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  توان اعتقاد نداشت؟يا ميآ ، مانيقت،  ايخدا، حق

 
 

ن شود كه يگزي جايزي توسط چيستي باين فكر را  به وجود آوردند كه مذهب ميان ايعقل گرا
 و كم ي اجبارينيگزيجا«ه، از استدالل ين فرضي رد اين، برايمخالف.  گر از جنس مذهب نباشديد
 برد، اگر خود، مذهب ين مي كه مذهب را از بيزيچ: يعني استفاده كردند؛ »ش خودكاريو ب
 ها ي تواند هم از طرف مذهبين استدالل ميا. ل  خواهد شدير به آن تبدي نباشد، ناگزيگريد

ل ين تفاوت كه دسته دوم تماي ندارند، با اي كه اعتقاد مذهبيمطرح شود و هم از طرف كسان
شتربه نفع ي  و دسته اول ب»خودشان« م، از آن، به نفع مذهبيرمستقيدارند، دست كم به شكل غ

.،  استفاده كنندير بودن مذهب، به طور كليناگز  
 

 معنا و ثبات ين امر به زندگيد به گروه خود اعتقاد داشت، اي بايم« دهد كه يح مي توض»ژاك الول«
 را مهي ضممتن . (ستي نيرد كه مذهب نابود شدني گيجه ميو سپس از آن نت. )١(» دهديم

)ديبخوان  
 

با . )٢(ر ممكن استي غيز معتقد است كه خالص شدن از دست  اعتقاد مذهبي ن»س دبرهيرژ«
از  اظهار تاسف كردبرعكس ا ين امر، خشنود بود و ي ايامد هاي توان از پيا  مي، يريجه گين  نتيچن
.  دهديح ميت ترجي است واغلب توهم را به واقعيرعقليف وغي ضعينكه روان بشر به اندازه كافيا

كه اگوست كنت (ن امر است كه به گفته دانتون يتوجه نكردن به ا...[ ] اشتباه«س دبره،  ي  رژيبرا
 يتقدس ها. مي كنين شده را نابود ميگزي جايزهايما  تنها چ) قش كردي تعميزين آميبه طرز تحس

 ين م خود را به وطي خواهان، تقدس شاه جايد، در قاموس جمهورينيروز را ببين شده ديگزيجا
 يل هايبد.  شوديل ميسا به تقدس حزب تبدي،  تقدس كل" يشرفت اجتماعيپ "ات يدهد و در شرع

ا شبه علوم، در چهار گوشه جهان، از جمله در يو ) ينيستاره ب (ينيرانگر مثل سكت ها، فال بينازل و
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.)٣(»ش گذاشته انديرحم شان را در برابر چشمان ما به نماي بينجا، مضحكه هايا  
 

كه  ما در هر صورت، به اعتقاد ) وه الوليبه ش(ن استدالل ي با ايه اعتقادات مذهبيش در توجتال
 از اشكال ي، در واقع، شكلينكه اعتقادات مذهبيا ايو )  ستي در آن نيكه بحث( م ياز داريداشتن ن

. ست ي ني جديگوناگون اعتقاد داشتن است، برخورد  
 
 تواند مسئله ياز اعتقاد است كه به لحاظ خاص بودنش م يقت شكلين در حقي توان گفت كه ايم

م، قطعا ي كنيم بدون اعتقاد زندگي تواني، نمينكه ما بطور كلي ازاعتقاد را مطرح كند و ايژه اينوع و
ه و اساس باشد ي، احتماال، فاقد پا)يمذهب(ن شكل از اعتقاد يست تا مانع شود كه اي ني كافييبه تنها

.ستي ني اجبارنيا) خوشبختانه(اما   
 

 يريجه گيگر، نتي دي، عالوه بر ضعف هاينيگزيه جاين است كه فرضياستدالل نگران كننده تر ا
ژان « مثل يانيخرد گرا.  رسدي م حقوق به مسئلهيك امر واقعي است  كه براساس آن از يعيسر
 تواند به صورت ينمجه گرفت كه يد نتي اتفاق افتاد نباي به شكلي معتقدند كه اگر واقعه ا»كمونديبر
. رخ بدهديگريد  
 

 يبه صورتته كه موفق شود يسيئ از الي و عمليد قبول كرد كه تئوريست چرا باي مثال، معلوم ن
 شود و قابل احترام است، نه ي ميك مذهب  تلقيكه به عنوان (ز باشد ي متما»سميسيئال«از  ياديبن
ر قابل يغ) گر مذاهب از قدرتش سو استفاده كنديدقا به اندازه ي تواند دقيه وميشتر ونه كمتراز بقيب

 به ي و حتي ضرورت دروني كه ذكرش رفت را به نوعينكه بتوان مواردي ايبرا. قبول است
 كند، بازگرداند،  قطعا ي بودن محكوم مي به مذهبير قابل بازگشتي كه ما را به طرز غيسرنوشت

 از يستي باين ميعالوه بر ا. ستندي نيفراوانند، كافا و يار گوينكه بسي، با ايخي تاريخ و مثال هايتار
 و مردم ي چون جامعه شناسيي هستند كه مثال در رشته هايريجه گيتا قابل نتي كه  ماهيقيحقا

ا بهتر از آن، همانطور ياستفاده كرد و )  كننديكبار هم شده مثبت عمل ميكه ( وجود دارند  يشناس
. گرفتياري را به  كشف كرده است،  علم منطق»دبره«كه   
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 كه ي  اي از مذاهب سنتي وجود داشته اند كه حتي اير مذهبي غيش هاين تكرار تهوع آور كه كي ا
 ي به نفع مذهب بطور كلي تواند استداللين آن شدند، مستبد  و مرگبار تر بوده اند ، هرگز نميگزيجا

ت ياگر بشر: ن است كهيرد اي گي كه از آن ميجه اي چون برتراند راسل تنها نتييعقل گرا.  باشد
 نشان يستي باين ها اجتناب ورزد،  به طور قطع،  مين شانس را داشته باشد كه از بدتري خواهد ايم

.شديندي بير مذهبي غيوه اين پرسش ها به شيدهد كه قادر است در مورد ا  
 

 در بر ي جديپاسخر،  ي زي پرسش اساسي تواند براي، نم» خود كارينيگزيجا«به عالوه، استدالل 
  وجود يينه هايا گزيم و آياج داري احتيزيقا، به چه چينه مذهب، دقينكه در زمي ايعنيداشته باشد؛ 

 يكه م(م يري داشته باشند؟ به عنوان مثال؛ اگر بپذيه برتري،  بر بقينيش عيدارند كه به علل كم و ب
ك يش نزدي كم و بيدر معنا (يل مذهب درچارچوب ساده عق«ك يكه )  انجام شوديتواند به آسان

 و ياسي، سي، اخالقيروشنفكر(ي ايل جديا دالي، آ»ك مذهب استيهمچنان )  نش كانتيبه ب
 گنجد، ين چارچوب نمي كه از همان ابتدا، در اين نوع مذهب، نسبت به مذهبيح اي ترجيبرا...) رهيغ
ست ؟ين  
 

فتاد و ياتفاق ن) ن رفتن مذهبي از بيعني(د،  شده بوينيش بي كه پي ايخينكه واقعه تارياو باالخره، 
 ين و اساسيب تري دبره، عجيكه برا( م ي هستيات مذهبيد حي تجديبر عكس، امروز ما شاهد  نوع

به ) ان از فهم آن عاجزندي كه عقل گرايح داد، امريد آن را توضي بايست كه مين مسئله ايتر
.  نباشدي واقعيرفتشي مذهب، پي كند كه امر نابودي خود ثابت نميخود  

 
 يگاهانه، به جاآا ناي شد آگاهانه يكه سع (ينيگزيد گفت كه علت شكست مذاهب جايا نبايآ

 ي مذهبيا به اندازه كافي نبودند و يا مذهب واقعيت،  ين بود كه در نهايا) رندي قرار گيمذاهب سنت
 بازگشت به اعتقاد از  دست ي رقابت كنند ؟ و اگر جامعه به  نوعينبودند كه بتوانند با نسخه اصل

ن اعتقاد يانكه ي ايد تالش كند؟  البته براي باي بدست آوردن چه نوع اعتقادياج دارد، برايرفته احت
.مي كنيادآوريازش را به او يست كه ني نيابد، مسلما كافيرا ب  

 
ن يلب ااغ)  مذهبيلسوف هايف( كنند ي كه در باره مذهب فكر م»دبره« مثل ييلسوف هاي گرچه ف
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اعتقاد : د گفتيستند،  اما باين دو مورد قائل نين اي بي ايزجدي آورند كه تمايفكر را به وجود م

د،  ي گوي او، مهم، همانطور كه خودش مينكه برايست وبا اي نيكيده به ضرورت آن يداشتن با عق
لكه توهم است؛ ب«)    در نظر دارند»كمونتيبر« مثل ي كه كسانييدر معنا(ست ي و اشتباه نيدرست

  يال و آرزوهاي است به اميرا اعتقاد داشتن پاسخيم؛ زيم اعتقاد نداشته باشي تواني ما  نميعني
ن يا: د روشن كندي مانده كه او بايز باقيك چياما هنوز .  )٤(»ر قابل كنترل ماي و غي، وجودياتيح

اگر مثل او (اشته باشند ك عملكرد دي ي كوچك، همگي با تفاوت هايستي بايتوهمات كه قاعدتا م
ك سو و اعتقاد به ارزش ي، از يحي مسيمثال اعتقاد به خدا) »عملكرد خدا«: د گفتيم بايحرف بزن

قابل )  شيكم و ب( ا نه، به عنوان معادل وي توانند، يا ميگرـ  آي دي از سوي خواهي جمهوريها
 را يثار كمتري تعقل، قوه ادراك و انها،ي از اي توان گفت كه بعضيكه ميدر حال  شوند؟ي تلقينيگزيجا

.  آورندي را هم به وجود ميم كمترير مستقيا غيم ي مستقي كنند و تازه خطر هايطلب م  
 

 يان ساده لوح كه با ساده دليست كه به خرد گراي شود، او مجاز ني مي توهم تلق»دبره« ين براياگر ا
ر شهرستان  كوچك آنها، درس واقع گذرد كه ديز در همه جا، همان طور ميمعتقدند كه همه چ

:ل كندي تحمييگرا  

 كوچك يايرون از دني بيعنياالت متحده ،  ي به اين و حتي التيكايا، امريسآقا، ي هركس كه به افر«
 داند كه ير دارند، سفر كند، ميست سال تاخي كه دوير مذهبيشان غيمتوهم به اصطالح آزاد اند

 قابل فهم است »كمونديبر«تعجب . )٥(» استيه ايشتر ناحيا بي و ي ما از نوع شهرستانينيجهان ب
ز مدافع عقل و ين حد نين حرف ها، خود را تا ايرغم همه  اي كه عليچگونه كس: دي گوي كه ميوقت

 ي كه در آن زمان، خطرهايان و دانشمندانيون، خرد گراي شكاك« داند، در مورد ي مييعقل گرا
ن يم، كوچكتري كني زندگيم رها و آزاد از اعتقادات مذهبيمروز بتواندند تا ما اي را به جان خريبزرگ
ش كسوت ي پ« توانست  اضافه كند  كه ي او م»)٦( دهد؟ي از خود نشان نميت و حق شناسيعنا
شان ين نوع آزاد اندين ترين وروشن بيل تريكه از اص)  نامدي آنها را ميآنطور كه و (» مايها

ز ين نكته نيبلكه قادر به فهم ا. ك نوع توهم است اكتفا نكردنديمذهب نكه يبودند، تنها به گفتن ا
د  هم ي تواند مفيست و ميك اندازه خطرناك و مضر نيك شكل و  به يبودند كه توهم در كل، به 

نكه ي ايت، برايت بشريآنها در باره شانس  موفق. د تر است يز مفيقت ني از حقي گاهيباشد و  حت
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 بودند كه لزوما ساده لوحانه تر و شاعرانه تر ينشي بي را پشت سربگذارد، داراك روز بتواند مذهبي

ف از او كمتر يفقط كمتر دچار ابهام بودند و در مقابل حرآنها س دبره نبود؛ بلكه ي رژينياز جهان ب
. آمدنديكوتاه م  

 
 است كه ي وقتست بلكهين مورد نيا ز در طرز برخورد او،ين وجود، به نظرمن، نكته بحث انگيبا ا
 ي ها از لحاظ مذهبييكاي آمري كه موجب عقب ماندگيزيچ«:  كندي به او گوشزد م»كمونتيبر«

 است، آنطور كه در فرانسه وجود دارد يك و ضد مذهبيئك سنت الي آنها از داشتن يشده، ناتوان
 «:  دهد ي جواب مين تاملي  بدون  كوچكتر»دبره«و )  و هم  طبقه كارگريزهم در نزد بورژوا(

 در " شرفتيپ "ده يك جهت مشخص است، مانند تحول در  پدين مستلزم تحول در يعقب مانده؟ ا
ش ي تواند پياد گرا  ميسم بنيد كه پروتستانتي كنين احتمال را فراموش ميشما ا. ١٨٨٠ يسال ها

.)٧(» ما قرار داشته باشديرو  
 

 تواند از ي گذرد مياالت متحده ميوز در ا آنچه كه امريعني دارد؟ ينجا چه معني درا»شيپ«اما  
م كه يئن ماياالت متحده، از ما جلوتر است و ايت، اينكه، در واقعيا ايو . ديايبخت بد، بر سر ما هم ب

. ميعقب مانده ا  
 

 ما قرار داشته باشد، البته مانع ازبازگشت به عقب و تنزل يش روي در پي، اگر امري از لحاظ زمان
 يقا نشان ميگر،  دقي ديك سو، و اروپا از سويكا، از يت امري معتقد است كه وضع»دبره«اما . ستين

 رسد يرا به نظر ميتنها، جنبه مثبت نداشته؛ ز) ونيزاسيسكوالر (ي سازيرات روند عرفيدهد كه تاث
. شده كه مشخصه اروپا بوده استيكه موجب از دست رفتن قدرت و نفوذ  

 
 ي را در برابر ناتوان» ين المللي در صحنه بي شماليكايمر آينيتحرك د«م او يني بي ميوقت
محكوم ) اروپا(د ما در قاره كهنه ي آي كه به نظر مي »ت مكار يده و شكاكيك به صلح رسيآگنوست«

 به ين را به عنوان استداللياگر  قرار باشد ا.  شودي ميموجب نگران) ٨( دهديم، قرار ميبه آن هست
ك ي. ر كننده استيب و غافلگي توان گفت كه برخورد او عجيت كم مم، دسي كنينفع مذهب  تلق
 و جامعه، احتماال،  بتواند در جهت ي بر ارواح بشريد اعتقاد مذهبيم كه تسلط شديلحظه قبول كن
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االت متحده ي مثل اين رو، به كشوري عمل كند  از ا»دي جديايدن«ن يت اعتماد به نفس ساكنيتقو

ن يت كند و نفوذش را در صحنه بي، تقويچ منازعي اش را، بدون  هي قدرتت ابريم تا  موقعيكمك كن
 يوه دوست داشتني ش«  »دبره«  با  آن چه كه ين  در تضاد شگفت آوريكه ا.  گسترش دهديالملل

ت به واشنگتن يرد، كه  در واقع  محول كردن  مسئولي گي نامد،  قرار مي م»خي گرفتن از تاريمرخص
. ت امروز اروپا استي رسد مشخصه وضعياست كه  به نظر م  

 
ن حال يكه در ع(ت ي كند، از موفقي و عدالت استدالل مي اصول اخالقي كه اساسا بر مبناي كس

ن ملت ها ، چه يدر رقابت ب)  يش امپراطورياز نوع كم و ب(ك قدرت بزرگ ي)  اغلب ناقص است
ا به طور يحا و يصر(رند ي گي الهام ميذهبمان مي كه اعمالش، از ايرد؟  قدرتي تواند بگي ميجه اينت

.   جنگدي م» شريامپراطور«ه ي داند كه بر علي م»يكي نيامپراطور«نده  يو او  خود را نما) يضمن
 ها را ياسي سي توانند  آدمهاي كه  به نفع مذهب هستند، بدون شك، مياسي اساسا سياستدالل ها

 اعتقاد ي توانند بياما قطعا نم) شان بگذارندي ايالسوف ها آن را بريو بهتر است كه ف(جذب كنند 
.ها  را متزلزل كنند  

 
ار ي بسيدر كنار فناور) ميوه دبره حرف بزنيبه ش (ين قدرت جهانين بزرگتري درست است كه ا

 مقدس ي  اتخاذ كند كه از نوشته هاي اين المللي و بياست ملي تواند سيفش ميش رفته  و ظريپ
 آن ها ي  براياديقب افتاده و ابله اش زعن آزاد  ي تعقل گرا و متفكريروپاكه ا( رد يالهام  بگ

ن كشور ين روش، او را به قدرتمند تري شود كه چون  ايل نمين دلي ايول) طاقچه باال گذاشتند؟
ح ي ترجيد آن را از نظر اخالقي بايجه ميز باشد و در نتين روش نين درست تريل كرده،  بنابرايتبد
. داد  

 
در واقع .   پنهان كند »ميدوركها« تواند، دست كم در ظاهر،  خود را  پشت اعتبار ي م»دبره«البته 

ف ي تعري برا«:  اقتباس شده است »ميدوركها« از نظرات ي به طور گسترده ا»مقدس«ده  او از يا
 قرار داد، م را مد نظريي گويا خدا مي كه به آنها روح و ي ايد تنها موجودات شخصيامر مقدس، نبا

 يزيك كلمه هر چيك خانه، در يك تكه چوب، يزه، يك سنگريك چشمه، يك درخت، يك صخره، ي
 تواند فكر و اصول ي كند، ميس مي همانطور كه جامعه، انسان ها را تقد.)٩(» تواند مقدس باشديم
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. ستي ن »ددن آزايشي  اند«دن اصل ي د»مقدس«ز مانع از يچ چين منظر، هياز ا. س كنديز تقديرا ن
 فكر يم، اگر كسيگر قائليكدي ي كه براي فراواني امروز، با وجود آزادي حت«رد كه ي پذياو م

 را كه جوامع مدرن به آن وابسته اند، به ي اي بشريا آرمان هاي كند و ي نفي را به كل»شرفتيپ«
. شودي مين به مقدسات تلقيرد، عملش به عنوان توهيشخند بگير  
 

 يل دارند آن را در وراي تمايشيفتگان آزاد انديك اصل وجود دارد كه  شيا، نجي دست كم در ا
دن يشياصل آزاد اند:  مقدس بنگرنديعني؛ ي نقض ناشدنيمباحثات قرار دهند و به آن به عنوان اصل

ن اساس با آن ي و بر اي،  به عنوان مقدس معرفيا به طور ضمني كه علنا و ياما انتخاب امر. )١٠(
 ارائه كرد ي اينيل عي توان داليم.  ا خودسرانه انگاشته شودي و ير عقليد  غي شود، نبايبرخورد م

به  كه  يگري كند نسبت به جامعه ديس مي را تقد»دنيشي آزاد اند« كه  اصل يكه قطعا جامعه ا
.، رجحان دارد اعتقاد دارد  يك مذهب دولتياحكام خشك   

 
 با ين هر واقعه و اشكال مختلف تظاهرات آن كه ربط كردي تلقي به مذهب»دبره«ش ين گرايالبته ا

را مه ي ضممتن  .( دي آي م»ميدوركها«ز از ي داشته باشد، ني اجتماعيوند هايم پيحفظ و تحك
ن كرده كه در واقع ييم تبي كه دوركهايم كاري رسد كه او نوع تقسين به نظر ميهم چن) . ديبخوان

 به حوزه مذهب است را قبول يوزه علم و عمل و زندگنه شناخت به حيعبارت از واگذار كردن زم
ست؛ بلكه به حركت ي دانش و شناخت ما ني مذهب، اعتاليقيعملكرد حق: دي گويم ميدوركها. دارد
 كند،  ي خود ارتباط برقرار مي كه با خداي مومن«.  استي عمل و كمك به زندگيوردن ما براآدر 
 اطالعند؛ يمان ها از آن بي ايند كه بي بي را ميديق جديحقا)  ژهينه بطور و(ست  كه فقط ي نيكس

 تحمل ي كند، چه براي را  در خود احساس ميشتري بيروياون.  استيشتري بيي توانايبلكه دارا
 يط انسانيرا از شرايافته؛ زي اعتال ي فقر بشرياو ورا.  تسلط بر آني و چه برايمشكالت هست

.)١١(»ش فراتر رفته استيخو  
 

 كند كه بنا ي رجوع مي ورزد و مثل او، به اصلي استناد م»مزيام جيليو« به»ميدوركها«ورد، ن ميدر ا
م كه اعتقاد ين فكر را قبول كنيجه، اگر ايدر نت.  شناسنديش ميوه هايك درخت را از ميبر آن 

شتر و بهتر است، واضح است ي بييوردن تواناآ بدست يست؛ بلكه برايشتر ني شناخت بيداشتن برا
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ن احساس را به ي از لحظات ايكه در بعض (»س دبرهيرژ«، مثل ي توان به شكل كامال منطقيه مك

االت متحده رشك بر ي مثل اي جامعه ايت ظاهريد كه موفقيجه رسين نتيبه ا)   آورديوجود م
 آن و ي كامال سنتيگر، در معنايبه عبارت د( رفته كمتر بداند ي كه پذي جامعه ايعنيز است؛ يانگ
.شتر بتوانديتا ب)  بماندي باقي  كهنه آن مذهبي در معنايحت  

 
 تواند محصول ي، تنها ميرد كه انسجام و توازن اجتماعي پذي مي به راحت»ميدوركها«م كه يدي د

 يي تعقل گراي برايد خاصيا تهدين امر در نظرش، به عنوان مشكل و ي آنكه اي خاص باشد؛ بيمذهب
ل ي ها تازه آن را كشف كرده اند و تمايد  بعضي آي كه به نظر ميد شنهاياما او پ. دي به حساب آ

 ي ميابي ارزيش پا افتاده اي  به ما عرضه كنند، را به عنوان امر پيه اي  پايقتيدارند به عنوان حق
ن الحاق ي ايمردم، با هم، دنبال شود، هدف مورد نظر، در پهمه ك هدف از جانب ين كه ي هم«: كند

 ي مذهبي رود و جنبه اي فراتر مي كند كه از اهداف خصوصي كسب مي اخالقيبرتر ي، نوعيهمگان
 -ي اشتراك فكريك جامعه، نوعي يان اعضاين روشن است كه اگر ميگر، اي دياز سو.  كنديدا ميپ

قت دارد ياگرچه  حق[...]  البته، .ستي موزون ن ي اجامعهن يچن وجود نداشته باشد، ي و اخالقيذهن
 ير شكل ميي است كه مذاهب تغيقتيز حقين ني و الزم است، اما اي، ضروريه نحوكه مذهب، ب

م مذهب امروز چه ين است كه بدانين مهم ايبنابرا. روز، مذاهب فردا نخواهند بوديدهند، مذاهب د
.)١٢(»د باشديبا  
 

تا باور قا دست به دست هم داده اند يز  دقي همه چ«: م، جواب روشن استيالبته  از منظر دوركها
.» استيي آن، اخالق فرد گرايان عقلي است كه  ب" يمذهب بشر "م كه تنها مذهب ممكن ، يكن  

 
گر، از ي شود كه مذاهب ديم،    موجب نمياز داري ن»يمذهب بشر«ك ينكه ما به ي ا بهاما استناد

روز يهب د اثر كردن مذايقا، بي دق»يمذهب بشر«فه يم، وظي دوركهايبرا. ت كننديثيخود اعاده ح
ك مذهب ممكن و قابل ي شود كه با آن به عنوان يدن آن، قطعا موجب نمي نام»مذهب«است و 

ده كه ما به منظور حفاظت از ين عقي دفاع از ايبرا.  ميگر برخورد كنيان مذاهب دياحترام در م
گر، ي ديم  واز سوياز داري  ن»يمذهب بشر« يعنيك، يئك مذهب الي،  به يي ، از سويحقوق بشر

 يخي از نوع مذاهب بزرگ تاري، محتاج به مذهبي حل مسئله وحدت و ثبات بدنه اجتماعيبرا
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.ميم استفاده كنيم از اعتبار دوركهاي توانيم، نميهست  

 
 ي نفوذ اخالقينوع« هستند كه اقتدار شان ي اخالقي، قدرت هاي مذهبيروهاي ن»ميدوركها« به قول 

ات، ين امر باشد، از خالل الهيفرد، بدون آنكه متوجه ا. » كنديش اعمال مياست كه جامعه  بر  اعضا
ش ي  كه جامعه بر اعضاين نفوذ اخالقياما اگر ا.   كنديدر واقع، قدرت و سلطه جامعه را پرستش م

رد، آن وقت چه  ي كه گروه مربوطه در شرف انحالل قرار بگيابد، تا حدي كند، كاهش بياعمال م
 مدرن ي هاي دمكراس در يي كامل فرد گرايروزي، به علت پير كه بعضهمانطو( ش خواهد آمد؟ يپ

.! )مي بري بسر ميتين موقعين واهمه دارند كه نكند ما در چني، از ا  
 

د خود ي جدي اصالح و سازمان دهيت جامعه براي توان فرض كرد، همانا، قابلي كه مي تنها راه حل
 كه در جهت يين امر، قطعا، با كوشش هاي كه ا. بدست آوردياست تا بتواند اقتدار و وجهه كاف

رسوم، با  در نهاد ها، رفتار ها و آداب و)  متداول كلمهيدر معنا( مذهب يدوباره وارد كردن مصنوع
خالف . رد،  انجام  نخواهد شدي گي صورت ميوند اجتماعيم پيا تحكي و ينيت در بازآفريد موفقيام
را يم، زيري اصل بگي علت و نمود را به جايه معلول را به جا است كين معنين را باور داشتن به ايا
ان ي جز بيزي كند، در واقع، چيش احساس مي خوي كه  فرد، عملكرد آن را در تجربه مذهبييروين

.ستي كند، ني كه جامعه بر او اعمال ميقدرت  
 

ن تصور يبلكه امروز ارند، ي مي تر، نه تنها نميميان قديد كه خداي گوي م»دبره« ين وجود، وقتي با ا
 ي را مطرح مي واقعي كند و مسئله ايدا كرده اند، اشتباه نميات دوباره پيرا به وجود آورده اند كه ح

 كند و ي باشد كه او فكر ميزيش پا افتاده تر ازآن چيقا، پي تواند، دقين مطلب ميح اياما توض. كند
ك يشه، بعد از يهم. ، جستجو كرديخير تاي فراموشيده آشنايد در پدي از آن را  بايبخش بزرگ

م به ي دهيح ميرسد،  ما ترجيد دهنده به نظر مي نويده نو كه چند صباحيك پديشكست سخت از 
 عمل  يم و طورينان بخش ترند، باز گرديشه راحت تر و اطمي، كه هميمي خوب قديراه حل ها

شتر يم بياگر نخواه( هم يت چندانيبا موفقن راه ها تجربه شده اند و يم كه انگار نه انگار كه قبال ايكن
.همراه نبوده اند) مييبگو  
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ن يل بر اي كند، دل»رقابت« تواند با خدا يگر نمي معتقدند كه جامعه ديشمارياگر امروز، افراد ب

 كند كه يجاد مين فكر را ايشتر اي كه قاعدتا مرده، دوباره زنده شده است؛ بلكه بييست كه خداين
ژه مستمند ي آن، به وي از اعضاي در جامعه وجود دارد كه بعضي اجتماعي پناهي احساس بينوع
ت ي جامعه در موقعيگر، كمبودهاي برند؛ به عبارت دي از آن رنج مينده اين ها، به  طور فزايتر

از دارد در خود به ي است كه او نير وتحوالت مهمييش و تغي خوي نقش واقعيفاي اي  برايكنون
.ل شودي تبدي واقع»يبيرق«دوباره به ) ر بتوان گفتاگ(وجودآورد تا   

 
 
سيت پوف، پاريحي مس-يهوديژاك الول، اسالم و  )١  

 
: ك دانشمنديلسوف و يك فيان ي بحث م»ه روشنگران يدر سا«: كمونتيس دبره و ژان بريرژ) ٢

زانه در  روي دفتر ها» روشنگراني كور«س دبره كتاب يرا رژياخ . ٢٠٠٣ل ژاكوب، يانتشارات اد
ن كتاب اختصاص ي را به اي خود مقاله ا٢٠٠٧ه يك در شماره ژانويپلوماتيلوموند د( روشن -ه يسا

٢٠٠۶مار يگال) داده است  
 
١٣٩ صفحه »ه روشنگرانيدر سا«كمونت، يس دبره و ژان بريرژ) ٣  

 
همان كتاب) ٨(تا ) ۴(از   

 
  ، پوفيات مذهبي حييم، اشكال ابتدايل دوركهايام )٩

 
همان كتاب) ١١( و )١٠(  
 

٢٠٠٢س چاپ دوباره ي، پارييل اون نوي و روشنفكران، مييم، فردگرايدوركها) ١٢  
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  بشري                               اعتقاد ذات
 

 ژاك الول
             

 ي بالفاصله جار سوال ببرد،يرا هر آنچه كه مذهب را  زي تواند مذهب را نابود كند؛ زيز نميچ چيه
ن را در مورد  امر يمن ا. ( خواهد شديگري ديرد و به نوبه خود موضوع اعتقاد مذهبي گيآن را م
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ك يك شورا، يك مكان، ي كند مثل ي ميي كه تقدس زداييروين) . ح داده اميمقدس قبال توض

 كه يسانقا، در مورد كين امر، دقيا.  شوديل ميمقدس تبد يده ايپدمذهب، خود به سرعت، به 
ك يرانگر بالفاصله به موضوع ي ويروين.  كنديز صدق ميك اعتقاد را دارند ني نابود كردن يادعا

م كه چگونه در زمان يديه مذهب دي عل»تهيسيئال«هنگام حمله بزرگ .   شوديل ميگر تبدياعتقاد د
ود از اعتقاد ل شد كه  عبارت بيتبد)  م.ك آني  دگماتيدر معنا(سم يسيئته به اليسيئ اليكوتاه
 رسد كه امر يجه، به نظر ميدرنت. ي معنوي و حتيد به ارزش ها، اخالق مستقل، وحدت فكريشد

كه به  (يمان است كه اعتقاد مذهبي اعتقاد و اياين دنيو در ا!  در نزد بشر است ي ذاتياعتقاد، امر
.تقاداتر اعيشتر از ساينه كمتر ونه ب قرار گرفته،)  دهدي نامحسوس ارجاع ميعالم  

  
تيحي مس-ت يهودي -اسالم   

 
 
 
 
 

:ميل دوركهايام  
 
 
ياز به احساسات گروهين  
 

 و ي وجود ندارد كه در آن فرد، در فواصل منظم،  به حفظ و استحكام احساسات گروهيجامعه ا 
 تنها يت اخالقين تقوي ايول. از نداشته باشدي سازد، نيت اش را مي، كه وحدت وشخصيات جمعينظر
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ك يرا افراد در آنجا، به شدت به هم نزديد؛ زي آي بدست ميق جلسه،  نشست و مجمع عمومياز طر

جه به دست يث موضوع ، نتي كه  از حي ورزند؛ مراسميد مي شوند و براحساسات مشتركشان تاكيم
.   ندارندي هستند، تفاوت ذاتي مذهبي واقعي كه به معنايآمده و روش بكارگرفته شده، با مراسم

ان به يهوديا مراسم يرند ي گيح را جشن مي مسي مهم زندگيخ هاي كه تاريانيحيجلس مسن  ميب
 يك سو، با جلسات شهروندان براي از ده فرمان ، از يكين قوم از مصر و اعالم يمناسبت خروج  ا

 وجود يگر، چه تفاوتي دي،  از سويع ملي وقايا سالگرد بعضيد اخالق و ين منشور جديئبزرگداشت تب
د ؟دار  

  
         »ي مذهبي زندگيياشكال ابتدا«ازكتاب 

 
 
 

         
 

 ژرژ كورم
 

يدن به پسرويت بخشيمشروع  
 

 ي مياري را به »يحي مس-يهودي « به اصطالحي كه ارزش هايمراجعه غرب به مذهب، چه در حالت
از آنكه گواه ش ي شود،  بي مختلف متوسل مي هايياد گرايكا به بني امريساي كه كليطلبد و چه وقت

دن به يت بخشياز مشروعي رجوع به مذهب است كه از نيعني باشد، خالف آن يبازگشت امر مذهب
 مدرن، آنطور كه از يك بشر دوستي كالسيار هايرا از منظر معي شود؛ زي مي ناشياسياعمال س
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 يتيروعافته، آنها فاقد هر نوع مشي و انقالب فرانسه تا به امروز شكل يزمان فالسفه روشنگر

 يستيبا زي تقري عكس العملايو  يعي طبيده ايدر واقع،  بازگشت امر مذهب، بدون آنكه پد. هستند
 يده اي، پدباشدت كرده يا را به سمت آن هدايته دنيسيئالا يگو   كه ي ايوه افراطيدر برابر ش

 و ينيتمان د مهم در ساخيجه تحوليده نتين پديا. كه از مذهب، فقط نام آن را دارداست  ياسيس
االت متحده يل است كه در اي تورات و انجيست؛ بلكه قرائت سطحيمان نيان ايا در بي و ياسيس
ان ين روند جري، هميگريل ديز، به دالي نيهوديدر جوامع مسلمان  و ... كه البته ..  كنديداد ميب

.دارد  
 

» سميرنك و بحران پست مديتيك، ژئوپوليست و ي در قرن بيپرسش مذهب «از كتاب  


