباط با تقدس در اين جوامع . محسوب آنند

نها جدايی مذهب از قدرت حكومتی است آه ميتواند آزادی مذهبی افراد را تأمين و است آه به بهترين وجه حاصل شده، زيرا ت
در غير اين صورت دين و دولت با پشت دادن به هم بينش مذهبی معينی را به همه تحميل ميكنند، چه هدف از . تضمين آند

هبی نيز در دل انتخاب آزاد مذهب درج است آزادی المذ. ترويج اين بينش توجيه سلطنتی مطلقه باشد و چه تأييد قدرت روحانيان
در آنها فقط آيينهای جمعی مذهبی افراد آمتری را به دنبال خود ميكشد، از . ولی جوامع مدرن الزامًا محل ترويج المذهبی نيست

 آمتر ميشود  مذهبی برای به هيجان آوردن مردم آمتر استفاده ميشود، دخالت روحانيان در امور روزمرٌه زندگی بسيارنمادهای
اما اين بدان معنا نيست آه ايمان از جامعه رخت بربسته است، بل فقط محدود به . و در جمع از مذهب آمتر سخن به ميان ميايد

اين افراد بدون شك آزادی عمل بيشتری نيز برای پرداختن به تقدس . آنهايی شده آه هميشه مستعد دريافت و پرورش آن بوده اند
انديش ترين اين افراد، توجه به تقدس صورت نوعی عرفان محاصره شده با خرد را پيدا  ر حقيقت نزد باريكد. پيدا آرده اند

آرده، خردی آه حد اين عرفان را ميسنجد، آن را ميپااليد و از افسارگسيختگی تقدس آه بسياری اوقات نزد پيامبران، عرفا و 
ن همراهی تقدس با خرد هيچ تناقضی نيست زيرا هر آدام آنها به حوزه در اي. روحانيان با خشونت همراه است جلوگيری ميكند

ای از حيات انسان مربوط ميشود، هر چند موفقيت يك نفر را در توأم ساختن اين دو بايد بسيار نادر به شمار آورد، بسيار 
ورش ايمان از هيچ آوششی فروگذار نادرتر از مورد عرفايی آه فقط به تقدس اهميت داده اند و خرد را فروگذاشته اند و در پر

تقدس و خرد هرآدام به نوعی انسان را به خود ميكشد، بدون شك همٌه انسانها يكسان به اين هر دو گرايش ندارند و به . نكرده اند
رايش به اما بايد پذيرفت آه گ. احتمال قوی آنهايی آه تقدس را ارزش اساسی حيات انسان ميشمارند مثل هميشه در اقليت مطلقند

پرورش اين هر دو به طور همزمان محدود به گروه بسيار آوچكتری است و موفقيت در اين آار آه تنش ذهنی بسياری را 
نه آنقدر نادر آه بتوان ناممكنش شمرد، هرچند رياضتهايی آه عرفای بزرگ به قصد نزديكی . ايجاب ميكند به تمام معنا نادر

 . رياضتی آه الزمٌه پروردن تؤامان عرفان و خرد است، خشن و ابتدايی و گاه آسان مينمايدبيشتر به تقدس آشيده اند در برابر
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