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» گراگرایی ناواقعایمان« نقد و بررسی
 »کیوپیت دان« قرائت با

 ٢٨/٠٢/١٤٠٠تاريخ تأييد:  ١١/٠٢/١٣٩٩تاريخ دريافت: 
 *زادهمحمد کاشی  ------------------------------------------ 

 چکیده
ــه ــیحی با تأثیرپذیری از اندیش ــتدان کیوپیت در جهان جدید مس ذ مدرن و اخهای پس

گرایی او با طرح نظریه ایمان. دهدارائه میتبیین جدیدی از مسیحیت ، گرارویکرد ناواقع
 اساس. گرا قصـد دارد در دنیای جدید میان دین و مدرنیته وجه جمعی ایجاد کندناواقع

ن را گرایانه بنا شــده اســت و دیگرایی انتقادی و رویکرد عملنگاه دان کیوپیت بر عقل
ن اساس با بر ای. کندیای معنویت خالی از ساختارهای نظری و متافیزیکی معرفی مگونه

کند تصــور اســاطیری کهن که نظمی عقلی و ادعا می، تقدم ماهیت ایمان بر متعلق آن
ا نفی او ب. باید کنار گذاشـته شود، جاودانی و از پیش موجود برای ما در جهان قایل بود

ـــتوانه ن ادیا ترین رکنو معاد به عنوان مهم أهای نظری و متافیزیکی دین از جمله مبد پش
کهمچنان خویشـتن و پیراونش را در فضای مسیحیت تعریف می، الهی ید بر کند و با تأ

 ،رویکرد دانکیوپیت. دهدماهیت ایمان مدعی اســت مســیر صــحیح ایمانی را نشــان می
از دین اسـت که هیچ قرابت ذهنی با ادیان الهی ندارد و بیش  درسـتقرائت واژگون و نا

و تغافل  پیروانش را گرفتار رنج خودفریبی، ی داشته باشداز آنکه بتواند شورانگیزی ایمان
و منجر به  ویسم بنا شده استیبه لحاظ مبانی فکری نیز بر پوزیت. کنداز متعلق ایمان می

 .گرایی مطلق خواهد شدنسبیت

 .اییگر عمل، کیوپیتدان، گراییواقع، گراییناواقع، گراییایمان :کلیدی واژگان

                                                      
 mohamad_kashizadeh@yahoo.comهیئت علمی گروه کالم اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.  *
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 مقدمه

ای از زمان به عنوان در برهه. هایی عمیق دارددر جهان مسیحیت ریشه) Fideism( گراییایمان
ای برای رهایی از چالش تعارض ایمان مســیحی و عقالنیت مطرح شــد و به معنای تقدم راه چـاره

گرایی مطرح شــده ها و ســطوح مختلفی از ایماندر طول زمان قرائت. ایمان بر عقل تفســیر گشــت
های اعتقادات دینی را موضوع ارزیابی و سنجش شترک همه آنها این است که نظاماست که ویژگی م

 .)۷۸ص، ۱۳۷۶، دیگران وپترسون ( داندعقالنی نمی
و  وشنرگرایی تفاوتی های ایمانگرایی مطرح شده است که با دیگر قرائتای از ایمانگونه اخیراً 

به صــورت کلی ، ایمان و تقدم ایمان بر عقلاین قرائت به جای طرح دوگانه عقل و . مشــهود دارد
های متافیزیکی ناظر به واقعیت را ســاخته ذهن کند و گزارههـای عقلی را از اعتبار ســاقط میگزاره

ه شدگرایی مطرحوجه اشـتراک ایمان. کندانسـان خوانده و اعتبار آنها را به صـورت کلی سـاقط می
کید بر لزوم ایمان و تقدم ایمان بر هر امر ، گرایانههای ایمانبا ســایر قرائتدان کیوپیـت توســط  تأ

را  ایگرایی این تفاوت اســاســی و پایهگرایی مذکور با جریان اســاســی ایماناما ایمان. دیگر اســت
 بلکه روش عقلی را در، های اعتقادی نیستگرایی منکر ارزش گزارهداراست که قرائت رسمی ایمان

ه در حالی ک؛ تـابـد یـا بـا آن تقابل داردنمی هـای دینی برســنخ گزارهاثبـات و دفـاع از این ، تبیین
بر  ،های اعتقادی و ناظر به هستشـناختی گزارهگونه ارزش معرفت گرا با نفی هرگرایی ناواقعایمان

کید می تقادی های اعدفاع از حقانیت آموزهدان کیوپیت به عبارت دیگر دغدغه ؛ کندمؤلفه ایمانی تأ
دهد و با رویکردی پراگماتیک صرفًا بر ارزش عنصر گرا ارائه میاو تبیینی ناواقع؛ تمسـیحیت نیسـ

را خط انحراف جامعه مسیحی  »؟ایمان به چه« الؤدر این نگاه پیگیری از سـ. کندایمانی تأکید می
 .کندو دیگر جوامع دینی مطرح می

توانـد ظهور و بروز ین میهـای مختلفی از دگرایی نیز ســطوح مختلفی دارد و در بخشنـاواقع
ــد ــته باش ــاس می. داش ــتتوان تقریرهای مختلف و متفاوتی از ناواقعبر این اس  .گرایی انتظار داش

 :ند ازاگرایی عبارتناواقع گرایی/سطوح مختلف واقع
پذیرش موجود ، شناختیگرایی در سطح هستیمراد از واقع: شـناختیسـطح هسـتی) الف

 گرایی فلسفی وهای واقعگرایی که با نامگونه واقع این. آدمیان اسـتعینی و مسـتقل از اذهان 
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های اعلپیش از ف، بر این است که عالم بیرونی به طور عینی، شودمتافیزیکی نیز شـناخته می
 گرایی بازمانی که مفهوم واقع. شعور آن و مستقل از آن وجود داشته و محقق استشناسای ذی

نای پذیرش و بحث در باب امر الوهی مســـتقل از اذهان آدمیان به مع، الهیـات ترکیب شـــود
 .)Cupitt, About non-Realism( باشدمی

ی پذیرش اســتقالل اشــناختی به معنگرایی در ســطح معرفتواقع: شــناختیســطح معرفت) ب
گرا این اساس یک واقع بر. های مفهومی و ذهنی آدمیان اسـتها از چهارچوبصـدق و کذب گزاره

ــدصــه خداباوری مدعی میدر عر ــته باش خدا « گاه این گزاره کهآن، شــود که اگر خدایی وجود داش
ــادق خواهد بود ،»وجود دارد ــد که وجود خدا را درک کند یا نوع ، ص چه انســانی وجود داشــته باش

 .خاصی از زندگی را انجام دهد که در آن خدا مورد تصدیق قرار گرفته است و چه نباشد
گرایی در ســطح معناشــناختی یا زبان بدین معناســت که زبان را واقع: تیســطح معناشــناخ) ج

دارد و گرا زبان را بر واقعیت مقدم میدر حالی که ناواقع. گر از امری مـاورای خود بدانیمحکـایـت
ونه گ نتیجه آنکه سه مرحله/. دهدشـود زبان سـازنده واقعیت است و به واقعیت شکل میمعتقد می

یز خواهد گرایی نناواقع مرحله گونه/وان در نظر گرفت که به تبع در مقابل پذیرای سهتگرایی میواقع
 شناختی که امکان علمقسم معرفت. کندشناختی که از وجود عالم خارج بحث میقسم هستی. بود

 .دردازپپیوند میان زبان و خارج را میبه د و قسم معناشناختی که کنمی بررسیبه خارج را ) صادق(
ای راییگایمان. گیرندگرایان فراگیر قرار میاز جمله افرادی اســت که در زمره ناواقعدان کیوپیت 

تی و شناخمعرفت، شناختیهستی گرایی در هر سه حوزهناشـی از نفی واقع، سـتا آن که او به دنبال
دینی را  هایشناختی است و گزارهگرایی دینی در سطح هستیوی قایل به ناواقع. معناشـناختی است

کند و به انکار وجود خدای متعال و جهان آخرت نیز حقیقت توصیفی یا ناظر به امر واقع تلقی نمی
شــناختی در دو ســطح دیگر یعنی ســطح گرایی هســتیکند و معتقد به همه لوازم ناواقعتصــریح می

از یت کیوپدان به عبارت دیگر بر اســاس تفســیر . شــناختی و معناشــناختی نیز شــده اســتمعرفت
دین هیچ پشـتوانه توصـیفی و ارزشـی خارج از فضـای انسانی ندارد و همه ابعاد ، گرایی دینیناواقع

های دینی را به وی سعی دارد جریان بحث از متعلق گزاره. دین مخلوق و آفریده جهان انسانی است
ــان ها را به چگونگهای دینی تغییر دهد و حقیقت این گزارهبحث از ماهیت گزاره زندگی  ربی تأثیرش

های متناســب با دادها و کنشتوان برونمدعی اســت با چنین نگاهی میدان کیوپیـت . گردانـدبر
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 .جامعه مدرن از دین را انتظار داشت
برای بررســی و نقد ، هم بعد معرفتی دارد و هم بعد کارکردیدان کیوپیت از آنجـا کـه ادعـای 

اش به صــورت مســتقل و جدا از مبانی فکری ادعایش دادهای نظریهادعای وی الزم اســت برون
دادها و لوازم ادعایی این نظریه در مقاله حاضر به صورت مجزا و در از همین رو برون؛ دگردبررسی 

شــناختی و در دو حوزه معرفتدان کیوپیت ســپس مبـانی ادعـای ، ابتـدا مورد مـداقـه قرار گرفتـه
 .شدشناختی تحلیل و بررسی خواهند دین

 تگاه و زمینه پیدایشخاس

گرایی دینی های مطرح در بحث ناواقعیکی از چهره) -Don Cuppit) (۱۹۳۴( دان کیوپیت
دانشیار دانشگاه کمبریج و سرپرست امور مذهبی کالج ایمانوئل . روددر دنیای معاصـر به شمار می

به  رسماً  ۱۹۶۰به دست اسقف منچستر خلعت روحانی بر تن کرده است و از سال  ۱۹۵۹از سـال 
او به مرور از اعتقادات دینی فاصله  .)Cupitt, 2017( عنوان کشـیش مسیحی آغاز به فعالیت نمود

رفته اعتقاداتش را از دســت اش حکایت روزهایی را که رفتهگیرد و در بیـان خودنوشــت زندگیمی
ه گرایانه بایش ناواقعحتی پس از آنکه گر دان کیوپیت .)۵۰ص، ۱۳۷۶، کیوپیت( کندبیان می، دادمی

ت کند و معتقد است تنها این قرائخویشتن را جزو متدینان به آیین مسیحیت قلمداد می، خود گرفت
در  برخی دلیلبه همین . تواند در دنیای معاصر همگام با زمان پیش بروداز مسـیحیت است که می

متراز الحاد برشــمرد و باید به توان این نگرش را همعتقدند نمی، گرایـانبنـدی فکری نـاواقعطبقـه
 .)Hick, 1993, p. 8( گرایی دینی توجه نمودمرزهای دقیق میان الحاد و ناواقع

شدن دین در وجود گرایی را دغدغه ملموسهدف خویش از حرکت به سوی ناواقع دان کیوپیت
 گراییناواقعو بر همین اساس سه ویژگی اختصاصی برای ) ۲۸۹ص، ۱۳۷۶، کیوپیت( داندانسان می

 تعامل با خدای، داندگرا که خدا را امری بیرونی میآنکه بر خالف تفکر واقع نخسـت: شـمردمی بر
 ،های ذهنی خویش استفرضگرا در خدمت پیشدوم آنکه واقع. تر استشـده بسیار راحتدرونی

که ســوم آن. یابدیی میها رهافرضکردن ایمان از بند این گونه پیشگرا با درونیدر حـالی که ناواقع
ــر که دامنگیر تفکر واقع ــئله ش ــکالت الهیاتی مثل مس ــیاری از مش ــتبس ش در این نوع بین، گراس
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ــوعاً  ــت موض گرا وجود عینی البته با وجود اینکه در نگرش ناواقع .)۳۲۰-۳۱۹ص، همان( منتفی اس
 :مشــترک صحبت نمود توان از محورپرداز معتقد اسـت هنوز مینظریه، شـودو معاد انکار می أمبد

کس یعنی  چراکه خدای هر؛ محور مشترک درواقع هنوز موجود است و همان است که همواره بود«
 .)۳۰۲-۳۰۱ص، همان(» پرستدآنچه او می

ــتدیدگاه غیرواقع کیوپیت ــکال گوناگونی آورده اس ترین از مهم. گرایانه خود را در آثارش به اش
یای توان به کتابهای آثار وی می  the meaning( معنای غرب ،)the sea of faith, 1984( ایماندر

of the west, 2008(، یک داستان جدید بزرگ )a new great story, 2010(، دین به ؛ ایمان سازنده

اخالق در و ) creative faith; religion as a way of worldmaking, 2015( سازیمثابه راه جهان

ین روزهای انســانیت ترین اشــاره نمود که شــاید مهم) ethics in the last day of humanity( آخر
یای ایمانآنها کتاب  شود و متضمن ایده محوری فکری چراکه وی با این کتاب شناخته می؛ باشد در

یای ایمانمضامین کتاب . اوست هایی از تلویزیون به صورت رشته برنامه ۱۹۸۴نخست در سال  در
. دهای فراوان گردیساز ایجاد بحثپخش شد و همین امر زمینه) بی سـیبی ( دولتی انگلسـتاننیمه

در واکنش به ایده ) SOF( جنبشی با عنوان ۱۹۸۴های تلویزیونی در سال پس از پخش سری برنامه
ای لهدر همین راستا سایت و مج. گرا به راه افتادگرایی ناواقعجهت نشر و گسترش ایمان دان کیوپیت
در ) see of the faith network ()http: //www. sofn. org. uk/index. html( با همین نام

 شماره از آن مجله انتشار یافته است ۱۲۹اندازی شد که تا کنون راه پیتر آرمسـترانگاینترنت توسـط 
)armstrong, 1984(. 

یای ایماننوشــته حاضــر با بررســی کتاب   Is« از کتاب» Anti Realist Faith« و فصــل در

God Real? «خواهد پرداخت دان کیوپیتاز منظر » گراگرایی ناواقعایمان« به تحلیل و بررسی. 
به ، شودمتذکر می دان کیوپیتو همان گونه که  ردای طوالنی نداگرا به دین پیشینهرویکرد ناواقع

وی به لحاظ تاریخی با ارجاع  .)۲۹۸ص، ۱۳۷۶، کیوپیت( نمایدنیمـه قرن بیســتم بـازگشــت می
ــئله را به گرایی به عقلناواقع ــته و نقطه عطف ناواقع ۲۰۰گرایی انتقادی این مس ــال گذش گرایی را س

درست زمانی که اندیشمندان به این نتیجه رسیدند که . داندنگری میعبور از انتقادگرایی به تاریخی
 تمتغیر اســ نظام فکری انســان به صــورت کلی بر شــرایط تاریخی و فرهنگی ابتنا دارد و کامالً 

)Cuppit, 1993, p. 45(.  ــینه تاریخی مذکور از نظر ــال  ۱۵۰تا  ۱۴۰به حدود  هیک جانپیش س
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ع شناسان واقشدت مورد توجه دینهای اخیر بهامری که در دهه. گرددمی بر فویرباخپیش و به زمان 
 .)Hick, 1993, p. 3( شده است

وه به نح، گرا در دین مسـیحیت شده استناواقع سـاز پیدایش نظریهدرحقیقت آنچه زمینه
گرچه متن کتاب مقدس در . گرددمی گیری دین مسـیحیت و کتاب مقدس مسیحیان برشـکل

ــوم از هر، هایی در مســیحیتدوره ــتباه تلقی می وحی الهی و معص ــاس ، گردیدگونه اش بر اس
های تاریخی متفاوت دورهمطالعات انتقادی از آنجا که این متون توسـط مؤلفانی انسانی و در 

یش بوده و طبعاً أمت، نگاشـته شـده ، وپیتکی( شودمتنی انسـانی تلقی می ثر از تاریخ زمانه خو

 .)۳۱۵-۳۱۴ص، ۱۳۷۶
یش رهای اسطورهبینیجهان، پرداز از دیگر سو با پیشرفت دانشبه عقیده نظریه ا به ای جای خو

جا که تا آن؛ ترشدن عرصه علم از عرصه دین کاسته شدگستردهبینی علمی دادند و هر لحظه با جهان
 بینی اقلیت و نوعی ســرگرمی دلخواه و اصــوالً جهان، پنـدار و کردار دینی نـاگزیر به شــکل تفنن

لکن دین هنوز کارکردهای منحصــر به فردی دارد که به  .)۱۷ص، همان( اهمیـت درآمده اســتبی
ادامه دهد و پیگیری کارکردهای مذکور و اصــالح و خـاطر آنها توانســته اســت به حیات خویش 

 :باشدبازتبیین این بخش دین از اهداف نظریه مذکور می
شک این است که تضعیف تدریجی اندیشه و نهادهای دینی مانع از آن بی، دلیل بقای دین

ترین ژرفای ضمیر آدمی به شگرفی همیشگی نیست که کشش و نیاز مذهبی هنوز در ژرف

ای از وظایف سنتی دین اینک به کارگزاران دیگر واگذار شده پاره. داشـته باشـد خود وجود

تصور ، تصور مرگ. نخورده باقی استتر دین دستهای دیگر و جدیولی هدف ...اسـت

نوز ه، اعتنایی وافر طبیعتهای بشــر در برخورد با بیتصــور ناپایداری ارزش، حقارت ما

ــت که مفاهیم و ارزش ...گیزدانمی هراس و جذبه دینی در ما بر های هنوز وظیفه دین اس

نظمی که به زندگی فردی و اجتماعی ما وزن اخالقی و مقصــود ، زندگی ما را نظم بخشـد

 .)۴۷ص، همان( بدهد

نسانی که ا دینی کامالً . گیردیافته به خویش میگرا شـکل سـامانگرایی ناواقعبدین ترتیب ایمان
قی ای طرح اخالگونه؛ گویی به آنها را ندارددنبال پاسخگویی به خألهایی است که علم یارای پاسخ

یت که زمینه ــاز روحو معنو ــودگرفتن زندگی مؤمنان میس های دینی را دار به جای آنکه گزارهدین. ش
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هت رشــد و شــکوفایی هرچه آنها را ابزاری در ج، کننده حقایق بیرونی قلمداد کندای منعکسآینـه
 .یابدبیشتر خویش می

ای ترین مسـئله فلسفه دین در دنیایگرایی دینی از سـوی برخی اندیشـمندان به عنوان پایهناواقع
و از همین رو اندیشمندان مختلفی در این باب ) Hick, 1993, p. 3( معاصـر شـمرده شـده است

رایان ب، کتاب مســتقلی در این باب نوشــته اســتکه  دان کیوپیتیکی از ناقدان . اندورود داشــته

در مقابل کتاب ) The Ocean Of Truth( اقیانوس حقیقتاست که کتابی را با عنوان  ویتهبلث
یای ایمان ) ?Is God Real( آیا خدا واقعی اســتکتاب دیگری با عنوان . نگاشــت دان کیوپیت در

ــتآرای منتقدان و مدافعان ناواقع جوزف رونزوزیر نظر  ــتون. گرایی را گردآورده اس یز در ن ویلیام آلس
 .گرایی دینی را مورد پرسش و بررسی قرار داده استناواقع مفهوم حقیقتکتاب 

 گرایی دینیتبیین ناواقع

های دینی را حقیقت توصیفی یا ناظر به امر بدین صورت است که گزاره، گرا با دینتعامل ناواقع
به عبارت  ؛گرداندمی آنها را به چگونگی تأثیرشــان در زندگی بر بلکه حقیقت، کندواقع تلقی نمی

بر این اســاس  .)۲۸ص، ۱۳۷۶، کیوپیت( کند دین را باید دســتور عمل قرار داددیگر تنها توصــیه می
 :نمایداندیش تلقی میساده گرایی را نوعی ایمانواقع کیوپیت دان

آنها را ولو نارســا شــرح و وصــف ، دانندراســت می و معناً  بیشــتر مردم عقاید خود را لفظاً 

برند که خدایی بدین قرار گمان می. پندارندموجودات حقیقی و نیروها و احوال واقعی می

این نوع ایمان . زنـدگی پس از مرگ و مـاننـد اینهـا وجود دارد، عینی جهـانی دیگر و برتر

 .)۲۷ص، همان( نامیمگرایی دینی میاندیش را واقعساده

گرا تنها با ماهیت خود شــود که تفکر ناواقعدیـدگاه با گذر از متعلق ایمان دینی ادعا میدر این 
 :گرایی راه نداردایمان سروکار دارد و بحث از متعلق ایمان در بینش ناواقع
ماهیت ایمان را بر متعلق ایمان تقدم دهد و ، تفکر دینی انتقـادی نیز بـایـد به همین منوال

توان درباره ماهیت ایمـان دینی را نهایت چیزی بداند که می تعریف درســت از مـاهیـت

به مفهوم خدا نیز پی ، چنـانچـه مفهوم معنویت را درســت بفهمیم. متعلق ایمـان گفـت
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دادن به حیات معنوی ما چون مقصـود ما از ذکر خدا نقشی است که او در شکل؛ بریممی

 .)۳۱۲ص، همان( هددچگونگی خدا را نشان می، چگونگی ایمان. کندایفا می

یت می  .شــودچنین نگـاهی ســبـب تغییر رویکرد در تعریف دین و تحویـل آن به نوعی معنو
شــود که عدم پذیرش وجود خارجی خدا و معنویـت مذکور به منزله طرحی اخالقی پیشــنهاد می

 :آوردای به آن وارد نمیآخرت هیچ ضربه
آمده نبود یا دســتنتیجه به در هر دو مورد [عـدم پـذیرش وجود خـارجی خدا و آخرت]

ــت ــن، کمبود ایمان نیس ــتبلکه پرداخت و دریافت روش . تری از مفهوم درونی ایمان اس

بریم که اما حال پی می؛ پنداشـتندروزگاری مردم خدا را وجودی عینی در عالمی برین می

 .)۳۲۸ص، همان( خدای ما یعنی آرمان دینی ماست، تنها خدای راستین

 ،دین نوعی واکنش بـه زندگی: «پرداز از دین چنین اســتیف نهـایی نظریـهبـدین ترتیـب تعر
 جان هیک .)۵۰ص، همان(» نهادن نهایی زندگی استبخشیدن و ارزشمفهوم، دادن به زندگیشکل

 :کندگرا را این گونه تبیین میگرایی ناواقعایمان، گرایی داردنیز در توصیفی که از نظریه ناواقع
هوم اما مف، ها و اقسام مختلفی داشته باشدتواند شکلگرا] نیز میناواقعگرایی [ایمان

، کندکننده به واقعیات متعالی تفسیر نمیمثابه امری ارجاع زبان دینی را به، مرکزی آن

 های پایه اخالقی یا نوع نگاه مابلکه به عنوان تفسیرکننده آرزوهای ما یا نیات و بینش

 ,Hick( کندهای معنوی و اخالقی تعبیر میبه کمال کنندهبـه جهـان یـا بازگشـــت

1993, p. 7(. 

 در این. کشــاندگرایی میوی را به ناچار به عمل دان کیوپیتشــده در نظریه  گرایی مطرحناواقع
توان از دین را می دان کیوپیتخوانش جدید . دهدرویکرد وی خوانشـی جدید از مسیحت ارائه می

بر این اساس وی سعی دارد انضباط معنوی را . ای بازخوانی بودایی از دین مسـیحیت برشـمردنحوه
این آداب را مقدمه  های پشتوانههدف اصیل دینی معرفی نموده و تمامی آداب و مناسک دین و گزاره

پرســتش « و عمل» ود داردخدا وج« به همین خاطر گزاره. رســیدن به انضــباط معنوی معرفی نماید
آیند و از آنجا که ادیان بلکه خدایان به خاطر معنویت می، هدف اصــیل و غایی دین نیســت» خدا

وی خوانش جدید خویش را از مســیحیت بر اســاس ، ابراهیمی وضــعیتی مغایر با این نگرش دارند
 .)۲۳۰ص، ۱۳۷۶، کیوپیت( دهداصول بودیسم ارائه می
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 نظریهداد نقد و بررسی برون

چرا که ؛ قصــد دارد دین را در دنیـای جـدیـد احیـا نمـاید دان کیوپیـتگرایی مورد نظر ایمـان
-Cupitt, About non( داندهای فعلی کلیسـا را در نسبت با اخالق مدرن تاریخ گذشته میآموزه

Realism (و معتقد اسـت ما باید بیش از گذشته زندگی را به دستان خودمان بسازیم )Ibid(. ن لک
که  غایت و هدفی را، فارغ از اینکه این نظریه بر مبانی صـحیحی استوار نشده استرسـد به نظر می

های کارکردی که خود نظریه ایجاد در این بخش نابســامانی. کندمین نمیأت، نشــانـه رفتـه اســت
 .مورد بحث قرار خواهد گرفت، کندمی

گراییایمانگرا قرائتی غیرمعتبر از گرایی ناواقعایمان. ۱

ـتهگرایی تلقی کرد و او را در زمره ایمانای ایمانرا گونه دان کیوپیتتوان ایـده آیـا می بندی گرایان دسـ
 ؟ستاگرایی های محوری ایمانها و مؤلفهمتضمن شاخصه دان کیوپیتآیا ادعای ؟ نمود

 دینی با ارجاع بههای اعتقادی گرایان تصـلب و اعتقاد راسـخ به متعلق گزارهوجه جامع ایمان
 های دینی را برگرایان به هیچ وجه انکار گزارهایمـان. ایمـان و نفی ارجـاع آنهـا بـه عقـل اســـت

از  گردانی ایشانسـبب روی، گرایی بر صـحت عقاید دینیهمین جدیت و جزم تابند و اتفاقاً نمی
بات یا دفاع های موجود در دین مســیحیت قابلیت اثچراکه برخی گزاره؛ روش عقلی شــده اســت

 .عقالنی ندارد و پذیرش روش عقلی ممکن اسـت به تزلزل در اعتقادات دینی ایشـان منتهی شود
 های دینیهای دینی اســـت و هیچ متعلقی را برای گزارهحال چگونه فردی که منکر واقعیت گزاره

ــیر میپذیرد و همه را به آرماننمی ــمردان میگرایخود را از ایمان، کندهای جامعه دینی تفس ؟ ش
و پیراونش باشد که خویشتن را در زمره  دان کیوپیتای اسـاسـی بر تواند خدشـهاین اشـکال می

کید ت دان کیوپیتگرایان و پیروان زیرا تنها وجه جمع میان ایمان؛ دانندگرایان مســیحی میایمان أ
روه فاصله میان این دو گ، اما زمانی که به تحلیل چیستی و متعلق ایمان بپردازیم؛ بر ایمان اسـت

به صورت مشترک لفظی استعمال شده  دان کیوپیتواژه ایمان در مکتب . مشـخص خواهد شـد
 دغدغه او از طرح اصطالح. اسـت و هیچ اشـتراک معنایی با ایمان مد نظر جامعه مسیحی ندارد

این ، دینی در حالی که از منظر مؤمنان جامعه، جهانی استای انضـباط معنوی اینگونه» ایمان«
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تواند ذیل عنوان کارکردهای دین مورد بررسی قرار امر تنها یکی از لوازم و آثار ایمان است که می
حتی در ایجــاد وجــه جـامع میـان خود و دیگر پیروان دین مســـیحیــت در  دان کیوپیــت. گیرد

 .ناتوان است، یعنی خدا، ترین اصل دینیمحوری

 نرنج خودفریبی تغافل از متعلق ایما. ۲

تبیین جایگاه ایمان و . حرفی نیســت، ای اســتدر اینکه تمرکز بر ماهیت ایمان امر پســندیده
دعا ا دان کیوپیتگونه که  اما آیا آن. آفرینی آن در زندگی یکی از امور مورد نیاز در الهیات استنقش

 ال راؤســ توان یکتوان بـه جـای بحث از متعلق ایمان به ماهیت آن پرداخت و آیا میمی، کنـدمی
ــورت کلی حذف و به دیگری) متعلق ایمان( ــؤال؟ ارجاع داد) ماهیت ایمان( به ص ــخ به س  در پاس
اگر نظریه مذکور بخواهد با پروراندن آمال و آرزوهایی ؟ این نظریه چه جوابی دارد» ایمـان بـه چه«

است در جامعه که نویسـنده مدعی شـور و شـوقی چنان، بودن آنها داریمدر ذهن که یقین به خیالی
شیوه برخورد مردم با فردی که در . به نظر به مطلوب و هدف خویش نخواهد رسید، دینی ایجاد کند

 به عبارت دیگر رضــایت. بیش از تلقی یک بیمار روانی نیســت، های خیالی و پوچ اســتپی آرمان
ی با رنج خودفریبی، حاصل از شورمندی ایمان زمانی که منبعث از منبع واقعی نباشد ت و سلب هو

 .وجودی و غایی قرین خواهد شد
نکه آ نخست: رو خواهد شدهگرایی به ناچار با دو سـؤال بسیار مهم و اساسی روبدرنتیجه ناواقع

گرا چیسـت و مؤمنان به اتکا و پشتوانه کدامین مؤمنان ناواقع منبع ایجادکننده شـورمندی در زندگی
ای از زمان با دیگر آنکه بر فرض مؤمنان در برهه ؟مرجع شــورمندی ایمانی را کســب خواهند کرد

و  این نظریه چه تمهیداتی برای مقابله با رنج، غفلـت یا تغافل نســبت به متعلق ایمان زندگی کردند
 ؟درد خودفریبی مخاطبانش در نظر گرفته است

احیای دین یا بناکردن روش زندگی انسانی جدید. ۳

آیا دین  دپرسـیتوان می. و معاد اسـت أکننده دینی خالی از مبدنگرا تبییگرایی ناواقعنظریه ایمان
ی محصل دارد یا اینکه صرفًا تعبیری شورانگیز در قالب تعالیم دینی از زندگی او معاد معن أبدون مبد
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ــری، آیا با نفی واقعیت؟ دنیوی ارائه شــده اســت تبع های دین یعنی خدا و معاد و بهترین مؤلفهعنص
ــتناد  ــان و در عین حال دعوی نفی اس تمامی مفاهیم و حقایق دینی به خدا و ارجاع آنها به خود انس

پیت خود را هنوز در فرهنگ مســیحیت -بنـدی بـه دین داربودن و پـایدین همـان گونه که دان کیو
دار پذیرفته اســت یا اینکه صــرفًا بیانی معناگرا از روش زندگی انســان از ســوی جامعه دین -بیندمی

 ؟ر دوره مدرن و ایجاد آرامش معنوی کاذب در اوستملحد د

 عدم امکان ایجاد روحیه تسالم میان جوامع مختلف ایمانی. ۴

دار و همچنین ایجاد گرایی ایجاد روحیه تسالم میان جوامع مختلف دینیکی از اهداف ناواقع
قابل اصطیاد این هدف در صورتی . روحیه تسـالم میان جامعه دینی و غیردینی عنوان شـده است

ران دااسـت که نظریه مذکور از سـوی جامعه دینی به عنوان یک تفسـیر معتبر شـمرده شود و دین
 لکن همان گونه که. رغبت داشته باشند آن را به عنوان قرائتی رسمی از دین مورد لحاظ قرار دهند

 است انی آمریکاییجهتبیین فرهنگ زندگی این، آنچه به دنبال آن است، داردپرداز بیان مینظریه
گوست کنتآن چیزی است که  دان کیوپیتقصد نهایی  .)۲۳۳ص، ۱۳۷۶، کیوپیت( ردن با بناک آ

یش قصد آن را داشت و موفق نشد وی قصد ارائه رویکردی دارد . دین انسانی و پیامبرخواندن خو
رنیته ه نفع مدشود که دین بلکن نتیجه نهایی آن می؛ که بتوان دین و مدرنیته را یک جا جمع نمود

. شودجهانی انسان مدرن میهای زندگی اینهای اساسی آن تبدیل به شاخصهحذف و همه مؤلفه
انسانی از ادیان -دارد که تنها قصـد دارد ساختاری معنویمی ای فرهنگ غربی بروی پرده از گونه

، که مرام مذهبی :سنتی برگرفته و مذهبی انسانی را به عنوان جایگزین مذاهب سنتی معرفی نماید
ای ندارد و به عبارت دیگر فرهنگ جدیدی است که بر شـدهشـناختهرسـمیتپیامبر یا سـازمان به

وان تشود که چگونه میبر این اساس مسئله دینی فعلی وی این می. دنیای غرب حاکم شده است
، همان( از ادیان قدیمی محتوای معنوی اخذ کرد، مذهبی مدرن بخشی به فرهنگ غیرجهت روح

 .)۲۳۴-۲۳۱ص
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 گرایی مسیحی یا شیالئیسمایمان. ۵

یت، کنددر ترویج معنویت مســیحی اتخاذ می دان کیوپیترویکردی که  و  بیش از آنکه به تقو
ای ســبـب اضــمحالل و نـابودی آن و جـایگزینی گونـه، اســتقرار دینی مســیحی منجر شــود

خواندن معنویت از یک سو و تاریخی در این رویکرد با اصیل. ساالری شخصی خواهد شدمعنویت
ــوی دیگردیدن آموزه ــباط معنوی همچنین با هدف، های موجود در ادیان مختلف از س گذاری انض

کرداری مخاطب را به سمت آزاد، مادی از جمله خدا و آخرت جهانی و نفی واقعیت از امور غیراین
بدون آنکه برای مخاطب ، کنـدو گزینش از بـازارچـه معنوی موجود در ادیـان مختلف ترغیـب می

ــی با ادیان. ای ایجاد کندمخاطره ــبک تعامل گزینش ــرهم، این س  کردن بندیبا عناوینی همچون س
ــله، معنوی ــتزدن و ایجاد معنویت چهلوص ــده اس همچنین برخی دیگر آن را گرایش ؛ تکه نقد ش

صرفًا  برنامگی وبیکه بااند معنویت مصرفی و بازارچه معنوی و حتی معنویت سوپرمارکتی خوانده
ه شده در یک سفربر مبنای اشـتها و سـلیقه مخاطب آداب و رسـوم ادیان مختلف به صورت گزینش

ــوندمعنوی کنار یکدیگر جمع می ــیب . ش ــاره به این آس ــمندان تعبیرات مختلفی را برای اش اندیش
 .انداستفاده کرده

 هامبانی و خاستگاه

ها و فرضگرا بر اســاس پیشگرایی ناواقعنظریه ایمان، ذکر شــدهمان گونه که در ابتدای مقاله 
د بخش حاضر متکفل تحلیل و نق. شـناختی شـکل گرفته استشـناختی و دینخاص معرفت مبانی

 .باشدمبانی مورد نظر می

 گراییشناختی ناواقعبعد معرفت) الف

حصر های معرفت را منراه، ثر از پوزیتیویسـم منطقیأشـناختی متبه لحاظ معرفت دان کیوپیت
به صــورت کلی ، های دینیناپذیری گزارهآزمون دلیلبر این اســاس به . دانددر شــناخت حســی می

به نفی ، و با تکیه بر این پشــتوانه) ۲۷ص، همان( کندعقاید دینی را از پیکره عمومی دانش طرد می
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دیدگاهش را با ، قلمداد کرده طبیعی پرداخته و رابطه علیت را منحصــر در امور مادی یعلـل ماورا
را » ختم متافیزیک« بر همین اساس در نهایت .)۲۲ص، همان( کندعنوان اصالت طبیعت تقریر می

، مه مفاهیمه، تبعک بهیبا ختم متافیز. داندگرایی میثر از حسأنتیجـه دگرگونی نگـاه فلســفی متـ
همچنین  .)۲۹ص، همان( داشتسـاختاری از خود نخواهد ، ها سـاخته انسـان بودهحقایق و ارزش

 :شودشناختی نیز میگرفتار نسبیت و شکاکیت معرفت، وی چون رویکرد انتقادی دارد
تفکر انتقادی مستلزم آن است که تمامی دعاوی شناخت بدون استثنا با ضوابطی که بتوان 

تقادی انتفکر . آزموده شود، در گسـتره اندیشه و تجربه عمومی بشر وضع کرد و به کار برد

کند و هرچه ما بیشـتر قدرت شـناختی و زبانی خود را بررسی درون قلمرو بشـری کار می

خطاپذیر  ،بینیم که شناخت بشر فقط شناخت بشر و بدین سبب موقتیتر میروشن، کنیم

 .)۳۰۸ص، همان( و ساخته آدمی است

گرایی ناواقع ،رداختهگرایی پکند بر مبنای تفکر انتقادی به نفی واقعسان وی تالش می بدین
 :را نتیجه بگیرد

انتقادی  بنابراین تفکر. باوری همیشه وابسته به نوعی نظریه استگرایی یا عینیتواقع

غییر تئوری که ت: گرایی بیاسایدگونه واقع هیچ وقت قادر نیست مدتی طوالنی در هیچ

ابراین در بن. استتردید دستخوش تغییر و تئوری بی کندهم تغییر می» واقعیت« کرد

دایر و رایج حیات و  های فعالً توان گفت که شــکلدرازمدت چیزی بیش از این نمی

چه بدین قرار آن. یابندسازند و اینها البته تغییر میدنیاهای زیست افراد را می، سـخن

شود و تنها عمل انسان و سخن انسان حذف می، اینهاسـت» یبیرون و ماورا« که در

 .)۳۱۳ص، همان( ماندباقی می

وی گرایی ربه رویکرد عمل، گرایی و بـا قطع امید از دســترســی به واقعیتدر پی نفی واقع وی
ای تنها در سودمندی شود زبان انسان آفریننده نظریات است و همه حسن هر نظریهمعتقد می، آورده

آورانه یا نگرشی شک) تئوری( و اینکه نگرش صحیح درباره نظریه: «و برآوردن نیازهای انسان است
ریه اما هر نظ، ما باید نظریه داشــته باشــیم. گرایانه اســتبلکه نگرشــی عمل، اندیشــانه نیســتجزم

 .)۳۱۲ص، همان(» ابزاری بیش نیست و سودمندی آن حد و غایتی دارد
ــرانجام با رویکرد طبیعت ــم دینی نیز میس  پردازدگرا و مبتنی بر تفکر انتقادی به اثبات پلورالیس
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ی به بنددینی مثل لزوم پایهای درونالبته وی برای تحکیم استدالل خویش از راه .)۲۰۶ص، همان(
، همان( ین و مذهبیو وجود قدیســان در هر آ) ۲۰۱ص، همان( دین جهت حفظ اخالق همزیســتی

 دادنجلوهنیز بهره برده اسـت و حتی با برشـمردن ضـررهای انحصارگرایی سعی در موجه) ۲۰۷ص
ــم دینی بوده و با مفروضپلورالی قد اســت معت، گرفتن اینکه نظریه تابع واقعیات اجتماعی اســتس

 .)همان( ادیان باید درنهایت همه وجوه مختلف یک کل واحد جلوه کنند

 نقد و بررسی

در موارد مختلف نیز سعی شده . گرایی اسـتگیری از واقعفاصـله، لغزشـگاه اصـلی این نظریه
گرچه حتی چنین  .)۲۰۶، همان( عمل عمومی و فهم عرفی مسـتند شـوداسـت صـحت این ادعا به 

گرا در پذیری در توجیه باور و فکر اســت که با مبنای ناواقعکـاری نیز به نحوی بازگشــت به مالک
گرا بودند و تابع قواعد زیســت که عموم مردم واقعای میپرداز در جامعهاگر نظریه، تضــاد اســت
ای کرد و آیا امکان ندارد اکثریت جامعهگرایی دفاع میبـاز هم از نـاواقع آیـا، کردنـدمنطقی فکر می

 ؟امری کاذب را به غلط صادق بدانند
با برشـمردن مشکالت تاریخ مسیحی و تحوالت اساسی که در آن جامعه  دان کیوپیتهمچنین 

ش کل پیمش. شـناختی در ارتباط با وجود خدای متعال برسدقصـد دارد به حکمی هسـتی، رخ داده
ه ایشان نیز ب. شناختی داردن اسـت که چگونه تحوالت تاریخی داللت بر حکمی هسـتیآ ویروی 

ــمردن علل روانی و اجتماعی گرایش به دینهمان مغالطه ــ، ای گرفتار آمده که برخی با برش أ از منش
کر فشــناختی که دامنگیر تهای معرفتبه هر حال برخی از آســیب. کنندپیدایش به دین بحث می

 .شددر ادامه بررسی خواهند ، شودگرایی میناواقع

 واقعیت خارجی دهندهنشان، مطلق علم. ۱

علم . شــودبه حصــولی و حضــوری منقســم می، علم بـه لحاظ نحوه مواجهه عالم با معلوم
واقعیت خارجی است و علم حصولی نیز به واسطه  دهندهحضـوری مسـتقیم و بدون واسـطه نشـان

علم  .)۲۹۴-۲۹۳ص، ق۱۴۲۴، طباطبائی( دهدخـارجی را نمـایش می صــورت حســی واقعیـت
ــولی پدیده حکایتگر از  بلکه صــورت ذهنِی ، دهدهای ذهنی بما هو ذهنی را به ما نشــان نمیحص

هر . گذاشــتیمهای ذهنی خود فرق میوگرنه نباید بین هیچ یك از صــورت؛ دهدخارج را نشــان می
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واّال اگر حکایت از خارج نباشــد و واقعیتی در ، خارج داردحکایت از ، تصــدیقی ولو تصــدیق غلط
، یمکنچرا یك بار با تصور حیوان وحشی اقدام به فرار می، خارج ورای صـورت وجود نداشته نباشد

 .)۸-۷ص، همان( کنیمولی دیگربار هیچ اثری بر آن بار نمی
درواقع اثری که . داردهای وجودی اشیا با رئالیسم منافات نعدم احاطه علمی بر همه جنبه

نوعی رویارویی بین فاعل شناسا و واقعیت است و حاصل این ، چیزها بر قوای شـناختی دارند
نفســه را نشان ثر نوعی شـناخت اسـت که دسـت کم وجود و علیت واقعیت فیأرویارویی و ت

گاهدهد و از این راه میمی ، یصادق( شد توان از تنوع چیزها و تفاوت یا شباهت آنها با یکدیگر آ

 .)۱۰۴ص، ۱۳۹۲

گراییگرایی مبتنی بر واقعناواقع. ۲

کیک در حالی که مبنای تف؛ پی ریخته شــده اســت کانتگرایی بر اســاس نظریه تفکیکی ناواقع
در این نگاه واقعیت خارجی و تأثیر آن بر ذهن پذیرفته . شــودگرایی ختم میبه ناچار به واقع کـانت

ینی های عبه این معناست که واقعیت، رسدفالن فرد این گونه به نظر میاینکه جهان برای . شـودمی
بیند و یم یک نفر میز را دایره مییگوبرای نمونه اینکه می؛ شوندگیری پدیدارها میجهان باعث شکل

انداز به این معناسـت که این خاصیت عینی میز است که از یک چشم، بینددیگری آن را بیضـی می
ودن آنها ببنابراین تفاوت منظرها به معنای ذهنی؛ اندازی دیگر بیضیرسـد و از چشممی دایره به نظر

توان انداز را تغییر داد و نمیمنظر و چشم، توان با تصمیم ذهننیسـت و به همین دلیل است که نمی
ای که جناب نهایت استفاده .)۱۰۶ص، همان( آن را بیضی دید، ای استاندازی که میز دایرهاز چشم

عیت گری نســبت به واقالادری، اســتفاده کند کانتتوانســت از مبنـای تفکیکی می دان کیوپیـت
 .دانددر حالی که ایشان واقعیت را منحصر در زبان می؛ خارجی است نه نفی آن

 گرایی مطلقنسبی. ۳

ف است و بدان واق وپیتکیگرایی مطلق است که البته خود نسبی، یکی از مشـکالت این نظریه
در مسیر  گرایی مطلقلکن نسبی ؛)کردن پلورالیسم دینیمثل تئوریزه( سعی در سودجستن از آن دارد

ــتدالل ــان را مجبور میاس ــت و ایش ــکن اس ــحبت کند و از آوری خودش کند فقط در مقام تبیین ص
جود بنایی این پرسش را به وبه هر حال التزام به چنین م. کالمی به میان نیاورد، درسـتی یا نادرسـتی
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آیا این کالم مبتنی بر اسـتدالل است یا آن را باید ؟ آورد که به چه دلیل باید این حرف را پذیرفتمی
 .گرایی بازگشت داردبه عنوان مبنا پذیرفت که در هر دو صورت به واقع

، ودبسته شای به چهارچوب مفهومی خاصی واگرایی صدق هر گزارهدر صورتی نیز که در نسبی
ًا صدق آن صرف، نسـبت به چهارچوب مفهومی خاصی صادق باشد، بارداین گزاره که باران می مثالً 

 اکنون پرسش این. صادق است» الف« بارد نسبت به چهارچوب مفهومیباران می: به این معناست
» ب« آیا صدق این گزاره جدید مطلق است یا تنها نسبت به چهارچوبی دیگر چهارچوب: است که

 ،گرایی است و اگر نسبی باشدمورد نقضـی برای نسبی، اگر صـدق آن مطلق باشـد؟ صـادق اسـت
 نهایت چهارچوبنهایت خواهیم شد که بر اساس آن برای صدق یک گزاره به بیدچار تسـلسلی بی
ای دارای شرایط صدق هیچ گزاره، از آنجا که تحقق چنین شرطی ممکن نیست. مفهومی نیاز اسـت

 .خواهد بودنسبی ن
مشـکل دیگر این اسـت که چهارچوب مفهومی مسـتلزم وجود جامعه زبانی است و طرفداران 

ت یا نسـبی اس، کنند که آیا صـدق این گزاره که جامعه زبانی وجود داردروشـنی بیان نمینسـبیت به
ه کدر حالی ؛ گویندگرایان این است که از موضع داور سخن میدرواقع مشکل اصلی نسبی؟ مطلق

خود آنها نیز بازیگرانی خواهند بود که چهارچوب ، گرایی درســت باشــدرســد اگر نســبیبه نظر می
 .)۹۶ص، همان( مفهومی خاص خود را دارند

 گراییبررسی پشتوانه پوزیتیویستی ناواقع. ۴

 ویسمیبودن پوزیتخودشکن) الف

پذیر حقیقها تنها قضایای تپوزیتیویست. های پوزیتیویسـتی بنا شـده اسـتگرایی بر پایهناواقع
ه های بدون واسطای با حواس و یافتهمعتقد شـدند اگر قضیه، تجربی را دارای معیار صـدق دانسـته

یت کنندگان آنها حکامعناست و صرفًا از عواطف و احساسات شخصی مطرحبی، قابل اثبات نباشد
این است که خود این نگرش چگونه و از چه  های مهم وارد بر پوزیتیویسماز جمله اشـکال. کندمی

ــی و داده ــتهای بیراهی با تجربه حس ــطه حواس قابل اثبات اس معنا یا معناداربودن قابل بی؟ واس
یستی. مشـاهده و تجربه حسـی نیسـت ای ارههمین گزاره صرفًا گز، درنتیجه بر اساس معیار پوزیتیو

اســت که معیار مذکور را مطرح  عاطفی اســت که مبین عواطف و احســاســات شــخصــی کســانی
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به دیگر عبارت این نظریه خودشــکن اســت و تیشــه به ریشــه  .)۸۱ص، ۱۳۸۷، زادهحســین( اندکرده
چون ، شــودقلمداد می امعنبی، ای که به حس بازنگرددزیرا از آنجایی که هر گزاره؛ زندخویش می

ــتخود این قاعده نیز قاعده ــی و تجربی اس ــفی و نه حس با قبول این نظریه هیچ  مچنینه؛ ای فلس
، معلمی(  نشــده ادعایی داشــتتوان در باب موارد آزمونزیرا نمی؛ توان ارائه کردقانون علمی نمی

هاد معیار پوزیتیویسم را صرفًا یک پیشن، البته برخی برای فرار از پارادوکس مذکور .)۱۵۴ص، ۱۳۸۳
بازی  در حالی که چنین ادعایی بیش از؛ شود دانسـتند نه یک قضیه تا از معیار اثباتی حسی مستثنی

 .)۸۱ص، ۱۳۸۷، زادهحسین( لفظی محصلی ندارد

 های مختلفنبودن معیار زبانی در حوزهسطحهم) ب

بلکه ایشان  ،پذیربودن آنها دانسته شدهتنها معیار صدق قضایا تحقیقها نهاز منظر پوزیتیویسـت
عناست و مبی، های بدون واسطه آنها قابل اثبات نباشدهای با حواس و یافتقایل شـدند که اگر قضـیه

» آه« هایکه واژهچنان؛ کندکنندگان آنها حکایت میصـرفًا از عواطف و احساسات شخصی مطرح
بدین ترتیب معیار صــدق یا معیار . ها حکایت دارداز احســاس غم و درد گوینده آن واژه» آخ« و

قضــایا تغییر یافت و آنان معیار مورد قبول خود را معیار  حقیقـت در نگرش آنها به مالک معناداری
، انستهد نشتاینگویتدهندگان راه خویشتن را از ادامه دان کیوپیت. ها نامیدندصدق یا معناداری گزاره

 دنکهای دینی را بازخوانی مفاهیم و گزاره ویتکنشتاینقصـد دارد بر اسـاس مبانی فکری مورد لحاظ 
ـــتاین .)۲۷۲ص، ۱۳۷۶، کیوپیـت( های زبانی برای پرهیز از تســلیم بازی پس از بیان نظریه ویتکنش

ــم ــورمندانه به  یخدا را امری ورا، کامل در برابر پوزیتیویس عقل و ایمان به او را به معنای تعهدی ش
ــتاینکویتمراد . خدا را انکار نکرد لذا صــراحتاً ؛ نظام ارجاع دانســت از تعهد شــورمندانه به نظام  نش

 هایبه فضــای بازی، های قابل اثباتهای دینی به گزارهتغییر موضــع از لزوم ارجاع گزاره، جـاعار
به عبارت دیگر او مؤمن را متعهد به یک بازی . زبانی و تعهدداشــتن فرد به یک بازی زبانی اســت

 ر ارجاعهای دیگهای پایه بازیهای دینی به گزارهبیند که گزارهدانـد و نیـازی نمیزبـانی خـاص می
 .گرددبخشد و تأثیر آن در عملش آشکار میاز نظر او مفهوم خدا به زندگی مؤمن معنا می. داده شود

های دینی از جمله مفهوم خدا را در معناداری گزاره، بـا توجـه به مبنای پوزیتیویســتی دان کیوپیـت
ربی ن قابلیت اثبات تجمفاهیم متافیزیکی از جمله مفهوم خدا را چو، پذیربودن آنها دانســتهتجربـه
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ت که در همین نکته اس ویتکنشـتاینو  دان کیوپیتدرواقع تفاوت اسـاسـی . داندمعنا میبی، ندارند
 یراپذیرد و مفاهیم متافیزیکی و دینی را وپذیری را صرفًا در حوزه علم میمالک تحقیق ویتکنشتاین

مالک مذکور را به حوزه دین نیز سرایت داده و بر همین اساس حقایق  دان کیوپیتاما ، داندعقل می
وی همان معیاری را که برای توجیه . کنددینی را بدون پشــتوانه معنایی و جهت انطباقی قلمداد می

کند و این یعنی در توجیـه بـاورهای دینی نیز اســتفاده می، شــودبـاورهـای علمی بـه کـار برده می
لمی در دوره دوم حیات ع شتایننویتکدر حالی که خود ؛ زیتیویسـم منطقیسـرسـپردگی کامل به پو

 .)۱۲۰ص، ۱۳۹۵، و دیگرانشکیبی ( کردخویش از این نگاه اعراض 

 حسی ادعای بدون دلیل در نفی ابزارهای غیر) ج

عقل و فطرت ، برای نفی ابزارهای غیر حســی اعم از وحی، در بحث ابزارهای معرفتی انســان
زیرا دایره قوه حس محـدود بوده و توانـایی اظهار نظر در مورد ؛ وه حس کمـک گرفـتتوان از قنمی

باید از ابزارهای غیرحســی اســتفاده کرد که این امر ، در نتیجـه برای این منظور. دیگر قوا را نـدارد
اثبات وجود . رحسی تن داده شده است زیرا در این صورت به حجیت قوای غی؛ مستلزم دور است

نهایت آنکه چون . طبیعت به واسطه قوه حس کاری خطاست یعدم وجود خارجی ماوراخارجی یا 
اما در اثبات عدم وجود آن ؛ انجامدطبیعت می یبه عدم اثبات ماورا، ایشان به قوه حس اکتفا نموده

ی حت. گونه دلیلی اســت طبیعت از ســوی ایشــان فاقد هر یبه همین دلیل انکار ماورا. ناتوان اســت
 یمابازا، ای از ادراکات حسیهمچنین پاره. بودن قابل درک حسـی نیستنددر عین مادی برخی امور

درنهایت باید گفت از آنجا که حس . توان برای آنها منشــأ انتزاع یافتتنهـا می خـارجی نـدارنـد و
 معارف قرار دادن آن چیزی جز سیر به سمت شکاکیت نیست أمبد، پرخطاترین ابزار شناخت است

 .)۱۵۴ص، ۱۳۸۳، معلمی(

گراییتفکر انتقادی و دعوت به شک. ۵

 گرایی روشـمند نموده و مشــخصه اساسیبرای تبلیغ تفکر انتقادی دعوت به شـک دان کیوپیت
 مفید است مطلق شک، سؤال اساسی این است که آیا در علم. نمایدگرایی آن عنوان میعلم را شک
در پاسخ این نکته را باید مد نظر ؟ شـودنفی میگرایی گرایی دعوت شـده و اسـاس یقینکه به شـک

بب بلکه علت پیشرفت علم بدین س، گرایی نبودداشـت که علت اصلی پیشرفت علم به جهت شک
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ق نزدیک شــود و با تحقی ســعی نمود به واقعیت، های جزمی گذشــتهبود که با کنارگذاشــتن اندیشــه
ین امر گرچه زیرا ا؛ شودکاکیت دعوت نمیپس حتی در علم به ش. بیشـتر واقعیت را بیشتر بشناسد

بی برای رشـد می  .)۱۵۴ص، ۱۳۹۰، بهمن حسینی قلعه( قرارگاه مناسبی نیست، تواند باشـدمعبر خو
ســعادت اخروی که خارج از حوزه حس ؟ توان علم و دین را به یکدیگر قیاس نمودهمچنین آیا می

 ؟ده شودچگونه با شکاکیت و روش انتقادی حسی باید فهمی، است

 )پراگماتیسم( گراییتزلزل عمل. ۶

ــودگرایی پناهنده کند به دامان عملرا مجبور می دان کیوپیتگرایی نفی واقع ــعی دارد ش از  و س
ــت که . گرایی مورد نظر خویش بپردازداین طریق به توجیه ایمان ــادق اس ــاس معرفتی ص بر این اس

ؤال س. کندیق آن در ثمربخشی مشخص میمفید و ثمربخش باشـد و صـدق هر قضـیه را میزان توف
در  ؟از کجا احراز شده است» ثمربخشی« بودنپیش روی پراگماتیسـم این اسـت که مالک صادق

ــت گزاره ــند، هایی همچون هیأت بطلمیوس کاذبحالی که ممکن اس آیا چنین . ولی ثمربخش باش
همچنین مفیدبودن یک علم نیازمند اثبات است و اثبات ؟ آیندمی شمارهایی باز هم صادق به گزاره

هایی ســودمندند که مبتنی بر روابط خارجی و زیرا نظریه؛ اســت ی احراز مطابقتاعنبه ممفیدبودن 
و  گراییعمل گرایی برای اثباتگرا در عین نفی واقعواقعی بـاشــنـد و این بـدان معناســت که عمل

 .)۱۹۰ص، ۱۳۸۳، معلمی( گرایی استکاربست آن نیازمند واقع

گراییپلورالیسم مبتنی بر طبیعت. ۷

ز دالیل صرف نظر ا، این نظریه. گرایی برشمردتوان از لوازم معرفتی ناواقعپلورالیسم دینی را می
ــت، و مبانی ــتلزم تناقض اس ــند؛ غیر قابل پذیرش و مس  ،زیرا اگر همه ادیان حق و مطابق واقع باش

بحث حیات پس از مرگ و توحید و تثلیث و ثنویت در باب خداشناسی باید نظریه تناسخ و معاد در 
ــین الزم می ــند که اجتماع متناقض ــحیح باش ــت؛ آیدص ــین باطل اس مام پس ت. لکن اجتماع نقیض

درنتیجه با توجه به بطالن اصل  .)۴۱۴ص، ۱۳۹۰، خسروپناه( تواند صـحیح باشدباورهای ادیان نمی
 .ناتمام خواهد ماند، لیلی که در مقام اثبات این ادعا اقامه شودگرایی دینی هر دادعای کثرت

لب نیز بر این مط دان کیوپیتهای اســتدالل، عالوه بر نقدی که بر پلورالیســم دینی وارد اســت
نویسنده برای اثبات پلورالیسم دینی از سه گونه استدالل بهره ، همان گونه که ذکر شـد. تمام نیسـت
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در ؛ باشدآمیز میوی بر پایه رواداری اخالقی و همزیسـتی مسـالمت اسـتدالل اول. جسـته اسـت
آمیز امری غیر از پلورالیســم دینی اســت و راه حالی که بحث رواداری دینی یا همزیســتی مســالمت

ه درنتیجه در این زمینه دغدغ. رســیدن به رواداری دینی منحصــر به پذیرش پلورالیســم دینی نیســت
 .لکن با مبنای ایشان در رسیدن به رواداری مخالفیم؛ کنیمحسین میایشان را در باب رواداری ت

که  های گوناگون استینیاسـتدالل دیگر ایشـان بر پلورالیسـم استناد به وجود افراد مقدس در آ
یسم نجات بحث پلورال، بلکه در اینجا بحث اصلی، کننده پلورالیسم صدق نیستاین امر نیز اثبات

 .داران و صدق مدعیات دینی آنها هستیمز شاهد خلط حسن فاعلی دیندر این استدالل نی. است
شناختی بر پلورالیسم مبتنی بر مبنای معرفت دان کیوپیتترین اسـتدالل ذکرشـده از سوی مهم

ــت که مطلب اصــلی بر آن اســاس پیش در  گرایی دینیایشــان با توجه به مبنای طبیعت. رودمی اس
ــاس تفکر انتقادیتبیین نحوه پیدایش ادیان و ه ــم دینی را موجه می، مچنین بر اس ــازدپلورالیس ؛ س

شود گرایی به جای اثبات پلورالیسم در صدق منجر به نفی صدق همه ادیان میغافل از آنکه طبیعت
ه پلورالیسم درنتیج؛ کنندجایگاه یکسان پیدا می، کدام مشـتمل بر صدق نیستند و به دلیل آنکه هیچ

 .ی نفی حقانیت همگانی است نه اثبات آنایی به معنگرابر مبنای طبیعت

 شناختیمبنای دین) ب

یزیکی ی و متافیبشری است و استناد دین به مراجع ماورا دین امری کامالً  دان کیوپیتدر دیدگاه 
ــت ــاس وی رویکردی کامالً . چیزی جز بازی زبانی نیس ، وپیتکی( گرا به دین داردطبیعت بر این اس

ــته و از آنجا که همین رو همه بخش و از) ۹۲ص، ۱۳۷۶ ــان دانس ــاخته و پرداخته انس های دین را س
ل دین را به تبع انسان محکوم به تغییر در راستای تحو، نگر نیز بر تفکر وی حاکم اسـتنگاه تاریخی

 :شمردداند و هیچ امری را در دین ثابت نمیو تغییر تاریخی می
حقایقی  ؛ای از حقایق الیتغیر وحیانی نیستتهینی دربرگیرنده نظام سخت و همبسیهیچ آ

ــت زمان معنای این احکام را دچار فرســایش و  ــوند و گذش که در قالب احکامی بیان ش

کسی که ماهیت تاریخ را بفهمد . چنین برخوردی با دین اصوال غلط است. دگرگونی نکند

 .)۲۰۶ص ،همان( تواند نوعی ایدئولوژی تغییرناپذیر باشدداند که دین نمیمی
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جود گرایی وبا پذیرش واقع. داندگرایی دینی را روش حل مسئله شر میوی یکی از مزایای ناواقع
ــت و وجود خدا را تهدید می ــر مرگبار اس ــر نهاما برای ناواقع؛ دکنش ــکلی ایجاد گرایان ش تنها مش

 .)cupitt ،About non-Realism( کندبلکـه وظـایف مؤمنـان را به ایشــان گوشــزد می، کنـدنمی
، همان( جواز به التقاط ادیان، داندای مخلوق بشــر میدرنهـایت بر اســاس اینکه وی دین را پدیده

های مختلف از چند دین باشــد نیز که حاصــل گزینش آموزهرا و پیدایش دین شــخص ) ۲۳۰ص
 .)۲۰۷ص، همان( دهدمی

 نقد و بررسی

 مندی انسانتاریخ. ۱

ونه گ کند و هیچتاریخی قلمداد می، نداکه به انســان مرتبطرا انســان و همه اموری  دان کیوپیت
از همین رو دین را نیز  ؛)Cuppit, 1993, p. 50( پذیرداندیشـه ثابت و مطلقی را برای انسان نمی

داند و مشـمول این قاعده و ساخته انسان می، داندهای فرهنگی جامعه انسـانی میکه یکی از مؤلفه
متناسب با تاریخ و فرهنگ انسان معاصر دارد و مدعی است ، بازبینی و بازآفرینی آنتوصـیه اکید بر 

ــیر گام بر ــان از تغییر و تحول در برای اثبات تاریخ دان کیوپیت. داردمی خود در این مس مندی انس
مندی را به صورت مطلق گیرد و پس از آن تاریخهای فرهنگی جامعه انسـانی کمک میبرخی مؤلفه

در ادعای ایشان از چند . داندگیرد و سـپس همه امور مرتبط با انسـان را مشمول تاریخ میمی نتیجه
 :جهت خدشه وارد است

های فکری و ممکن است برخی مؤلفه. اخص از ادعای اوست دان کیوپیتآنکه دلیل  نخسـت
ه دلیل ایشان با به چ، مند دانستبتوان آنها را تاریخ فرهنگی انسـان مشمول تاریخ باشد و اصطالحاً 

انســان دارای دو بعد ثابت و تاریخی اســت و . کندمندی مطلق میادعای تاریخ، بررسـی چند مورد
 .جهت ثابت و متغیر دارد

ــی دارد لوازم غیر، مندی مطلقدیگر آنکه ادعای تاریخ اگر تاریخ و فرهنگ زمانه را . قابل پذیرش
ضــروری  ثرأبدانیم و قایل به رابطه و تأثیر و ت ناپذیر انســاناز ذاتیـات و حیثیـات وجودی انفکاک

ای نباید امکان داشته باشد و فهم ثابت برای هر فهم مشـترک برای دو انسـان در هیچ مسئله، باشـیم
ســومین نقض وارد بر . هـای مختلف و در طول زمان هم باید ناممکن باشــدانســان در موقعیـت
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ین با، ن است که بر فرض پذیرش آنمندی مطلق انسـان و امور مرتبط با او ایتاریخ ید هر اندیشه نو
نی یع؛ های تدریجی باشــندهای علمی باید حرکتهای گذشـته باشـد و حرکتمتناسـب با اندیشـه

بلکه متضاد و  ،های گذشته نداشتهفرضهرگز نباید اندیشه جدیدی پیدا شود که هیچ تناسبی با پیش
 شــودض در تاریخ اندیشــه فراوان یافت میدر حـالی کـه خالف این فر؛ مخـالف آن هم بـاشــد

 .)۱۳۲-۱۳۱ص، ۱۳۹۱، صالحیعرب(
ها تکمیل و تعمیق عقاید صـحیح و زدودن افکار نادرست و خرافه، البته اگر مراد از تغییر عقاید

گرایی و لکن چنین تغییراتی مستلزم پذیرش واقع؛ کالمی منطقی و قابل پذیرش است، از دین باشـد
 .باشدگذاری عقاید صحیح از سقیم میبرای ارزش وجود اصول منطقی

ستیز در دین مسیحیتهای علمزدگی شدید فائق بر دنیای مدرن و وجود آموزهعلم. ۲

گرچه علوم هیچ یک از مدعیات دین را رد و ابطال «، شــودمتذکر می جان هیکهمان گونه که 
گاه از موضوعات دین بحث  آنکه هیچبی( اندای بر جهان افکندهکنندهاما چنان پرتو خیره، اندنکرده
های که اکنون گمان بر این است که دین دیگر موضوعیتی ندارد و مقدر است که مدام از حوزه) کنند

حتی افرادی که در مقام جمع میان دین و  .)۸۹ص، ۱۳۸۱، هیک(» بیشتر تبعید شود، بشـری معرفت
یل دین به معنویت هستندصـدد  طرف دنیای مدرن را گرفته و در، مدرنیته ان زدگی دوراز علم، تحو

کلیسا  گرفته ضد علم درمعتقدات شکل استیساین در حالی است که به گفته ؛ کنندمدرن انتقاد می
ن به هسته دی زیانیشد بدون آنکه کدام برای دین ضروری نبودند و همه اعتقادات مذکور را می هیچ

 .)۱۴۲-۱۳۸ص، ۱۳۹۵، استیس( بزند نادیده گرفت

 تعمیم بدون توجیه. ۳

ــرایط نظریه ــیحیت پرداخته و ش ــی دین مس یش به بررس پرداز محترم برای تبیین نظریه خو
گرفتن ای واحد پیچیده و با قیاسلکن برای همه ادیان نسخه؛ کندپیدایش تاریخی آن را بیان می

ی که اقتضای روش علمی در حال؛ دهدآمده را به همه ادیان تطبیق میدستمسیحیت نتایج به
سیحیت به م. چنینی پرهیز گرددهای اینمبتنی بر تحقیقات باشد و از تعمیم، آن است که نتایج

، اسن( اندبشری بوده و در بستری تاریخی پدیدار شده های مقدسـی التزام دارد که کامالً کتاب

ین یبودن این دین از تشـــریعیات و نســـخ آتهی .)۵۰-۴۹ص، ۱۳۷۷، توماس/ ۶۳۱ص، ۱۳۷۵
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گذاری و مرجعیت رسمی یافتن این و ورود نهاد کلیسا به قانون) ۶۱۶ص، ۱۳۷۵، ناس( یهودی
تاریخی نهاد کلیسا با دنیای  هایو همچنین تعارض) ۱۳۸۱، دورانت( نهاد به عنوان نهادی الهی

یت ین فعلی مســیحیخواندن آدر باب بشــری دان کیوپیتتأییدکننده بخشــی از مدعیات ، علم
دیدن همه ادیان و تعمیم شرایط خاص و تاریخی مسیحیت به مطلق دین روا لکن یکسان؛ است

 .نیست

شرایط تغییر و تحول در دین. ۴

ی و های اســاسلزوم تحول در دین و ایجاد دگرگونی دان کیوپیتپردازی های نظریهفرضاز پیش
یش را با بیان جایگاه حضــرت  ـــیبنیادین در آن اســت و حرف خو ین یهودی یا تغییرات یدر آ عیس

شود لکن ایشان وارد این بحث نمی؛ کندمستند می یوحناو  پولسوجودآمده در مسـیحیت توسـط به
امدار این تغییر است و تغییر تا چه اندازه ممکن چه کسی زم؟ که شرایط ایجاد تغییر در دین چیست

البته علت عدم ورود وی به چنین مباحثی ناشـی از آن است که دین را یکسره امری بشری و ؟ اسـت
کسی  لکن؛ داندگونه تغییری را در دین توسط هر شخصی روا می تبع هربهکند و انسانی قلمداد می

اصــول ، یید الهی در دین دســت بردهأتواند بدون دلیل و تنمی، کـه دین را امری الهی قلمـداد کند
 .دستخوش تغییر و تحریف نمایدرا اساسی آن 

بودن ادیانمعجزه دلیل الهی. ۵

پـذیرش امور مـافوق طبیعی ســخـت یـا  دان کیوپیــتگرایـانی همچون شـــایـد برای تجربـه
مافوق  اثبات ارتباط با موجوداتاما پیامبران برای اثبات وجود چنین عالمی و ؛ پذیرش باشدغیرقابل

 طبیعی و ارتباط شخص یمعجزه دلیلی عقلی و یقینی بر وجود امور ماورا. آوردندطبیعی معجزه می
یعت را طب یگرایان توانایی اثبات عدم امکان معجزه و عالم ماوراطبیعت. نبی با چنان ساحتی است

ــناختزیرا همان گونه که در نقد مبانی معرفت؛ ندارند ــان بیان گردیدش ــتننمی، ی ایش اد به توان با اس
ه عالوه بر اینک. نفی نمود، حســی را که در مرتبه باالتری قرار دارند ابزار و عوالم غیر، ابزار حســی

ننده ک داده توسط پیامبران عظام اثباتبهترین دلیل بر امکان شـیء وقوع آن اسـت که معجزات روی
عنی ی دان کیوپیتترین رکن نظریه اسـاسی، بودن منشـأ دین باشـد و با اثبات الهیهمین مطلب می

 .شودکردن منشأ دین ویران میتلقی انسانی
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تحویل دین به معنویت و طرح اخالقی. ۶

بردن دین به معنویت و طرح  تحویل، وارد اســت دان کیوپیتاز دیگر مشــکالتی که بر نظریه 
تنها با تمرکز بر یک بعد ، اجتماعی دینوی بـدون توجـه بـه ابعاد مختلف فردی و . اخالقی اســت

رویکرد . کنددهد و حتی آن را زیرمجموعه اخالق قلمداد میای نـاقص از دین به دســت میچهره
نگاه و . گیردکـاهد که حتی ضــرورت وجودش مورد انکار قرار میمی قـدر دین را فرو مـذکور آن

از میان ابعاد متعدد فقط یک بعد را لحاظ به این معنا که ، نگرانـه بـه دینبعـدی و جزءرویکرد تـک
یت و حقیقت دین موجب محرومیت محقق و دین، ســایر ابعـاد را مغفول بگذارد، کرده پژوه از هو

» گراییتحویل« اصــطالحاً ، دیگری شــناختی در فهم دین و هر پدیدهاین خطای روش. خواهد شــد
)Reductionism (شودنامیده می )۹۸-۹۷ص، ۱۳۸۶، عباسی(. 

احکام و اخالقیات که اموری را راجع به ، اعم از عقاید، بـا اتخـاذ این رویکرد بخش اعظم دین
ــیف می ــادر می، کنندآخرت توص ــحبت احکام اجتماعی ص کنند و از اموری ماورای عالم ماده ص

به عبارت دیگر اصول مذکور همگی حمل بر تمثیل . همه و همه باید حمل بر مجاز گردند، کنندمی
، فرض و رویکردیبر مبنای چنین پیش. برای آنها تصور نخواهد شد، و هیچ حقیقتی ورای آنشـده 

ه کیدات فراوان پیشــوایان دینی بر اهتمام بأای به نام دین نبود و تدیگر نیـازی بـه ســیســتم پیچیده
ــتور ــریعیات و قوانین دینی و همه دس پیامبر حتی در زمان خویش لغو و بدون حکمت تلقی  هایتش

 .اهد شدخو

بودن اعتقادات هر جامعه برای همان جامعهبسنده. ۷

از آنجـا که هر عقیده دینی منبعث از فضـــای فکری همان جامعه  دان کیوپیـتبـه اعتقـاد 
هر عقیده فکری با فضای خاص خود پیوند خورده و انتظار از هر عضو جامعه آن است ، است

چنین انتظاری ، ه بدان جامعه تعلق نداردکـه مجموعه کامل این عقاید را بپذیرد و از کســـی ک
 .)۲۸ص، ۱۳۷۶، کیوپیت( نیست

ر چرا ایشان به فک، اگر چنین است) الف: مل استأچند نکته در پاسـخ به کالم وی قابل ت
ایشان نیز باید به . دشومیظاهر گر جامعه اصـالح افکار جامعه افتاده است و در نقش اصالح

ــدتبع جامعه تابع عالیق و افکار  ترین دلیل نقض کالم مهم) ب. منبعث از جامعه خویش باش
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ــت دان کیوپیت ــاحبان دین اس ــان تابع بی. روش عملی پیامبران به عنوان ص ای چون و چرایش
یش به مبارزه ، آداب و رسوم زمان خویش نبودند بلکه به عنوان مصلح با امور خرافی زمان خو

نقض دیگر اینکه ) ج. شدندت فراوان نیز میخاستند و در همین راه متحمل رنج و زحممی بر
نـد و جـامعه چند دینی انگلســـتان و روش اگرایی دینی و رواداریایشـــان خود حـامی کثرت

؟ اندحال چگونه حامی دین محلی شده، کنندل معرفی میئارواداری آنها را به عنوان جامعه اید
، ری شودتابع دین دیگ، دینی خاص نکته پایانی نیز اینکه بر فرض اینکه فردی در یک محیط) د

، ۱۳۹۰، بهمن حســینی قلعه(؟ توان داشــتدر مورد حجیت کار وی و حقانیتش چه نظری می

 .)۱۵۷ص

 گرایی و مسئله شرناواقع. ۸

تواند به عنوان یک شبهه در مقابل وجود خدا مسـئله شر دیگر نمی، گراییبا پذیرش ناواقع

چراکه جهان کار ضـــعیفی از هنرورزی عامیانه ماســـت و ، در جـامعـه ایمـانی قـد علم کنـد

آنچه نقص و  ما موظفیم جهان خود را بسازیم و هر و کندهای آن خود ما را منعکس میگسـل

 حاصل نوع تعامل خود ما با جهان و نوع مشاهده ماست، شودناسازواری در جهان مشاهده می

)cupitt ،About non-Realism(ش وخدمگرایی را لکن باید دانسـت که شـر اصل ناواقع ؛

وجود شر به بهترین وجه بیانگر آن است که جهان صرفًا ساخته و پرداخته ذهن انسان . دکنمی

به  .پذیردکند تا جایی که وصف شر را میبلکه چه بسا خالف خواست انسان عمل می، نیست

بور است تعامل واقعی با پیرامون خود هر حال جهان برسـاخته ذهن انسان نیست و انسان مج

از سوی دیگر اگرچه شر پایگاه بسیار مهمی برای ملحدان و خداناباوران محسوب ؛ داشته باشد

تواند نافی وجود شر به هیچ وجه نمی، همان گونه که در محل خود بحث شده است، شـودمی

 هایی براید مزاحمتدر صورتی نیز که شبهه شر ایجا. خدا یا برخی صفات وی محسوب شود

 .کردن خدای ادیان نیستکردن صورت مسئله و ذهنیراه حل آن پاک، ن کرده باشدامؤمن
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 یگیر هجنتی

های مختلفی اسـت و به صـورت کلی سه گرایی مشـتمل بر طیفگرایی در مقابل واقعناواقع. ۱
رایی در حوزه گناواقع. شــناختی را در بر داردشــنـاختی و زبانمعرفـت، شــنـاختیحوزه هســتی

 ،پذیردی نفی وجود جهان خارج از ذهن هست و زمانی که وصف دینی را میاشناختی به معنهستی
این . کندها را نفی میاین گونـه گزاره ازهـای دینی و نـاظر بـه خـارج گونـه تلقی واقعی از گزاره هر

بت گرداند و به جای صحمی های دینی را به چگونگی تأثیرشان در زندگی برحقیقت گزاره، رویکرد
گرا گرایی ناواقعکردن ایمانهدف از مطرح. کنددر بـاب متعلق ایمان از ماهیت ایمان صــحبت می

ترنمودن دین در وجود انســان و ایجـاد وجـه جمع میـان دین و مـدرنیته در دنیای جدید و ملموس
و معاد معتقد است  أنفی مبد گرا در عینناواقع. شـده اسـتتر با خدای درونیدرنتیجه تعامل راحت

ــترک میان واقع ــتگرایان و ناواقعمحور مش ی آن چیزی ابه معن» خدا« زیرا؛ گرایان هنوز موجود اس
 .د و این مفهوم در هر دو نوع تفکر یکی استشومی یدهاست که پرست

نفی  سگرایی انتقادی ابتنا دارد و بر اســاشــناختی بر عقلگرا به لحاظ معرفتتفکر نـاواقع. ۲
ین به شناختی با تحویل ددر بعد دین. شودگرایی ناچار میبه پذیرش عمل، های معرفتی دینپشتوانه

بر  از نقدهای وارد. کنددادن به زندگی تعبیر مینوعی واکنش به زندگی و شــکلدین را به، معنویت
ندی بگرایان دســتهره ایمانگرا را در زمگرایی ناواقعتوان ایمانگرایی این اســت که چگونه میناواقع

یه حتی این فرض. گرایان اشتراک دارنددر حالی که تنها به صـورت مشترک لفظی با دیگر ایمان؛ کرد
های خالف آرمان عکس نتایجی بر بلکه بر؛ ثمر دهد، تواند اهدافی را که در نظر گرفته اســتنمی

را گرفتار رنج خودفریبی و  داراندین، به جای شــورانگیزی دینی. تصــویرشــده به دســت خواهد داد
پوچی ناشی از تغافل نسبت به متعلق ایمان خواهد کرد و به جای احیای دین سنتی در دنیای معاصر 

 .دنیایی خواهد پرداخت به ایجاد ادیانی معارض و کامالً  -در عین این ادعا-
ریه مذکور ترین اشــکال نظاصــلی؛ این نظریه به لحاظ مبنای معرفتی نیز مخدوش اســت. ۳

دعای شـده در این نظریه تناسبی با انکته دیگر آنکه ادله اسـتفاده. گرایی اسـتگرفتن از واقعفاصـله
کننده واقعیت خارجی اسـت و پذیرش صورت ذهنی به همراه مطلق علم اثبات. شـده ندارندمطرح

ظریه از آنجا که بر ن دان کیوپیتشده در نظریه گرایی مطرحناواقع. معناستنفی مابازای خارجی بی
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 .باشدگرایی مطلق نیز میخودشکن است و گرفتار نسبی، ابتنا یافته کانت
گرایی یعنی پوزیتیویســم منطقی و عقل دان کیوپیتگرایی با قرائت دو پشـتوانه اصـلی ناواقع. ۴

. ر نیستندگای دیقرارگرفتن برای نظریه های معرفتی بوده و سزاوار مقدمهانتقادی خود گرفتار آسـیب
هیچ  ،گرایی مبتنی نیستواقع از آن رو که بر، ای نیز که در این نظریه مطرح شـده اسـتگراییعمل

 .پشتوانه حمایتی معرفتی نخواهد داشت
ــناختی نیز گرفتار آســیباین نظریه از بعد دین. ۵ رفتن گاز جمله نتیجه، های فراوانی اســتش

دادن مشــکالت جامعه دینی تعمیم؛ مندی انســانفرض تـاریخمنـدی دین بر اســاس پیشتـاریخ
ستیز در کتاب مقدس مسیحیت به تمامی جوامع های علمستیزی و وجود گزارهمسیحیت مانند علم

طبیعت در حالی که روش اثباتی ادیان معجزه اســت و  ینفی مطلق امور ماورا؛ دینی و ادیان دیگر
یل  .دهنده بخشی از دین باشدششتواند پوبردن دین به معنویت که تنها میتحو
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