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 هچکید

گرا اشاره  های تحویل ن مقاله ابتدا به روش پدیدارشناسی الیاده و تقابل آن با روشدر ای

ی الیاده، به مفهوم کلیـدی امـر    ی دین در اندیشه شود. در ادامه برای تبیین پدیده می

شود؛ در این زمینه به اهمیت  ی مردمان اولیه (دینداران) پرداخته می مقدس در اندیشه

شـود   شود و بیان می قدس در فرهنگ مردمان اولیه پرداخته میمفاهیم مکان و زمان م

که انسان دیندار با باورمند شدن به مکان مقدس، در واقع بـه تقلیـد از کـار خـدایان،     

ی دینداران  آورد و زمان مقدس نیز در اندیشه نظم و متشتت را به نظم در می جهان بی

ادامه به وجودشناسی مردمان اولیه در واقع به معنای همزمان شدن با خدایان است. در 

شناسی این مردمان اساسأ با وجودشناسی وجود ی الیاده، شود که به عقیده پرداخته می

ها و کنشها تا بدان اندازه  فرآورده ی انسان مدرن تفاوت دارد. در این وجودشناسی، همه

 ن اولیـه، ی مردمـا  در اندیشـه  که در یک واقعیت متعالی مشارکت دارند، معنـا دارنـد.  

...) و نیز رویدادهای مربـوط بـه   ای (خدایان، نیاکان، قهرمانان اسطوره های برتر واقعیت

گیرنـد. در ادامـه پرسـش از     هـای عـادی پیشـی مـی     های برتر، بر واقعیت این واقعیت

بـه طـور کلـی در     شود که در رویکرد الیـاده و  یان میشود و ب خاستگاه دین مطرح می

تی، بحث از منشأ دین اهمیت چنـدانی نـدارد. در پایـان هـم     شناخرویکردهای پدیدار
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  مقدمه

دار روزگار نوین است.  ی ماهیت و خاستگاه دین، یکی از مباحث مهم و دامنه بحث درباره

ویژگی اساسی آن که ای در تاریخ اندیشه بشری  مدرن و دورهی  پس از پیدایش اندیشه

ی  ی علمی است، پدیـده  مرجعیت بخشیدن به عقل به معنای نوین آن و چیرگی اندیشه

های گوناگونی شد. در این میان، بحث از چیستی دین، در  دین دستخوش نقد و بررسی

رسش که آیـا دیـن امـری    های بیشتر اندیشوران قرار گرفت و  این پ محور و کانون بحث

ی این دوران مبدل گشت. برای پاسـخ بـه ایـن     بشری یا الهی است؟ به مهمترین مسأله

ای  پرسش، رویکردهای گوناگون دین پژوهی به وجود آمد کـه هـر یـک از نگرگـاه ویـژه     

معـه شـناختی،   درپی پاسخ به این پرسش بر آمدند. شاید بتوان گفت که رویکردهای جا

شناختی، سه رویکرد مهم در این زمینه بودند که افراد شـاخص و  یدارروانشناختی و پد

ی یکـی از دیـن    مهمی ابداعگر و طراح هر یک از آنها بودند. در این نوشـتار بـه نظریـه   

پردازیم که با رویکرد پدیدار شـناختی، کوشـش فراوانـی در     پژوهان بزرگ این دوره می

  ی دین در کارکرد. جهت توصیف و بیان پدیده

فرزند یـک  ارست پایتخت رومانی زاده شد. او م) در بخ1986ـ1907( 1رچا الیادهمی

افسر ارتش رومانی بود که در کودکی عاشق جاهای آرام، دانش، داستان و نوشتن بـود.  

در هجده سالگی چاپ صدمین مقاله خود را جشن گرفـت. در همـین روزگـار بـود کـه      

شـد، بـا    های سبز وارد اتاق مـی  که از پرده هنگام ورود به یک اتاق متروکه، از پرتوهایی

رو شد و احساس کرد که بـه یـک جهـان کـامأل      فضای زمردی ـ طالیی غیر زمینی روبه 

ی دینی یاد می  متفاوت و متعالی منتقل شده است. بعدها از این رویداد به عنوان تجربه

 بـا و سرشـار از  کند؛ اشتیاق و آرزوی مکانی زی عمیق توصیف می 2»اشتیاق«کند و آن را 

ی اندیشوران افالطونی رنسانس  تعالی غیردنیوی. در دانشگاه بخارست و ایتالیا به مطالعه

ی هندویی و تأکیدش بر اتحاد  ایتالیایی پرداخت. در ضمن این مطالعه، به کشف اندیشه

ی فرهنگ هند و ادیان  م برای مطالعه1928معنوی با جان برتر جهان نایل شد. در سال 

ه دانشگاه کلکته رفت و از آنجا به هیمالیا رفت تا یوگا را تجربه کند. در هندوستان هند ب

تواند زندگی را دگرگـون سـازد. نمادهـا     آیینی، می ی بود که سه چیز کشف کرد: تجربه

ن از فضای هنـد، خیلـی   کلید یک زندگی واقعأ معنوی است؛ و مهمتر از این، شاید بتوا

ای وجـود   آنجا یک میراث گسترده و نیرومند از دین توده ـ از آن جمله،چیزها آموخت   
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م 1931ای بسیار دراز دارد. در سال  دارد؛ یک احساس ژرف از زندگی معنوی که پیشینه

برای خدمت سربازی به رومانی بازگشت. پس از آن به فرانسه رفت و چندگاهی در آنجا 

ت و استاد دانشگاه شیکاکو م به آمریکا رف1950ی  به شغل دانشگاهی پرداخت. در دهه

 شناس برجسته که مطالعات تطبیقـی  ). به عنوان یک دین(Pals Daniel L, 159شد. 

هـا بـه پـژوهش و آموزگـاری در      های ادیان مختلـف داشـت، سـال    تأثیرگذاری در حوزه

ای است که  ار مهم و پرخوانندهآورد آن، آث های مختلف دین پژوهی پرداخت که ره حوزه

هـای   ای دربـاره ریشـه   : رسالهرمان شب بنگال، یوگا مترین آنها عبارتنند از:خی از مهبر

2الگوهایی در مقایسه ادیان). 1963( 1االهیات عرفانی هند
اسـطوره بازگشـت   )، 1958(

جسـت و  )، 1963(5اسطوره و واقعیـت  )،1959( 4مقدس و نامقدس)، 1954( 3جاودانه

  7.دائره المعارف دیناثر مهم و معروف وی  ) و سرانجام1969( 6جو، تاریخ و معنا در دین

  
 شناسی الیاده  ـ پدیدار1

، دو نکته به عنـوان دو اصـل، از اهمیتـی    در رویکرد الیاده به دینتوان گفت که  می

گرایانه است که ضمن  رویکردهای تحویلبا وی مخالفت بنیادین برخوردار است: نخست، 

ی به چنگ آوردن دین از تالش برارسد که  ها به این نتیجه میبررسی و نقد این رویکرد

، هنر یا هر رشته دیگری شناسی، اقتصاد، زبان جامعه شناسی، شناسی، روان طریق زیست

ـ از   امر مقدس ـناپذیر دین   و تحویل مانند نصر بیبرد و آن ع استقالل دین را از بین می

بر نگرش گرا عمدتأ  دانیم که رویکردهای تحویل می. (Eliade, 1958, XI)رود دست می

ی  تکیه دارند که با  قبول روش نقد تاریخی، به دین به عنوان یـک پدیـده  تاریخ باوری 

گرایی مـدرن اسـت کـه  تمـام      شود. این نگرش در واقع حاصل عقل بشری نگریسته می

ایـن نگرگـاه، در   دهـد.   ورد تحلیل و بررسـی قـرار مـی   ها را با روش علم تجربی م پدیده

ی بشـری در   نوان یک پدیـده رسد که منشأ دین به ع ز به این نتیجه میی دین نی حوزه

هـای   ی فویر بـاخ؛ عقـده   امیل دورکایم)، در روان آدمی (فرافکنی انسانی؛ نظریهجامعه (
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 .1قرار داردی مارکس)  فروید)، در تعامالت اقتصادی (نظریه  سرکوب شده جنسی، نظریه

  .پذیرد ی دین پژوهی نمی ها را در حوزه این نگرشکه بیان خواهد شد، الیاده اساساً  چنان

شناسی است که در واقع در مقابل رویکردهای تحویل گـرا قـرار دارد.   دوم، روش پدیدار

تـوان   کاستن دین به امور دیگر، میاین رویکرد این است که بدون فرو مهمترین ادعا در

مسـتقل دیـده شـود،     به ماهیت و گوهر آن دست یافت. الیاده معتقد است که اگر دیـن 

هـای تـاریخی فروکاسـته     زمان که به ابعـاد ثانویـه و زمینـه   تر از آن  معنای خود را ژرف

البته  کند که ). او در این زمینه یادآوری میEliade, 6, 1958سازد ( آشکار می شود، می

های فرهنگی، سیاسی  ی دینی را بیرون از بافت توان پدیده این بدین معنا نیست که می

ی تـاریخی، بیـان و    ی دینـی در یـک بافـت ویـژه     اقتصادی آن مطالعه کرد؛ هر تجربهو 

ی دینی، به معنای تحویل بردن آن به اشکال  شود، اما پذیراشدن تاریخ تجربه منتقل می

). الیاده ضـمن اشـاره بـه تقابـل رویکـرد      7 ,1958 غیردینی رفتار آدمی نیست (همان،

نویسان، دین منحصرأ یـک   برآنست که از نظر تاریخمورخان دین و پدیدارشناسان دین، 

واقعیت تاریخی است که هیچ معنا یا ارزش فراتاریخی ندارد و جست و جو برای یـافتن  

). 1958، 35ماهیت آن، خطر افتادن به همان خطای قدیمی افالطونی را دارد (همـان،  

دهد و بر  نه را نشان میگرایا کردهای تحویلوی با این رویکرد، در واقع تقابل خود با روی

 ی دیگری که در پدیدارشناسی الیاده کامالً ورزد. نکته پدیدارشناسی دین تأکید میروش 

مـاکس  رابطه از عبارت معروف  . در ایناست »مقایسه«برجستگی دارد، پافشاری وی بر 

و اظهـار   »سـد شنا نمیچیز را کس بخواهد یک چیز را بشناسد، هیچ هر«برد که  میمولر 

  ).Pals, 162, 1996دارد که بدون مقایسه هیچ دانشی درکار نیست ( می

ادیان مختلف، بـه   ی عناصر مختلف دینیِ در واقع، در این روش، پژوهشگر با مقایسه

یابـد کـه در سـرانجام وی را بـه گـوهر و       ترک فرازمانی و فراتاریخی دست مینقاط مش

دارد که مورخان به ویـژه هنگـام    یسازد. در این زمینه اظهار م می ماهیت دین رهنمون

ها بدگماننـد. ذهـن شـکاک پژوهشـگر      ها، نسبت به مقایسه  یافتن شباهتجستجو برای 

همیشه مایل است بپندارد که هیچ چیز دقیقأ به چیز دیگری شباهت ندارد؛ هر زمان و 

مکانی با زمان و مکان دیگر متفاوت است. اما باید دانسـت کـه اشـکال کلـی، الگوهـای      

انـد. زمـان و    و مکان اصلی با هـم قابـل مقایسـه    ی دین، خارج از زمان ی پدیده ستردهگ

                                                                                                                                                               

حسن ی  ، ترجمهخدا در اندیشه فیلسوفان غرب: کونگ هانس،   ها نک این نظریه . برای آگاهی از تفصیل1

  ش. 1389، انتشارات دانشگاه ادیان مذاهب قم، قنبری
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مکان با هم مختلفند. اما مفاهیم یکسانند. پرستش زئوس (خدای آسـمانی) در زمـان و   

ی خـدای آسـمانی    مکان خاصی از تاریخ متعلق به مردم یونان باستان بـود، امـا پدیـده   

وانیم آن را به همراه صفاتش بـه خـدای آسـمانی    متعلق به یک قوم خاص نیست، می ت

  ).Eliade, 120, 1958( دیگر اقوام مقایسه کنیم

  

 ی دین   پدیدهـ 2

باید به واژگان کلیدی وی نظـری داشـته باشـیم.     ،تصور الیاده از دیندریافت برای 

Archaic religion  (دین اولیه، اصلی، ابتدایی)های اصلی و کلیدی الیـاده  یکی از واژه 

باید معنا و محتوای اصلی دیـن را در   ،در بیان معنا و مراد وی از دین است. به نظر وی

کسـانی کـه در   یعنی های اولیه و باستانی جست و جو کرد؛  جوامع اولیه و در نزد انسان

کنند. بـه نظـر    ای زندگی می زیسته یا اکنون در جوامع قبیله های پیش تاریخی می دوره

مقـدس و  (  sacred and profaneچیز استوار اسـت: دگی آنان بر دو زن ی برنامه ،الیاده

 بـرهم و عمـدتاً  پـذیر، درهـم و    عادی، معمـولی، زوال  که امور روزمرهی  حوزه )؛نامقدس

غیرعـادی، بـه یادمانـدنی و     فراطبیعـی، امـور   ی حوزهآن که  ضد غیرمهم است و دقیقاً

کان، قهرمانان و خـدایان. در هرجـا   نیا ی نظم و کمال، خانه ی حوزه جاودانه است یعنی

الیاده  ). 118-113 ,1958(همان، گردد ن آغاز مینگاه کنیم دین از این تمایزات بنیادی

خته و حجم وسیعی از آثار به تفصیل به بیان این تمایز پردا ،برای بیان تصور خود از دین

دیـن، در ایـن   صـور وی از  های خود را به آن اختصاص داده است. برای فهـم ت  و نوشته

  بررسی کنیم. یوتا این موضوع را در آثار مختلف  کوشیم نوشتار می

به  مقدس و نامقدسالیاده برای بیان مقصود خویش از این دوحوزه، در ابتدای کتاب 

ی مردمان اولیه یعنی کسـانی کـه بـه نظـر وی دینـدار       جایگاه مکان و زمان در اندیشه

انسان دینداری مکان یک امـر همجـنس و یکسـان    برای « کند. واقعی هستند، اشاره می

ها از لحاظ کیفی با برخی دیگر تفاوت دارند، مانند داستان موسی و  مکان نیست؛ برخی

سرزمین طور
1

 »، پس برای انسان دیندار، مکان مقدس وجود دارد؛ مکانی مهم و عجیب

سـان اسـت؛   در مقابل، در تجربه عادی، مکان امری متجـانس و یک  )20 ,1959  (همان،

). اینجاسـت  22 ,1959دهند (همان،  ه عالمان هندسه از مکان ارائه میهمان تعریفی ک

                                                                                                                                                               

 در کـه  مکانی زیرا کن بیرون پاهایت از را خود نعلین میا نزدیک جا بدین شود می گفته موسی به که. 1

  ).5/3 خروج( است مقدس زمین ای ایستاده آن
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کند که در واقع  را مطرح میcosmos و  chaosی کلیدی دیگر یعنی  واژهکه الیاده، دو 

جهان دارای نظم را منظور  cosmosاند. الیاده از  بیان دیگری از مکان مقدس و نامقدس

ی مکـان مقـدس،    تجربـه «نظمـی و تشـتت اسـت.     معادل بـی  chaos بلدارد که در مقا

بـه دسـت آوردن رهیافـت در امـور      رو، ی ثابت را ممکن و از ایـن  دستیابی به یک نقطه

تجانس ی عادی،  سازد... در مقابل، تجربه در نتیجه ساختن جهان را ممکن می نظم و بی

فتی در کار نیست؛ هیج جهانی کند، در نتیجه هیچ رهیا مکان و نسبیت آن را حفظ می

کار نخواهد بود؛ تنها قطعات یک عالم متشتت وجود دارد که انسان در آن سرگردان  در

 cosmos(جهـان مـا) دیگـر     cosmosهرچیزی خـارج از  «). 23 ,1959(همان،  »است

نظمی، شـیاطین و بیگانگـان    بیگانه، مکان نامنظم، ساکنان بی نیست بلکه جهانی دیگر،

). اینجا است که الیاده از ساختن جهان توسط انسان دینـدار  29 ,1959 مان،(ه» است

را بـه   chaosگوید؛ انسان دیندار با قایـل شـدن بـه مکـان مقـدس در واقـع        سخن می

cosmos سازد. این کار انسان دیندار در واقع بازسازی کار خدایان است؛ بـه   مبدل می

عنـی  ان مقدس، آن کار اولیـه خـدایان، ی  عبارت دیگر انسان متدین با قایل شدن به مک

واقع او بـا کارهـای    در«کند.  نظم را تقلید و بازسازی می نظم دادن به امور متشتت و بی

 »کنـد  اقـع کـار خـدایان را بازسـازی مـی     سـازد و در و  ها، این مکان را می خود، با آیین

خـدایان خلـق شـده    ط (همانجا). از نظر الیاده، هر جهانی کار خدایان است، زیرا یا توس

ای آیینی کار آفـرینش  هایی که با کاره اند؛ انسان ها آن را بازسازی کرده است و یا انسان

ر تنها در یک جهـان مقـدس   شود، انسان دیندا کنند. این است که گفته می را تکرار می

... انسـان  شـود  جهان است که او در هستی سـهیم مـی   کند، زیرا تنها در این زندگی می

نظمـی اطـراف خـویش، برابـر بـا تـرس او از        ی هستی است، ترس او از بی تشنهر دیندا

مقدس اطراف خویش حـاکی از نیسـتی و پـوچی    ت. برای این انسان، مکان نانیستی اس

). انسان دیندار خود را در مرکز جهان، جایی که امکان ارتباط 64 ,1959است (همان، 

دهد. خالصه میل بـه زنـدگی    قرار می که به خدایان نزدیک است با خدایان است، جایی

در جهان خالص و مقدس دارد، گویی همان جهـان آغـازین، جـایی کـه گـویی تـازه از       

). به نظر الیاده تقدس مکان مقدس در نظـر  65 ,1959دستان خدا آمده است (همان، 

جهان، جهـان  «انسان دیندار، بدین سبب است که امر مقدس در آنجا آشکار شده است. 

  ).30 ,1959(همان، »را امر مقدس پیش از این خود را در آن آشکار ساخته استاست زی

برای انسان دیندار، زمان نیز چنین وضعیتی دارد؛ یعنی یک امر متجانس و یکسـان  

های عـادی بـه زمـان مقـدس گـذار       ص دیندار بدون هیچ خطری، از لحظهشخ« نیست.
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ی  مقـدس اسـت کـه در گذشـته     ادی یک رویـد  کند. هر زمان مقدسی تحقق دوباره می

دگان ). شـرکت کننـ  69 ,1959(همان، » به وقوع پیوسته است »درآغاز«آمیز یعنی  اسرار

سان، انسـان   کنند. بدین ی آن زمان مقدس را دیدار می های دینی، ظهور اولیه در جشن

اره کوشد تا آن زمان مقدس را دوب کند... او می ر واقع در دو نوع زمان زندگی میدیندار د

). 70 ,1959تواند با ابدیت یکی باشد (همان،  به دست آورد؛ زمانی که از یک نگرگاه می

ترین مکان به خدایان است، برای انسـان   کردن در مکانی که نزدیکپس میل به زندگی 

اولیه در زمان نیز وجود دارد، یعنی همزمان شدن با خدایان و زندگی کردن در حضـور  

ی تمام طبیعت چنین وضـعیتی   همه  برای انسان، اولیه . اساساً)91 ,1959آنان (همان، 

یعی نیست؛ همیشه با یک ارزش دینی همراه برای انسان دیندار، طبیعت صرفأ طب«دارد. 

است. فهم این نکته آسان است زیرا جهان یک آفـرینش االهـی اسـت یعنـی از دسـت      

خدایان آمده است. خدایان حالتهای گوناگون امر مقـدس را در سـاختار جهـان آشـکار     

وان رو خود را به عن نظم نیست، از این اند، جهان دارای هستی و ساختار است؛ بی ساخته

  ). 116 ,1959(همان، » دهد، کار خدایان است آفرینش نشان می

  

  ـ وجود شناسی مردمان اولیه3

پـردازد. اساسـاً    شناسی مردمان اولیه میتبیین بیشتر موضوع، به بیان وجودالیاده برای 

آورد. در آغاز این  را به همین هدف به رشته تحریر در می اسطورة بازگشت جاودانهکتاب 

ی وجودشناسی مردمان  ی ابعاد ویژه نست که هدف از این کتاب، پژوهش دربارهکتاب برآ

فتار انسان در جوامع پیش تر، مفاهیم وجود و واقعیت که از ر اولیه است؛ به عبارت دقیق

کند کـه   ی این کتاب، یادآوری می ). در مقدمهEliade, 3, 1954توان خواند ( مدرن می

سان در جوامع مدرن، این است که انسان اولیه، احسـاس  تفاوت اساسی انسان اولیه با ان

های آن دارد، در حالی که انسان مدرن تأکید دارد  پیوندی ناگسستنی با جهان و آهنگ

که فقط با تاریخ ارتباط دارد؛ البته برای انسان اولیه نیز جهان دارای تاریخ است، تنهـا  

ای آن  فوق طبیعی یا قهرمانان اسطورهات اند و موجود بدین معنا که خدایان آن را آفریده

 نهایـت قابـل تکـرار اسـت     اند؛ این یک تاریخ مقدس است، تاریخی که بی را سامان داده

اینجا نیز همان تمایز فـوق درکـار اسـت کـه الیـاده بـا تبیـین        ). XIII ,1954(همان، 

می ی رفتـار عمـو   بـا مشـاهده  «سـازد:   تـر مـی   وجودشناسی مردمان اولیه، آن را برجسته

عمال انسـانی، هـیچ ارزش ذاتـی و    یابیم که اشیاء جهان بیرونی و ا مردمان اولیه، درمی

کنند که به گونه ای در واقعیتی فراتر  آنان ارزش خود را زمانی پیدا می نفسه ندارند، فی
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از خودشان مشارکت جویند... اعمال انسانی زمانی ارزرش دارند که یک عمل جاودانه را 

). بـه نظـر   4 ,1954(همـان،  » ای را تکـرار کننـد   یک الگـوی اسـطوره   کنند وبازسازی 

ای  ی حرکتها و عملهای انسان اولیه، دقیقأ تکرار و تقلید حرکتها و عملهای اولیـه ، الیاده

انسان اولیه هیج عملی  اند. نش و سامان دادن جهان انجام دادهاست که خدایان در آفری

کنـد. آنچـه او    آن زندگی نکرده باشند، تصدیق نمی تثبیت نشده و دیگران با را که قبالً

). 5 ,1954 اند (همان، توقف حرکاتی است که دیگران آغاز کرده دهد، تکرار بی انجام می

ی ایـن   اندیشـه  به باور الیاده، این تکرار و تقلید، حاکی از یک وجودشناسی اساسـی در 

رد. در ایـن وجودشناسـی،   با وجودشناسی انسان مدرن تفـاوت دا  مردمان است و اساساً

معنا  ها و کارها، تا بدان اندازه که در یک واقعیت متعالی مشارکت دارند، ی فرآورده همه

هر حرکتی تا آنجا که تکرار یک عمل اولیه باشد، معنادار است (همانجـا). بـدین    دارند.

قرار، در وجودشناسی انسان اولیـه، آن چیـزی واقعیـت اسـت کـه در واقعیـت متعـالی        

شود؛  ارکت در واقعیت متعالی واقعیت میطریق تکرار مش شارکت دارد. واقعیت تنها ازم

معنا است یعنـی واقعیـت نیسـت (همـان،      هر چیزی که فاقد یک الگوی مثالی باشد، بی

های برتر (خـدایان، نیاکـان، قهرمانـان     ی مردمان اولیه، واقعیت ر اندیشه). د34 ,1954

های عادی تقدم  های برتر، بر واقعیت ی مربوط به این واقعیتاای...) و نیز رویداده اسطوره

 existenceبـر   essentialدارند. الیاده این موضوع را در جای دیگری با عبـارت تقـدم   

  ).Eliade, 92, 1963کند ( بیان می

  

  ـ پرسش از منشأ4

دیـد،  ی دوران ج پس از شرح و بیان رویکرد الیاده به دین، سرانجام به مهمترین مسـأله 

توان گفت که مطالب گذشته درآمدی است برای  رسیم. می یعنی بحث از منشأ دین می

ی نهایی تحلیل و توصیف الیاده از دین که پاسخ به آن، پرسش اساسی  رسیدن به نقطه

وهـان بـه   گرچه برای اغلب دیـن پژ   ی مدرن را نیز در بر خواهد داشت. این مسأله دوره

رسـد   اری برخوردار است، اما به نظر میرایانه، از اهمیت بسیگ ویژه با رویکردهای تحویل

در  اًگردد. بـه نظـر مـی رسـد کـه اساسـ       ی مهمی تلقی نمی رد الیاده مسألهکه در رویک

رویکردهای پدیدارشناختی، بحث از منشأ دین اهمیت چندانی نـدارد. الیـاده در فصـل    

ی این موضوع بحث کرده  ارهبه تفصیل درب جست و جو، تاریخ و معنا در دین سوم کتاب

انگـاری   انگـاری، روح  گرا (نظیر جان های تحویل است. در آنجا ضمن پرداختن به دیدگاه

های کلیدی الیاده یعنی بحث  کند. اینجاست که به یکی دیگر از بحث و...) آنها را رد می
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ا رفـت،  هـ  رسیم. به نظر الیاده، برای یافتن منشأ دین باید سـراغ اسـطوره   از اسطوره می

اند. وی بـا   ها بیش از نیم قرن در ارتباط با جوامع اولیه انجام داده شناس کاری که مردم

ی حقیقـت   تحلیل معنا و جایگاه اسطوره در فرهنگ مردمان اولیه، دیدگاه خـود دربـاره  

گوید که از افالطون تا بولتمـان،   دهد. او در تعریف اسطوره می دین را آشکارتر نشان می

ی آنـان، تعریـف خـود را بـر      و االهی دانان، اسطوره را تعریف کرده امـا همـه  فیلسوفان 

ی  های اروپـایی واژه  اند. به نظر الیاده، اگر در زبان اسطوره شناسی یونانی استوار ساخته

myth  (اسطوره) بهfiction هـا   (افسانه) ترجمه شده است، به دلیل این است که یونانی

ی ادیان شرقی و  ، درباره ر را کردند. این معنا از اسطورهبیست و پنج قرن پیش همین کا

آسیایی صادق نیست؛ در اینجا اسطوره حاکی از افسانه نیسـت، بلکـه از امـری زنـده و     

). اسطوره نه تنهـا تـاریخ   Eliade, 36-37, 1969کند ( حکایت می 1»حقیقت به تمامه«

و تخیلـی را   های عجیـب ادای از رویـد  دهد، بلکه مجموعه بیله را شکل میمقدس یک ق

نسـان و حیوانـات چگونـه بـه وجـود      دهد که جهـان، ا  دهد. اسطوره نشان می نشان می

» آغـازی «وجود دارد، این تاریخ  »تاریخ اولیه«). همیشه یک 75 ,1969آیند (همان،  می

د جهان، انسان و جامعه را شـرح  ... این تاریخ مقدس اهمیت اساسی دارد، زیرا وجودارد

شـود   شناسی یـک تـاریخ واقعـی دانسـته مـی      ست که اسطورهبه همین دلیل ا دهد. می

 ). 76 ,1969(همان، 

اینجاست که الیاده در راستای همان تمایز اساسی خویش میان مقدس و نامقـدس،  

رسد؛ بینش انسـان پـیش مـدرن یعنـی      ی حقیقت می متقابل درباره به دو بینش کامالً

ی مدرن. الیاده تخیلـی و تـوهمی بـودن تفکـر      ن دورهانسان متدین به دین اولیه و انسا

آنست که تمایل انسان دیندار  کند و بر (ادعای مهم تفکر مدرن) را نفی می پیش مدرن

به زندگی کردن در مکان مقدس، بدین معناست که تمایل دارد مسکن خود را در یـک  

هـای   ی تجربـه خود را در یک نسبیت همیشـگ واقعیت عینی قرار دهد نه اینکه بخواهد 

 خواهد در یک دنیای واقعی و مؤثر زندگی کند نه در توهم قرار دهد؛ او میذهنی  کامالً

)Eliade, 28, 1969 ما عینی واقعی نیست، ابینش انسان پیش مدرن، توهم و غیر). پس

فهمید. بر این اسـاس،  پندارد  ای غیر از آنچه که انسان مدرن می و واقعی را باید به گونه

داند،  ن که صرفاً عقل مدرن را منطق فهم امور میدر مقابل تفکر انسان مدر دقیقاً الیاده

آیند، بلکه بر تمـام وجـود    معتقد است که این امور با عمل منطقی و عقلی به دست نمی

ی شخصـی   ). تجربـه 119 ,1969شوند (همـان،   ان، بر خرد و جان انسان آشکار میانس
                                                                                                                                                               

1. truth par excellence 
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جهان نیست ... نباید آن را انکار جهان واقعی و گریز به انسان اولیه، فاقد اصالت و عمق 

ای کـه   ه وجودی او را تشخیص دهیم؛ دغدغهتوانیم دغدغ رؤیا و تخیل تفسیر کنیم، می

  ).94 ,1969جوامع اولیه است (همان،  مخصوص انسان اولیه و

ج در ی الیاده نیز به منطقی برای فهم غیر از منطق عقل رای روی هم رفته، در اندیشه

خواهد که به رودولف اتو بیندیشیم. در  ما می رسیم. در این باره الیاده از دوره مدرن می

، با اشاره به شهرت جهانی اتو، دلیل آن را چنین بیان مقدس و نامقدسی کتاب  مقدمه

ی  ی مفاهیم خدا و دین، بـه تحلیـل حـاالت تجربـه     کند: اتو به جای پژوهش درباره می

ها و محتوای آن، کامیاب شد. او لوتر را خوانـده بـود و    تعیین ویژگی به و دینی پرداخت

معنای خدای زنده در نزد مؤمنان را فهمیده بود؛ خدای وی خدای فیلسوفان، یک ایده و 

های این تجربه خـوف   انگیز بود. او ویژگی انتزاعی نبود بلکه یک نیروی خوف یک مفهوم

ی  ). بدین سان، امر مقـدس در اندیشـه  9 ,1959انگیز و فراعقلی را کشف کرد (همان، 

»به کلی دیگر«مانند اتو، امری الیاده نیز 
1
 شان با چیزی واقعاًزمانی مردم در زندگی .است 

د بـا امـری بـه کلـی دیگـر      کننـ  احساس مـی و  شوند رو می روبهانگیز  و حیرت عادیغیر

دانیم  اما می ،ربه استدار بیان این نوع تج درست است که زبان طبیعی عهده«. اند مواجه

  ).10 ,1959همان، ( ندژگان این زبان از بیان آن ناتوانکه وا

  

  گیری نتیجه

ی  شود که تصـویری کـه الیـاده از دیـن در اندیشـه      آشکار می کامالًیاد شده، از مطالب 

بـه   »دینـی  ي تجربـه «بـه  باورمندان همان تصویری است که  ،دهد مردمان اولیه ارائه می

آید و در واقع با جنس  به دست نمیعقلی کوششهای ای که با  . یعنی تجربهدان دست داده

این است که آیا در مقابـل   در اینجا پرسش اساسیمتباین است.  های عقلی کامالً تجربه

  شد؟ معتقد توان به نیروی دیگری و به عبارتی به منبع دیگری برای فهم  عقل می

بـرای اثبـات    اساسـاً  ،به تجربه دینـی ران باوردادانیم که طرح این بحث از طرف  می

هـای  در امـان نگـه داشـتن دیـن از گزنـد انتقاد     همین موضوع بوده است؛ آنـان بـرای   

 هـای عـادی   ، بـا تجربـه  که جـنس تجربـه دینـی    بر آن بودند ،مدرن ی گرایان دوره عقل

ز در تمـای  ،آغـاز ایـن بحـث    ی دانیم که نقطـه  (عقلی) کامالً متفاوت و متباین است. می

میان عقل نظـری و عقـل    ،ل کانتئاساسی است که فیلسوف بزرگ عصر روشنگری امانو

دین را از دسترس عقل نظری خارج و به عقل عملی برد. در  ی شد و حوزهمعتقد عملی 
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گـوهر   ،این تمایز بود که برای نخستین بار الهی دان بزرگ فردریک شالیرماخر ی ادامه

و عمل نیست بلکه  ماهیت دین تفکر«جربه عادی دانست. ای متباین با ت دین را در تجربه

کامـل از   دین شخصیت و قلمرو خـاص خـود را تنهـا بـا دوری     ...شهود و احساس است

و  بایسته و گریزناپـذیر کند. دین خود را به عنوان یک قلمرو  قلمرو نظر و عمل حفظ می

امـا   ،نظر نوعی علمعمل نوعی هنر است و  دهد. و عمل نشان می نظر ی حوزه مستقل از

). از این Schleirmacher, 22-23, 1996( »نامتناهی است دین احساس و چشیدن امر

 ی از جنس احساس باطنی دانسته شد و از حوزه ،زمان به بعد بود که جنس تجربه دینی

ست که راه بـرای نـوعی   اینجا .دآورده شدعمومی به ساحت شخصی فرد تجربه گرعقل 

بـه  دیـن   ی حـوزه  ،آن ی پایه یات جدید مسیحی باز می شود که برایمان گروی در االه

  . بیرون شودعقل و فهم  ی کلی از حوزه

این نگرش به دین، شخصی شدن دین و نبود یک  ی اشکال عمدهناگفته پیداست که 

ن و گاهی متنـاقض  ی گوناگوهامعیار عام برای تحلیل و بررسی درستی و نادرستی ادعا

شاید مبنای فیلسوف و روانشـناس بـزرگ ویلیـام     ،. در این رابطهدینی استهای  تجربه

ای  تا اندازههای مختلف،  تبیین تجربهدرباره  دینی و هم ی هم در باب منشأ تجربهز یمج

ول نظـر  ضمن قب های دینی تنوع تجربهدر کتاب مهم و گرانسنگ  باشد. وی تر دریافتنی

که این  گوید می معرفت عقلی قرار دارند، ی از حوزه بیرون کانت که مفاهیم دینی کامالً

بیـان   در ادامـه . )James, 55, 1984( معنـا دارنـد   عمل ما کامالً ی مفاهیم برای حوزه

در واقع منشأ ساخت مفاهیم دینی در قدرت روح آدمـی   کند که منشأ تجربه دینی، می

فـرض کنـد و در   عینی را واقعـی  تواند امور انتزاعی و غیر می یعنی روح آدمی ،قرار دارد

جود آن را باور کند و تواند و ی ذهن و فاهمه حضور ندارد، حس مینتیجه چیزی که  برا

و  های دینی االهـی  تمایز تجربه ی همچین درباره ).همانجا( قطبی سازد زندگی ما را دو

آنهـا را   ،هـا  تجربـه  از رهگـذر دسـتاوردهای  کـه مـا   آنست  بر(تعبیر خود وی)  شیطانی

های فضایل یک انسان دسترسی نـداریم... عمـل مـا     ها و انگیزه ما به ریشه شناسیم... می

اگـر عمـل یـک شـخص دینـی      رو،  از این). 1984، 20همان، ( تنها شاهد مطمئن است

  اصیل دینی خواهد بود. ی / انسانی) باشد، این عمل حاکی از تجربه(اخالقی

یز چنین تصـویری اسـت.   رسد که تصویر الیاده از دین ن به نظر می ،که گذشت چنان

منشأ تجربه دینی  ی اما درباره ،سخن گفته است یتجربه دیناصالت از  اًگرچه وی صریح

منشـأ و ریشـه   شـناختی وی،  ن شد در رویکرد پدیدارکه بیا زیرا چنان ،گوید سخن نمی

 ،بدون هـیچ پـیش داوری  پژوهشگر دین، اهمیت ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که 
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 ـ به گوهر دین پی ببرد ،و از راه مقایسه و تطبیق بنگردپدیدارهای دینی را  ظهور و بروز

که خود او بیان داشت، رفتار انسان  چنانقرار،  بدینکاری که الیاده مدعی انجام آن است. 

او اسـت کـه پدیدارشناسـی ماننـد الیـاده آن را       ی ویـژه شناسی حاکی از وجود ،دیندار

بـر  افـزون  ری هم به منشأ پیـدایش آن نـدارد. در اینجـا    کند و کا بیند و توصیف می می

این ایراد  ،کار الیاده ی درباره ،به تجربه دینی وارد است باورمندان ی اشکالی که بر همه

 مطرح کرد که خالی کردن ذهن از هرگونه پیش فرض و پیش داوری تقریباًتوان  نیز می

   ناممکن است. 
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