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  چكيده
 از، محـيط  از آن پـذيري تأثير و دانشـگاهي  علمـي  رشته يكعنوان  به پژوهي دين يا دين مطالعه

ــان توجــه كــه اســت موضــوعاتي ــه خودجلــب كــرده اســت   محقق  تحــوالت موجــب ورا ب
 ناشي معرفت گيري شكل در، معرفت شناسي جامعه نظر از كه شود مي مناسباتي و ساختاري درون

 بررسـي  و اي كتابخانـه  تحقيـق  بر تكيه با است  كرده تالش مقاله اين است. اثرگذار رشته اين از
 و تاريخي بستري در موضوع اين به تجربي و نظري هاي يافته منظر دو از مشاهده و موجود اسناد

 ايـن  بـا  تـوانيم  مـي  ما كه آنچه از نسبتي همچنين و بپردازد آن نظري و مفهومي پيشينه بررسي با
  دهد. توضيح را باشيم داشته امر

ـ  و اسـت  فرهنگي و اجتماعي بستر از متأثر پژوهي دين كه داد نشان تحقيق نتايج  خـاص  طـور  هب
 بـه  هـم  پژوهـي  ديـن  نوع بر، دارد جريان آن در پژوهي دين رشته كه اديان دانشگاه كه شد ثابت
 يـك  از اديـان  دانشگاه خود پذيريتأثير از ناشي امر اين است. اثرگذار محتوا هم و شكل لحاظ
 هـاي  اولويـت  از منبعث مسائل ترين مهم از اي مجموعه و بوده ايران و قم نام به تر بزرگ محيط
   است. مطرح، دين مطالعه امر در دانشگاهي پژوهشي اندازهاي چشم در، محيطي
  پژوهي. دين، شناسي دين، مذاهب و اديان دانشگاه، دين آكادميك مطالعه، دين :كليدي واژگان
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  مقدمه
پـژوه معاصـر بـه نقـل از  نید ادهیال رچایم. است بوده بشر یزندگ در رگذاریتأث یعنصر همواره ن،ید
 اده،یـ(ال» اوسـت اتیـدر ح زیچ نیتر و خردمندانه نیتر قیانسان، عم ِن ید«: دیگو یم مزیج  امیلیو

رخ داده اسـت. منـابع  ز،ین نیتکامل در امر د یبا تکامل خرد بشر بیترت نی). به ا٢۶٠، ص١٣٨٩
  از نوع و عمق نگرش او به جهان است.  ینماد ،یهر ملت انیو تحوالت آن، در م ینید

 و مطالعـات نیـا خیتـار نیـیتع در. اسـت یطـوالن عمـر یدارا نیـدرباره دمطالعه و پژوهش 
معتقدند مطالعـه  یکه برخ  یعنوان نمونه در حال متفاوت و چند گانه است. به ها دگاهیها، د پژوهش

 کیـ ارائـه اصـوالً  گـرید یبرخـ) ٣٩، ص٢٠٠٨آلز، (قدمت است  یدارا نیبه اندازه خود د انیاد
 رو روبـه ییها دیـترد بـا را یجهـان منظـر کیـ در انیاد مطالعه نیآغاز مراحل از مشخص محاسبه

   ).٧٧ص، ٢٠٠٠ ،یدانند (پ یم
 و مطالعـات مـتن در محوری مسئله یک عنوان به همواره دین دهد می نشان شواهد میان این در
کادمیک های پژوهش  اصـوالً  و است بوده مطرح غربی جوامع در ویژه  به و جهان مختلف نقاط در آ

 حیـات هـای بخش دیگـر از آن حیطه و عرصه تمایز و دین ماهیت تبیین برای تالش رسد می نظر به
 ،١٣٧٨ زنـد، شـجاعی( غربـی رویکـردی اساسـاً  مـدرن، و پژوهانـه دین امـری عنوان به اجتماعی

 در گسـترده تغییـرات بر مبتنی رویکرد این. است بوده محیطی شرایط و نیازها به مشروط و) ٣٣ص
 و دادن شـکل بـا و اسـتمرار و کوشـی سـخت از فضـایی در انسـانی، و دینی ورزی اندیشه وضعیت
 بیسـت قـرن آغـاز تـا دوازدهـم قرن از یعنی تاریخ، متن در قرن نیم و هشت درازای به پلی استقرار
 کـه اسـت کـرده ایجاد را نوینی طبیعی فلسفه و جدید دنیایی بنیان) ۴٣ص ،٢٠٠٣ 1مری،( ویکم
 فرهنگ این. است آن محصول از بخشی مدرن جهانی ساختن برای جهان، در کنونی علمی فرهنگ
کیـد انتزاعـی، و فکری حیات به صرف دامنِی  به دست جای به لمس قابل و فعال حیات بر علمی  تأ
  ).٢۶۶ص ،١٣٨٨ یر، دی( دارد

 اکنـون. اسـت بـوده رونـده پـیش و جدیـد دنیای این تعریف خاستگاه و محرک موتور دانشگاه
کادمیک مطالعه امر که است آن" مسئله یک عنوان به"پژوهش این در ما چالش  یـک عنوان بـه دیـن آ
 و مفهومی های چهارچوب ها، نسبت از دانشی به دستیابی و تاریخی رصدی از پس جهانی، تجربه
 بـومی نیازهـای و کشش با که گردد بندی صورت نحوی به نیز، کشورمان در آن، نظری های بصیرت
 و پیـام هـر کـه آنجاسـت از اخیر موضع. رساند یاری ما به جدید دنیای با تعامل در و باشد منطبق

 بـار زیان درازمـدت در نامـادری هـای محـیط در آن از گیـری بهـره و اسـت فرهنگی زادۀ مفهومی،
                                                           
1. Mircea Eliade 
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 راسـتای در مقالـه این. بود خواهد) ١٢٠ص ،١٣٩۴ شیرودی، از نقل به ١۵٨ص ،٢٠٠٠ نبی، بن(
  . است آمده در نگارش به شده یاد بندی صورت
گاهی و علم بر مبتنی دانشگاهِی  های نظام رفتار  هـا، نظام ایـن برای محیط که است ای گونه به آ
 محصـول مسـئله، آن پـی در و سـؤال. اسـت مشـکالت سرچشـمه دیگران برای و مسئله از منبعی

گاهی و علم بر مبتنی ساختارمندی  بـر اگر ها سازمان این در فعالیت. است پژوهشی مندی نظام و آ
 سـنخ از واقـع در کـه چرخیـد خواهـد 2ترابـل یـا مشکالت مدار بر نباشد، 1پرابلم یا مسئله محور
  ). ١ص ،١٣٩۴ میری،( هستند پیچیده  هم در های کالف

 تشـخص آن بـه بلکه دهد، می ظهور اجازه آن به یا کشف را سؤال تنها نه دانشگاهی مندی نظام
گاهی و علم واقع در. نماید می نیز بندی، اولویت و کدگذاری را آن یعنی. دهد می نیز  معتبـر فرایند آ

 و نقـش دانـش، تولید مختلف های شیوه در اصوالً . است اجتماعی دنیای واقعیت از دقیق شناخت
 بـه) ١۵٣−١۵١ص ،١٣٩٠ دیگران، و خوراسگانی ربانی( دارد کننده تعیین اثر جامعه و دانش رابطه
گاهی و علم واقع در که معنی این بـاز و سـاخت اجتمـاعی ارتباطـات در و است اجتماعی امری آ

گـاهی آن وسیله به که است روشی و اجتماعی نهاد یک علم«. شود می ساخت  علمـی معرفـت و آ
  ). ٧٨ص ،٢٠١٠ انماه،( »شود می تولید

کادمیک مطالعه امروزه، که آورد یاد به باید شد بیان آنچه بر مبتنی  و چگـونگی چیستی، دین، آ
 و مـدرن اجتمـاعی ساختارهای و معرفتی های نظام برابر در سؤال، یک عنوان به آن اجتماعی نسبت
 بـرای رسـد می نظر به و باشد می مطرح ادیان دانشگاه در جمله آن از و ایران جامعه در مرتبط سنتِی 
 در خـود ذاتـی نقـش ایفای به بتواند دانشگاه آن طی که کرد آغاز ای نقطه از باید عرصه این به ورود
 سـاختار یـک واجـد دانیم مـی ما که شود می بیشتر زمانی امر این ضرورت. بپردازد دین مطالعه امر
 انسانی علوم در نوآوری و خالقیت امر در و بوده) ۶١ص ،١٣٩٢ افخمی،( محور پژوهش غیر ملی
 و الهـامی منـابع از گرانبهـا میراثـی از برخـورداری وجـود با آن، تولیدات در المللی بین مشارکت و

 بـه مـا نگـرش اصـوالً  و هستیم )١۴۴ص ،١٣٩۴ موسوی،( جهانی علم حاشیه در تاریخی خاطره
  . است) ١١ص ،١٣٨١ فیرحی،( جان کم و تازه موضوعی بومی، مسائل حل برای جهانی علم

 آن دیـن پـژوهش امـر در کـه کجاسـت؟ مـا ضعف نقطه که پرسش این به پاسخ در تعبیری به
 و متـد آنکـه رغـم بـه فراگیـر شـکلی بـه پـژوهش حـوزه در مـا کـه نمود اشاره باید نکنیم، تکرار را

 تنهـا کـه هسـتیم بومی پایه دانش و تئوری تولید نیازمند اما شناسیم؛ می را پیمایشی های روش انواع
 ایـن غیـر در و اسـت بـومی تئـوری نیازمنـد پـژوهش امر اصوالً . بگیرد شکل تواند می دانشگاه در

                                                           
1  . Probleme 

2. Trouble 
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 کـرد خواهـد ُپـر گروهـی بـیِن  ویـا فـردی ای سـلیقه هـای رقابـت و خالقیـت را آن جـای صورت
  ). ۶١ص ،١٣٩٢ ،افخمی(

 هـای چهـارچوب هـا، نسـبت از دانشـی به دستیابی و تاریخی رصدی از پس پژوهش، این چالش
کادمیک مطالعه امر نظرِی  های بصیرت و مفهومی  طـرح جهانی، تجربه یک عنوان به پژوهی دین و دین آ
 و معرفتـی هـای نظام برابر در سؤال، یک عنوان به آن اجتماعی نسبِت  و چگونگی چیستی، اخیر، مطالعه

 . باشد می ادیان دانشگاه در جمله آن از و ایران جامعه در مرتبط سنتِی  و مدرن اجتماعی ساختارهای

 دارد وجـود روشن اندازی چشم مرتبط، درجریان های پژوهش و تحقیق سوابق پیشینه، لحاظ به
 چنـد در که دهد می نشان ها بررسی. دهند می تشکیل را ها دسترسی بیشتر ترجمه و خارجی منابع و

 و یافتـه گسـترش کشـور، داخـل در گـاه و خارج در پژوهی دین موضوع دربارۀ تحقیقات اخیر سال
 منـدی نظـام و اجتمـاعی هـای نسـبت مفهـومی، هـای نظام تاریخچه، زمینه در بنیادی تحول دچار

 و عنوان چهارچوب در پژوهی دین بر محیط تأثیر با مرتبط مطالعه که هرچند. است شده دانشگاهی
 همـواره امـا باشد؛ نمی سابقه دارای که است امری مشخص پایلوت یک در و پژوهش یک موضوع
  . است بوده مطرح اندیشمندان درمیان متقابل تأثر و تأثیر و دانش این بر بافت تأثیر مسئله

 تولیـدات ها، درسـنامه درسـی، واحـدهای کیفـی تحلیـل و بررسی تحقیق این در ما روش
 در آن المللی بین تعامالت و دانشگاه فرهنگی مراکز رصد و ها، پژوهش مقاالت، کتب، فکری،
 سـر محتـوای تحلیـل بررسـی، از نظـری های یافتـه. است دانشگاه اهداف و اساسنامه راستای
 . آید می دست به ادیان دانشکده خاص طور به و دانشگاه نشریات و کتب ها، درسنامه ها، فصل

  
   غرب در دین آکادمیک مطالعه ساختار و تاریخی سیر
کادمیک مطالعه مفهومی و نظری پیشینه و تاریخی سیر  بـرای اعتنـا قابـل الگـویی غـرب، در دین آ

 نقطـه یـک عنوان بـه توانـد مـی و اسـت آن بـر محیط تأثیر و مطالعه نوع این جهانی تجربه شناخت
کادمیک مطالعه بومی بینش نوعی به دستیابی راستای در عزیمت   . باشد اهمیت واجد دین، آ
 هزینه پر و سخت تحوالت که گفت باید آن اجتماعی ربط و مطالعات این جایگاه و اهمیت در
 محصول که تجدد به ناخواسته و خواسته و نادانسته و دانسته جهان، همه اکنون که غرب در تاریخی

 جایگـاه ماننـد مهـم هایی مؤلفه سایه در تنها )١۶ص ،١٣٩٧ اردکانی، داوری( اند داده تن است آن
 در و آن، تکــوین مراحــل همــۀ در نقــش ایــن بــه توجــه بــدون اصــوالً . اســت تحلیــل قابــل دیــن
 نخـواهیم قادر هرگز دیگر، های سرزمین در سپس و آمریکا و اروپا در متجدد دنیای گسترش مرحله
 سـیر و پیـدایش واقـع در). ١۴ص ،١٣٩٣ نصـر،( نمـاییم درک را معاصـر دنیـای تحوالت که بود

 و ظریـف مشـترک، موضـوع غـرب در دانشـگاهی و دینـی فرهنگـی، نهادهـای شـکوفایی و تحول
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 سیاهپوش،( نمود جستجو اجتماعی و تاریخی ای مطالعه بستر در تنها را آن باید که است ای پیچیده
  ). ۴٣ص ،١٣٩٢
 مطالعـات و دینـی درون مطالعـات دسته دو به ها دانشگاه در دین مطالعات حالت ترین کلی در
 گـروه دو بـه شناسـان دین تقسـیِم  زمینـه در هـم 1اسـمیت ویلفردکنتول. شوند می تقسیم دینی برون

 پیشـنهاد و ارائـه را خاصی روش هریک برای و است موافق ایده این با ،»دینی برون« و »دینی درون«
ــد می ــیدرون مطالعــات). ١٧٠ص ،١٩۶۴ اســمیت،( کن ــه دین ــرون مطالعــات و 2مؤمنان ــی ب  دین

 دو ایـن بـرای مرکـزی غرب، در خود گیری شکل مختلف مراحل در ها دانشگاه. است 3غیرمؤمنانه
 . اند بوده مطالعات نوع

 آنهـا بانیـان عمـده طـور بـه و اسـت غرب در بزرگی و مختلف های دانشگاه شامل که اول نسل در
 قـرون در تأثیرگـذار اروپـایی دانشگاه ترینبزرگ عنوان به پاریس دانشگاه و اند بوده مسیحی های کشیش
 6یل، دانشگاه 5پرینستون، دانشگاه 4هاروارد، مانند هاییدانشگاه و )٢١۵ص ،١٣٨٨ کاپلستون،( وسطی
کسـفورد دانشگاه و 7گرینویچ دانشگاه  ایـن جملـه از) ٢٠ص ،١٣٩٣ فیـروز، نـوروزی و عسـگری( 8آ
 راهبـردی اصـل یـک آن از دفاع و دین ترویج و تبلیغ امر ها، دانشگاه از سبک این در .هستند ها دانشگاه
. اسـت داشـته برتـری و سیادت سایرین بر و شده می قلمداد ها دانشکده رشته ترین عالی الهیات و است
 های آموزه اشاعۀ و تعلیم منظور به کلیسایی جامع مدارِس  کیفی تحول و رشد از ها دانشگاه این از برخی

  ).۴٣ص ،٢٠٠٣ مری،( اند آمده پدید فرق از بعضی عقیدتی انحرافات با مبارزه و کلیسایی
 گیـری شـکل و هـا، دانشـگاه بعـدی هـای نسـل در اجتمـاعی و فرهنگـی تحـوالت بـا همسان

 محسـوب تحقیـق ابـژه دیـن دارنـد، خود اهداف رأس در را حقیقت جستجوگری که هایی دانشگاه
" معاصـر دنیـای در" هـم هنـوز کـه اسـت حـالی در ایـن و )١۴ص ،١٣٨٩ بوروکابـال،( شـود می

 تـاریخی روند تغییرات، همه باوجود هم امروزه و اند نشده خارج دوگانه وضعیت این از ها، دانشگاه
 تداوم مختلف اشکال به غربی دانشگاهی های فعالیت در مسیحی الهیات بودن کانونی و محوریت

  .)۴٢ص ،١٣٩۶ هرلینگ،( است یافته
کادمیک مطالعه ای  دوره بندی تقسیم لحاظ به  درون مطالعات منابع برخی ها، دانشگاه در دین آ
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 و گذشـته مطالعـات هـای دوره بـاعنوان یـا و شناسی دین دوم و اول های دوره باعنوان را دینی برون و
 لـزوم و اروپـایی اسـتعمارِی  فتوحـات گسترش نظیر عواملی معتقدند و کنند می معرفی دین جدید
 بـه منجـر جدیـد، ملـل و اقـوام ادیان و فرهنگ محلی، زبان با آشنایی برای دانشگاهی مراکز ایجاد
 ترتیب این به و شد میالدی نوزدهم قرن دوم نیمه در تطبیقی پژوهی دین مطالعات نوعی گیری شکل
 دوره هـا، بنـدی تقسـیم ایـن ادامه در. )٧ص ،١٣٨١ علیزاده،( گرفت شکل جدید پژوهی دین دانش

  .شود می بندی تقسیم معاصر و کالسیک بخش دو به نیز دین جدید مطالعات
 و شـرایط تبیین به 2معاصر رویکردهای ،پژوهی دین در روش و تئوری کتاب در 1والینگ فرانک

 کـه اصلی عوامل او نظر از. است پرداخته دین مطالعه در معاصر و کالسیک های دوران های ویژگی
 همان که عمومی بخش دو به هستند دین مطالعه در معاصر و کالسیک رویکرد کننده تعیین نوعی به

 اختصاصـی عوامـل دیگـری و اسـت گرفته قرار مطالعه مورد دین آن در که است فرهنگی زمینه پس
 جهـانی جنـگ او نظر از. شوند می تقسیم است، دین مطالعه به خاص رویکردهای شامل که است
 بـه خـود از ناشـی های آسـیب نتیجـه در را دین مطالعه جهت دو هر در که است آبریزی حوزه دوم

 جنـگ از پـس و بیسـتم قـرن دوم نیمـه در دیـن مطالعات ترتیب این به. داد قرار تأثیر تحت شدت
  مکس زمان از که است آن اول نیمه به نسبت معناداری های تفاوت دارای معاصر، مطالعات عنوان به

 و روش در را خـود تـأثیرات هـا، تفاوت ایـن. شـود می آغـاز پیشـگام دانشـمند تعـدادی بـا و مولر
 و کالسـیک مطالعـات دسـته دو تـوانیم می مـا کـه طوریبه است، گذاشته پژوهی دین رویکردهای

  ).٣ص ،١٩٩۵ والینگ،( باشیم داشته پژوهی دین معاصر
 زمینـه در پیشـگامی نوعی و است روش و نظریه در ها عصاره از ای مجموعه شامل کالسیک دوره
 بـر مبتنـی و غیرکالمـی مطالعـه سبک با دین مطالعه دنیا نقاط اکثر در. شود می محسوب دین مطالعه
 جـدی طـوربه دوم، جهانی جنگ از بعد تا عالیه، تحصیالت زمینه در دین به حسی و تکنیکی نگرش
کادمیک دانش گسترش و رشد با اما) ٣٩ص ،٢٠٠٨ آلز،( شود نمی شروع  مطالعـه در انواع، همه از آ
 ).  ١١ص ،١٩٩۵ والینگ،( آید می پدید العادهفوق طغیان یک دین معاصر مطالعه عنوان به دین،

  
  Religious Studies عنوان با پژوهیدین م؛١٩٧٠ دهه اتفاقات

 آغاز آنها از ای کننده تعیین و جدید های راه که است دادن  رخ حال در دیگری اتفاق م،١٩٧٠ دهه در
 محیطـی عرصه دوم، جنگ از بعد جهان تغییر برای مدرن علم پیوسته های موفقیت رغم به. شود می
 و محیطـی زیسـت های بحران ای، هسته های رقابت تشدید قبیل از هایی چالش دستخوش جهانی و

                                                           
1. Frank Whaling 

2. Theory and Method in Religious Studies. Contemporary Approaches to the study of Religions 
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 ماننـد اساسـی های درحوزه علوم ناتوانِی  همچنین و آن از ناشی شکاف و فقر و ثروت شدید افزایش
 قـرار افـراد فراروی جدیدی های پرسش امر همین که هست نیز ارزش و تعالی هدف، خوف، معنا،
). ۴ص ،١٩٩۵ والینـگ،( اسـت میـان در غفلـت یـا توجهیبی یک پای رسد می نظر به و دهد می

بی علمی های کانون برای دین مطالعه آن در که گذشته شرایط به توان می آیا است این پرسش اکنون
  ). ۴ص همان،( داد؟ ادامه است بوده اعتباربی و اهمیت

 و دهـد می رخ نیـز دیگـری تغییـر بـار  ایـن و ضروری را دین مطالعه که است ای گونه به پاسخ
 و فلسـفه هـای دپارتمان در فلسفه ذیل و انسانی علوم مجموعه در تر پیش که دانشگاه در شناسی دین

 در. شـود می مطـرح پژوهـی دیـن عنـوان بـا موضـوعی و" مسـتقل" تقریباً  شود، می تدریس فرهنگ
 پیـدا دانشـگاه در را اخیر جایگاه تدریج به جدید معنای به شناسی دین م،١٩٧٠ تا ١٩۴٠ های سال
 مطـرح غـرب های دانشـگاه در فلسفه و فرهنگ کنار در مطالعاتی عنصر یک عنوان به دین و کند می
 است زمانی سرآغازش پژوهی دین عبارتی به). ٢٠ص ،١٣٩۴ فیروز، نوروزی و عسگری( شود می
 شـود مـی تبـدیل مطالعـه برای مستقلی موضوع به اجتماعی زندگی تمامیت از شدن جدا با دین که

 ).١٨۶ص ،١٣٨۵ استارلینگ، و ژاکلیک(

کادم مستقِل  مطالعات یریگشکل برابر در ها مقاومت که است ریاخ یها در سال  در نیـد کیـآ
 سـابقه بـرخالف میکنـ یدنبـال مـ یپژوهـ نید عنوان به اکنون ما که آنچه«. ابدی یم انیپا ها دانشگاه
 Religiousاست کـه از آن بـه  دیجد یا و رشته نیپلیسید ان،یبه اد یمند عالقه ِی خیتار و یطوالن

Studies ایـمعتبـر دن یهـا ساله اسـت. در دانشـگاه ۵٠تا  ۴٠حدود  یا سابقه یو دارا شود یم ادی 
 و ١٩۶٠ دهـه در. دارد مشـخص یمرزبنـد کـالم علـِم  و اتیـاله رشـته بـا و اسـت افتهی تیرسم

شـد و   سـاخته  دیـجد یهـا دو چنـدان شـد. دپارتمان یحوزه مطالعـات نیبه ا یمندعالقه م،١٩٧٠
). در ١٨۴، ص١٣٨۵ نگ،یو استارل کی(ژاکل افتیانتشار  انیدرباره مطالعه اد یرگذاریتأث اتینشر
کادم 1یپژوه نیها د سال نیا جداگانـه در  یهـا هـا و بخش در دپارتمان 2انیاد کیبا عنواِن مطالعه آ

خـود  قیـرا موضوع مطالعـه و ابـژه تحق نیو د افتی تیمدرن غرب مشروع یقاتیتحق یها دانشگاه
  ). ۵٨٨، ص٢٠١٢ ب،یو وا نیقرار داد (مارت

 متعـددی موضـوعات بـه اجتماعی 3پیشران عنصر عنوان به دانشگاه که عصری در ترتیب این به
کادمیک مطالعات بار نخستین برای ،)١٢ص ،١٣٨٩ بوروکابال،( پردازد می  هـایی ویژگی از دیـن آ

  . شود می برخوردار تمایز و استقالل بودن، روشمند مانند
                                                           
1. Religious studies 

2. study of religions academically 

 ).علوم(فرهنگستان  آورند دیپد یزیمتما یها ندهیآ است ممکن که ریتصاو  و ها اقدام و دادهایرو  و روندها بر رگذاریعوامل تأث .٣
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 یمعنـا ماننـد مسـائل نیتـر یادیدر خصوص بن 1،ینیع یا دهیپد مثابه به نید ،یپژوه نیدر د
 قیـتعل یزبـان بـه ایـ2،یطرفـ یشـود. بـ ی) مورد مطالعه واقـع مـ۵، ص١٣٩۶ نگ،ی(هرل یزندگ
و  ییاز سـو 4ینگـر یلیتحـو و نیـد فروکـاهش نیبـ انهیم ییراه طال کیعنوان  به 3یشناخت روش
ممانعـت از  ی) بـرا١٠٧، ص٢٠١٠انماه، ( گرید یاز سو ل،یبدون دل دهیاظهار عق ای 5سمیدگمات
 مطالعـه. اسـت آن اتی) از خصوصـ١٨١، ص٢٠٠٧ م،یک( ها داده بر دهیناسنج یاحکام لیتحم
اسمارت، ( 8محدودشده یو بدون لحاظ مرزها 7کیستیپلورال ای یمطالعه چند وجه ن،ید 6یعلم

روش سـمیکـه در آن پلورال یاسـت، در حـال یپژوهـنید یهایگ ژیو گری) از د٩−٨، ص١٩٧٣
  ).IIIص، ١٩٧٢ ونان،یپنر و ضرورت است ( کی نیاز د یمطالعه کاف یبرا 9یشناخت

 از یکـی ادیـان مطالعه زمینه در شناسیروش مباحث همچنین و ها انگیزه دالیل، بررسی اصوالً 
کادمیـک معاصـر مباحث میان در را فکری های مجموعه ترینپیچیده و برانگیزترین بحث  فـراهم آ
. باشـد می دارا نیـز متفـاوتی هـایاولویـت دنیا مختلف نقاط در که) ١٠۴ص ،٢٠١٠ انماه،( آورد
 ایـن بـرای قبـول قابـل نـام یک تعیین زمینه، این در مباحث برانگیزترین چالش یکی نمونه عنوان به

 هـای عنوان مراکز و افراد برخی. آنهاست رابطه و پژوهی دین و الهیات موضوع همچنین و مطالعات
 عنوان مورد یک در. نمایند می جدید عنوان پیشنهاد به اقدام و دانند نمی رسا کافی اندازه به را پیشین
 شـناخته Religious Studies عنـوان بـا کـه ای رشـته برای Study of Religions ادیان مطالعه

 مخاطبـان بـه روش این با معتقدند آنها. گردید پیشنهاد انگلستان در 10اسپا بث دانشگاه در شد می
کید  و رنـگ توانـد می کـه فعالیتی تا هستیم چندگانه ادیان طرفبی مطالعه حال در ما که شود می تأ
 از اکنـون هـم کـه هـا بحث ایـن). ٢٨ص ،٢٠١۶ رابینسـون، و کـوش( باشـد داشـته مذهبی بوی

 دنبـال بـه کـه اسـت جریانی از ناشی رسد می نظر به بریتانیاست، های دانشگاه در رایج موضوعات
 اسـت Religious Studies معنـای بـه پژوهـی دیـن و 11الهیـات میـان رویه وحدت با مخالفت

 کـه معتقدنـد و ،)١٢ص ،٢٠٠٩ کـوش،( دانند نمی مناسب را اخیر رویکرد آنها). ٢٨ص همان،(
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 کـوری( هسـتید متکلم یک شما که بگیرید نتیجه دانید نمی را پژوهیدین و الهیات میان تفاوت اگر
   ).۵٠ص ،٢٠٠۶ مورگان، و رایت
 بـر مبتنـی مختلـف کشـورهای در بـارزی رویکرد تفاوت نیز، پژوهیدین و الهیات موضوع در
 موضـوع بـا کـه 2کتـابی مقدمه در 1هینلز راسل  جان. دارد وجود بومی مسائل و فلسفی های نگرش

 3فزاینده اختالفات از عالئمی آمریکا در: نویسد می است نموده ویرایش و گردآوری ادیان مطالعات
 عمالً  انگلستان کشور در رسد می نظر به که است حالی در این و شود می دیده دو  این میان تفاوت و

  ).١ص ،٢٠٠۵ هینلز،( 4شوند می نزدیک هم به دو این
 در الهیـات بریتانیا، در. باشد کنندهتعیین تواند می اخیر مطالعات از مالی حمایت نوع اینجا در
 مسـیحیت تبلیغ در انحصار نوعی دارای و شود می مالی تأمین دولت سوی از عمده طوربه دانشگاه
دیـن 5الهیـات، جمله از مختلفی اسامی با انگلیس های دانشگاه در مطالعاتی های گروه این. است

 حـال در گرچـه. اند شده گذارینام 8الوهیت یا الوهی، ومطالعات 7پژوهیدین و الهیات 6پژوهی،
 و) ۶١ص ١٩٩٩ فـورد،( شـود می اسـتفاده پژوهـیدیـن و الهیـات نـام دو از نقاط بیشتر در حاضر

  ).١٠٨ص ،٢٠١٠ انماه،(
کادمیک یا علمی مطالعات در انگیزه موضوع ترتیب این به  بـر مبتنـی و بنیاد ارزش امری 9دین آ

  . است بند تاریخ و بند فرهنگ محیطی، ساختارهای
 

  مذاهب و ادیان دانشگاه
 یـک ایجـاد دنبال به که است قم شهر در غیردولتی عالِی  آموزش مؤسسه یک" مذاهب و ادیان دانشگاه"

  جهـت در آنها، پیروان با گفتگو و تعامل و ادیان شناخت منظور به دانشگاهی و حوزوی علمی مجموعۀ
  .)http://urd.ac.ir/fa/cont/90( است اخالق و معنویت گسترش و صلح تقویت انسانی، همبستگی
 زمینـه در کشور آموزشی نیازهای شناسایی جهت ریزی برنامه دانشگاه، اساسنامه مواد بر مبتنی

 در ای ترجمـه متـون و ها نظریـه بـه انتقـادی نگاه و اسالمی−ایرانی بومی علم تولید تقویت و ادیان
  . است آن اهداف از مذاهب و ادیان مطالعات زمینه

                                                           
1  . John R. Hinnells 

2. The Routledge Companion to the Study of Religion (2005) 
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4. coming closer together 

5. theology 

6. religious studies 
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8. divinity 

9. Motives Precipitating the Study of Religion 
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 مطالعات. گیرد می صورت دینی برون و درون اصلی گروه دو در ادیان مطالعات دانشگاه این در
 و ادیـان ایرانی، ادیان غیرابراهیمی، ادیان ابراهیمی، ادیان شناسی، دین های رشته شامل ادیان، بخش
  . باشد می پژوهی دین و عرفان

 مطالعـه مورد ابژۀ یک عنوان به دین یک شناخت به معطوف دینی، برون و مدرن مطالعات حوزه
 رویکـرد نظیـر شـناختی، هـای رویکرد بـا آشـنایی. اسـت طـرف بـی و غیرمؤمنانـه مواجهـه نوع و

 حـوزه ایـن در مـدرن الهیـات موضـوع همچنین و دین، به پدیدارشناسانه و هرمنوتیکی فمینیستی،
 شناسی جامعه تطبیقی، پژوهیدین شامل دین علمی و تجربی مطالعات بخش. است شده گنجانده
 بخـش این در پیشنهادی درسی منابع. است دین فلسفه و دین شناسی انسان دین، شناسی روان دین،
 .هستند اروپایی و آمریکایی های دانشگاه به مربوط کامل طور به

 از برخاسـته را خـود سـویی از. است دوگانه راهبردی دارای خود های فعالیت در ادیان دانشگاه
 سـاختاری دارای دیگـر سـوی از و دانـد مـی دینـی و سـنتی آموزشی های نهاد تداوم و علمیه حوزه

 هـایی چـالش و ها کنش منشأ است ممکن شرایط این. است آموزشی مدرن های گروه و دانشگاهی
 در غیرمؤمنانـه پـژوهش یا پژوهی دین معتقدند دانشگاه در گروهی دالیل همین به. نماشود متناقض
 هـایتئـوری گسترش از ترتیب این به و است  نداشته کامل ظهور امکان ادیان دانشگاه در دین حوزۀ
 سنت، به متمایل منتقداِن  دیگر سوی از. کنند می دفاع آن آموزش و زمنیه این در غربی عمدتاً  و رایج
 و اسـاتید حضـور گاهی و تابند برنمی مختلف های ضعف و شدت با را اخیر معنای به پژوهی، دین

 کلیت با اگر نیز برخی. گیرند می مفروض دین و سنت از خروج نوعی با را رشته این در دانشجویان
 و کننـد مـی تلقـی سوز عافیت و خطرناک ای رشته را پژوهی دین اما کنند؛ نمی همراهی مضمون این

 از. کنند می دنبال نگران دیده با شیعیاسالم نام به دینی فکری مکتب یک مرکزیت در را آن گسترش
 گریـزی سنت یا و ستیزی سنت گرایشات نهایت در پژوهی، دین آموختگاندانش سنت، مدافعان نظر

  . داشت خواهند
 در نظـری هـای پشتوانه و نهادی فکرِ  خِط  دارای اخیر های گروه که است این اینجا در مهم نکته
 هـای گـرش که هستند نیز خیابانی های بستر و اجتماعی های دنباله و ها پیوست و دانشگاه از خارج

 نتیجـه توان می انداز چشم این از. گردد می منجر نیز سخت، های واکنش و کنش به آنها، غیریکسان
 انتقـاِل  امکـان اخیـر، هـای طیف میان دانشگاه در" گفتگومحور شرایط" ایجاد صورت در که گرفت
 هـر که گروهی دغدغۀ تواند می هم اخیر، دیالوگ. است فراهم نیز آن از بیرون های حوزه به مفاهیم
 و نمایـد، تلطیـف یا و برطرف دانند، می ها سنت با درگیری و جدال نوعی را دین مدرن مطالعه گونه
کادمیک مطالعه در را مدرن نگرش که افرادی دیدگاه هم  گریزناپـذیر را، آن از حاصل نتایج و دین آ
  .گوید پاسخ دانند، می
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 اسـت ممکـن که مطالعات این از هایی شاخص بررسی از پس کنیم، می تالش مقاله این در ما
 مسائل عنوان به است الزم که را موضوعاتی ترین مهم گردد، مواجه چالش با ما دانشگاهی جامعه در

  .کنیم مطرح رو پیش های بحث در را گیرد قرار پژوهان دین توجه مورد بومی
  
  فلسفه به نیازمندی و پژوهیدین از واقعی تلقی
 عبـارتی بـه. شود مشخص درستی به دانش این از ما تلقی که است آن پژوهی دین در نخست اقدام
 بایـد مـا. باشـد داشـته واقعـی مبنـای بایـد پژوهی دین از ما تعریف و تلقی که است این ما چالش
 یـک از بخشـی پژوهـی، دیـن مشـغولیم؟ فعـالیتی چه به هستیم، پژوهی دین حال در وقتی بدانیم،
 را دانـش ایـن و اسـت مـدرن اجتمـاعی و فلسـفی فکـری، های نظام از ای  گستره در بنیادین پروسۀ
  . کرد بندی صورت مدرن جهان در اخیر ساختارهای از مجزا توان نمی

 مـا. گیـرد می شـکل مـدرن عقـِل  بـر مبتنی که است معاصر جهان غالب پارادایم علمی دانش
 را آن مـؤخرات و مقـدمات مختلـف، تبعـات امـا باشیم؛ علمی دانش یا و علم خواهان توانیم نمی

 نظـر بـه و آیـد می پدیـد علـم پـاردایم از منبعث ساختارهای با ای جامعه در علمی دانِش . نپذیریم
 از منبعـث و انسـانی علـوم هـای حوزه در ویـژه به علمی های دانش انتقالی شبه گیرِی شکل رسد می

 نرسـیده فراگیـری مرز به آنها در علم پارادایم هنوز که کشورهایی در مدرن اجتماعی های کانتکست
 مـدرن دانـِش  و علم که است حالی در این ).١٣٩ص ،١٣٩٣ ایمان،( شود رو به رو چالش با است
 ایـن بـه آن دوام نیـز هنوز و گرفته شکل بیرون از دانش انتقال با توسعه حال در کشورهای بیشتر در

  .)١٢ص ،١٣٩١ سجاسی، رحیمی( است وابسته انتقال
 طـوالنی چنـدان  نه تاریخ در دانش این که دهد می نشان پژوهی دین گیری شکل تاریخچه به نگاهی

 و مـذهبی فلسـفی، دانـش از انسـانی تفکر مدل تغییرات به مربوط 1پارادایمی شیفت دو محصول خود
 واقـع در. است واقعیت سطح کنندهتعیین و واقعی امر عنوان به جامعه حضور و 2علمی دانش به عرفانی
 . )١۴٠ص ،١٣٩٣ ایمان،( نیست دیگری چیزی افراد و اجتماعی نظام در فعالیت چگونگی جز علم

 عقـل سرشـت بایـد جهـانی دانش به انضمام و اخیر های حوزه به ورود برای ما دلیل، همین به
 و ظرفیـت نسـبت به توانیم می ما که بود خواهد گونهاین. کنیم درک را مدرن دنیای سرشت و مدرن
 فرهنگـی و فکـری اقلـیم دراین را آنها جایگاه و پژوهیدین و دین با مواجهه دین، داریم، که تمایلی
 و محـل که کنیم یادآوری که است هوشمندانه البته و ضروری اینجا در نکته این ذکر. نماییم ادراک
 یـاری کنـونی جهـان فهـم در مـا بـه تواند می که است فلسفه و متافیزیک ها، بحث گونهاین جایگاه
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 و )٣۴۵ص ،١٣٩۶ عبدالکریمی،( است آن فلسفه درک مدرن، دنیای سرشت درک بیانی به. رساند
  .شود می فراهم آن فلسفه درک با پژوهیدین از واقعی تلقِی  و درک
 و اجتمـاعی علوم با مرتبط های دانش و فلسفه رابطه خصوص  در بسیاری مدعای دیگر سوی از

 محوریـت بـا نیـز اجتمـاعی، علـوم در فهم هرگونه در ما. دارد وجود اجتماعی پژوهِی  دین جمله از
 اجتمـاعی نقد یک ای جامعه هر. خورد می آب فلسفه از اجتماعی نقد اصوالً  زیرا مواجهیم؛ فلسفه
 نقد آن پاسخ که هنجاری تئوری و است فلسفه برعهده اجتماعی نقد که هنجاری تئوری یک و دارد

 در مکمـل قطعـه دو فلسـفه و اجتماعی علوم پس. گیرد می شکل اجتماعی علوم از است اجتماعی
 شود می متولد فلسفی دانش و فلسفه از که است عیاری نیازمند اجتماعی نقد. هستند ای جامعه هر

 بـدون. اسـت نگـری  سطحی به محکوم فلسفه، از منفک شناسی،  جامعه). ٨٩ص ،١٣٩٠ فیاض،(
 ایـم نرفتـه فراتـر آنهـا دربـاره نگـریسـطحی و اجتماعی های پدیده ظاهر توصیف به جز ما فلسفه،

 گرایـیمسیحیت جامعه، و دین سکوالریزاسیون، راسیونالیسم، و مدرنیته). ٢ص ،١٣٩۴ بخارایی،(
 و هـاپرسـش جمله از امروز، جامعه در زندگی معنای و ها ارزش اسالمی، بنیادگرایی مارکسیسم، و

 طریـق از فلسفه مدرن، علمی نظام در که) ۴ص ،١٣٩٧ ایجادی، ( است معاصر فلسفه موضوعات
  .کند می پیدا ورود موضوعات این به آن های شاخه و پژوهی دین

  
  دیسیپلینی نظام و دانشگاهی ساختار یک در دین مطالعه
 در ادیـان دانشـگاه در کـه علـم تولیـد دیسـیپلینِی  رویکرد و دانشگاهی ساختار یک در دین مطالعه
 دانشـگاه، در وقتی دیگر بیان به .باشد می تحلیل قابل مدرن آموزشی نظام یک با تنها است، جریان

 از حاصـل نتـایج است ممکن که ایم داده تن پژوهشی فرهنگ نوعی به پردازیم می پژوهی دین امر به
  . باشد نداشته همخوانی مطالعات این به سنتی جمله از و غیردانشگاهی های نگرش با آن

 و باورها از نظامی به که است" فرهنگ" یک و مشخص قواعد دارای اجتماعی، نهادی دانشگاه،
 ،١٩٩٧ جـین، و کورتازی( شود می گفته کرد عمل دانشگاهی توان می چگونه اینکه درباره انتظارات

 مسـئله، حل از خاصی الگوهای و زندگی از سبکی پیرامون بحث دانشگاه، از بحث). ٧٧−٧۶ص
 ). ١٢٣ص ،١٣٨٩ فراستخواه،( است مدیریت شیوه و دیگران با تعامل کردن،  قضاوت

 و گیـری تصـمیم مرجعیـت ذاتـی، کـارکرد دارای آن، از برآمـده مـدرن سـاختار در ها دانشگاه
 و اعتبـاری مفهـوم یـک. اسـت مستقل نهادی دانشگاه،. هستند جانشین بدون نهادی و ریزی برنامه

 نظام. یابد می بروز و ظهور آن، بر مبتنی که است اصیل ذات یک دارای دانشگاه. نیست ای بخشنامه
کادمیک انحصاری نظم از ای مایهدرون واجد دانشگاه در دانایی ) ١ص ،١٣٩۶ پورحسـن،( است آ

  .کند می تحقیق و مطالعه خود دیدگاه و روش به را مسائل دانشگاه آنکه نتیجه و
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 سیاسـی امـر به نسبت دانشگاه بودِن  تابع جمله از شرایطی از درایران، ها دانشگاه دیگر سوی از
 دهـد، نشـان را خـود ادیـان دانشـگاه فـراروی چالشی عنوان به تواند می امر این و اند بوده برخوردار

 سیاسـی امر بر مبتنی همواره ایران، در دانشگاه مبدأ«. ببرد محاق به را دانشگاه عملکرد که طوری به
 دچـار را دانشـگاه شرایط این. است نبوده برخوردار بنیادین اهمیت از دانشگاه ذات و بوده قدرت و

 کـارکرد. اسـت مسـقل کـارکرد هرگونـه فاقـد" دانشـگاه مثابـه بـه دانشگاه" آن در که نموده انقیادی
 مسـتقل بیـنش و دانـایی سـپهر یـک گیـریشـکل بـه تواند نمی معمول طور به دانشگاه غیرمستقل
کادمیک   ).٣ص ،١٣٩۶ پورحسن،( شود منجر آ
 چـالش ایـن. اسـت آن بـه ُخردگرایانـه نگـاه باشد مواجه آن با دانشگاه معموالً  که دیگر چالش

 بـا دانشـگاه سـاختار که است حالی در این. باشد دانشگاه موضوع به پسینی نگاه از ناشی تواند می
 و نمایـد می رصـد را عـوارض و لواحق حوادث، پسینی، نگاه. شود می آغاز فرانگرانه و پیشینی نگاه

 اگـر که حالی در )٣ص همان،( نماید می گزارش را دانشگاه سیاسی و اجتماعی صرف کارکردهای
گاهی تولید زنجیره  آیـد مـی پدیـد دانشـگاه در دانایی از آنچه شود گرفته مفروض معنی تا 1داده از آ
 مفـاهیم) ۴۴ص ١٣٧٩ راد، قـانعی( اسـت پسـینی و پیشینی مفاهیم با اخیر های حلقه تمام شامل

 قابـل آن بـه و تولیـد دانشـگاه در دانشی هر فلسفه. هستند شناسانهجامعه پسینی و فلسفی پیشینی،
 حـق آن بـرای و کنـد می اعطا سازیتصمیم و راهبری جایگاه دانشگاه به پیشینی نگاه. نیست تزریق
 و سیاسـی سـاختارهای آیـا که است این پرسش اکنون. است قائل بنیادی خردورزی و فلسفه تولید

   نمایند؟ می تصور جایگاهی چنین در را ادیان دانشگاه و دانشگاهی امر اصوالً  کشور در اجتماعی
کادمیـک نظام و انسجام واجد که دانشگاهی درونی، ساختار لحاظ به و دیگر سوی از  نباشـد آ
کادمیک حقیقی نظم. بپردازد خود ذاتی های نقش اثبات به تواند نمی کادمیـک بیـنش" بـروز بـه آ " آ
کادمیـک نظـام محصول دانشگاه، در ها دیسکورس و ها دیسیپلین. شود منجر  دانشـگاه راهکـار و آ
 گـاهی را دارد، جایگـاهی چه دانشگاه در تحصیلی رشته و دیسیپلین اینکه. هستند مسائل حل برای
 بـا قبیلـه یـک ماننـد تـوان می را 2تحصـیلی های رشـته«. انـد کرده تشـبیه آن ساختارهای و قبیله به

 و کنـد می محافظـت بیگانگـان از قـدرت بـا را خـود قبیله. گرفت نظر در اشسرزمینی قلمروهای
 دارای قبیلـه هـر. کند متمرکزمی داخلی بوم و مرز بر را خود معنوی نفوذ و مادی های سرمایه تمامی
 یـک دارای. رود مـی دیگـران جنـگ به قبیله. است داخلی روابط دارای. است قلمرو یک و نام یک
 دیگـران از تمایز دادن نشان برای دیگری مختلف های راه و متمایز گویش یک حداقل یا متمایز زبان
  ).١٠ص ،١٩٨٩ بچر،( »است
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 کلی طوربه. دهد می اثرگذاری به را خود جای دیسیپلین گیریشکل از پس مطالعاتی پراکندگی
 که گیرد می قرار علمی جامعه وفاق مورد و آید می پدید وقتی علمی رشته و دانشگاهی دیسیپلین یک
وحـدت محور" یک. بیایند هم گرد جایی در ها گزاره و مفاهیم یعنی اطالعات، از ای مجموعه ابتدا
 از عبارتنـد ها دیسـیپلین گیـری شکل اصلی مشخصه دو. سازد مرتبط هم به را پراکنده اجزاء" بخش
 در جزئـی سـاختارهای آمـدن پدید سپس و ابتدا در کلی ساختارهای ایجاد و تدریجی گیری شکل
 دارای آنکـه بـر مضـاف بایـد دانشگاهی رشته هر همچنین). ١۵ص ،١٣٨١ علیزاده،( است آن ذیل
 و ها رشـته سـیر بـا منطقـی صـورتی بـه بایـد بلکه ناپذیرباشد،تقلیل و مستقل خاص، موضوع یک

   ).١۴٠ص ،٢٠٠۶ شوویکر،( باشد مرتبط و داشته سازگاری دیگر های دیسیپلین
 و تمـایز ادعـای«. اسـت اسـتقالل عـدم معنـای بـه دانشـگاهی رشته و دیسیپلین تشکیل عدم
 فـرد، بـه منحصـر نهـادی و گفتمـان یـک ایجاد برای دانشمندان استراتژی عالمت مطلق، استقالِل 
 جایگـاهی سـاخته خود علمی اقتدار این. کنند می اعمال کنترل و قدرت آنها که است هایی درمکان
 صـداها سایر کنند می تالش آنها معموالً . کند می ایجاد بیرونی ارتباطات و درونی های فعالیت برای
 مککـاچن،( »سـازند محـدود جدیـد منطقـه گیـریشـکل اولیـه اندیشه از حاصل منافع سود به را

  ).۶۵ص ،١٩٩٧
 یـک عنوان بـه ادیـان دنشـگاه در پژوهـی دین است الزم که است آن اخیر بحث طرح از منظور
 مطالعات تا گیرد صورت بود خواهند پژوهشی قلمرو دارای آن در پژوهان دین که مند نظام دیسیپلین
 در گذشته قرن هفتاد دهه در که است اتفاقی این. گردد فراهم اثرگذاری امکان و بندی دسته پراکنده،
  .گرفت صورت نیز غرب و اروپا

  
  دین آکادمیک مطالعه در ایرانی مسئله
 از برخورداری بر عالوه است الزم دیگری علمی دانش هر مانند دانشگاه، در دین پژوهش و مطالعه
کادمیک، ساختار  در امـروز. باشـد برخـوردار نیـز اجتمـاعی مسائل با مواجهه برای بومی نگاه از آ
 شرایط در ما«. است مطالعه نیازمند مدرن، هاینظام و دینی سنتی، ساختارهای دوگانه ایران جامعه
 و هـا سـازمان و آموزشـی و اداری نظـم و ایم داشته مدرنیته به نگاهی هم اخیر سال یکصد تاریخی
 را دینی عهد گشایش امید و انتظار و سنتی و دینی تعلقات هم و ایم گرفته وام غرب از را زندگی شیوه
 آشـنا دیگـری خرد با تجدد از پیش دوران در که ما برای جهان دو میان کردن زندگی. ایم داشته نگاه
 ایـن در). ١٣ص ،١٣٩٧ اردکـانی، داوری( »اسـت معاصـر تـاریخ معمای و بزرگ مشکل ایم بوده

کادمیـک نظیـرکـم ساختارهای و منحصر تشکیالت با ادیان دانشگاه رسد می نظر به شرایط  خـود آ
 از دیـن و سـنت امـر کارکرد زمینه در بخشیجهت و روزآمد ارزشمند، هایپژوهش منشأ تواند می
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 بـا مواجـه یـا و دچـار کـه باشـد ای جامعه در دیگر سوی از مدرن ساختارهای با آن رابطه و سویی
  . است اخیر دوگانه های دلبستگی
 از مـا کـه کنـیم درک صـراحت به توانیم می بنگریم، خود پیرامونی جامعه به اگر شرایط، این در
 مایـه ایـن و اسـت نیافتـه قـوام مـا کشـور در جدیـد جامعه که حالی در ایم، شده جدا خود گذشته
 از و فشـار تحـت بیـرون از انـدازه این تا زمانی هیچ در و هرگز ما کشور شاید. است شده پریشانی
 از و ترتیـب این به )١٩ص همان،( است نبوده سوز بنیان و مخرب های اختالف و تفرقه دچار درون
 اسـت، شده گرفته برعهده بسیاری های نقش ای جامعه چنین در دینی هاِی  انگیزه با یا و دین که آنجا
 بـه منـد نظـام و مسـتقل ورود انتظارِ  پژوهان دین از است، گوناگون های گی شدهموضوع دچار دین و

  . است اول اقداِم  و مهم قدم مسیر این در یابی مسئله. است بدیهی امری جامعه مسائل
 مطالعه تاریخ میان آن در و جدید غرب تاریخ که بس همین مسئله تولید و تشخیص اهمیت در

کادمیک  رسـد مـی نظـر بـه که حالی در. است غرب مسائل حّل  و طرح تاریخ اعتبار یک به دین، آ
بی داده روی جامعه و زندگی در که تحولی از ها دانشگاه جمله از و مختلف های سازمان ما درکشور
 ). ١٩ص همان،( شود نمی مبدل مسئله به و آید می پیش هامشکل مدام و خبرند

 جامعـه. نیست مواجه خود های پژوهش در ایرانی مسئله طرح جز راهی با ادیان دانشگاه امروز
 مطالعات نیازمند آن از مهمی بخش که است دچار ای پیچیده مسائل و سخت سؤاالت به اکنون ما

 بازیابی با باید دانشگاه دارد، بسیار سیاسی قال و قیل که کشوری در امروز. است پژوهانه دین جدی
 اکنـون مـا. باشد آن کنندهحل هم و مسئله طراح هم و بخواند گفتگو به را همه مشترک مقبول اصول

. شناسیم نمی روشنی زیست جهان ومدرنیته سنت میان برزخ در و درگیریم کلی موانع و مشکالت با
. است اخیر شرایط در ایرانی مسئله دقیق طرح و مشکل درست شناخت به ما حیات رسد می نظر به
 امـروز. رسـید جـایی بـه توان نمی است اروپایی اش مسئله و قواعد و برنامه و نظم که دانشگاهی با

 مالقـات در کـه اسـت جهانی در زندگی برای ایرانی های سرمشق تعیین ایرانی جامعه اصلی مسئله
 امـر بـه −گذشـت غـرب در آنچـه ماننـد− جهان این در ما آیا. گیرد می شکل مدرنیته و دین سنت،
 راه یـا آمـد خـواهیم کنـار دینـی روزآمـد الهیات و نوین الهیات با آیا. داد خواهیم تن دینی اصالح
 والهیـات فقه. ایم نگرفته اساسی های تصمیم بزرگ های دوراهی در هنوز ما. گزید برخواهیم دیگری

 حالی در این. نیست امروز انسان دغدغه دیگر که است مستغرق محدود مسائلی میان در اکنون ما،
 را خـود مسائل خوبی به ما. شود نمی ساخته جهانی هیچ تعصب و غرور و جهل هوای در که است
 حـدیث بـا مخصوصـاً  و غیرعلمـی و علمـی هـای مشغولیت با نباید را داشتن مسئله. شناسیم نمی

 جدیـد هـای مسـئله تولیـد و آن حل مسئله، شناخت امروز). ١۶ص همان،( کرد اشتباه آرزومندی
  .است ایران در پژوهی دین دغدغه تریناصلی



                        ١٣٩٨زمستان و پاییز / ٢٢ش/ ١١س/ علوم اجتماعی اسالم و   ٢٠

 

  گیری نتیجه
کادمیک مطالعه تاریخی تجربه . اسـت اجتمـاعی تحـوالت تجربـه نظـری و مفهـومی لحاظ به دین آ
کادمیک مطالعه موضوع  و محیطـی هـای ویژگی و دانشگاهی ساختار لحاظ به ادیان دانشگاه در دین آ
معرفـت چهـارچوب یک به دستیابی جهت" مسئله یک عنوان به" دارد، قرار آن در دانشگاه این که بافتی
 بـومی و مسـتقل بیـنش و دانایی سپهر یک گیری شکل از که دانشگاه مستقل کارکرد راستای در بخش،

کادمیک  دین مطالعه از ای تاریخچه اخذ با تواند می مطالعات این. است مطالعه قابل شود، می ناشی آ
  .  شود آغاز آنها، ترجمه و دارد وجود خصوص این در کافی منابع که آن تحوالت سیر و غرب در

 اهمیـت بـه را گونـاگون جوامـع که شرایطی درک و مطالعات این از واقعی تلقی و صحیح فهم
 مـؤثر بومی ساختارهای و ها ضرورت به اهتمام کنار در تواند می است ساخته مجاب آن به پرداختن

 در طـرح قابـل هـایبخـش دیگر از آن روِش  و متن قالب در دانش، و ورزی اندیشه از حوزه این در
  . است اخیر مطالعات
 مطالعـات دیسیپلینی هایحوزه برای یابی مسئله روش به پرداختن و موضوع طرح دیگر سوی از

کادمیک . اسـت برخـوردار کننـدهتعیـین اهمیـت از نیـز زمینـه ایـن در اندازچشم یک ارائه و دین آ
 در داخلی اولویت به پرداختن مقوله با همواره باید کشور نقاط دیگر و ادیان دانشگاه در پژوهان دین
 کـه اسـت اتفـاقی ایـن. باشـند مواجه دین دانشگاهی مطالعات ملی شناسیمسئله امر و زمینه این

 مسـائلی ایرانـی جامعه در اجتماعی تحوالت عمق به نظر رسد می نظر به. است نداده روی تاکنون
 از دیگـر سـوی از آن سـاختارهای همه با مدرنیته و ازسویی فرهنگ و سنت دین، میان نسبت مانند
کادمیـک هـای پـژوهش و مطالعـات مختلف ساختارهای در باید که است مهمی مسائل   بـه دیـن آ

. گیـرد قـرار کامـل توجه مورد مند نظام پژوهشی اولویت عنوان به اجتماعی پژوهِی  دین در خصوص
  .هاستاولویت این دیگر از پژوهی دین و الهیات نسبت و رابطه و روزآمد و نوین الهیات موضوع
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