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چکیده
که در قالب علم  گرفتن از دین شناسی سنتی  نینیان اسمارت، دین شناِس برجسته معاصر، با فاصله 
کالم سـابقه داشـته اسـت، پژوهـش خـود دربـاره دیـن را پژوهشـی تاریخـی، تطبیقـی )میان فرهنگـی(، 
میان رشـته ای و نیز پدیدارشـناختی و همدالنه دانسـته و آن را در قالب الگویی تحلیلی ارائه می دهد. 
الگـوی وی ابعـاد هفت گانـه »آیینـی و مناسـکی«، »تجربـی و احساسـی«، »اسـطوره ای«، »اعتقـادی 
و فلسـفی«، »اخالقـی و حقوقـی«، »اجتماعـی و نهـادی« و نیـز »مـادی« را بـرای دیـن مطـرح می کنـد 
کـه البتـه ایـن ابعـاد بـا هـم مرتبـط هسـتند. از سـوی دیگـر، دین شناسـی عرفانـی در مقایسـه بـا نـگاه 
گونـه ای از شـیوه »أنفسـی و حضـوری«  اسـمارت، بـا الگویـی تکامل یافتـه در نـگاه سـید حیـدر آملـی، 
کـه در عیـن فاصله گیـری پدیدارشـناختی در راسـتای دوری از تعصب ها و قالب های  را ارائـه می دهـد 
پیش سـاخته ذهنـی، توانایـی همدلـِی ذات گرایانـه و حقیقت جویانـه فراوانـی در دین شناسـی دارد. 
درنهایـت،  و  ذهنـی  همدلـِی  یـک  حـد  از  مـدرن،  غیرعرفانـِی  پدیدارشناسـِی  در  »همدلـی«،  ایـن 
کـه بـرای  گرچـه الگـوی دین شناسـِی اسـمارت بـا ابعـاد متکثـر و جامعـی  احساسـی فراتـر نمـی رود. ا
گسـترده ای بـرای تحلیـل جهان بینی هـا و ادیـان، پیـش روی می نهـد،  دیـن معرفـی می کنـد، فضـای 
امـا بـه انـدازه الگـوِی وحدت گـرای عرفانـی، در تحلیـل ابعـاد طولـی و تـو در تـوی دیـن توانایی نـدارد. 
الگـوی »شـریعت _ طریقـت _ حقیقـت« در دین شناسـی عرفانـی بـا سـاختاِر سـه گانه اش در عیـن ارائه 
که اهمیتی نمادین در تحلیل  رابطه ای مرتبه ای و طولی بین ابعاد دین، متضمن استعاره »راه« است 
سـنت های دینـی به عنـوان ظهـوراِت حقایـق فراتاریخـی و فرازمانی در مسـیری تاریخی و زمانـی دارد.
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مقدمه

کتـاب، تـا زمـان  نینیـان اسـمارت1 )2001-1927( از برجسـته ترین دین پژوهـان و نویسـنده حـدود 30 
ایـن  نامعمـول وارد  بـود. وی به صورتـی  بـزرگ مطالعـات دینـی  ژانویـه 2001 پیشـگام  درگذشـتش در 
حـوزه شـد. او هنگامی کـه در پایـان جنـگ جهانـی دوم در سـن هیجـده سـالگی در ارتـش بریتانیـا 
بـه خدمـت فراخوانـده شـد، ورودش بـه یـگان اطالعـات باعـث شـد پـس از یادگیـری زبـان چینـی، 
کـه  کـه در یگانـی حضـور داشـت  کنفوسیوسـی آشـنا شـود. پـس از اعـزام بـه سـریالنکا، از آنجا بـا متـون 
کـرده بود  بیشـتر آن هـا بودایـی یـا هنـدو بودنـد، از راهـبِ معبـد بودایـی نزدیـک محل خود درخواسـت 
کـه_ به تعبیـری طنزآمیـز _  »کشـیش« آن هـا شـود. وی بـا چنیـن زمینـه ای بعدهـا پیـش از آنکـه در دهـه 
کالیفرنیا در سـانتاباربارا برود، سـال ها در دانشـگاه لندن، بیرمنگام، و ویلز تدریس  1960 به دانشـگاه 
کـرد )النـدن، 1392، 7(. پژوهش هایـش در طـول پنجـاه سـاِل نیمـه دوم قـرن بیسـتم، دیدگاهـی جدید 
کـه آن را مطالعـه مـدرن دربـاره دیـن می نامـد. از نظـر اسـمارت ایـن  دربـاره مطالعـات دیـن بـه او داد 
الگویـی  کالسـیک مطالعـه دیـن دارد. وی درنهایـت،  و  نـوع سـنتی  بـا  تفاوت هایـی  نـوع مطالعـه، 
کـرده و نیز  گیـر آن هـا را تحلیـل  بـرای مطالعـه ادیـان و جهان بینی هـا ارائـه می کنـد تـا بتوانـد به نحـوی فرا
گـردآوری  کـه بـا  ابـزاری بـرای تحلیـل دراختیـار دین پژوهـان قـرار دهـد. مقالـه حاضـر در پـی آن اسـت 
و نظم بخشـی بـه نـگاه اسـمارت، نوشـته ای هماهنـگ و منظـم از آن ارائـه داده تـا به این ترتیـب، زمینـه 
ازهمیـن رو در بخـش دوم، ویژگی هـای  فراهـم شـود؛  نـگاه دین شناسـی عرفانـی  از  بررسـی آن  و  نقـد 
کالسـیک و سـنتی و نیـز الگـوی آن از نـگاه اسـمارت مطـرح  مطالعـه مـدرن از دیـن و تفـاوت آن بـا نـوع 
گـزارش مختصـری از دین شناسـی عرفانـی و بـا تکیه بر اندیشـه عرفانی  شـده اسـت. در فصـل سـوم، بـا 
سـید حیـدر آملـی  _ به عنـوان نخسـتین شـخصیت عرفـان شـیعی بـا رویکـرد دین شناسـی مقایسـه ای _  

نـگاه اسـمارت مـورد بررسـی قـرار می گیـرد.

گی های مطالعه مدرن درباره دین از دیدگاه اسمارت 1. ویژ

ویژگی های این مطالعه درباره دین از دیدگاه اسمارت را می توان به شرح زیر برشمرد.
1-1. اهمیت و هدف: فهم نمادهای دینی و آشکارسازی قدرت تأثیرگذاری آن بر رفتار

1-1-1. اهمیت

یک فرد تحصیلکرده و فرهیخته، باید مطالب زیادی بداند و در مورد مسـائل زیادی، حسـی داشـته 

1. Ninian Smart
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که فهمـی در مورد برخی جهان بینی های عمده داشـته باشـد؛  باشـد، امـا مهم تریـن موضـوع ایـن اسـت 
کار و فعالیتـش  و  بـه فرهنـگ بشـر  یـا درحـال شـکل دادن  و  گرفته انـد  کـه شـکل  جهان بینی هایـی 
هسـتند )اسـمارت، 1983، 6(. الزم نیسـت بفهمیـم الکترون هـا، اقمـار، تخم مرغ هـا و... چگونـه فکـر 
گاهـی درونـی داشـته باشـند، نگرانـی ای وجـود  می کننـد، چـون در مـورد اینکـه ممکـن اسـت نوعـی آ
نـدارد. آنهـا تنهـا به عنـوان اشـیاء فیزیکـی رفتـار می کننـد، اما انسـان ها این گونه نیسـتند. اینکـه مثاًل چرا 
کـه دارنـد و  کـه بـه احسـاس مـردم، ایده هایـی  کشـور، انقـالب رخ می دهـد، پرسشـی اسـت  در فـالن 
کالم، بـه شـعور انسـانی1 مربـوط می شـود. مطالعـه ادیـان و  سـاختار اعتقـادی جامعـه آن هـا و در یـک 
کـه اسـمارت از آن بـا عنـوان »تحلیـل جهان بینـی«2 یـاد  کاری  جهان بینی هـای سـکوالر، یعنـی همـان 
کـه بخـش زیریـن  کـرده اسـت، از نظـر وی، سـعی می کنـد تاریـخ و طبیعـِت اعتقـادات و نماد هایـی 
کنـد )اسـمارت، 1983، 2(. از نظـر وی  سـاختاِر شـعور بشـری و جامعـه را شـکل می دهنـد، تشـریح 
کـه می ترسـند به گونـه  کـه بـه آن هـا داده می شـود، یـا بـه ایـن دلیـل  کاری را، یـا بـرای پولـی  مـردم هـر 
کـه دارند، انجـام می دهنـد. مطالعه مدرن دربـاره دین به  کننـد، و یـا به سـبب اعتقـادی  دیگـری رفتـار 
که از طریق سـمبل ها و رفتارها، احساسـات و  انگیـزه سـوم می پـردازد؛ یعنـی بررسـی نظـاِم اعتقادی ای 
خواسـت های افـراد را تجهیـز می کنـد؛ ازایـن رو آشـنایی بـا مـردم جهـان از طریـق ایـن شـیوه مطالعـه، در 
قلـب دانش هایـی همچـون تعلیـم و تربیـت انسـانی3 و علـوم انسـانی قـرار دارد )اسـمارت، 1983، 1(.

2-1-1. هدف

کـه مطالعـه مـدرن از دیـن دارد، می توانـد عمل گرایانـه باشـد؛ بـه  بـا توجـه بـه بیـان اسـمارت، هدفـی 
کـه ادیـان و جهان بینی هـا را مـی کاود تـا بـه میـزان تأثیـر آن هـا بـر رفتـار فـردی، نهضت های  ایـن صـورت 
کـه هـدف ایـن نـوع مطالعـه، نشـان دادن قـدرت  اجتماعـی، و... پـی ببـرد. اسـمارت تصریـح می کنـد 
بـا سـایر ابعـاد وجـود انسـانی اسـت )اسـمارت، 1983، 22(؛  ایده هـا و اعمـال دینـی و تعامـل آن هـا 
کیـد  کـه به تعبیـر خـود او بـر »فهـم«4 تأ ازایـن رو هنگامی کـه اسـمارت مطالعـه مـدرن دربـاره ادیـان را 
گره  که تمدن بشـری به هم  می کنـد و نـه بـر »وعـظ«5، مهـم می شـمارد، دلیـل اهمیت آن را ایـن می داند 
گرچه این هدف  خورده و هر بحرانی امواجش را به سراسـر جهان می فرسـتد )اسـمارت، 1983، 3(. 

1. Human Consciousness

2. Worldview Analysis

3. Humanistic Eduaction
4. Understanding
5. Preaching
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کنتـرِل جوامـع باشـد، امـا به نظـر  می توانـد تأمین کننـده اهدافـی غربـی و اسـتعماری بـرای پیش بینـی و 
می رسـد اسـمارت دغدغه فهم و آموختن را دارد؛ ازاین رو در مصاحبه ای با اسـکات الندن، دو سـال 
کـه در سـنت ها  کنیـم  گـر فکـر  کـه »دیوانگـی اسـت ا پیـش از درگذشـتش در سـال 1999، بیـان می کنـد 
و تمدن هـای دیگـر چیـزی بـرای آموختـن نمی یابیـم« )النـدن، 1392، 8( و ازهمیـن رو پیشـنهاد برخـی 
کـه ترجیـح می دهنـد به جـای واژه »تطبیقـی« واژه »میان فرهنگـی« را  _ به دلیـل بـار  از پژوهشـگران را 

اسـتعماری و نفرِت انگیـز »تطبیقـی« ـ بـه کار برنـد، می پسـندد )اسـمارت، 1987، 572(.
کـه  اسـت  حیاتـی  امـا  نباشـیم،  موافـق  دیگـران  بـا  اسـت  ممکـن  گرچـه  ا می گویـد،  اسـمارت 
باالخـره دیگـران را بفهمیـم. از نظـر وی هرچنـد بـرای چنیـن فهمـی راهـی طوالنـی در پیـش داریـم، 
کامـاًل مـورد توجـه حوزه هـای  کـه اهمیـت ایـن نـوع مطالعـه دربـاره دیـن،  امـا ایـن نگرانـی وجـود دارد 
کم توجهـی بـه ایـن نـوع مطالعه  دانشـگاهی، دولتـی، رسـانه ها، مشـاغل، و... قـرار نگیـرد. از نظـر وی، 
کـه  از دیـن بـه دو امـر برمی گـردد؛ نخسـت، تصـورات قدیمی تـر از مطالعـه دیـن، و دوم، قالب هایـی 
گرفته انـد )قلـب مطالعـه مـدرن از دیـن، تحلیـل  ایـن تصـورات قدیمی تـر بـرای مطالعـه ادیـان بـه کار 
و مقایسـه اسـت و به این ترتیـب، قالب بندی هـای قدیمی تـر نیـز از ایـن نقطه نظـِر جامع تـر، به راحتـی 
می تواننـد درک شـوند( )اسـمارت، 1983، 3(؛ ازایـن رو اسـمارت دو هـدف عمـده و اساسـی بـرای 
گاهـی آن را روش تاریخـی _ تطبیقـی می نامـد، بیـان می کنـد؛ نخسـت، اثبـات  کـه  ایـن نـوع مطالعـه 
مشـابه،  دینـی  پدیده هـای  مسـتقِل  ظهـوِر  سـاختن  روشـن  دوم،  و  ادیـان،  بیـن  تاریخـی  پیوندهـای 
گاهی مثاًل سـخنان دو عارف از دو سـنت متفاوت و مسـتقل، با هم شـباهت دارند.  که  به این صورت 
گـر نگوییـم ناشـی از نوعـی حکمـت خالـده  از نظـر اسـمارت این گونـه شـباهت ها در تجربـه بشـری، ا
کـی از برخی صفت هـای تکرارشـونده و الگوهای ثابت  اسـت، امـا نوعـی پدیده شناسـی جاویـدان حا

.)572-573  ،1987 )اسـمارت،  اسـت 
2-1. تاریخچه مطالعات مدرن درباره دین از دیدگاه اسمارت

از نظـر اسـمارت، این گونـه مطالعـه، بیـش از یـک قـرن سـابقه نـدارد؛ هرچنـد ریشـه های آن بـه آخریـن 
شـناخته  اروپایـی1«  »روشـنگری  عنـوان  بـا  کـه  دوره ای  یعنـی  برمی گـردد،  هیجدهـم  قـرن  دهه هـای 
کـه سـعی می کنـد از طریـق مطالعـات مقایسـه ای، پژوهش هـای تاریخـی،  می شـود. ایـن نـوع مطالعـه 
و همدلـِی بیشـتر، مـروری بـر تجربـه دینـی داشـته باشـد، امـروزه فراتـر از ریشـه های غربـی اش رفتـه و در 

گرفتـه اسـت )اسـمارت، 1983، 2(.  هنـد، چیـن، ژاپـن، افریقـا، و... مـورد توجـه قـرار 

1. European Enlightenment
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گستره مطالعات مدرن درباره دین از دیدگاه اسمارت  .1-3

از نظـر اسـمارت، مطالعـه مـدرن دربـاره دیـن، عالوه بـر بررسـی اعتقـادات سـنتی، نگاهـی نیـز بـه نمادهـا 
این هـا  و دموکراسـی دیـده می شـود، دارد.  مارکسیسـم،  کـه در ملی گرایـی،  ایدئولوژی هـای سـکوالر  و 
کـردن  اغلـب رقیـب دیـن و به عبارتـی، خودشـان یـک دیـن هسـتند؛ بنابرایـن، ایـن مطالعـه، بـه روشـن 
کمـک می کنـد. ایـن جهان بینی هـا موتـور محرکـه تـداوم و یـا  جهان بینی هـا، چـه سـنتی و چـه سـکوالر 
انقطـاع اجتماعـی و اخالقـی در جوامـع بشـری هسـتند. ایـن نـوع مطالعـه، اعتقـادات و احساسـات را 
کشـف می کنـد و سـعی می کنـد بفهمـد انسـان ها چـه چیـزی در سـر دارنـد، زیـرا آنچـه مـردم بـه آن اعتقاد 
دارنـد، جنبـه مهمـی از واقعیـت اسـت، چـه درسـت باشـد و چـه نادرسـت. اسـمارت همچنیـن اشـاره 
کـه هـم ادیان سـنتی و هـم ایدئولوژی ها )سـکوالر  و  کـه در زبـان انگلیسـی، واژه ای وجـود نـدارد  می کنـد 
غیرسکوالر( را نشان دهند؛ ازاین رو برای این منظور واژه جهان بینی را بهترین واژه می داند )اسمارت، 
گسـتردگی،  گفـت، از نظـر اسـمارت ایـن نـوع مطالعـه، به لحـاظ  1983، 2-1(. به طـور خالصـه می تـوان 
اواًل  تکثرگرا1 اسـت، یعنی همه ادیان و جهان بینی های سـکوالر  را دربر می گیرد، ثانیًا بی پایان2 اسـت، 
کـه فراتـر از مـرز ادیـان سـنتی می رونـد را نیـز دربـر می گیـرد  یعنـی سیسـتم های اعتقـادی و نمادهایـی 
کـه خـود می گویـد، این گونـه معضـل »تعریـف دیـن« در  )اسـمارت، 1983، 22(. اسـمارت همان گونـه 
مطالعـه دینـی را تـا حـدی حـل می کنـد. همـواره در مطالعـات مربـوط بـه دیـن ایـن احتمـال وجـود دارد 
کـه یـک »عامـل دینـی« را جـزء دیـن محسـوب نکنیـم و یـا برعکـس، عاملـی غیردینـی را دینـی تلقـی 
که  کـرده و دامنـه آن را به همه مؤلفه هـای نمادینی  کنیـم؛ ازایـن رو بهتـر اسـت از یـک هسـته دینـی شـروع 
گسـترش دهیم؛ به این ترتیب، دامنه مطالعات،  به نحوی با آن هسـته تناسـب و شـباهت پیدا می کنند، 

همـه جهان بینی هـا چـه دینـی و چـه سـکوالر را دربـر می گیـرد )اسـمارت، 1987، 572(.
4-1. روش ها و روی آوردهای مطالعات مدرن درباره دین از دیدگاه اسمارت

گـر »روی آورد3« را روشـی بـرای نزدیـک شـدن بـه مسـئله و رهیافتـی بـرای شـکار نظریـه، و »روش« را  ا
ابـزاری بـرای نقـد، سـنجش و ارزیابـی بدانیـم )بـرای توضیـح بیشـتر نـک. قراملکـی، 1380، 220-

کـه اسـمارت در ایـن نـوع مطالعـه از دیـن  195(، در آن صـورت می تـوان روش هـا و روی آوردهایـی را 
کـرد. می بینـد، به صـورت آنچـه در پـی می آیـد خالصـه 

1. Plural

2. Open-ended
3. Approach
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1-4-1. مطالعه تاریخی

هـم  جهان بینی هـا،  بـا  یعنـی  اسـت؛  نظام منـد1  درعین حـال  و  تاریخـی  دیـن،  مطالعـه  نـوع  ایـن 
کـه سـعی می کنـد از طریـق همدلـِی  معاملـه تاریخـی می کنـد و هـم معاملـه نظام منـد؛ بـه ایـن شـکل 
رهیافـت  )اسـمارت، 1983، 22(.  شـود  وارد  معتقـدان  و  مؤمنـان  دیـدگاه  درون  بـه  ساختاری2 شـده 
کـه بیـن ادیـان وجـود دارنـد، دیـده شـوند و از سـوی دیگـر،  کـه رابطه هایـی  کمـک می کنـد  تاریخـی 
کدام یـک از پدیده هـای دینـی در عیـن شـباهت، بـدون ربـط تاریخـی و جـدا از هـم  کـه  روشـن شـود 

.)572-573  ،1987 )اسـمارت،  گرفته انـد  شـکل 
2-4-1. مطالعه مقایسه ای )تطبیقی(3 و میان فرهنگی4

ایـن نـوع مطالعـه دیـن، تاریخـِی محـض نیسـت )اسـمارت، 1987، 571(. مقایسـه های موضوعـی5 
کمـک می کننـد )اسـمارت، 1987، 3  کنـده  در سـنت های مختلـف، بـه روشـنی ایـن سـنت های پرا
و 22(؛ البتـه اسـمارت واژه »میان فرهنگـی« را به دلیـل بـار منفـی غربـی و اسـتعماری واژه »تطبیقـی«، 
بیشـتر می پسـندد، زیـرا واژه میان فرهنگـی از یک سـو  پیشـنهاد دریافـت شـباهت های فرهنگـی از سـایر 
فرهنگ هـا را مطـرح می کنـد و ازایـن رو می تـوان از اصطالحـات و نگرش هـای غیرغربی نیـز بهره برد، از 
سـوی دیگر، بار منفی و منفور واژه تطبیقی را نیز ندارد. از نظر اسـمارت، پیش از این، پدیدارشناسـِی 
کـرد  کـه بـرای حـل ایرادهـای تطبیقـی بـودن مطالعـاِت دیـن ظهـور  کنـش و اقدامـی بـود  دیـن نیـز وا

)اسـمارت، 1987، 572(.
3-4-1. مطالعه تحلیلی

کارهـای مهم این نوع  کـه نشـان می دهد هنگامی کـه می گوید یکی از  اسـمارت مثالـی را مطـرح می کنـد 
کنیـد مشـاهده گری از  مطالعـه، »تحلیـِل« جهان بینـی اسـت، مقصـودش چیسـت؛ او می گویـد، فـرض 
کـه در  جهانـی دیگـر بـه سـیاره مـا آمـده اسـت و پرسـه می زنـد. او ادیـان و ایدئولوژی هایـی را می بینـد 
که نمادهای مدرن و سـنتی را بـا هم دارند. آیا چنین  تقابـل بـا هـم  هسـتند، همچنیـن مردمی را می بیند 
مشـاهده گری به راحتـی می توانـد بیـن اسـتادیوم المپیـک و یـک معبـد، و یـا بیـن »داس و چکـش« و 
کنـد؟ هنگامی کـه  »هـالل اسـالمی« تفـاوت بگـذارد؟ آیـا او می توانـد جهـان مـدرِن غـرب را تکه تکـه 

1. Systematic
2. Structural Empathy
3. Comparative
4. Cross-cultural
5. Thematic
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کهکشـانی دیگـر مـی رود، ممکـن اسـت چنیـن بگویـد: »ایـن آدم هـا  ایـن مشـاهده گر بـه خانـه اش در 
انواعـی از جهت گیری هـا را در مـورد جهـان دارنـد و نیـز انواعـی از نمادهـا و انواعـی از شـیوه ها بـرای 
کـه نگاهی به  تربیـت ذهن هـا و احساسـات. برخـی از این هـا دیـن نامیـده می شـوند و این زمانی اسـت 
آسـمان بهشـتی و یـا بـه پاییـن بـه عمـق درون وجودشـان دارنـد. اغلـب ایـن شـیوه تفکـر و عمـل، تاریـِخ 

بلنـدی در حـد سـه یـا چهـار هزار سـال داشـته اسـت«.
نوعـی  ایـن مشـاهده گر بی طـرف،  نـگاه  آیـا  مثـال فرضـی می پرسـد،  ایـن  از طـرح  پـس  اسـمارت 
به درسـتی  مـدرن  کـه مطالعـه  پاسـخ می دهـد  نیسـت؟ سـپس  مـا  تردیـد در قالب بندی هـای پیشـین 
را چـه سـنتی و چـه  نمادهـا  و  پـی آن، همـه جهان بینی هـا  و در  را بشـکند  ایـن قالب هـا  می خواهـد 
نـوع مطالعـه، تحلیـل جهان بینـی  ایـن  مهـم  کارهـای  از  ازایـن رو یکـی  کنـد؛  مـدرن، تجزیه و تحلیـل 
کـه بیشـتر سیاسـی  گرفتـه تـا جهان بینی هایـی  اسـت؛ هـر نـوع جهان بینـی ای، از مسـیحیت و بودایـی 
گرفتـه تـا  کنفوسیانیسـم  هسـتند، ماننـد اسـالم و مارکسیسـم، از ادیـان باسـتان ماننـد افالطون گرایـی و 
ادیـان مـدرن در افریقـا و امریـکا. بـرای اینکـه بفهمیـم ایـن جهان بینی هـا چگونـه عمـل می کننـد، بایـد 
کنیـم و ازایـن رو تحلیـل جهان بینی هـا، تنهـا  بیـن عقایـد و نمادهـا و نیـز عقایـد و اعمـال، رابطـه برقـرار 
کـردن باورهـا نیسـت. اعتقـاد یـک مسـیحی بـه مسـیح، تجربـه مسـیح اسـت و نیـز  به معنـای فهرسـت 
گـذرا و موقتـی بـودن1  اینکـه در مراسـم مذهبـی نشـانی از مسـیح داشـته باشـد؛ اعتقـاد یـک بودایـی بـه 
کارگری  گـذرا بـودن در حالـت مراقبـه2 اسـت؛ و اعتقاد یک مارکسیسـت به نظریـه  کشـف ایـن  اشـیاء، 
گاهـی و عمـل4 بـه  کالم، بـاور، آ ارزش3، آمادگـی او بـرای مقابلـه بـا هـر امـر اسـتثماری اسـت. در یـک 

گـره خورده انـد )اسـمارت، 1983، 5-6(. هـم 
گفتـه اسـت، به طـور خالصـه می تـوان چنین  آنچـه را اسـمارت دربـاره تحلیلـی بـودن مطالعـه دیـن 
کـرد؛ او یـک مثـال و یـا بـه تعبیـری، یـک اسـتعاره را مطـرح می کنـد و ایـن مثـال، یـک موجـود  بررسـی 
کـه بـه سـیاره مـا آمـده و بـا مظاهـر ادیـان و جهان بینی هـا روبـه رو شـده اسـت. اسـمارت  فضایـی اسـت 
بـا اسـتفاده از ایـن اسـتعاره، چنـد مطلـب را به روشـنی یـا به صـورت تلویحـی بیـان می کنـد: نخسـت 
اینکـه ایـن موجـود فضایـی نگاهـی از بیـرون دارد و لـذا بـا قالب هـای خـود بـه ایـن جهان بینی هـا نگاه 
که به صورت فهرسـتی از باورها مطرح  گذشـته  می کند؛ دوم اینکه این قالب ها دیگر همان قالب های 

1. Permanence
2. Permanence
3. Labor Theory of Value
4. Consciousness & Practice
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می شـدند، نیسـتند؛ سـوم اینکـه ایـن قالب هـا ابـزاری بـرای تجزیه و تحلیـل هسـتند، درنتیجـه مهم ترین 
کار مطالعـه مـدرِن دیـن، تجزیه و تحلیـل جهان بینی هـا از طریـق ایـن قالب هـا اسـت و اینکـه خـوِد ایـن 
کدامنـد و درون چـه الگویـی قـرار دارنـد، در قسـمت الگـوی اسـمارت در مطالعـه مـدرن از  قالب هـا 
دیـن، مطـرح خواهـد شـد؛ چهـارم اینکه این قالب ها با توجه به اسـتعاره مطرح شـده به گونه ای هسـتند 
کـه امـکان بررسـی رابطـه عقایـد بـا نمادهـا و نیـز بـا اعمـال و رفتـار آدمیـان را فراهـم می کننـد و ایـن همان 
کـه اسـمارت دنبـال می کنـد و به این ترتیـب، تجزیه و تحلیـل بـه  هـدِف تـا حـدی عمل گرایانـه ای اسـت 
کرده ایـم، فراهـم شـود؛  کـه آن هـا را جـزء تلقـی  کـه امـکان بررسـی روابـط بیـن اجزایـی  کنـد  کمـک  مـا 
پنجـم اینکـه ایـن مشـاهده گر فضایـی چـون بیـرون از سـیاره ماسـت، نـگاه وسـیع تری دارد و ازایـن رو 
حـد  در  را  جهان بینی هـا  می توانیـم  کنیـم،  نـگاه  او  چشـم  از  نیـز  مـا  جهان بینی هـا،  مطالعـه  در  گـر  ا
کنیـم )چـه دینـی چـه سـکوالر(؛ ششـم اینکـه ایـن مشـاهده گر فضایـی، دغدغـه  گسـترده تری بررسـی 
می کنـد،  تصریـح  اسـمارت  چنان کـه  سـنتی  مطالعـه  امـا  نـدارد،  را  افـراد  ایمـان  نادرسـتی  یـا  درسـتی 
دغدغـه درسـتی ایمـان فـرد را دارد، نـه دغدغـه فهـم جهان بینی هـای دیگـر را؛ بـا فرض هـای ایمانـی 

شـروع می کنـد و نیـازی نمی بینـد بی طـرف باشـد )اسـمارت، 1987، 4(. 
کالم ذاتـًا پژوهشـی سـامان مند دربـاره حقانیـت یـک سـنت یـا خرده سـنت  از نظـر اسـمارت، علـم 
متفـاوت اسـت )اسـمارت، 1987، 571(.  _ تطبیقـی دیـن  تاریخـی  بـا پژوهش هـای  و  خـاص اسـت 
گراهام و پاپ ژان پل دوم1، و... سـخنگوی یک ایمان خاص هسـتند  متخصصان مذهبی مانند بیلی 
گرچـه می توانـد جالـب باشـد، امـا در یـک مطالعـه مـدرن، خـوِد ایـن افـراد نیـز بخشـی  و ایـن مسـئله ا
گرچـه پـاپ، مرجعیـِت  کنـد؛ ازایـن رو ا کـه پژوهشـگر قصـد دارد آن هـا را مطالعـه  از داده هایـی هسـتند 
کاتولیـک را دارد، امـا ممکـن اسـت دیگـران در مقایسـه بـا او چیزهـای بیشـتری دربـاره ادیـان ازجملـه 
کـه دیـن را، به عنـوان یـک دانشـمند  مسـیحیت بداننـد. بـرای نمونـه، شـغل مـن )اسـمارت( ایـن اسـت 
که، به عنوان رهبر دینی، جزئی از دین باشـد )اسـمارت، 1983، 4(. دینی، بفهمم و شـغل او این اسـت 

4-4-1. مطالعه همدالنه

اسـمارت در توضیـح ایـن نـوع مطالعـه، یـک ضرب المثل بومـی امریکایـی را نقل می کند: »هرگـز در مورد 
یک نفر قضاوت نکن، مگر اینکه با موکازین های2 )کفش های( او یک مایل قدم بزنی«، سـپس ادامه 
می دهـد، مطالعـه مـدرِن دیـن نیـز چنین چیـزی می گوید. این مطالعه، نوعی سـفر بـه درون مردمان دیگر 

1. Billy Graham & Pope John Paul II

2. Moccasins
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کـه بـه مـردم، حیـات می بخشـد.  و درون خودمـان اسـت؛ سـفری بـه احساسـات، نیت هـا، و ایده هایـی 
کنفوسـیوس2.  گذشـته، شـنا به سـوی سرچشـمه در رودخانـه زمـان و رسـیدن بـه ذهـن بـودا1 و  سـفری بـه 
ایـن وظیفـه ای دشـوار اسـت بـرای دریافـت اینکـه جهـان از  نظر سـایر جوامـع و اشـخاص، چگونه به نظر 
کنـد. از نظر  می رسـد )اسـمارت، 1983، 4(. ایـن نکتـه تـا حـدی می توانـد معضـل »عینیـت« را برطرف 
کامـل غیرممکـن اسـت، امـا فاصله گیـری پدیدارشـناختی یـا همـان تعلیق3 و  اسـمارت هرچنـد بی طرفـی 
امتنـاع از داوری و صـدور حکـم، امـری ضـروری اسـت. از نظـر وی مـا می توانیم به جای عینیـت، از واژه 

بهتـری ماننـد »موفقیـت توصیفی«4 بهـره ببریم )اسـمارت، 1987، 572(.
5-4-1. مطالعه ای مانند مطالعات علوم سیاسی و اقتصاد

کـه در علـوم سیاسـی و اقتصـاد اتفـاق  ایـن نـوع مطالعـه دیـن، مطالعـه ای شـبیه بـه آن چیـزی اسـت 
گاهی نیز با آن ها همپوشـانی دارد. از نظر اسـمارت ما انسـان ها تا حدی موجوداتی سیاسـی  می افتد و 
هسـتیم، زیـرا قـدرت، یکـی از واقعیت هـای زندگـی ماسـت. از سـوی دیگـر، موجوداتـی اقتصـادی نیـز 
هسـتیم، زیـرا مبـادالت مالـی نیـز از واقعیت هـای زندگـی ماسـت، امـا موجوداتـی دیـن دار هـم هسـتیم، 
زیـرا جهت دهـی بـه زندگـی نیـز خـود، واقعیتـی از واقعیت هـای زندگـی اسـت. البتـه ضرورتـًا این گونـه 
کـه متدیـن بـه دیـن رسـمی یـا سـنتی باشـیم، زیـرا بسـیاری مـردم الأدری، ملحد5 یـا بی توجه به  نیسـت 
سـنت رایـج هسـتند، امـا به هرحـال، هریـک از مـا زمینـه ای را بـرای هدایـت زندگیمـان ایجـاد می کنیم. 
نظام هـای  به ویـژه  اسـت؛  جهان بینی هایـی  چنیـن  دل مشـغولی اش  ادیـان،  دربـاره  مـدرن  مطالعـه 
کـه بیشـتر مـورد توجـه و پذیـرش بوده انـد، ماننـد انـواع مسـیحیت یـا بودایـی )اسـمارت،  اعتقـادی ای 
کنتـرل و پیش بینـی انسـان ها در تشـبیه مطالعـه دین  1983، 3 و 4(. نـگاه عمل گرایانـه اسـمارت بـرای 

کمـی پررنـگ می شـود. بـه علـوم سیاسـی و اقتصـادی توسـط او، 
6-4-1. مطالعه  میان رشته ای6

از نظـر اسـمارت ایـن نـوع مطالعـه دین در تالقی شـناخت بافت دین7، جامعه شناسـی، مردم شناسـی، 
فلسـفه، مطالعات شرق شناسـی، علوم سیاسـی، روانشناسـی و زبان شناسـی شـکل می گیرد )اسـمارت، 

1983، 3 و 5( و از ایـن طریـق، پویـا و بالیـده می شـود.

1. Buddhaghosa
2. Confucius
3. Epoche
4. Descriptive Success
5. Agnostic & Atheist
6. Cross-disciplinary
7. Context of Religion
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7-4-1. ارائه الگویی متفاوت در مطالعه دین

ایـن نـوع مطالعـه دیـن، دارای الگـوی متفاوتـی اسـت. الگوهـای تحلیـل در مطالعه مدرن بـا الگوهای 
سـنتی در مطالعـه دیـن متفـاوت هسـتند. از نظـر اسـمارت، مطالعـه مـدرن ادیـان، مورد توجـه و پذیرش 
قـرار نگرفتـه اسـت، زیـرا عمـوم مـردم، مطالعـه دیـن را بـا همـان الگوهـای سـنتی آن درک می کننـد؛ 
یعنـی رفتـن بـه مدرسـه های دینـی، آموختـن توضیح المسـائل1، خوانـدِن متن هـای ایمانـی، آمـوزش یـا 
کشـیش یـا ربی3 بـودن. چنین مطالعه ای ضروری اسـت، اما بـا مطالعه مدرن  تربیـت یـک روحانـی2، 
متفـاوت اسـت. مطالعـه مـدرن بـا میان فرهنگـی بـودن، مشـکلی نـدارد، درحالی کـه مطالعـه سـنتی، 
ایمانـی شـروع  بـا فرض هـای  را؛  نـه فهـم جهان بینی هـای دیگـر  را دارد،  فـرد  ایمـان  دغدغـه درسـتی 
گرچه از دیدگاه اسـمارت، مطالعه  می کند و نیازی نمی بیند بی طرف باشـد )اسـمارت، 1983، 4(. ا
سـنتی دیـن  _ بـا توجـه بـه پیشـینه ذهنـی وی از مسـیحیت _  مطالعـه ای بی طـرف نیسـت و مفروضاتی 
کـه  کـه مطالعـه مـدرن نیـز مطالعـه ای بی طـرف اسـت، زیـرا همان گونـه  کـرد  دارد، امـا نمی تـوان ادعـا 

کنتـرِل انسان هاسـت. کمتریـن سـوگیری و جهـت داری اش، پیش بینـی و  اشـاره شـد، 
5-1. الگوی مطالعات مدرن درباره دین از دیدگاه اسمارت

کتـاب  نینیـان اسـمارت، الگـوی دین شناسـی خـود را بـا عنـوان »ابعـاد«4 دیـن ارائـه می کنـد. وی در دو 
که به ترتیب، در سال های  »تجربه دینی بشر« و »جهان بینی ها؛ پژوهشی میان فرهنگی در باورهای بشر« 
1968 و 1983 منتشـر شـده اند، شـش ُبعـد بـرای ادیـان و یـا به طورکلـی جهان بینی هـا برمی شـمرد؛ چنـد 
کرد؛  کتاب »ادیان جهان«، ُبعد هفتمی را نیز به شـش ُبعد پیشـین اضافه  سـال بعد، در سـال 1989 در 

در نهایـت، اسـمارت، الگویـی هفت بعـدی از ادیـان و جهان بینی هـا ارائـه می دهـد.
1-5-1. ُبعد عملی و آیینی5

که یک دین آن را به پیروان  منظور از این ُبعد، آداب و مناسـک عبادی و به تعبیری، شـعائری اسـت 
گرفتـه تـا نمازهـا و اقسـام  خـود ارائـه می دهـد و آن هـا خـود را پایبنـِد عمـل بـه آن می داننـد؛ از وعـظ 
کلیسـایی7. برخـی از الگوهـای رفتـاری نیـز وجـود  کـردن6 یـا نوعـی مناجـات  پرسـتش ماننـد قربانـی 

1. Catechisms
2. Ministe
3. Rabbi
4. Dimensions
5. The Practical and Ritual Dimension
6. Ritual of Sacrifice
7. Liturgy
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گرچـه نمی تـوان به صراحـت آن هـا را مناسـک عبـادی دانسـت، امـا به گونـه ای می تواننـد  کـه  دارنـد 
بـا جنبـه صـوری، همپوشـانی داشـته و بـا جنبـه شـعائری دیـن عجیـن شـوند، ماننـد یـوگا در بودیسـم و 
کلیسـا  گـر  بپرسـند بناهایی مانند  هندوئیسـم، تمرکـز1 )اسـمارت، 1993، 13-12(. بـه بیـان اسـمارت، ا
گـر بگوییـم، بـرای انجـام مناسـک؛ یعنـی همیـن  و معابـد، چـرا سـاخته شـده اند، خیلـی بیـراه نیسـت ا
ُبعد شـعائر. درواقع دین خود را از این طریق ابراز می کند )اسـمارت، 1984، 4(. از نظر اسـمارت سـه 

نکتـه در شـناخت ایـن ُبعـد از دیـن دارای اهمیـت اسـت:
که بیشـتر حالت صوری2، جزئی و تفصیلـی3 را تداعی می کند،  الـف _  بعـد آیینـی، بعـدی اسـت 
کـه حتی سـاده ترین اعمال عبادی، مانند بسـتن یک چشـم  امـا ایـن نکتـه را نبایـد از نظـر دور داشـت 

در نمـاز، خالـی از حالـت و التفـات درونـی4 _  یعنـی ارتباط با عالم ماوراء _ نیسـت.
کـه ُبعـد آیینـی هـم جنبه بیرونی و هم جنبه درونـی را دربر دارد _   ب _  بـا توجـه بـه نکتـه پیشـین  _ 
که جنبه بیرونی بر جنبه درونی غالب شـده و برجسـته تر به نظر برسـد؛  همواره این احتمال وجود دارد 
گر  دراین صـورت، بعـد آیینـی بـه یـک بعـد مکانیکِی قراردادی، فروکاسـته می شـود. به عبـارت دیگر، ا
کنـار جنبـه بیرونـی حفـظ نکننـد، از بعـد آیینی و مناسـک عبـادی چیزی  آدمیـان، جنبـه درونـی را در 
جـز یـک پوسـته باقـی نخواهـد مانـد و به تعبیـری، ایـن ُبعـد صرفـًا قشـری می شـود. هرچنـد ایـن نکتـه 
کنیـم. اسـمارت، تبصـره ای  کـه بعـد آیینـی را ُبعـدی پسـت و غیرمهـم از دیـن تلقـی  نبایـد باعـث شـود 
کـه البتـه  را  نیـز  مطـرح می کنـد و  آن اینکـه شـعائر  سـکوالر  نیـز  وجـود دارنـد، ماننـد دسـت تـکان دادن 

گاهـی بـا شـعائر دینـی، یکی می شـوند، ماننـد هنگامی کـه می گوییـم »خداحافظ«.
درگاه  بـه  قربانـی  و  نمـاز  تنهـا  کـه  اسـت  آن  از  گسـترده تر  آیینـی،  بعـد  می رسـد  به نظـر    _ ج 
گیـرد؛ به عنـوان نمونـه، »یـوگا« رفتـاری اسـت بـرای به دسـت آوردن یـک  خـدا یـا خدایـان را دربـر 
یـک وجـود  در  رهایـی  آن، شـخص حالـت  نهایی تریـن حالـت  در  کـه  گاهـی عالی تـر  آ وضعیـِت 
جهانـی5 یـا نیروانـا6 و یـا هسـتی نهایـی7 را می یابـد. در ایـن حالـت، به طـور مشـخص، یـک خـدا یـا 
و اسـمارت بعـد آیینـی را دارای دو صـورت می دانـد:                                خدایـان، هـدف قـرار نگرفتـه اسـت؛ ازایـن ر

1. Meditation
2. Formal
3. Elaborate
4. Inner Intention
5. Worldly Existence
6. Nirvana
7. Ultimate Reality
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کـه هدفـش پرسـتش خدا یا  کـه هدفـش رسـیدن بـه یـک تجربـه اسـت و 2. مقـدس2  1. عمل گرایانـه1 
گاهـی نیـز هـر دو صـورت بـا هـم جمـع می شـوند، ماننـد عرفـان مسـیحی. به هر حـال،  خدایـان اسـت. 
از نظـر اسـمارت معانـِی ُبعـد آیینـی و مناسـک دینـی بـدون توجـه بـه فضـای ایمانـی و اعتقـادی آن 

بـود )اسـمارت، 1984، 6-7(. قابل فهـم نخواهـد  مناسـک 
2-5-1. بعد تجربی و احساسی3

کـه می توانـد بعـد هیجانـی و عاطفـی دین تلقی شـود، سـایر ابعاد دیـن را تغذیه می کند. شـعائر و  ایـن بعـد 
مناسک، بدون احساسات، سرد، و تعالیم دینی یا دکترین ها بدون احساس خوف یا شفقت، خشک 
کـه شـنوندگان را بـه هیجـان نمی آورنـد، بی مزه انـد )اسـمارت، 1993، 13(. ُبعـد  هسـتند. اسـطوره هایی 
کـه می توانـد فضایـی  کمـک می کنـد، به گونـه ای  آیینـی، بـه ابـراز احساسـاتی ماننـد خـوف و اضطـرار 
کنـد. در مسـیحیت، غالبـًا بـر تجربـه نوکیشـی4 یـا تولـد  کسـب یـک تجربـه دراماتیـک ایجـاد  را بـرای 
کـه می توانـد نمونـه ای از ُبعـد تجربـی دیـن محسـوب شـود. سـنت رهبانـی5  کیـد می شـود  دوبـاره تأ
کاتولیک و مسـیحیِت ارتدوکس شـرقی، روشـی برای پرورش تجربه و اشـراق درونی6 اسـت  به ویژه در 
کنـد. ایـن تجربه هـا همگـی در قالـب بعـد  کـه فـرد براسـاس آن، نوعـی از اتحـاد بـا مسـیح را تجربـه 

تجربـی تحلیـل می شـوند )اسـمارت، 1983، 8(.
3-5-1. ُبعد روایی و اسطوره ای7

بعـد تجربـی نه تنهـا از طریـق شـعائر، بلکـه از طریـق روایت هـا و داسـتان های قدسـی نیـز ابراز می شـود. 
کنـار بعـد آیینـی، دو مسـیر بـرای ابـراز احساسـات و هیجان هـای  بـه تعبیـر دیگـر، بعـد اسـطوره ای در 
گفتـن دارد، امـا این هـا  دینـی  هسـتند )اسـمارت، 1993، 15(. هـر دینـی داسـتان یـا داسـتان هایی بـرای 
کهنـه و قدیمـی نیسـتند، بلکـه همـواره معنایـی خـاص و مقـدس، آن هـا را  مجموعـه ای از داسـتان های 
پویـا نگـه مـی دارد. در حـوزه دیـن، چنیـن داسـتان هایی اسـطوره نامیـده می شـوند. در ادبیـات رایـج، 
که در اینجا  کـه حقیقـت ندارند، اما در اصطالحـی  واژه اسـطوره در مـورد داسـتان هایی بـه کار مـی رود 
بـه کار می بریـم، این گونـه نیسـت، بلکـه اسـطوره به داسـتان هایی در مورد خدایان و موجـودات متعالی 

1. Pragmatic
2. Sacred
3. The Experimental and Emotional Dimension
4. Conversion
5. Monistic Tradition
6. Inner Illumination
7. The Narrative or Mythic Dimension
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کـه بـه جهانـی فراتـر و نامرئـی دسترسـی دارنـد؛ مثاًل داسـتان هبوط نخسـتین مـرد و زن و دور  اشـاره دارد 
شـدن آن ها از خدا و اخراجشـان از بهشـت )اسـمارت، 1983، 7(

4-5-1. بعد اعتقادی و فلسفی1

شـالوده و بنیـان ُبعـد اسـطوره ای، ُبعـد اعتقـادی و فلسـفی اسـت. به عنـوان نمونـه، در سـنت مسـیحی، 
وجـود داسـتان زندگـی حضـرت عیسی)علیه السـالم( و مراسـم نـان و شـراب در آییـن عشـای ربانـی، 
کـه ازیک سـو  درنهایـت منجـر بـه تالش هایـی بـرای تحلیـل ماهیـت وجـود الهـی می شـود؛ وجـودی 
بایـد ایـده تجسـِد2 مسـیح به عنـوان خـدا و از سـوی دیگـر، ایـده یگانگـی خـدا را برتابـد )اسـمارت، 
کـه جهـان بـه او تکیـه  1993، 16(. هـر دینـی نظامـی اعتقـادی دارد. در مسـیحیت اینکـه خدایـی 
یـا همـان  دارد، چگونـه سـه گانه یگانـه اسـت، در نظـام اعتقـادی تحلیـل می شـود. نظـام اعتقـادی 
کـه ماهیـت خـدا چیسـت و رابطـه اش بـا جهـان آفریده شـده و نـژاد  دکترین هـا بـه مسـیحیان می گویـد 

بشـری چگونـه اسـت )اسـمارت، 1983، 7(.
5-5-1. ُبعد اخالقی و حقوقی3

ُبعـد اسـطوره ای و بعـد اعتقـادی، هـر دو با ایجـاد جهان بینی، بر ارزش های یک سـنت اثر می گذارند. 
کـه در اسـاس و تاروپـود یـک سـنت تزریـق می شـود، ُبعـد اخالقـی دیـن محسـوب می شـود.  قانونـی 
کنتـرل راهبـان و معاشـرت های آن هـا وجـود دارد. در یهودیـت،  در بودایـی پنـج پنـد4 یـا موعظـه بـرای 
نه تنهـا ده فرمـان، بلکـه ششـصد دسـتور از سـوی وجـود الهـی بـر جامعـه حکم فرمـا اسـت. در اسـالم نیز 
کـه اجتمـاع را هـم به عنـوان اجتماعـی دینـی و هـم اجتماعـی سیاسـی  شـریعت یـا قانونـی وجـود دارد 
شـکل می دهـد )قوانینـی ماننـد نمـاز، روزه، انفـاق و...(؛ همچنیـن، اجتمـاع بایـد عرف هـای خاصـی 
داشـته باشـد، ماننـد ازدواج، شـیوه خاصـی از بانکـداری و... در ادیـان دیگـر چنیـن نظـام قانونـی ای 
کنترلی خـود را ایجاد  دیـده نمی شـود. البتـه اخـالق در آن هـا از طریـق همـان اسـطوره ها و اعتقادهـا اثـر 
که خدا یا همسـایگان خود را دوسـت  می کنـد؛ مثـاًل حضـرت عیسـی؟ع؟به پیـروان خـود نگفته اسـت 
کـه زندگـی خـود را برمبنای عشـق بـه مردمان  بداریـد و بـه آن هـا عشـق بورزیـد، بلکـه شـیوه زندگـی او  _ 

قـرار داده اسـت ـ ایـن اثـر اخالقـی را به وجـود مـی آورد )اسـمارت، 1993، 17(.
از نظر اسـمارت، سـه ُبعد فلسـفی، اسـطوره ای و اخالقی، شـبکه ای از باورها را تشـکیل می دهند 

1. The Doctrinal and Philosophical Dimension
2. Incarnation
3. The Ethical and Legal Dimension
4. Precept
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قابل فهـم هسـتند. دکترین هـای مسـیحیت دربـاره  به درسـتی  بافـت تجربـه و عمـل  تنهـا در  البتـه  کـه 
کـه جهـان را آفریـده اسـت، سـخن نمی گوینـد.  خـدا تنهـا به عنـوان موجـودی بی توجـه و دوردسـت 
کـه به نحـوی فعـال، عبـادت و پرسـتش می شـود. مسـیحیان در درگاهـش نمـاز  خـدا موجـودی اسـت 
کـه معمـواًل بـا عنـوان توفیـق1  می خواننـد و او بـا نفـوذش در زندگـی باطنـی آن هـا دخیـل اسـت؛ نفـوذی 
که مسـیحیان با شـرکت در اعمال  از آن یاد می شـود. داسـتان ارتباطاِت او با بشـر، متضمن این اسـت 
کننـد؛ مثـاًل در آییـن عشـای ربانـی یک مسـیحی درگیر  ویـژه ای می تواننـد تـا حـدی بـا او ارتبـاط برقـرار 
نوعـی بازآفرینـی اتفاق هـای زندگـی مسـیح اسـت و قـدرت حیات بخـش خـود را از طریـق شـرکت در 
کـه بـدن و خـون منجـی2 را دوبـاره می بخشـد؛ بنابرایـن  خـوردن نـان و شـراب می گیـرد؛ نـان و شـرابی 
را  آن   معانـی  به این ترتیـب،  و  خـورده  گـره  می کنـد،  بازآفرینـی  را  آن  کـه  مناسـکی  بـا  غالبـًا  اسـطوره 

به گونـه ای ملمـوس بـه مؤمنـان منتقـل می کنـد )اسـمارت، 1983، 8(.
6-5-1. ُبعد اجتماعی و نهادی3

هـر سـنتی بـه نوعـی سـازماندهی نیـاز دارد تـا جاودانـه شـود؛ ازایـن رو خـود را در اجتماعـی نهادینـه 
کنـون از آن هـا یـاد شـد، می تواننـد به نحـوی انتزاعـی  کـه تا می کنـد )اسـمارت، 1983، 8(. ابعـادی 
گرفتـه شـوند، بـدون اینکـه شـکلی بیرونـی داشـته باشـند، امـا ُبعـد اجتماعـی و نهـادی و نیـز  درنظـر 
بعـد »مـادی« )کـه در ادامـه بررسـی خواهـد شـد( بـه شـکِل بیرونـی و تجسـدیافته دیـن اشـاره دارند. هر 
کلیسـا  گروهـی از انسـان ها نهادینـه می شـود و به صـورت یـک نهـاد درمی آید، مانند  جریـان مذهبـی در 

یـا سـانگها4 )جماعـت بوداییـان( )اسـمارت، 1993، ف 18(.
7-5-1. ُبعد مادی5

گونه دیگر  از  تجسد،  گونه دیگری نیز متجسد می شود. این   گزیر به  ُبعد اجتماعی و نهادی، درنهایت، نا
همان آثار مادی مانند بناها، آثار هنری و شهرهای مقدس مانند بنارس است )اسمارت، 1993، 20(.

2. تأمالتی در مطالعه مدرن درباره دین از نگاه دین شناسی عرفانی

همـه  به طور کلـی  یـا  دینـی  پدیده هـای  فهـم  در  اسـمارت  می کنـد،  اشـاره  اریکـر  کـه  همان گونـه 

1. Grace
2. Savior
3. The Social and Institutional Dimension

4. Sangha
5. The Material Dimension
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جهان بینی هـا، به شـدت بـه دیـدگاه هوسـرل، یعنـی پدیدارشناسـی وی و نیـز ارزیابـی ویتگنشـتاین از 
کـردن ذات پدیده هـا )اریکر،  کیـد دارد، پایبنـد اسـت، نه بـه هویدا  کـه بـر شـباهت خانوادگـی تأ دیـن 
کالم یـا الهیـات فاصلـه می گیـرد تـا بتوانـد بـا حفـظ فاصلـه پدیدارشـناختی  1385، 164(. اسـمارت از 
قابل تأمـل  نکتـه  بفهمـد.  و  بشناسـد  را  آن هـا  پدیده هـا،  از حقانیـت  فراتـر  از صـدور حکـم،  پرهیـز  و 
و پیش فرض هـای  از تعصب هـا  تعلیـِق حکـم،  و  فاصلـه  بـا حفـظ  گرچـه  پژوهشـگر  کـه  اسـت  ایـن 
کـه  ذهنـی خـود دور می شـود، امـا درنهایـت حقایـق دینـی را در حـد پدیدارهایـی ذهنـی فـرو می کاهـد 
ایـن امـر خـود، سـبب ایجـاد حجابـی بـرای فهـم می شـود. از سـوی دیگـر، پژوهشـگر به جـای اینکـه 
کند، تنها آن ها را براسـاس شـباهت خانوادگی  شـباهت های پدیده ها را با ارجاع به حقیقتشـان درک 
گـر به دنبـال منشـأ یگانـه ای بـرای پدیدارهـای مشـابه در ادیـان باشـد، تنهـا آن را  ذهنـی، فهمیـده و ا
کـرده و بـه وحـدت فراتاریخـی آن پـی نخواهـد بـرد. البتـه  در حـد شـباهت خانوادگـِی تاریخـی درک 
گرچـه فاصله پدیدارشـناختی را توصیـه می کند، درعین حـال آن را نیازمند  کـه اسـمارت  گفتـه نمانـد  نا
کـه آن فاصلـه را جبـران می کنـد. بـا وجـود ایـن، ایـن نـوع همدلـی در حـد یک  نوعـی همدلـی می دانـد 

همدلـِی ذهنـی باقـی مانـده و احساسـات فـرد را به گونـه ای عمیـق مـورد مطالعـه قـرار نمی دهـد.
کـه دربردارنـده همدلـی  »أنفسـی و حضـوری« در دین شناسـی عرفانـی  رویکـرد  به  نظـر می رسـد 
پدیدارشناسـِی  بـرای  جایگزینـی  می توانـد  می باشـد،  نیـز  ذهنـی  تعصب هـای  و  تلقی هـا  از  پرهیـز  و 
کـه بـا پدیدارشناسـی دارد، برخـالف آنچـه از  دیـن تلقـی شـود. ایـن رویکـرد در عیـن شـباهت هایی 
کـردن ذات و حقیقـِت فراتاریخـِی دیـن نیـز هسـت. پدیدارشناسـی به ذهـن می رسـد، در پـی آشـکار 

کـه از طریـق آن بـا حفـظ تـالش  دین شناسـی عرفانـی در ایـن راسـتا الگویـی را پیشـنهاد می دهـد 
کرده و نظم و نسق بخشید. الگوی دین شناختی  اسمارت در توضیح ابعاِد دین، می توان آن را بازخوانی 
کش و قوس هایـی، بـه صورت بنـدی نسـبتًا پیچیـده »شـریعت _ طریقـت _ حقیقـت«  عرفانـی پـس از 
رسـیده اسـت. ایـن تفکیـک سـه گانه در تصـوف و عرفـان در ابتـدا صورت بنـدی سـه گانه ای نداشـت. 
قشـیری )465-376 ه.ق( در رسـاله معـروف خـود آن را به صـورت دوگانـه »شـریعت _ حقیقت« مدنظر 
کرده و هر شـریعتی  قـرار داده و شـریعت را »التـزام بـه عبودیـت« و حقیقـت را »مشـاهده ربوبیـت« تعریف 
که مقید به شریعت نباشد، غیرمحصول،  که تأییدکننده حقیقت نباشد، غیرمقبول، و هر حقیقتی را  را 

می دانـد و درنهایـت، نوعـی این همانـی بیـن آن دو برقـرار می کنـد )قشـیری، 1413، 82-83(.
نجم الدیـن رازی )654-573 ه.ق( نیـز شـریعت را دارای الیه هـای ظاهـر و باطـن می دانـد و در 
کلیِد طلسم گشـای  که  توضیح ظاهر و باطن شـریعت می گوید: »ظاهر آن ]شـریعت[،  اعمال بدنی اسـت 
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کلمـه   گفـِت  کلیـد را پنـج دندانـه اسـت چـون: نمـاز و روزه و زکات و حـج و  صـورِت  قالـب آمـد و آن 
کلیـد پنـج دندانـه  کـه طلسـِم صـورت قالـب را بـه پنـج بنـد حـواس خمسـه بسـته اند و بـه  شـهادت. زیـرا 
گشـود. و باطـِن شـریعت، اعمـاِل قلبـی و سـّری و روحـی اسـت و آن را  »ُبنـی االسـالم علـی َخمـس« تـوان 
کلیـِد طلسم گشـای باطـِن انسـان اسـت تـا بـه عالـم حقیقـت راه یابـد«  طریقـت خواننـد)...( و طریقـت، 
)رازی، 1352، 162(. در این بیان، الگوی نجم الدین نه تنها به صورت سـه گانه ارائه شـده اسـت، بلکه 
رابطـه بیـن ایـن ابعـاد به صـورت الیه های ظاهر و باطن دیده می شـود. این الگو توسـط عزیزالدین نسـفی 
در قـرن هفتـم هجـری دنبـال شـده )نسـفی، 1962، 3( و در قـرن هشـتم توسـط سـید حیـدر آملـی بـه اوج 
کتابـی بـا این نام، یعنی »انوار الحقیقه و اطوار الطریقه و اسـرار الشـریعه«  کـه وی  خـود رسـید؛ به گونـه ای 

کـرده اسـت )نـک. آملـی، 1382(. نوشـته و دربـاره ایـن الگـو به طـور مفصـل بحـث 
کـه دغدغـه وحـدت بیـن نگاه هـای مختلـف را دارد، هـدف از ارائـه چنیـن  سـید حیـدر آملـی 
گرفتـه تـا عـوام، شـریعت را  کثـر اهـل زمـان از خـواص  کـه ا الگویـی از دیـن را این گونـه بیـان می کنـد 
ابعـاد،  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  بـر  گمانشـان  و  دانسـته  را خـالف حقیقـت  و طریقـت  خـالف طریقـت 
کـه در شأنشـان نیسـت  مغایـر هـم بـوده و بـه هـر طایفـه ای از ایـن ابعـاد، امـوری را نسـبت می دهنـد 
کـه ایـن ابعـاد، مراتـِب حقیقـِت  )آملـی، 1384، 344-343(؛ ازایـن رو وی سـعی می کنـد نشـان دهـد 
کـه از  کـه ارتبـاط وثیقـی دارنـد. وی ایـن ارتبـاط وثیـق را بـا تعریف هـای مختلفـی  واحـده ای هسـتند 
کـه سـید حیـدر در ابتـدا ارائـه می کنـد ایـن  ایـن سـه گانه ارائـه می دهـد، نشـان داده اسـت. تعریفـی 
کـه شـریعت، اسـمی اسـت بـرای سـبل الهیـه و مشـتمل بـر اصـول و فـروع، عزایـم و رخصت هـا، و  اسـت 
خـوب و خوب تـر آن اسـت. طریقـت، أخـذ أحـوط و أحـس و أقـوای ُسـُبل الهیـه اسـت؛ به این صـورت 
کـه این  کـه انسـان، أحسـن و أقـوم آن را بپیمایـد، طریقـت نامیـده شـود؛ فرقـی نمی کنـد  کـه هـر مسـلکی 
کشـفًا و عیانـًا یا  مسـلک، ناظـر بـه قـول، فعـل، صفـت یـا حـال باشـد. حقیقـت نیـز اثبات شـیء اسـت 
کـه در  کنـی و طریقـت آن اسـت  کـه عبادتـش  گفته انـد شـریعت آن اسـت  حالتـًا و وجدانـًا؛ ازهمیـن رو 
کنـی )آملـی، 1384، 345-344(. وی در جـای  کـه شـهودش  حضـورش باشـی و حقیقـت آن اسـت 
کـه شـریعت عبـارت اسـت از تصدیق اقـوال انبیاء، قلبـًا و عمل  دیگـری قـول محققانـه را ایـن می دانـد 
به موجـب آن. طریقـت، عبـارت اسـت از تحقیـق افعـال و اخـالق ایشـان و قیام به آن وصفـًا. حقیقت 
کشـفًا )آملـی، 1382، 25(. سـید حیـدر، شـرع را  نیـز عبـارت اسـت از مشـاهده احـوال و مقاماتشـان 
کل بادام به همراه پوسـته  کـه مغـزی دارد، روغنـی دارد، و پوسـته ای.  کامـل می دانـد  ماننـد یـک بـادام 
به مثابـه شـریعت، مغـز آن به مثابـه طریقـت، روغـن آن نیـز به مثابه حقیقت اسـت )آملـی، 1382، 23(.
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سـید حیـدر، اصـل و ریشـه ایـن نـگاه بـه دیـن را سـه گانه دیگـری می دانـد: »رسـالت _  نبـوت _ 
والیـت«. شـریعت، اقتضـای رسـالت، طریقـت، اقتضـای نبـوت و حقیقـت، اقتضـای والیـت اسـت، 
که از سـوی  زیرا رسـالت عبارت اسـت از تبلیغ احکام، سیاسـت، تأدیب به اخالق و تعلیم حکمت 
نبـوت رسـیده، و ایـن چیـزی جـز همان شـریعت نیسـت. نبـوت نیز اطالع بـر معرفت ذات حق، اسـماء 
کـه از سـوی والیـت آمـده تـا بـه صفاتـش متصـف و بـه اخالقـش متخلـق  و صفـات و احکامـش اسـت 
شـوند و ایـن چیـزی جـز همـان طریقـت نیسـت، و والیت نیز مشـاهده ذات و صفـات و افعال در مظاهر 
کمـاالت و مجالـی تعّینـات حضـرت حـق _  ازاًل و ابـدًا_ اسـت و این چیزی جز همان حقیقت نیسـت و 
کـه همان انسـان متصف به آن ها اسـت و یـا می توان  همـه این هـا بـه یـک حقیقـت واحـده برمی گردنـد 

کسـی ماننـد یکـی از رسـوالن اولوالعـزم )آملـی، 1384، 346-347(. گفـت، 
ایـن الگـوی دین شناسـی عرفانـی بـه ابعـاد مختلـف دیـن، نـگاه مرتبـه ای داشـته و آن را درقالـب 
گرچـه در دین شناسـی اسـمارت آنجـا  َابرالگـوی »ظاهـر  _ باطـن _ باطن الباطـن« قـرار می دهـد. ایـن امـر ا
گاهی خودنمایی می کند، اما نظم و نسـِق روشـنی ندارد.  کـه رابطـه بیـن ابعـاد دیـن را توضیح می دهد، 
که شـریعت،  که سـید حسـین نصر اذعان می کند، این نکته در دین شناسـی  از سـوی دیگر، همان گونه 
هماننـد طریقـت از ریشـه ای لغـوی به معنـای »راه و طریـق« مشـتق شـده اسـت، جالـب توجـه اسـت. 
کـه هـم قانـون الهـی یـا شـریعت و هم  کـه بـه خـدا منتهـی می شـود. ایـن موضـوع  »شـریعت، راهـی اسـت 
که بعد باطنی اسـالم اسـت، مبتنی بر نمادپردازی راه  یا سـفر هسـتند، اهمیت  طریق معنوی یا طریقت 
کل زندگـی، یـک سـفر اسـت؛ سـفر در بسـتر ایـن دنیـای فانـی به سـوی حضـرت  نمادیـن زیـادی دارد. 
گرفتـه شـده  کـه بـرای همـه انسـان ها درنظـر  حـق. شـریعت در قیـاس بـا طریقـت، راه عریض تـری اسـت 
کمـال انسـانی برسـند. امـا طریقـت راه باریک تـری اسـت بـرای  اسـت و همـه می تواننـد به کمـک آن بـه 
کـه قابلیـت و اشـتیاقی عمیـق بـرای نیـل بـه مقـام قداسـت و پارسـایی دارنـد و راهـی را  عـده اندکـی 
کامل اسـت« )نصر، 1383، 191-192(.  کامل حقیقت انسـان  که غایت آن، تحقق  جسـتجو می کنند 
کـه »تجسـِم عینـِی مشـیِت الهی« اسـت، ازیک سـو فراتـر از زندگی  از نظـر نصـر، شـریعت یـا قانـون الهـی 
خصوصـی، زندگـی اجتماعـی را نیـز دربـر داشـته و از سـوی دیگـر، مجموعـه ای از تعلیم ها و دسـتورهای 
کـه چگونـه در متـن زندگـی و در  کلـی نیسـت، بلکـه عینـی و واقعـی نیـز هسـت، یعنـی نشـان می دهـد 
که همـه جزئیات  کـرد. البتـه از نظـر نصـر، فهـِم ایـن معنـای شـریعت  همـه ابعـادش می تـوان آن را پیـاده 
گرچـه یـک  فـردی و اجتماعـی زندگـی را دربـر می گیـرد، بـرای یـک غربـی، دشـواری خاصـی دارد. ا
یهـودی به دلیـل آشـنایی و پیشـینه ذهنـی اش در مـورد قانـون یـا شـریعت تِلمـودی، می توانـد ایـن معنـا و 
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کنـد، امـا درعین حـال چنیـن فهمـی بـرای بسـیاری از مسـیحیان و بـه طریـق  مفهـوم از شـریعت را درک 
گرایش های مسـیحی، دشـوار به نظر می رسـد، زیرا در مسـیحیت، هیچ  اولی، سـکوالرهای دارای زمینه 
کلـی ماننـد  تمایـز روشـنی میـان شـریعت و طریقـت وجـود نـدارد، زیـرا مشـیِت الهـی در قالـب تعالیمـی 
کریـم بـودن بیـان شـده اسـت، نـه در قالـب احکام و قوانیـن مربوط به امور جزئـی و ملموس  بخشـنده و 
کـه در هـر دو  کلمـه »قانـون1«  کـه بایـد در عهـد جدیـد می آمـد )نصـر، 1383، 193-192(؛ ازهمیـن رو 
سـنت اسـالم و مسـیحیت از زبـان یونانـی برگرفتـه شـده اسـت، ایـن تفـاوت مفهـوم شـریعت در اسـالم 
کـه بـا  و مسـیحیت را هویـدا می کنـد. در سـنت اسـالم، قانـون همـواره چیـزی سـاخته بشـر بـوده اسـت 
شـریعت یـا قانـون الهام گرفتـه از سـوی خـدا متفـاوت اسـت، امـا ایـن واژه در مسـیحیت رونـد دیگـری 
کـه به عنـوان روشـی معنـوی فاقـد شـریعت خاصـی بـوده اسـت، می بایسـت  داشـته اسـت. مسـیحیت 
کـم شـدن دیـِن  قوانیـن رومـی را دریافـت می کـرد تـا تبدیـل بـه دیـِن یـک تمـدن شـود؛ ازهمیـن رو بـا حا
کـه  کـه »امـوری را  گفتـه مشـهور  مسـیحیت در غـرب، قانـون قیصـر رومـی جـذب آن شـد. بنابرایـن ایـن 
کـه قانـون الزم بـرای تمدن سـازی  مربـوط بـه قیصـر اسـت بـه قیصـر بسـپار« می توانـد این گونـه معنـا شـود 
مسـیحیت را از طریـق قیصـر به دسـت آور!. به هـر روی چـون ایـن قوانیـن در طریقـت معنـوی مسـیحیت 
کـم بـر جامعـه در تمـدن مسـیحی دارای همـان حرمـت و قداسـت تعالیم  ریشـه ای نداشـت، قوانیـِن حا
مسـیح نبود و این امر در سکوالریسـم و غیردینی شـدن غرب طی دوره رنسـانس نقش زیادی داشـت. 
به این ترتیـب، قانـون در غـرب مسـیحی از همـان آغـاز، امـری بشـری و فاقـد مرجعیـت و قداسـت وحـی 
بـود )نصـر، 1382، 194-193(. ایـن مسـئله در الگـوی اسـمارت هـم تـا حـدی قابل توضیـح اسـت. 
گنجانـده و به این ترتیـب، بعـد مهمـی از ابعاد  اسـمارت جنبه هـای قانونـی و اخالقـی را ذیـل یـک ُبعـد 
کـه قانـون در ادیـان مختلـف، متفـاوت  دیـن را مدنظـر قـرار داده اسـت. نکتـه قابل تأمـل ایـن اسـت 
کـه در غـرب مسـیحی،  تلقـی می شـود. در اسـالم، شـریعت می توانـد دربردارنـده همـه آن چیـزی باشـد 
که البته ُبعد اعتقادی و بعد اسـطوره ای آن در اسـالم، به آن قداسـت می بخشـد.  قانون تلقی می شـود 
درحالی کـه ابعـاد اعتقـادی  و اسـطوره ای »قانـون« در غـرِب مسـیحی، فاقـِد چنیـن قداسـتی هسـتند و یا 
کثـر در برخـی دسـتورهای اخالقـِی انـدک ماننـد محبـت و بخشـش، دارای قداسـت می باشـند.  حدا
کـردن جنبه هـای قانونـی و اخالقـی در الگـوی اسـمارت،  کـه یکجـا  ایـن نکتـه نیـز قابل تأمـل اسـت 
کـه جنبـه اخالقـی، چیـزی شـبیه دسـتورها و قوانین اسـت، حـال آنکه بعـد اخالقی  چنیـن القـا می کنـد 

می توانـد نه تنهـا دربـاره اعمـال، بلکـه ناظـر بـه صفـات و احـوال آدمیـان باشـد.

1. Canon
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نتیجه گیری

وش  ر بـا  و  میان رشـته ای  و  میان فرهنگـی  یخـی،  تار رهیافتـی  بـا  می کنـد  سـعی  اسـمارت 
قالـب  در  را  سـکوالر  و  دینـی  از  اعـم  جهان بینی هـا  مختلـف  ابعـاد  مقایسـه ای،  پدیدارشناسـِی 
وش، و الگـوی وی، او را قـادر می سـازد تـا بـا دسـت  کنـد. رهیافـت، ر یـک الگـوی جامـع، جمـع 
گهگاهـی بـه چگونگـی رابطـه ایـن  کنـد. وی  بـاز رفتـار دینـی و حتـی غیردینـی آدمیـان را تحلیـل 

می کنـد. اشـاره  خـود  الگـوی  در  ابعـاد 
گفـت، شـیوه های أنفسـی و حضـوری عرفانـی در عیـن  از نقطه نظـر دین شناسـی عرفانـی می تـوان 
توانایـی  ذهنـی،  پیش سـاخته  قالب هـای  و  تعصب هـا  از  دوری  بـرای  پدیدارشـناختی  فاصله گیـری 
در  همدلـی  ایـن  می دهـد.  قـرار  پژوهشـگر  دراختیـار  زیـادی  حقیقت گرایانـه   و  ذات گرایانـه  همدلـی 
پدیدارشناسـی غیِرعرفانـی از حـد یـک همدلـی ذهنـی فراتـر نرفتـه و درنهایـت در حـد یـک احسـاس 
سـطحی بـا پدیده هـا روبـه رو می شـود. شـباهت یابی پدیده هـا در ادیـان نیـز در حـد شـباهت خانوادگی 

باقـی خواهـد مانـد.
ابعـاد  گسـترده  مجموعـه  فاقـد  ظاهـر،  در  گرچـه  ا عرفانـی  دین شناسـی  الگـوی  دیگـر،  سـوی  از 
دین شناسـی اسـمارت اسـت، امـا به لحـاظ طولـی، به سـبب بهره گیـری از ابرالگـوی »ظاهـر _ باطـن _ 
وابـط مرتبـه ای و پلـه ای بین  کـه ر باطن الباطـن« الگـوی منسـجم و نظـم و نسـق داری را ارائـه می دهـد 
کـه  ابعـاد دیـن و رابطـه آن هـا بـا حقیقـت را روشـن می کنـد. همچنیـن ایـن الگـو توانایـی ایـن را دارد 
نشـان دهـد یـک عمـل ظاهـری و مناسـکی ماننـد نمـاز چگونـه می توانـد الیه هـای تودرتـوی باطنـی و 
عمیق تـری داشـته باشـد. در ایـن الگـو اقـوال، افعـال و حتـی صفـات و احـوال، هرکـدام ظاهـر، باطـن 
گرچـه بـا  کـه در الیه هـای طریقـت و حقیقـت دیـن معنـا می یابنـد. اسـمارت ا و باطن الباطنـی دارنـد 
کشـف شـباهت ها  بـا رهیافـت و شـیوه خـود به دنبـال  کالم و الهیـات سـنتی  گرفتـن از علـم  فاصلـه 
در ادیـان اسـت، امـا الگـوی وی نسـبت بـه الگـوی دین شناسـی عرفانـِی افـرادی ماننـد سـید حیـدر 
کثرت گـرا محسـوب می شـود؛ از ایـن رو وحدت انـگارِی الگـوِی دین شناسـِی عرفانـی آشـکار تر  آملـی، 
گوهـر دیـن، مشـاهده می شـود، امـا چنیـن امـری در الگوی اسـمارت  اسـت. در الگـوی عرفانـی، مغـز و 
دین شناسـی  الگـوی  بـر  اسـت،  کـرده  اشـاره  نصـر  کـه  همان گونـه  اسـت.  قابل مشـاهده  به سـختی 
در  دینـی،  سـنت های  درون  گرفتـن  قـرار  بـا  انسـان  واقـع  در اسـت.  کـم  حا »راه«  اسـتعاره  عرفانـی، 
و به سـوی مقصـد متعالـی دارنـد، قـرار می گیـرد. تاریـخ سـنت ها نیـز بسـتر  کـه ر »مسـیر« یـا مسـیرهایی 
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زمانـی ظهـور ایـن مسـیرها به سـوی آن مقصـد متعالـی اسـت. البتـه بیراهه هـا و به تعبیـری بدعت هـا نیـز 
در همیـن الگـو و بـا همیـن اسـتعاره قابل تحلیـل  هسـتند. دین پژوه نیـز چه بخواهد، چـه نخواهد، خود 
گاهـِی تاریخـی و فراتاریخی، فهم  کالمی با آ کـه البتـه می توانـد فراتـر از دیـدگاه  در همیـن مسـیر اسـت 

درسـتی از سـایر سـنت ها نیـز داشـته باشـد.
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Abstract
Ninian Smart, a distinguished contemporary pioneer of religious studies, moving 
away from traditional religious studies known as theology, considers his studies to be 
historical, comparative )in his favorite term cross-cultural(, interdisciplinary as well 
as phenomenological and empathic, and presents his model as an analytical one. His 
model offers seven interconnected dimensions for the religion: rituals, experimental, 
mythological, doctrinal and philosophical, ethical and legal, social and institutional, 
and material. On the other hand, mystical theology in comparison with the Smart’s 
view, through a model developed by Seyyed Haider Amoli )720 - after 787 H.(, offers a 
type of spiritual-subjective and intuitive way that creates a phenomenological distance 
– to stay away from presuppositions and prejudices – and has the ability to show 
essentialist empathy in religious studies. This empathy, in the modern non-mystical 
phenomenology, does not go beyond mere mental and emotional empathy. Although 
Smart’s model introduces pluralistic dimensions of religion, and is broader in the 
analysis of worldviews and religions, it is not able to deeply analyze dimensions of 
religion as compared with the mystical-unitary model. The shari’a-tarighat-haghighat 
mystical model in its tripartite structure involves the metaphor of »the way» while 
providing a deep relationship between the dimensions of religion; this metaphor has 
a symbolic importance for the analysis of religious traditions as the manifestations of 
trans-historical realities in a historical and temporal path.

Keywords:  Ninian Smart, modern religious studies, mystical religious studies, the 
dimensions of religion, historical-comparative studies, religious model.
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