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 مقدمه 

تر  مباحث موجود در حوزه عمومی ایران است. به طور مشخص، کم ترین ترین و زنده دین یکی از مهم

شود که درباره دین اظهار نظری ننموده باشد. تشکیل  های گوناگون علوم انسانی یافت می متفکری در حوزه

. است پرونده اینترنتی در این حوزه کوششی در جهت نشان دادن منابع اینترنتی موجود دینی در درون کشور

تصر در این باره به ما نشان می دهد که با وجود همهمه بسیار درباره دین در فضای روشنفکری و جستجوی مخ

شود. عالوه بر این  عمومی کشور هیچ گونه انسجام و پیوستگی در این مورد در فضای مجازی دیده نمی

اسی بسیار ، فقدان پژوهشهای دینی در حوزه جامعه شناسی و بیش از آن در حوزه انسان شن ضعف عمده

های غیرعلمی و  ی اجتماعی دین، دست نوشته چشمگیر است. بسیاری از منابع اینترنتی موجود در حوزه

 کاهد.  باشد و این خود از اهمیت آنها می ها می ایی ژورنالیست سلیقه

شناسی دین در حوزه نظری و روزمره تحت پوشش  در این پرونده تالش شده کارهای موجود در حوزه انسان

اند خود و آثارشان  شناسانی که به طور خاص در حوزه دین فعالیت داشته قرار گیرند. به نظر  بسیاری از انسان

به هیچ وجه مورد توجه شبکه های مجازی قرار نگرفته است. از این دست موارد می توان به ویکتور ترنر، 

نظری، در حوزه امر روزمره بسیاری های  ادموند لیچ و کرستن هاستراپ را  نام برد. عالوه بر محدودیت

های دینی، ادیان جدید و حوزه جنسیت و دین می پردازند با محدودیت  هایی که به طور خاص به اقلیت سایت

ها خودداری نماییم. ضمناً ما در  دهی به این سایت های امنیتی روبرو هستند و ما تالش نموده ایم از رفرنس

این مجموعه تالشی است در  ایم. ضروری از وبالگ ها استفاده ننموده تشکیل این پرونده جز در مواردی 

جهت ساماندهی به این وضعیت آشفته در حوزه دین. ما در این کار بنا بر گستردگی حوزه پیش رو، تالش 

 خواهیم نمود تمرکز خود را بر رویکردهای جامعه شناسانه و نیز مردم شناسانه دین جلب نماییم. 

 

 

 



 شناسی دینیانسان -1

دانش موجود در انسان شناسی دین بدون شک همچنان مدیون تک نگاریها و چهارچوب های نظری محققان 

پیشینی همچون سر ادوارد ایوان پریچارد، امیل دورکیم، ماری داگالس و کلیفورد گریتز است. اما چرخش 

شدن و ظهور مسائل و موضوعات  های پسامدرون و پسااستعماری، درهم فشردگی زمان و مکان در اثر جهانی

چندفرهنگی سبب نوعی بازاندیشی و سازماندهی مجدد شده است. آنچنانکه انسان شناسان معاصر دیگر به 

تعیین پارامترها و خاستگاه کلی دین در جوامع کوچک غیر بومی نمی پردازند و کار خود را بازنگری و 

ی فرهنگی و نمادین می دانند؛ جامعه ای که به همان میزان بررسی مجدد جامعه سکوالر مدرن به مثابه جامعه ا

انسان شناسی دین طی دهه گذشته )گرچه با تاخیر( مورد . که بر عقل مبتنی است به دین هم تکیه می کند

بازشناسی قرار گرفته واحیاء شده است. از طرفی، پیدایش متون جدید، حوزه های پژوهشی و گروه جدیدی 

غنای آن افزوده است. این گرایش جدید تا اندازه ای با اهمیت یافتن روزافزون دین در سطح از محققان نیز به 

جهان در ارتباط است، و نمی توان آن را صرفا نشانه ای از هویت و منبع پایداری در سطوح محلی، فرامحلی و 

عامل ها و تشکیالت دینی فراملی دانست. این مساله به نوبه خود نیاز بزرگ تری را برای متخصصان مطّلع از 

دانش امروز، خواه از سوی انسان شناسانی که در دین  .در شرایط و بافت های متغیر و متنوع پدید آورده است

تخصص دارند، هدایت شود و خواه سکان آن به دست اندیشمندان دینی باشد که نظریه و روش انسان 

آثار متقدم و تاثیرگذاری همچون جادوگر، جادو و شناختی را به خدمت می گیرند، از زمان نگارش متون و 

ایوانز پریچارد و صور ابتدایی حیات دینی، اثر  .( و دین نوئرها، اثر ای. ای1937غیبگویی در میان آزاندها)

( پیشترفت بسیاری کرده است. انسان شناسی دین جدید ریشه در سه عامل کلی دارد: 1912امیل دورکیم )

یافتن موضوع ) به عنوان مثال جابجایی افراد، تاثیر دین رسانه ای و عوامل بازار(؛ دوم نخست، طبیعت متغیر و 

بین رشته ای شدن هر چه بیشتر رشته های دانشگاهی؛ و سوم بینش های انتقادی برخاسته از مکتب 

بین پسااستعماری، پساساختارگرایی، و پساتجددگرایی. به طور خاص می توان گفت که تمایز مشخص پیشین 

پژوهش تجربی در خصوص فرهنگ ها، اقوام و مناطق خاص که به صورت میدانی و از طریق )قوم نگاری 

مشاهده مشارکتی انجام می گرفت( و بررسی نظری عام تر) انسان شناسی یا قوم شناسی(، در حال حاضر در 

نگی و تجربی را به اثر کلیفورد هاله ای از ابهام قرار گرفته است. برخی ادغام رویکردهای مقایسه ای، بین فره

 .گیرتز منسوب می کنند که تاثیر ساختار نوشته هایش پا فراتر از مرزهای انسان شناسی سنتی گذاشته است

 1393اسفند  21تاریخ بازدید:



 سایت انسان شناسی و فرهنگ
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 عبداهلل محمدی،/دینی شناسی مردم-2

پژوهانه جدید، شود، در تحقیقات دینداران نمودار میتوجه به واقعیت دین، آن گونه که در ذهن و رفتار دین

شناسی دین را پدید ای برخوردار است. شناخت دین در جوامع صنعتی مدرن، دانش جامعهاز جایگاه ویژه

 شناسی( دین انجامیده است.شناسی )انسانسنتی توسعه نیافته، به پیدایش علم مردمآورده و فهم دین در جوامع 

و یا باورها و عقاید دینی، اعمال، آداب، رسوم و شعائر  ـ موضوع تحقیق در هر دو رشته علمی مذکور، دین  

العه است؛ یعنی آنچه در ـ عینیت یافته و خارجیت یافته در اذهان و اعمال گروه و یا جامعه معین مورد مطدینی 

شود و نه آنچه توسط متکلمان، متألهان و مبلغان دینی عرف و فهم عمومی به عقاید و اعمال دینی نامیده می

گردد. بنابراین موضوع تحقیق از یک طرف خاص و جزیی به عنوان دین حق و ثابت، وحی مُنزل تلقی می

دین در جمهوری اسالمی ایران، دین در ژاپن معاصر و  است و به همین جهت دارای زمان و مکان است، مثالً

شود و از طرف دیگر، عاری نظایر آن که به سرزمین خاص و جامعه معین و عصر و دوره مشخصی محدود می

های اجتماعی ها و واقعیتاز هرگونه ارزش ویژه و خصوصیات متمایز برتر است، درست همانند سایر پدیده

های دینی شوند. برای فهم و شناختن چنین واقعیتاموری طبیعی و معمول قلمداد میکه برای جمع و جامعه، 

شود... این های علوم اجتماعی استفاده میهای کمی و کیفی رایج در سایر عرصهخاص و جزیی، از روش

امعه توسعه چه جامعه توسعه یافته و چه جها دینی را که در جمع نهادینه شده و به وسیله افراد جامعه ـ روش

شود، مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار ـ به طور مرتب در روز، شب، هفته، ماه و سال ممارست مینیافته 

های علوم اجتماعی است که در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی و همزمان شناسی یکی از شاخهانسان .دهندمی

دهد، از دهه ابۀ موجودی واحد مورد بررسی قرار میاین علم، که انسان را به مث شناسی ابداع شدبا جامعه

شناسی زیستی یا طبیعی به بررسی شصت قرن بیستم به این سو، با دو رویکرد متفاوت مطرح شد. انسان

http://anthropology.ir/node/14184
http://anthropology.ir/node/14184


شناسی دهد، ولی انسانپردازد و بُعد بیولوژیکی و زیستی او را مورد مطالعه قرار میسرنوشت زیستی انسان می

 .کندبه بررسی و شناخت انسان به مثابۀ یک موجود فرهنگی اقدام می فرهنگی یا اجتماعی،

شناسانی که به شناسی فرهنگی است. نخستین مردمهای انسانترین شاخهشناسی دینی یکی از قدیمیانسان

کردند که از موضوع دین پرداختند، فریزر و تایلر بودند که هر دو کمابیش یک خط تکاملی را ترسیم می

شناسی انسان رسیدپرستی و از آن به چند خداپرستی و سرانجام به تک خداپرستی میایی به شیءگرجان

-می    دهد که با آنچه خود مافوق طبیعی یا امر قدسیدینی، انسان را به مثابۀ موجودی مورد مطالعه قرار می

-زند. میدان انساننمادها می پندارد، وارد رابطه شده و از خالل این رابطه دست به ساختن و دگرگون نمودن

های بسیار گوناگونی از سحر و جادو گرفته تا اشکال سازمان یافته دینی را شامل شناسی دینی شامل حوزه

شناس را به نقش دین به عنوان بخش الینفک یک حوزه فرهنگی شناسی دینی، توجه انسانشود. انسانمی

شناسی به بخشد.  رهیافت مردمو هنر آن حوزه معنا میدارد؛ بخشی که به سنت، آثار مکتوب معطوف می

های عمیقی در فرهنگ غرب دارد. سلسلۀ النسب این امر را مند، ریشهدین، به عنوان یک حوزه یا رشته نظام

گرایی اجتماعی و شناس یونانی و اخالف رومی آنها پی گرفت. تکاملتوان به روشنی تا آثار مورخان قوممی

 شناختی دین، نقش مهمی بازی کرده است. های مردمزدهم در نظریهزیستی قرن نو

شناس انگلیسی که یکی از نخستین محققاتی بود که مفاهیم تکاملی م( قوم1917 -1832ادوارد برنت تیلور )  

شود. آوازه تیلور به خاطر نظریه شناختی شمرده میپژوهی مردمپژوهی بکار برد، مؤسس دینرا در دین

جانمندانگاری اوست؛ به اعتقاد او مرحله اولیه دین عبارت بوده است از اعتقاد به ارواحی که نه فقط در وجود 

ها، بلکه در همه ترکیبات موجودات زنده و اشیاء حضور دارند. از میان کسانی که به طور مستقیم تحت انسان

م( و دیگری ادیب و محقق 1943-1866شناس انگلیسی ر.ر.مارت )تأثیر تیلور قرار گرفتند، یکی مردم

ای پیش از م( بود. مارت فراتر از استاد خود رفت و مرحله1912-1844اسکاتلندی آندرو لنگ )

شناختی داشت، های مردمجانمندانگاری برای دین مطرح کرد. انگلیسی دیگری که تأثیری عظیم بر نظریه

های سامی بود که از محقق مطالعات مربوط به زبان م( پژوهنده عهد عتیق و1894-1846و.رابرتسون اسمیت )

پردازان پیشین فاصله گرفت. او مفهوم توتمیسم را مطرح کرد که عبارت های فردگرایانه و عقلی نظریهگرایش



های باستان، بود از پیوند بین یک گروه اجتماعی و یک نوع آلی و ارگانیک؛ او بر آن بود که در میان سامی

 کند.یوان مقدس قبیله، بین اعضای قبیله پیوند برقرار میقربانی کردن ح

شناس متنفذ فرانسوی، با مطالعه یک قبیله بدوی استرالیایی به تبعیت از م( جامعه1917-1858امیل دورکیم )  

ترین شکل حیات اسمیت بر خصلت اجتماعی دین و توتمیسم یعنی آیین دینی قبیله بدوی به عنوان ابتدایی

د نمود. از نظر او، دین ذاتاً یک واقعیت اجتماعی است، و امر اجتماعی فراتر از امر روانی)به معنای دینی تأکی

م(، 1889-1831توان مین.م.فوستل دو کوالنژ )شناسان فرانسوی میاصالت فردی آن( است. از دیگر مردم

 م( و ... را نام برد.1892-1823م(، ارنست رنان )1939-1857لوسین لوی برول )

م( با عرضه اثر عظیمش شاخه زرین مشهورترین اثر را در زمینه دین 1941-1854جیمز جورج فریزر )  

های مختلف فکری و فرهنگی تأثیر نهاد. او در این اثر به مقایسه میان دین، جادو تطبیقی ارائه کرد که بر حوزه

 و مراحل تکوین و تکامل دین پرداخت.

های انگلیسی و مقابل نظرگاه عمدتاً تکاملی مکتب« تاریخیـفرهنگی»مکتب یا « گرافیضان»مکتب آلمانی 

های فرهنگی در مناطق مختلف، ناشی از نشأت گرفتن از یک فرانسوی بود و قائل به این بود که شباهت

شود. از میان ها در روزگاران پیشین مربوط میسرچشمه واحد است که در نهایت به مهاجرت و سایر تماس

م( را 1954-1868م( و ویلهلم اشمیت1914-1844توان فریدریش فراتزل )گراهای بزرگ آلمانی میانفیض

 که طرفدار نظریه توحید ابتدایی بود، نام برد.

آلمانی با تحقیقات عملی منضبط و دقیق و تربیت ـشناس آمریکایی( مردم1942-1858فرانتس بوآس

های کلی شناختی نهاد. او در مجموع، تعمیممطالعات مردم شاگردانی برجسته، تأثیری عظیم بر پیشرفت

کرد و بر آن بود که هر فرهنگی را باید در چارچوب خودش گسترده در باب فرهنگ و دین بدوی را رد می

ـ باید به مثابه عنصری در یک اعم از اقتصادی، هنری، دینی، جادویی و غیرهـمالحظه کرد و هر فقره فرهنگی 

شناسی، در زمره مکتب ه ملحوظ شود، و بر اثر همین تأکید است که بوآس را در حوزه مردمکل یکپارچ

 آورند.کارکردگرایی به شمار می

شناس لهستانی برونیسالو از دیگر طرفداران مشاهده دست اول و عضو مکتب کارکردگرایی، مردم  

باشند. اهمیت م( می1955-1881اونشناس انگلیسی، ا.ر.رادکلیف برم( و مردم1942-1884) مالینوفسکی



-مردم    هایمالینوفسکی تنها در این نیست که منادی مشاهده فعاالنه به عنوان یک روش کلیدی در پژوهش

ـ نیز نهفته یعنی جادو، علم و دیناش براساس مثلث معروف فریزری ـهای نظریشناختی بود، بلکه در تعمیم

شناختی است. او یکی از های مردمخاطر خدمات مهمش به روش و نظریه بود. و اما رادکلیف براون اغلب به

. بود یا نمادین شناسانهو تفسیر نشانه گراییهای اواخر قرن بیستم نظیر ساختگامان برجسته رهیافتپیش

به هایشان کند که اندیشمندان این رشته و نظرگاهشناسی دین، این نکته را آشکار مینگاهی به تاریخ مردم

اند، عبارتند از: شوند؛ این مکاتب که به ترتیب زمانی پای به عرصه وجود نهادهمکاتب متعددی تقسیم می

 ،شکنیساخت، گراییگرایی، فراساختساخت، کارکردگراییـگرایی، کارکردگرایی، ساختتکامل

 و.... مدرنیسمپست ، فمینیسم

 اسفند 21تاریخ بازدید: 

 ر)ع(پژوهشکده امام محمد باق
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ایی مردم شناختی پیرامون دینداری/موریس برایان/ ترجمه: سید حسین شرف الدین و  مطالعه-3

 محمد فوالدی

متفکران، مجذوب سؤاالت مربوط به خاستگاه دین شده بودند. آنان با اشتیاق سؤاالتی  حدود یک قرن پیش،

از قبیل این که چگونه مردم به خدایان معتقد شدند، و این که آیا قبیله ای از قبایل ابتدایی می توان یافت که 

 Sir) ر سموئل بیکِرفاقد هرگونه اعتقاد دینی باشد، را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. در واقع، سِ

Samuel Baker) را هدایت می کرد، ادعا « انجمن قوم شناسی»هنگامی که  1866، محقق شهیر، در سال

نمود که مردم حاشیه رود نیل یعنی همان مردمی که ایوانز پریچارد بعدها تک نگاری های کالسیک خود را 

مردم حاشیه رود نیل بدون استثنا ». وی می نویسد: درباره ایشان منتشر ساخت، فاقد هرگونه اعتقاد دینی هستند

فاقد اعتقاد به یک موجود متعالی اند، در میان آنان هیچ شکلی از عبادت یا بت پرستی یافت نمی شود و 

در مواجهه با این قبیل تصورات »ت. و خرافه پرستی نیز روشن نگشته استاریکی اذهانشان، حتی در پرت

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40882
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=40882


ن عصر ویکتوریا چنین نقش مترقیانه ای در تاریخ اندیشه اجتماعی بازی کرده نادرست بود که مردم شناسا

 «.اند

سؤاالت برجسته ای که متفکران ویکتوریایی راجع به خاستگاه دین مطرح ساختند و نیز چارچوب تکاملی ای 

شناسان و  که آنان مشکالت فکری شان را در قالب آن جای می دادند، تا مدت زیاد از ایجاد عالقه در مردم

هدایت ایشان مانع شد؛ با این وجود، موضع طبیعت گرایانه و انتقادی ایشان نسبت به دین استمرار یافته و در 

نهایت به بار نشست. آنچه جالب توجه است این که طراحان این قبیل سؤاالت، خصوصا تایلور، اسپنسر و 

ه تأثیر ماندگاری نیز بر فرهنگ غرب به ویژه علوم دورکیم، نه تنها از باالترین توان فکری برخوردار بودند ک

 .اجتماعی بر جای نهاده اند

( در بازخوانی قابل توجه آثار این مردم شناسان اولیه، خاطر نشان می سازد که در یک 1965ایوانز پریچارد )

ای  مقایسه نگاه اجمالی و تقریبا با یکی دو مورد استثنا، می توان گفت: همه کسانی که در زمینه ادیان

مؤثرترین آثار علمی را خلق کرده اند، الادری یا ملحد بوده اند. چنین متفکرانی که از عقل گرایی قرن 

پنداشتند. وی همچنین می  سایر ادیان یعنی ادیان موهوم نمیتر از ررا معتب« ابتدایی»ثر بودند، دین هیجدهم متأ

را جست وجو می کرده و یافته اند که به زعم آن ها می  اولیه در ادیان ابتدایی سالحی»نویسد: این محققان 

تواند به عنوان یک سمِّ مهلک بر علیه مسیحیت بکار گرفته شود. اگر دین ابتدایی به عنوان یک انحراف 

فکری و سراب ناشی از فشارهای عاطفی یا کارکرد اجتماعی تبیین شود، در آن صورت حتی ادیان بزرگ تر 

عقاید دینی از نظر »وی در ادامه می نویسد: «. مین شیوه به طور ضمنی توضیح و تفسیر نمودرا نیز می توان به ه

این مردم شناسان عقایدی پوچ و غیر منطقی است و این نگرش اکثر مردم شناسان دیروز و امروز بوده است. 

ه شناختی عرضه شده اما برخی از تبیین های این ]عقاید[ پوچ، که در چارچوب مفاهیم روان شناختی یا جامع

 .اند، ضروری به نظر می رسند

 1393اسفند  21تاریخ بازدید:
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 تیلور و جرج فریزر نظریه جان باوری درباره دین-4

نظریه جان باوری ادوارد تیلور و جیمز فریزر به عنوان اولین تالشهای انسان شناسی برای تبیین منشأ و جایگاه 

ام ارائه شد. طبق این نظریه بشر در طول تاریخ یک روند تکاملی را در باب  19دین در زندگی بشر در قرن 

دین طی کرده است که از اعتقاد به ارواح فردی کوچک و جزئی مرتبط با اشیاء و پدیده ها آغاز می شود، 

ل می با تفکیک ارواح از اشیاء و هویت یافتن آنها به عنوان الهه ها پیش می رود، سلسله مراتب خدایان شک

گیرد و در نهایت یک خدا در صدر گروه خدایان قرار می گیرد و جان باوری به عالی ترین شکل خود می 

رسد که همان توحید است. طبق این نظریه دین صرفاً برای تبیین جهان طبیعی ایجاد شده است و اکنون که 

ار گذاشته شود. در این مقاله ابتدا علم این وظیفه را به صورت عقالنی تری بر عهده گرفته است، دین باید کن

زمینه های رشد نظریه جان باوری را مرور می کنیم، سپس نظریات تیلور و فریزر را پیرامون دین شرح می 

دهیم و به نقدهای وارد بر این نظریات اشاره می کنیم. در نهایت نظر اسالم درباره نظریه جان باوری را ارائه 

 .می کنیم

 1393سفند ا 21تاریخ بازدید:
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 ایی)لوسین لویی برول(/یداهلل موقن زیر سقف کوتاه ذهنیت اسطوره-5

بیند، یعنی این نوع ذهنیت  های جادویی و غیبی می ای، نیرو ای یا ابتدایی در پس هر حادثه ذهنیت اسطوره

گوید که  برول می-تواند بشناسد. لوی جهان، چه جهان فیزیکی و چه جهان انسانی، را جز از این طریق نمی

بیند،  ای را دست اندرکار می فیهمنطقی دارد، همه جا نیروهای جادویی و خ-ذهنیت ابتدایی که سرشتی پیش

آیند اما ذهنیت شبه عرفانی وجود آنها را کامال  گرچه این نیروها و یا این نوع موجودات به حواس درنمی

تنها تمایزی قائل نیست بلکه امور ذهنی و وهمی  داند. این نوع ذهنیت میان امور ذهنی و عینی نه واقعی می

توان گفت که ذهن شبه عرفانی، ذهنی  کند. می در تجربه عرفانی خود حس میترند؛ زیرا آنها را  برایش واقعی

http://dinpajoohi.persiangig.com/document/animism.htm


-برد سرشتی عرفانی و پیش است که هنوز سکوالر نشده است. اصل اینمهانی که ذهنیت ابتدایی به کار می

منطقی دارد نه سرشتی منطقی و علمی. مثال برای بعضی قبایل سرخپوست گیاه مقدس هی کولی با غله و با 

اینهمان است. یکی بودن گوزن، غله و گیاه هی کولی، یکی بودن شبه عرفانی است، این اینهمانی،  گوزن

انتزاعی که در اینجا صورت گرفته انتزاعی  .منطقی است-اینهمانی منطقی نیست بلکه اینهمانی جادویی و پیش

نیز تعمیمی منطقی و علمی دهد  منطقی است. تعمیمی که ذهنیت ابتدایی می-منطقی نیست بلکه انتزاعی پیش 

 .گیری ذهنیت علمی است گیری ذهنیت ابتدایی متفاوت با سمت نیست بلکه تعمیمی جادویی است. سمت

 1393اسفند  21تاریخ بازدید:
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 باید اشترواس خواند./دیهیمی، خشایارچرا -6

های میانه به ویژه فلسفه اسالمی و یهودی را نزد لوئی ماسینیون و  ( فلسفه سده1889-1973لئو اشتراوس )

های  ( که در آن بحث1935« )فلسفه و شریعت»آندره زیگفرید آموخت و در این زمینه اثری نوشت با عنوان 

  .رشد نگاشته است سینا و ابن یمون، فارابی، بوعلیم مفصلی پیرامون فلسفه سیاسی ابن

های بدیعی  شناسی اشتراوس به این فیلسوفان جدید و منحصر به فرد است و نظر به امکان نوع رهیافت و روش

یی  تواند زمینه آشنایی با متدولوژی اشتراوس می .دارد که تاکنون در فلسفه اسالمی مغفول واقع شده است

های ضمنی و  ها یا به تعبیر او داللت تفسیری نو از فلسفه اسالمی، تفسیری مبتنی بر ناگفتهفراهم سازد برای 

آشنا در زمینه  های فیلسوفان اسالمی. متن حاضر سخنرانی خشایار دیهیمی، مترجم و نویسنده نام تلویحی اندیشه

 .ایراد شده استشناسی اشتراوس است که در موسسه پرسش  فلسفه سیاسی و ادبیات، در زمینه روش

 1393اسفند  21تاریخ بازدید:

 وب سایت فرارو:

fararu.com/fa/news/121479 

http://www.mehrnameh.ir/article/1042/


 

 بررسی نظری ویکتور ترنر در باب زیارت-7

ها و مناسک دینی را مورد مطالعه قرار  های دینی،آیین ها و کنش شناسان دین برای شناختِ تجربه انسان

شناسی دین است. یکی از  مشهورترین پژوهشگران عرصه انسان دهند. در این میان، ویکتور ترنر یکی از می

شناسی بر روی  مهمترین اقدامات وی توانایی وی در بدست آوردن ابزار الزم جهت انجام مطالعات انسان

های پیچیده مانند زیارت است.اکنون این پژوهش درصدد إرائه تصویری روشن از تحلیل ویکتور ترنر  آیین

، فهم معانی و نیز دسته بندی و جایگاه این مفهوم در قلمرو رفتارهای دینی و فرهنگی در باب آیین زیارت

است. همین طور بررسی مفاهیم ابزاری ترنر و نیز چگونگی پیاده سازی این مفاهیم در تحلیل آیین زیارت 

 باشد. هدف این تحقیق می

داند، فرآیندی بودن  آستانگی و پیوست میویکتور ترنر با الهام از ون جنپ آیین را شامل سه مرحله جدایی، 

واره، ساختار و ضدساختار، پویایی فرهنگی و   یک آیین از درون و نیزمفاهیم کلیدی آستانگی، جماعت

های  شناسی دین، از مطالعه آیین اجتماعی ابزار الزم ویکتور ترنر جهت انجام یک جهش بزرگ در انسان

تردر ادیان امروزی هستند. در فصل اوّل به بیان کلّیات مسئله  های پیچیده نابتدایی در قبایل ابتدایی به سوی آیی

های  پرداخته و درفصل دوّم سعی در ایضاح مفاهیم آیین و زیارتو نیز رویکردها به مطالعه زیارت و گونه بندی

ها  ل آیینآن و همچنین بیان سیر زندگی واندیشه ترنر شده است. در فصل سوّم بیشتر بر روش ترنر درتحلی

واره در اندیشه ترنر بررسیشود. در   تکیه شده است در این فصل سعی شده مفاهیم نماد، آستانگی و جماعت

فصل چهارم به بررسی ابعاد تحلیل ترنر در باب آیین زیارت پرداخته شده تا بدین ترتیب بتوان در عمل نیز از 

 یجه گیری اختصاص دارد.روش تحلیلی ترنر تصویری بدست آید. فصل پنجم نیز به نت

 1393اسفند  21تاریخ بازدید:

 وب سایت دانشگاه ادیان و مذاب
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 /فیروزی، جوادانسان شناسی دین و نمادهای قدسی در اندیشه کلیفورد گیرتس-8

 ابتدایی است . پژوهش درباره دینی، مبحث ادیان مطالعاتدر   ترین مباحث یکی از بنیادی

 ادیان ابتدایی از سده نوزدهم آغاز شد . رشته ای که مطالعه در این زمینه را عهده دارشد

 «شناسی  انسان» و سپس « انسان شناسی دین » نام گرفت .این رشته به تدریج از مسئله 

 «خاستگاه » ه مطالعه فرهنگ جوامع روی فراتر رفت و برای شناخت دین و ریشه های آن ب

 دهند شناختن آورد و ازآنجا که نمادها مهم ترین اجزاء فرهنگ هر جامعه را تشکیل می

 ترین دغدغه این ودین آن جامعه دانست . مهم نمادهای هر جامعه را الزمه شناخت فرهنگ

 چیست و دین را مقاله پاسخ گفتن به این پرسش است که انسان شناسی نمادین و تفسیری

 های کلیفورد گیرتس کند. محدوده این پژوهش هم اندیشه چگونه تعریف و ارزیابی می

 است. او که از برج سته ترین صاحب نظران این رشته است دین را به صورت میدانی، در دو

 سرزمین متفاوت مطالعه کرده است : مراکش و اندونزی و در مهم ترین کتاب خود که درباره

 ها نوشته به تفسیر نمادهای دینی این دو جامعه می پردازد و معتقد است که از فرهنگ تفسیر

 و مناسک دینی می توان به شناخت دین آن جامعه نایل آمد. گفتار حاضر،  خالل نمادها

 ه.پژوهشی است در آراء گیرتس و دیدگاه او در این بار

 1393اسفند  21تاریخ بازدید:

 ادیانوب سایت پژوهشنامه 
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 آیین و آستانگی به روایت ویکتور ترنر/مهرداد غالمی-9

بار به معنای آستانه گرفته شده است، برای اولین  limen ، واژه ای که از ریشه(liminality) آستانگی

توسط آرنولد ون ژنپ فرانسوی به منظور توصیف مرحله میانی آیین های گذار در کتابش آیینهای گذار به 

 .کار رفت. ویکتور ترنر این مفهوم را از ون ژنپ به عاریت گرفت و نظریه آیین خود را بر آن پایه نهاد

http://jrs.srbiau.ac.ir/article_4431_909.html


د چرا که او آیین را شق مکمل جامعه تعریف برای فهم نظریه ترنر ابتدا باید با تلقی او از مفهوم جامعه آشنا ش 

و بی  (cosmos)و صورت بندی میکند. او جامعه را به مثابه فرآیندی دیالکتیکی می بیند که در طی آن نظم

مدام جایگزین هم می شوند. مراد ترنر از نظم همان ساختار پایگانی، هنجار محور و نهاد مند  (chaos)نظمی

ه با اجرای آیین و در طول آن به ضدساختاری بی ریخت و بی نهاد تبدیل جامعه در حالت عادی است ک

میشود. ساختار دوره ای طوالنی است و ضدساختار بسیار زودگذر است و به عقیده ترنر جایگزینی مداوم این 

ترنر همچون برخی انسان شناسان بزرگ نظیر دورکیم، لوی اشتراس،   دو ضامن بقا و همبستگی جامعه است.

 .بوردیو بر نقش کنترل کننده، پایدار کننده و تعرض زدای آیین تاکید می ورزدو 

 1393اسفند  22تاریخ بازدید:

 وب سایت انسان شناسی و فرهنگ
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 امرقدسی و امر بشری-11

دین زاده شد. در نظر متفکران بعد از دوره  (anthropology) شناسی انسانسان چیزی به اسم  دینب

شد. از  ها در شکل متکثرشان، بود که موضوع عمده االهیات محسوب می روشنگری، این نه ایمان، بلکه ایمان

جنس رابطه ها و مناسک باستانی، از  های اعتقادی یکتاپرستانه با اسطوره روشنگری، رابطه نظام نظر متفکران پسا

المثل هم در  نوع نیاز عاطفی بودند که فی علم با خرافه یا منطق با جادو نبود. به بیان بهتر، آنها تبلورات یک

های عهد باستان و هم در اوپانیشادهای آیین هندو تجلی یافت. این مسئله موجب شد تا  ها و آیین اسطوره

های ممتاز و متمایز روان بشری توصیف کند.  عالیتکسی چون گئورگ کروزر اسطوره را به مثابه یکی از ف

گر روی  ای مبهم و نامعلوم پیش از ظهور بشر محاسبه کند که در دوره یک اسطوره چیزی را توصیف نمی

های علی جهان ما را  دهد. اسطوره خاستگاه کند که همواره و کرارا روی می داده، بلکه چیزی را توصیف می

 .کند یت و داللت معنوی دائمی آن را تکرار میکند، بلکه اهم تبیین نمی

 1393اسفند  21تاریخ بازدید:
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 نقد اندیشه دین شناسان درباره مقدس و نامقدس-11

مارسل موس در انتقاد از دایى خود، دورکیم، به عدم جامعیت تعریف او اشاره مى کند. او معتقد است تقدس 

به این معنا که شامل ادیان غیرسامى نمى گردد. موس با توجه به تحقیقات  ;نسبى است و بعد فرافرهنگى ندارد

دنیوى( کار )نبه هاى مقدس و نامقدس مارسل گرایانه مى گوید: در ادیان چینى، تمییز قطعى بین چیزها، ج

را، که یک نیروى بى شکل و ماوراى طبیعى بسیار « مانا»بسیار مشکلى است. او همانند اسالفش، مفهوم 

گسترده است، ترجیح مى دهد. با وجود این، او در تبیین و تکمیل عقاید دورکیم سهم داشته است و از مراسم 

ه از طریق وساطت یک قربانى، دنیاى مقدس را با دنیاى غیر مقدس قربانى به عنوان عملى یاد مى کند ک

 .مرتبط مى سازد

 1393اسفند  21تاریخ بازدید:

 وب سایت طهور دانش:

http://www.tahoordanesh.com/pageprint.php?pid=11934 

 /قاسمی، مریماکی و ناپاکی از دیدگاه مری داگالسبررسی مفهوم پ-12

 
نظمی و پاکی نماد نظم در سیستم محسوب  کند، ناپاکی به منزلۀ نماد بی در مباحثی که داگالس مطرح می

گر حضور یک  یک اتفاق جدا شده و واحد نیست. وجود ناپاکی بیان …ناپاکی »شوند. به نظر داگالس،  می

 .نظمی است شود که سرمنشای بی ناپاکی به عنوان یک ابهام در مرز مقوالت درک می«. سیستم است

گردند و در یک فرهنگ به منزلۀ ناپاکی  آور تلقی می ناپاکی در قوم لیل: )هاما( تمام کثافات بدنی، امور شرم

بنابراین ناپاکی یک رویداد یگانه و مجزا نیست. (. 95:1389مور،)شود  گی یک رفتار محسوب می و ناشایسته

یافته از  بندی سازمان هرجا نا پاکی وجود داشته باشد، نظامی نیز وجود دارد. ناپاکی برآیند ضمنی یک طبقه

 .مواد است

یابیم که نوع بر خوردهایی که متصور  در می آزماییم، گونه که اعتقادات مربوط به ناپاکی را می بنابراین همان

گی اجتماعی رابطه  تر در آن اعتقادات با زنده شود خطرناک است، بار نمادین دارند. اما در سطحی جالب می

http://www.bashgah.net/fa/content/show/24479
http://www.bashgah.net/fa/content/show/24479
http://www.tahoordanesh.com/pageprint.php?pid=11934
http://www.tahoordanesh.com/pageprint.php?pid=11934


های اشتباه، با  اساس، دلیل های بی ها ممکن است به وسیلۀ ابهام نظمی بی(. 116:1384کنند)یوسفی زاده، پیدا می

چیزی، یا با برچسپ خطر زدن در یک الگوی واحد به وجود آیند. داگالس با استفاده از دو اجتناب کردن از 

گی و دیگری به مثابۀ ناپاکی یا  اند و یکی به منزلۀ پاکی یا شایسته اصطالح بوهونی و هاما که نقطۀ مقابل هم

پردازد.  می بندی نمادهای پاکی و ناپاکی در یک فرهنگ شوند، به طبقه عمل ناشایست محسوب می

شود که دربرگیرندۀ شرم و عفت است و  به قواعد متداول و مرسومِ مربوط به پاکدامنی گفته می[ 1بوهونی]

گی تخلف کردن از نظم است و  کنیم، به خاطر ترسِ ما نیست. در واقع آلوده ها پرهیز می گی اگر ما از آلوده

ازمان دادن محیطی است، فروتنی است. رفع آن، یک حرکت منفی نیست، اما یک تالش مثبت برای س

های  ناپاکی[ 2گیرد. در مقابل، هاما] بوهونی همۀ مراتب روابط خویشاوندی و کارکردهای شخصی را در برمی

گویند توهین شدن به یک مرد،  ها می یی آور و ننگین است و متضاد بوهونی است. له له بدنی را گویند که شرم

اوست. این مثالی از یک هاماست. اجتناب از هاما به جسدها، خون، مدفوع، شبیه کثافت مالیدن به صورتِ 

یابد. به عنوان مثال، قوم له له از خوردن شیر و تخم مرغ  کرم، لباس مستعمل و مقاربت جنسی تعمیم می

 شوند که شیر و تخم مرغ تولیدات بدنی هستند و در نتیجه هاما محسوب می ترسند، به خاطر این می

 1393اسفند  21ازدید:تاریخ ب

 برگرفته از وب سایت ماندگار
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 به سوی تبارشناسی دین/اسد، طالل-13

هاى بسیار متفاوتى متداعى و      در واقع با حکومت -یعنى جدایى حکومت و دین _برداشت ما از سکوالریسم 

کنیم هر سه لیبرال، دموکراتیک و  منطبق شده است. بگذارید مثالى بزنم درباره سه کشورى که فکر می

البته به طور خیلى کلى و  -فرانسه، بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا. آنچه که در فرانسه داریم :سکوالر هستند

داریم و یک  مذهب رسمی یک دولت سکوالر و یک ملت سکوالر است. در انگلستان ما یک -الگووار

جامعه بسیار سکوالر. در آمریکا یک جامعه بسیار مذهبى داریم و یک دولت سکوالر. بنابراین مذاکره و 

شود. درک و برداشت مردم هم در این سه جامعه و  هاى متفاوتى نمایان می     مقابله دین و حکومت به شکل

هاى متفاوتى نسبت به آنچه که تجاوز به حریم      کشور مدرن باهم متفاوت است. همچنین مردم واکنش

http://www.mandegardaily.com/


توان در قضیه  مثالً این تفاوت در درک و برداشت مردم را می .دهند شود از خود نشان می تلقى می« سکوالر»

ها نسبت به حجاب دختران      حجاب در فرانسه مشاهده کرد. اتفاقاً جالب است که در فرانسه سکوالریست

لتى اعتراض دارند ولى کاله پسران یهودى برایشان مهم نیست. خب چه چیزى باعث مسلمان در مدارس دو

به عنوان تجاوز به قواعد سیاست سکوالر محسوب شود ولى کاله پسران یهودى  شود که حجاب اسالمی می

نه؟ منظور من البته قضیه تبعیض نیست بلکه منظورم این است که حتى در یک جامعه سکوالرهم مردم 

کنند. یا  هاى متفاوتى ارزیابى می     را به شیوه  در حیطه عمومی« نمادهاى دینى»اهمیت سیاسى حضور  سکوالر

شود که  مثالً در آمریکا قوانین به وضوح حاکى از جدایى حکومت و دین هستند ولى این مانع از آن نمی

ست گرا قلب دولت بوش را دانیم که مسیحیت را در رژیم فعلى روى ندهد. همه می« غیرسکوالر»مداخالت 

ها در آمریکا است و جنگ با      دهد. مسیحیت راست گرا در واقع متحد ضدیهودى صهیونیست تشکیل می

حمایت « سکوالر»از جنگى « دینى»آنها به دالیل  .عراق براى اینها به مثابه جنگ خیر و شر در قیامت است

گویم )هرچند البته که من از آنها منزجرم( بلکه  یحى نمیکنند. البته من اینها را در انزجار از راست مس می

 .هاى دینى انطباق دهد     تواند خود را با چنین سیاست منظورم این است که حتى یک حکومت سکوالر هم می

 1393اسفند  23تاریخ بازدید:
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الخصوص  گذرد. علی علوم اجتماعی یکی از علوم جدید در ایران است که کمتر از پنجاه سال از عمر آن می

شناسی دین یکی از اولین  شناسی دید خاصی نسبت به مسائل اجتماعی و مسائل دینی دارد. شاید جامعه جامعه

های زندگی  ی مسائل و بخش مهشناسی به وجود آمده است. اینکه دین در ه هایی باشد که در جامعه گرایش

های  شناسان بسیار مهم است. در قرن هجدهم روشنگران و گروه انسان حضور دارد، از دیدگاه جامعه

های  کردند. بنابراین بحث های دیگری وجود داشتند که وجود دین را نفی می گراها و چهره ماتریالیستی، علم

اروپایی رایج بود و لذا این مسأله بسیار مهم بود که های دانشگاهی و کشورهای  ماتریالیستی در محیط

شناسی مطرح  ی دین را در جامعه شناسان کالسیک مثل دورکیم و وبر مسأله شناسان خصوصاً جامعه جامعه

http://www.islahweb.org/node/3365
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بودند. از نظر دورکیم دین کارکرد مثبت و ضروری در   کنند. آنها به دنبال نقش و کارکرد دین در جامعه

مردم شناسان به وجود ماند.  ی طوالنی باقی نمی یک دورهکارکرد مثبت نداشت طی  جامعه دارد؛ چون اگر

دین حتی در جوامع ابتدای معتقد بودند. شناخت جامعه بدون شناخت دین میسر نیست و بالعکس. دین در 

نی خورد. دی اعتقادات، باورها و ابعاد زندگی مردم حضور دارد. دین حتی در جوامع صنعتی هم به چشم می

ماندگی آن جامعه خواهد شد. البته ادیان مختلف  کند موجب عقب که در جامعه نفی کار و تالش می

های مختلف اعالم  های مختلف دارند و ادیان مرتباً تجدید حیات کرده و حضور خود را در زمینه دیدگاه

کردند که جامعه به  فکر میساله، دین راکد شد و همه 21ی  اند. در زمان رضاشاه در ایران در یک دوره کرده

 1321شاه در شهریور  سمت سکوالریسم رفته و این وضعیت برگشت ناپذیر است. ولی به محض اینکه رضا

جایگاه دین یک جایگاه تاریخی است. در کشورهای اروپایی هم از شود.  کند دین دوباره زنده می می سقوط

شود. ولی ظهور پروتستانتیسم یک نوع تجدد حیات  فرما می نگرشی غیردینی و ضدمذهبی حکم 16و  15قرن 

یابد. پروتستانتیسم  های مختلف در کار و صنعت و علم و ... تجلی می در دین بود. پروتستانتیسم با ایدئولوژی

ی تراکم سرمایه را به  شود و زمینه های پروتستانی موجب رشد کار و صنعت می گوید که چگونه آموزه می

های مذهبی سراسر اروپا را  آورد. ولی بعد از این دوره، دوباره جنگ رف کم فراهم میدلیل کار زیاد و مص

رود.  شوند و مذهب هم به دلیل این کشتارها زیر سؤال می های زیادی کشته می گیرد و پروتستان فرا می

دا روند که دین را از سیاست ج گیرند، به سمتی می های بعدی که بر مبنای دموکراسی شکل می دولت

کنند. در بعضی جوامع مثل آمریکا که مذاهب مختلفی وجود داشت یک نوع نزاع و اختالف نظر بر سر  می

شدن دین خاصی وجود داشت که راه حل نهایی آن شد که در قانون اساسی هیچ دین رسمی خاصی  رسمی

گذاشت.   ی سیاست تاثیر میی ادیان حق فعالیت داشته باشند، که این امر خواه ناخواه بر رو اعالم نشود و همه

های رسمی دینی نبودند با این حال  در جوامع اسالمی دین در قوانین اساسی مستقیما وجود داشت ولی دولت

یکی شدن دین و سیاست ممکن است مشکالت زیادی کردند.  قادات دینی خود را حفظ میمردم باورها و اعت

کند و به سادگی از آنها  مقابل مسائل مختلف مقاومت میدین در ”را به وجود آورد. چون از نظر ماکس وبر 

هایی به وجود خواهد آمد. به همین دلیل اکثر  ، یا اگر علم به طور صددرصد تابع دین شود چالش“گذرد نمی

ها دارد ولی به نام دین وارد  جوامع این مسائل را از هم جدا کردند. بعضی مسائل هست که ریشه در سنت

شدنی است و نیاز به گذر  است جلوی فعالیت دین را بگیرد. این قبیل مسائل به تدریج حلشود که ممکن  می

آید که یکی از آنها روشنفکری دینی یا نقد  زمان دارد. به تدریج جریاناتی در درون مدارس دینی به وجود می

های ایشان  کند. بحث یشناسی بررسی کرده و آن را نقد م دین است. مثال دکتر شریعتی دین را از منظر جامعه



هایی را در  بینی ی قشرهای مختلف اجتماعی و تاریخ تحوالتی که در جامعه رخ داده در حقیقت روشن درباره

ی دینی و مذهبی به وجود آورده است. اصالحات در مورد گرایش به علم، حقوق زنان. کار و ...  عرصه

ات دینی صورت نگیرد اصالحات سیاسی و اجتماعی بستگی بسیار زیادی به اصالحات دینی دارد و تا اصالح

و اقتصادی و ... میسر نخواهد شد. اصالحات با زور ممکن نخواهد بود چون اعتقادات مردم ریشه در درون 

ای ممکن است به نام بنیادگرایی جلو حرکت  شود اعتقادات مردم را تغییر داد. عده آنها دارد و از بیرون نمی

ید به اینها فرصت داد و گذاشت که در خود جامعه این مسائل حل و فصل شود. جامعه را بگیرند. با

شود و آن وقت  می  را نپذیریم، تبدیل به ایدئولوژی شناسی علمی انتقادی است و اگر انتقادی بودن آن جامعه

معتقد است  ماکس وبرتهدید و اجبار استوار خواهد بود. های دیگر ندارد؛ یعنی بر زور و  فرقی با ایدئولوژی

زدایی کرده است و اگر افسون زدایی به وجود نیاید در حقیقت  که عصر جدید از بسیاری چیزها افسون

های گذشته را بگیرد. برای اینکه  تواند جای خود را پیدا کند. عقالنیت باید جای افسون عقالنیت نمی

اشند که از لحاظ علمی شایستگی داشته ها رشد یابد باید کسانی وجود داشته ب شناسی دین در دانشگاه جامعه

طرفانه مورد بررسی قرار  باشند و از یک نوع جسارت و آزاد اندیشی برخوردار باشند تا بتوانند مسائل را بی

های  شناسی دینی خصوصاً در کشورهای اسالمی یکی از مهمترین گرایش دهند. بنابراین ضمن اینکه جامعه

ای نیست، باید دیدگاهی علمی وجود  ای کار ساده شناسی چنین جامعه شناسی است ولی دستیابی به جامعه

های آکادمیک وجود داشته باشد و اجازه داده شود تا کسانی که  داشته باشد. برای پیشرفت علمی باید آزادی

های دینی پدیدار  کنند از امنیت فکری و روحی برخوردار باشند. آن وقت آسیب کار تحقیقی و علمی می

حله اصالحات هایی ارائه خواهد شد تا در نهایت به مر حل ها راه شد و برای از میان برداشتن این آسیب خواهند

ها کار  شناس دینی و کسانی که روی این زمینه به هرحال جامعه به روشنفکر دینی و جامعهخواهد رسید.

ها در  ه طور طبیعی بعضی اندیشهها باید این شعبه گسترش یابد. ب کنند احتیاج خواهد داشت و در دانشگاه می

شناسی دینی  ها و بعضی در نتیجه الگوهای غلط است. جامعه ی آسیب ی شناخت ناکافی، برخی نتیجه نتیجه

در جوامع دینی بسیار مهم است و مشکالتی که در راه گسترش این رشته وجود دارد، باید برداشته   خصوصاً

 شوند. 

، آقای دکتر غالمعباس توسلی  شناسی واحد گیالن وت دفتر انجمن جامعهبه دع 1385اردیبهشت  21در تاریخ 

ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  تئاتر دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سالن آمفی استاد دانشکده

واجه شد. ی دانشجویان م ارائه داد که با استقبال گسترده“شناسی دین جامعه”گیالن سخنرانی خود را با موضوع 

   ای از این سخنرانی در ذیل درج شده است. خالصه



 1393اسفند  23تاریخ بازدید:

 انجمن جامعه شناسی ایران

report/3399-http://www.isa.org.ir/session 

 دین شناسی وبر-15

داند، اما در باب  غیر اقتصادی می چیزی غیر عقالنی، آن جهانی ورا  رفتار دینی هرچند هدف وبر ماکس

گیرد و اصول ذیل را در باب دین و اقتصاد بیان  فاصله می پروتستانیسم، از این بیان تا حدود زیادی بررسی

 :کند می

 .موجود است های اقتصادی وابستگی متقابل دارند و کنش متقابل میانشان اوال، دین و پدیده  

 .های زندگی اجتماعی را توصیف کنند واقعیت طور کام، توانند به ثانیا، نه دین و نه اقتصاد به تنهایی نمی  

 .زندگی اجتماعی وجود دارد ثالثا، تنها با درنظر گرفتن دین و نظام اقتصادی به عنوان متغیرها، امکان مطالعه

مثبت و علمی میسر  رفتارهای بشری را به نحوی در حقیقت، کار وبر درک دین یا تاثیر ارزشها، و باورها بر 

تواند سر  می طور نسبی عقالنی است. در عین حال، دین خود سازد. او معتقد است که خود دین به می

غربی عبارت است از تغییرات  های عقالنیت در جوامع باشد و یکی از سرچشمه  ای برای رشد عقالنیت چشمه

  اصالت فرد، سخت است؛ اخالقی که اعتقاد به ان آن را به ارمغان آوردهای که اخالق پروتست فرهنگی ویژه

  دهد. را مورد تاکید قرار می اعتماد به نفس کوشی، رفتار عقالنی و

وبر به تبیین خود دین نمی پرداخت، بلکه پیوندهای میان انواع گوناگون دین و گروه های خاص اجتماعی و 

تأثیر انواع دیدگاه های دینی بر جنبه های دیگر زندگی اجتماعی، به ویژه رفتار اقتصادی را دنبال می کرد. 

او مطرح شده باشد. او « دین های جهانیروان شناسی اجتماعی »شاید صریح ترین بحث وبر در این باره در اثر 

در این اثر، نوعی رهیافت اساساً روانشناختی را در مورد دین مطرح می کند که در برگیرنده ی هردو مبنای 

عقلی و عاطفی آن است و ارتباط تنگاتنگی با عوامل اجتماعی دارد که به تشخیص وبر، به تبیین اساساً جامعه 

ما او از هرگونه اظهارنظر در جهت پیونددادن دین با عوامل اجتماعی بر مبنای یک شناختی نیز نیاز دارند. ا

موضع تقلیل گرایانه، پرهیز می کند. وبر می گوید، رهیافت جامعه شناختی به تنهایی نمی تواند دین را تبیین 

نافع گروه های کند. او این نظر را رد می کند که اندیشه های دینی جز بازتاب های موقعیت های مادی و م

عوامل اجتماعی هرقدر بر یک آیین اخالقی دینی در یک مورد خاص نفوذ »اجتماعی چیز دیگری نیستند. 
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موثری داشته باشند، اما یک آیین دینی اساساً از سرچشمه های دینی اش آب می خورد و بیش از همه، با 

 «محتوای بشارت ها و اصول اعالم شده اش شکل می گیرد.
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 گذری انتقادی بر نظریه جامعه شناسی دین دورکیم/رضوی کمال-16

شناسی دین، و نقش وی در برانگیختن شمار  شناسی و انسان بر جامعهی کار دورکیم  رغم تاثیر درازدامنه به

صور بنیانی  ترین اثرش ـ ی اصلی وی در مورد دین که در مهم متعددی از تحقیقات تازه در این حوزه، نظریه
 می نامیم( ـ ارائه شده، از جهات متعددی مورد نقد صور بنیانی که از این پس به اختصار، آن را) حیات دینی

شناختی  ای جامعه ی دورکیم، البته نظریه شناسان بعدی قرار گرفته است. نظریه شناسان و انسان و ارزیابی جامعه

تواند  رسد، می بود؛ اما این نظریه از آن جهت که در انتهای خود کار را به تحلیل ماهیت دین و امر قدسی می

توان پرداخت و  نظریه از منظر کالمی و الهیاتی نیز می رو بر این واجد پیامدهای الهیاتی نیز تلقی شود. از این

اما در اینجا تمرکز ما بر نقد . ارزیابی نقادانه کرد و این کاری است که در ایران استاد مطهری انجام داده است

بندی مفید همیلتون )همیلتون،  شناختی و نه کالمی است. به تاسی از تقسیم ی دورکیم از منظر جامعه نظریه

شناختی، انتقادهای  دهیم: انتقادهای روش ، این نقدها را در سه محور مورد بحث و بررسی قرار می(179: 1387

 .شناختی و انتقادهای نظری انسان
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 وب سایت مجله مسائل اجتماعی ایرانبرگرفته از 

-03-relegion/78-of-http://faculties.sbu.ac.ir/~k_razavi/fa/index.php/sociology

religion.html-of-sociology-durkheim 

 

http://dinpajoohi.persiangig.com/document/MaxWeber.htm
http://dinpajoohi.persiangig.com/document/MaxWeber.htm
http://faculties.sbu.ac.ir/~k_razavi/fa/index.php/sociology-of-relegion/78-03-durkheim-sociology-of-religion.html
http://faculties.sbu.ac.ir/~k_razavi/fa/index.php/sociology-of-relegion/78-03-durkheim-sociology-of-religion.html


 قربانی و راز انحرافات آن در ادیان ابتداییفطری بودن -17

های متفاوتی ارائه شده است و این اختالف آراء به  در مورد منشأ، نقش و هدف قربانی در ادیان، نظریه

داند در  پژوه منشأ و پیدایی دین را چه می اینکه یک دین .گردد اختالف مبانی آنها در منشأ دین باز می

های  های دینی نقش بسزایی دارد. پس برای بررسی منشأ قربانی، باید به دیدگاه آموزهکارکردها و اهداف 

های گوناگون درباره منشأ دین و ماهیت و قلمرو آن از قرن  اغلب دیدگاه .گوناگون درباره منشأ دین بپردازیم

پردازند تا به  دین می پژوهان این دوره، بیشتر به تبیین فلسفۀ اجتماعی نوزدهم به بعد ارائه شده است. دین

ای بشری و تاریخی است.  ای آسمانی و مقدّس نیست؛ بلکه پدیده دین نزد آنها پدیده .های کالمی آن جنبه

آنها دین را از حیث منشأ، خاستگاه، تحوّل، تنوّع، تأثیر و تأثّرات آن در بافت اجتماع، تعامل دین با نهادهای 

پژوهان سنّتی است که دین نزدشان، نظام اعتقادی، عملی  برخالف دین کنند. این دیگر اجتماع و... بررسی می

  از .جانب خدا بر پیامبران وحی شده تا مردم را بر اساس آن، ارشاد کنند  ای است که از پیوسته و اخالقی بهم

د درباره پژوهان جدی هایی که دین دیدگاه .شناسی است دینی و از نوع معرفت رو، نگاه آنها به دین، درون این

های  گرایانه و دیدگاه های الحادی یا تکامل شود: دیدگاه اند، به دو دسته کلّی تقسیم می منشأ دین ارائه کرده

 .ها، به منشأ قربانی بپردازیم کوشیم با توجه به برخی از این دیدگاه خداگرایانه. در اینجا می
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 /کریمی، مهدیاسالمی با مکتب یوگا ـ سانکهیه« شناسی انسان»مقایسه -18

دارد: پوروشا و در فلسفه سانکهیه، بر خالف مکاتبی چون نیایه، فقط دوگونه واقعیت غایی و بنیادین وجود 

های  پراکرتی )نفس و ماده(. نفس ماهیتی کامالً جدا و مستقل از بدن، حواس و ذهن دارد و بر فراز دگرگونی

به خودی خود ثابت است و همه به وجود  وجود نفس .مادی به سر برده و وجودی الزمان و سرمدی دارد

همان حواس و برخی، نفس را همسان ذهن یا  برخی مکاتب، نفس را .نفسِ خود، باوری قلبی و یقینی دارند

ششیکه، نفس را به خودی خود ذاتی غیر شعورمند که در  های نیایه ـ وی اند، اما مکتب جریانِ شعور دانسته

ودانته نیز نفس را آگاهی ناب و خالص  -دانند. پیروان مکتب ادوایته تواند به آگاهی برسد، می  شرایطی می

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/63
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درخشد و جاودان  های عالم یک نفس وجود دارد که به خودی خود می همه بدن دانسته و معتقدند که در

در مکتب سانکهیه، وجود نفس به عنوان یک اصلِ شعورمند متافیزیکی و سرمدی پذیرفته شده »اما  .است

تری از شعور و آگاهی  شود که شخص به یک سطح ژرف پذیرش این روح متعالی موجب می «.است

س باورمند گردد و بپذیرد که نفس انسان با بدن، حواس، ذهن و عقل مغایر است. نفس حضوری از عالم حوا

باشد نه موضوع آن. پس شعور و آگاهی صفت آن نیست،  امری است منحصر به فرد، که فاعل معرفت می

  .بلکه ذاتش شعور محض است

ها چگونه قابل  ا انسانحال سؤال این است که اگر نفس امری ثابت است، پس تحوالت گوناگون انسان ی

های انسان به امور مادی،  گوید: همه دگرگونی گونه پاسخ می توجیه است؟ مکتب سانکهیه، به این سؤال این

ها نفس را با این امور مادی یکی  یعنی بدن و ذهن تعلق دارند و نفس از همۀ اینها مبرّاست. پس اینکه ما انسان

وجود دارد که هر کدام به « های متکثّر نفس»ها، در جهان  عالوه بر ایندانیم، ناشی از وهم و خطای ماست.  می

ها  بدنی تعلّق دارند چراکه اگر همه یک نفس داشتند، تولد، مرگ و حتی حرکت و فعالیت هریک از انسان

 .شد بایست موجب تولد و مرگ و حرکت همه آنها می می

 1393اسفند  23تاریخ بازدید:

 امام خمینیموسسه آموزشی و پژوهشی 

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/12 

 /اکبر، صالحیبررسی انسان شناسی اسالمی و انسان شناسی وجودگرا و مقایسه ی آنها-19

 

از دیدگاه دو مکتب   در این پژوهش،انسان از بعد ماهیت،آزادی و اختیار،مسئولیت،خودآگاهی و انسان کامل

با فطریات و سرشت مشترک و آزادی   اسالم و وجودگرا بررسی شده است.اسالم انسان را موجودی دو بعدی

گونه سرشت  نسان هیچکند؛ اما مکتب وجودگرا برای ا و اختیار در انتخاب سرنوشت خویش معرفی می

داند.مکتب وجودگرا آزادی را حق انسان دانسته،با  مشترکی قایل نیست و آن را مغایر با آزادی فردی می

خواهد،بدون هیچ معیار خاصی تعیین کند و  تواند سرنوشت خود را آن طور که می داشتن همین آزادی،او می

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/12
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داند تا با  می  مکتب اسالم آزادی را حق انسان در نتیجه،او فقط در مقابل خود مسئول است؛در حالی که

های خویش و بر اساس الگوی معرفی شده)انسان کامل(سرنوشت خود را تعیین کند و در نتیجه،در  انتخاب

به اجتماع توجه دارد و توجه به فرد در بطن جامعه   مقابل خدا،خود و خلق مسئول و پاسخگوست.مکتب اسالم

مخالف است؛در حالی که وجودگرایان ملحد فردگرا بوده،تأمین منافع   ریروی و خودمحو است و با تک

 .دانند و در واقع فردپرور هستند و به کل و منافع جمعی کمتر توجه دارند می  فردی را اصل

 1393اسفند  23تاریخ بازدید:

 :پایگاه مجالت تخصصی نورمگس

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/487366/ 

 

/ علی زاده، محمد ناسک امانت: آشوب مرگ و آرامش سفر در کشکسرای مرندم-21

 باقر/جیران ایزدی، اصغر

در منطقه کشکسرای شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی تا دو دهه پیش، تدفین مردگان به شیوه 

شد. محققان این مقاله با تکیه بر مشاهده مشارکتی و گفتگو با  می انجام“ امانتی” فردی بنام تدفین  منحصر به

داده های مربوط را جمع آوری کرده اند. در مناسک امانت، مرده به طور موقتی در “ امانت ” عامالن مناسک 

فصل پاییز، استخوانهای باقیمانده  اتاقکی در قبرستان قرار میگیرد و چندین سال مورد مراقبت است. سپس در

برای تدفین دائم توسط نزدیکان مرده به شهرهای مقدسی چون مشهد و قم برده می شوند. ما تالش کرده ایم 

تا با روش رویکردی مردم نگارانه و با الهام از پنداره های مفهومی شاخه انسان شناسی مرگ این مناسک 

از دوگانه کالبدی قبر امانتی / قبر دائم، دوگانه های اجتماعی و مفهومی  تحلیل کنیم. تأمالت انسان شناختی ما

مکان و عامل اجتماعی / مکان، زمان و عامل قدسی،   2گذار اولیه / گذار ثانویه،   1زیر را می سازد: 

آشوب مرگ / آرامش سفر. بدین ترتیب، مناسک امانت روایتی از معنای مرگ و حیات کشکسراییها   3

زمانی هستند و تأثیرات ذهنی و حسی را نشان می   ا است. این معنا مبتنی بر دگرگونی های فضاییبرای م

 د.دهن

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/487366/


 1393اسفند  23تاریخ بازدید:

 سایت انسان شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/26243 

 انگلیسی/کچوییان، حسین جامعه شناسی داعش و تشیع-21

شده است، ولی از  )تشیع انگلیسی و سلفی گری(ها گیری این جریان بستر اجتماعی واحدی منجر به شکل

تر است و  های آشکاری با یکدیگر دارند. جریان غربی بسیار مدرن ها و مبانی، تفاوت لحاظ نظری استدالل

قلمروهایی را برای تحدید اسالم مطرح کرده است، از جمله حقوق بشر که آن را مبنای داوری دین قرار داده 

ر سازگاری داشته باشد و جایی را که سازگاری ندارد پذیرد که با حقوق بش است، یعنی دین را تا جایی می

رسد جریانی که از آن صحبت کردید، در جریان مدرن یا جریان چپ چندان  پذیرد. البته به نظر می نمی

هاست. در یکی از این نشریات  ای نیست و بیشتر جریان موجود در بعضی از مجالت و فصلنامه جریان قوی

احت تمام نوع اسالمی که حضرت امام مطرح کردند تحت عنوان اسالم راجع به داعش صحبت و با صر

ها  اللهی ارز کنند و به حزب داعشی کوبیده شده است! اینها حتی سعی کردند طالبان را با نظام اسالمی ما هم

ا ای را که در بستر اسالم پیش بیاید، ب طور است و هر حرکت انحرافی  گفتند طالبانی. االن هم همین هم می

سازند. بر اساس تئوری این جریان اصالً چیزی به اسم حکومت دینی نداریم؛ حکومت دینی  ایران مرتبط می

گیری صهیونیسم ایجاد شده  ای از متفکرین سنی بوده و تحت تأثیر شکل در واقع محصول اندیشه مجموعه

و « سید قطب»ی از تفکر گیری اسرائیل و ناش واکنشی به شکل« حکومت دینی»است. از این منظر، تأسیس 

و دیگران مطرح کردند و بعدها پیگیری شد. در مجموع « الدین اسدآبادی سیدجمال»اسالمی است که توسط 

شود. در این دیدگاه، تمام  این اسالم به عنوان یک مفهوم ناسیونالیستی توسط بعضی از متفکرین عرب نفی می

ن اسالم را به عنوان یک مجموعه در مقابل غرب قرار هایی که به اسالم حیثیت سیاسی داده و جها جنبه

گیری این دو جریان یکی  اند. بنابراین، هر چند بستر شکل های منفی اسالم مطرح شده دهند، به عنوان جنبه می

های اجتماعی مختلفی دارند، نوع اسالمی هم  های اجتماعی متفاوتی هستند و پایگاه است، اما از آنجا که گروه

گیرد با یکدیگر فرق دارند، هر چند در کلیت از لحاظ جایگاهی که برای دین قایل  ها شکل میکه در آن

ها و مبانی آنها با یکدیگر متفاوتند، ولی هر دو قائل به نوعی اسالم  هستند، وحدت دارند و هر چند استدالل

گروه سنتی را خرافی  های اعتقادی، گرا در برخی از جنبه فردی و مناسکی هستند و با اینکه گروه غرب

http://anthropology.ir/node/26243


گوید، چون فعالً با یکدیگر  ها سخن نمی کند، ولی در وضعیت کنونی از این جنبه داند و به آن حمله می می

 د.اند و اهداف و مقاصد یکسانی دارن وحدت سیاسی و اجتماعی پیدا کرده

 1393اسفند  23تاریخ بازدید:

 پایگاه علمی تخصصی علوم اجتماعی اسالمی ایرانی

http://ejtemaee.ir/38956/ 

 جامعه شناسی تاریخی قیام عاشورا-22

وقایع مختلف تاریخ اسالم واقعه ای به گستردگی، نفوذ و ماندگاری عاشورا به ندرت می توان یافت. اکنون 

شیعیان هستند، در لبنان، مصر، افغانستان، مراسم سوگواری عاشورا عالوه بر ایران و عراق که مرکز تجمّع 

پاکستان، قفقاز و آذربایجان، هند، کشورهای حوزه خلیج فارس، یمن، ترکیه و حتّی کشورهای جنوب شرقی 

(1)آسیا همه ساله با شور و شکوه فراوان برگزار می شود
چنین واقعه ای با نقش وسیعی که در حیات دینی  .

ن دارد شایسته آن است که از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار گیرد تا هر چه کنونی بسیاری از جوامع مسلما

 .بهتر شناخته شود

به این جنبش بنگریم. به طور « جامعه شناسی»ما در این نوشتار می کوشیم از زاویه ای نسبتا جدید یعنی از دید 

ریخ می کوشد اصل ماجرا را آن طور عد تاریخی: تاُب:کلی ابعاد مختلف مطالعه قیام عاشورا به این قرار است

که اتفاق افتاده روایت کند. در واقع این بُعد، مهم ترین وجه در هر مطالعه قیام عاشورا است، چرا که اکنون 

این قیام، واقعه ای تاریخی محسوب می شود و هرگونه مطالعه درباره آن، کامالً نیازمند اطالعاتِ تاریخی 

کالم علمی است که به دفاع عقالنی از گزاره های دینی می پردازد. در  عد کالمی:ب.صحیح و کافی است

رابطه با عاشورا، شیعیان بسیاری که حرکت امام حسین را حق دانسته و لشکر مقابلش را باطل، با بحثهای 

 عد جامعه شناختی: جامعه شناسی در پیب .مختلف در مقام دفاع از این حق و زنده نگه داشتن آن برآمده اند

این است که تأثیر نیروی جامعه را که نیرویی مستقل از تک تک افراد و خارج از کنترل هر یک از آنهاست 

بر کُنشهای افراد بسنجد و با اطمینان قابل قبولی بتواند وقایع اجتماعی آتی را پیش بینی نماید. به عبارت دیگر، 

تا با کمک آن، تونایی پیش بینی و کنترل وقایع جامعه شناسی به دنبال یافتن قاعده کلی رفتار انسانهاست »

 .اجتماعی را بیابد و با به کارگیری تجربه علمی به کشف روابط میان پدیده ها نایل شود

http://ejtemaee.ir/38956/
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 1393اسفند  21

 پایگاه مجالت تخصصی نورمگس

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/53131 

 جایگاه مذهب در جامعه ایرانی/مالزاده رضا-23

ای یافته و ضرورت  اجتماعی در جامعه، اهمیت ویژه -امروزه بررسی نظریات درباره منشاء تحوالت سیاسی

امعه ایرانی، یکی از نماید که از منظرهای گوناگون بدان پرداخته شود. بدون شک در ج بحث ایجاب می

متغیرهای فعال و مهم در جریان تحوالت سیاسی و اجتماعی، دین اسالم می باشد. اسالم، بخصوص مذهب 

ای که دین طرز تلقّی و شیوه نگرش فرد به همه امور زندگی را  گونه داند، به شیعه، حوزه دین را فراگیر می

مورد کنش مذهبی در مقابل دیدگاهی است که حوزه  دهد. در واقع، دیدگاه اسالم در تحت تأثیر قرار می

داند و  مذهب و قلمرو امور عبادی را متفاوت از حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و قلمرو امور دنیوی می

ای برای مذهب  در این میان روحانیت شیعه قلمرو گسترده .برای دین حوزه محدودی در زندگی قایل است

 تخصصان دینی در اسالم بسیار گسترده است. قایل است؛ بنابراین، نقش م

کرد تا جایی که  ای را ایفا می های دور در ایران نقش ویژه نهاد مذهب و به تَبع آن عالمان مذهبی، از گذشته

از آغاز قرن دهم شمسی  .کرد، اسالم بود آنچه که انسجام جامعه را حفظ می»به اعتقاد یکی از ایران شناسان، 

این نقش به اسالم شیعی واگذار شد و در این راستا روحانیت محور ارتباطی بین مذهب و مردم قرار گرفتند و 

، به این «تصدی موقوفات، مدارس دینی، محاکم شرعی و برخی امور دیوانی و دفتری»هایی مانند  کارویژه

حانیت تشیع، امر حکومت و دخالت در سیاست را دور از همچنین از آن جایی که رو  نهاد واگذار گردید.

که از لحاظ نظری ریشه  داند، در نظام سیاسی نیز نقشی برای خود قائل است، چه آن صالحیت ذاتی خود نمی

قدرت روحانیت شیعه را باید در اندیشه امامت و غیبت امام آخر)عج (و نیابت عامه علما در دوران غیبت 

 جُست.

توان گفت روحانیت شیعه، الاقل از دوره صفویه، از جمله نیروهای مقتدر اجتماعی  شناختی می عهبا نگاهی جام

های دیگر اجتماعی، در  آمده است. آنان همچون نیروها و گروه و یکی از ارکان مهم جامعه مدنی به شمار می

اند که کارکردهایی  بوده دار نقش سیاسی نیز تعامل با قدرت سیاسی عالوه بر ایفای نقش معنوی خود، عهده

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/53131
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ها و  همچون مشارکت و نفوذ در ارکان دولت، انزوا و انفعال سیاسی، اپوزیسیون داخلی، رهبری قیام

  .توان برشمرد های اجتماعی را می انقالب

 1393اسفند  21

 مرکز اسناد انقالب اسالمی

http://www.irdc.ir/fa/content/35712/default.aspx 

 فلسفه دین/ساجدی، ابوالفضل-24

فلسفه دین به معنای جدید ضرورتا به معنای تحلیل فلسفی تک تک باورهای دینی نیست؛ بلکه دانشی است 

به نتایج متباینی که کار خود را با تکیه بر سنت فلسفی و با نگاه فلسفی به دین آغاز می کند؛ اما می تواند 

. آرایی که 1بینجامد؛ بدین جهت ثمره پژوهش های جدید در زمینه فلسفه دین به دو نوع قابل تقسیم است: 

خردپذیری باورهای دینی را بی اساس نمی داند و به بررسی و ارزیابی عقالنیت باورهای دینی و تعیین میزان 

. نگرش هایی که به دلیل مبانی خاص فلسفی و کاربست 2د؛ انسجام و اعتبار براهین توجیه گر آن ها می پرداز

آن در مورد دین، خردپذیری باورهای دینی را انکار می کند و تاکید دارد که براهین اثبات یا انکار خدا سبب 

قبول یا رد ایمان دینی نمی شود و وظیفه فلسفه دین، تحلیل وصفی و روشن سازی باورها، اعمال، و زبان دینی 

جه ویژه به قوانین حاکم بر آن ها و زمینه ان ها در حیات دینی، تامل در ویژگی های متمایز و مشخص با تو

حیات دینی و قرار دادن عمل و عقیده دینی در جای مناسب خود است. این نوع فلسفه دین ، آموزه ها و 

را نه توجیه باورهای دینی عقاید دینی را تابع معیارهای عقالنیت و توجیه نمی داند و وظیفه فیلسوف دین 

(.در حالی که هر دو 242و  241، ص1: ج1373خارج از حیات دینی، بلکه فهم آن ها می داند )رک: الیاده، 

نگرش پیش در موضوع فلسفه دین اشتراک نظر دارند، و آن را باورهای دینی می دانند، دو غایت متفاوت را 

رهای دینی و وصول به حقیقت می شمارد و دیگری آن را مطرح می کنند. یکی غایت را تحلیل عقالنی باو

 ...تحلیل وصفی باورها در حیات دینی معتقدان به آن بدون قصد نیل به حقیقت می داند.
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/آهنگران، محمد نیازمندی به تامل و استدالل در دو مرحله تصور و اثبات خدای متعال-25

 رسول

شود . تصور عبارت است  اثبات یا تصدیق به وجود یک شیء، بسان هر عمل اختیاری، از تصور آن آغاز می

منظور تصدیق وجود خدا ابتدا  دهد. به ذهن آنچه را که حقیقت یک شیء را تشکیل می از حاضر کردن در

باید حقیقت این مفهوم را در ذهن حاضر کرد و آنگاه به تصدیق او مبادرت ورزید. در میان مفاهیم برخی 

ا یا مبدأ هستی هستند )مانند مفهوم وجود( ولی برخی مفاهیم نظری و نیازمند به تأمل و دقت. مفهوم خد  بدیهی

از آن دسته مفاهیمی است که در مرحلۀ تصور به فکر و دقت نیاز دارد و مفهومی بدیهی نیست. خداشناسی در 

انگاری در این مبحث اشتباه  مرحلۀ تصدیق یا اثبات وجود خارجی نیز به فکر و استدالل نیازمند است و بدیهی

 .شود می شناسی ناشی است و از عدم غور کافی در مباحث مبدأ
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 روانشناسی دین-26

اشند، دین و روان شناسى با این که ممکن است چنین به نظر آید که دو قلمرو متفاوت و جداى از هم مى ب

ولى هم تاریخ طوالنى مشترک با هم دارند و هم موضوعات و مسائلشان مشترک و واحداند. موضوع هر دوى 

، Van Leeowen) آنها انسان بوده و هدف و غایت هر دو سالمت، سعادت و فالح و رستگارى انسان است

و تجویزاتى را توصیه مى و هر دو براى رسیدن به این فالح و رستگارى دستورالعمل صادر کرده  .(1984

در حالى که روان شناسى معاصر  ;تاریخ دین، مطمئناً به اندازه خود بشر قدمت دارد .(Adams ،1976) کنند

http://mortezamotahari.com/fa/articleview.html?ArticleID=78671
http://mortezamotahari.com/fa/articleview.html?ArticleID=78671
https://jpht.ut.ac.ir/article_52844_6848.html
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این نوشتار، ریشه هاى روان شناسى را در دین، و ظهور آن را  .(Lundin ،1972) پدیده نسبتاً جدیدى است

رده و درباره رابطه مناسب بین این دو، یعنى روان شناسى و به عنوان یک رشته اصلى مجزاى از دین بررسى ک

 .دین به ویژه دین اسالم، پیشنهادهایى را مطرح مى کند

 1393اسفند  21

 پایگاه خبری ویکی فقه

wikifeqh.ir 

 روان درمانی و معنویت-27

ن و متخصصان معنویت و رشد معنوی در انسان، در چند دهه گذشته به صورتی روز افزون توجه روانشناسا

بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. پیشرفت علم روانشناسی از یک سو و ماهیت پویا و پیچیده 

جوامع نوین از سوی دیگر، باعث شده است که نیازهای معنوی بشر در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد 

هان، امروزه بیش از پیش به معنویت و علم کنند و اهمیت بیشتری بیابند. چنین به نظر می رسد که مردم ج

مسائل معنوی گرایش دارند و روانشناسان و روان پزشکان نیز به طور روزافزون در می یابند که استفاده از 

از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت در .روش سنتی و ساده برای درمان اختالالت روانی کافی نیست

انی و روانی اجتماعی و معنوی اشاره می کند و بعد چهارم، یعنی بعد تعریف ابعاد وجودی انسان، به ابعاد جسم

 .معنوی را نیز در رشد و تکامل انسان مطرح می سازد
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روان شناسان موضع گیرى هاى متفاوتى نسبت به بررسى دین در حوزه علم روان شناسى داشته اند. آنچه که 

ذکر نظریاتى است که مذهب را به عنوان یک موضوع مستقل و حائز  در این جا بیشتر مورد توجه می باشد

اهمیت مورد توجه قرار داده و درباره آن نظریه پردازى کرده اند. و نه کسانى که درباره انسان نظریه پردازى 

کرده اند و دین را نیز مانند سایر موضوعات مشمول همان نظریه کلى خود دانسته اند. روان شناسان موضع 

یرهاى متفاوتى نسبت به بررسى دین در حوزه علم روان شناسى داشته اند. از میان بینانگذاران مکاتب گ

مختلف در روان شناسى زیگموند فروید با پدیده دینى، برخوردى کامالً منفى داشته و به صورت هاى 

نگرى جان واتسن  مختلف کوشیده است تا اصالت دین را نادیده بگیرد. از سوى دیگر بنیانگذار رفتارى

قابل مشاهده و اندازه گیرى اعالم مى کند و « رفتار»( نیز با توجه به اینکه موضوع علم روان شناسى را 1925)

با هرگونه روش هاى بررسى درون نگرانه مخالفت مى کند و براى بررسى اعتقادات مذهبى مجالى باقى نمى 

چه روان شناسى دین پرداخته است معتقد است که از ( که به بررسى تاریخ1988گذارد . ریچارد گورساچ )

در زمینه روان شناسى دین مطالعه مهمى انجام نشده است. البته گوردون آلپورت از سال  1961تا  1931دهه 

در زمینه روان شناسى دین کتاب فرد و دینش را تالیف کرد که بایستى حرکت او را در این زمینه حائز  1951

 .ر حال روانشناسان در خصوص رابطه دین و روانشناسی نظریات گوناگونی ارائه نموده انداهمیت دانست. به ه

 1393اسفند  21

 دایره المعارف طهور

http://tahoor.com/fa/Article/View/19906 

 دین و اسطوره/کزازی، میرجالالدین-29

اسطوره به ما رسیده، حاصل آفرینش یک قوم است، یا نه، ما شاهد چیزی هستیم که در گذر زمان آنچه از -

به وجود آمده. در ادامه اینکه تلقی آدم های پیش از تاریخ نسبت به اسطوره چه بوده، آن را نماد می 

به سخن دیگر . ه استاسطوره را هیچ کس نیافریدپنداشتند، افسانه می خواندند یا خدای گونه یی بوده است؟ 

یعنی بگوییم فالن کس یا فالن انجمن اسطوره  .ما نمی توانیم برای اسطوره پدیدآوری را آشکارا نشان بدهیم

یی را پدید آورده است. اسطوره ناخواسته و نا آگاه، در درازنای زمان پدید می آید. مردمان بی آنکه بدانند و 

روست که تنها، فرهنگ هایی که بسیار دیرینه اند، توانسته اند  بخواهند اسطوره را می آفرینند. از همین

http://tahoor.com/fa/Article/View/19906


اما خواست من از  .اسطوره بازتاب تاریخ است ....وایران و روم و یونان باستان  اسطوره پدید بیاورند مثل

تاریخ؛ تاریخ نوشته نیست. خواست من از تاریخ رخداد های راستین است. تاریخ، در همین معناست که 

سطوره می شود. به سخن دیگر اسطوره تاریخی است که درونی و نا خودآگاهانه شده است. آن خاستگاه ا

چهره ها و آن رخداد های تاریخی که بسیار کارساز و کاونده و اثرگذار بوده اند توانسته اند از الیه های 

سوی مندی و  هنگامی که بازگشته اند، .فرازین خودآگاهی و ناخودآگاهی بگذرند و به ژرفاها برسند

کارکرد فرهنگی یافته اند و به اسطوره دگرگون شده اند. اسطوره مایه ها و بنیادهای خود را از تاریخ می 

ستاند. به همان گونه که ما در رویا می بینیم. رویایی که شب هنگام روی می دهد، بازتاب آزمون های شما در 

ا نمی بینید بلکه آنچه سخت با شما کارگر افتاده است، اما همه این آزمون ها را در روی .روز و بیداری است

 .می تواند در پیکره یی نمادین بن مایه یی برای رویای شما بشود

خب دین در سرشت و ساختار و منطق با اسطوره در پیوند است. داستان این نیست که دینی با اسطوره در ستیز 

باشد یا اسطوره یی با دین. شاید شما اسطوره یی خاص را با دینی خاص بسنجید و به این ستیز و ناسازی 

نی می تواند اسطوره یی باشد. چون برسید؛ اما از دید سرشت و ساختار، هر کار و ساز و آزمون و اندیشه دی

گفتیم اسطوره فرهنگی است که سوی مندی مینوی دارد. پس با دین از این دید یکسان است. هر دینی به هر 

یی از دین ها  است مینوی و فراسویی. اما پارهروی ساختار اسطوره یی خواهد داشت. چون دین آزمونی 

هانی هم دارند. دین های بزرگ از این گونه اند. آن ساختار، گذشته از ساختار مینوی شان ساختاری این ج

ساختار دادشناختی و رفتارشناختی دین است. یعنی دین رفتارهای پیروان خود را سامان می دهد یا سامانه یی 

دادشناختی و حقوقی را پدید می آورد. این، بخش این جهانی و گیتیگ دین است. اما در آن بخش نخستین 

 .هر پدیده دینی سرشت اسطوره یی داردبه هر روی 
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برای بالتمان درست همان است که برای تایلور: توضیح ابتدائی جهان، توضیحی  اسطوره، به صورت خطی،

است ناسازگار با توضیح علمی و بنا بر این غیرقابل پذیرش برای انسان های مدرنی که بنا به تعریف، پذیرای 

که تایلور رد دانش اند. بالتمان که اسطوره را به صورت خطی می خواند، معتقد است که آن را، به همان گونه 

می کند، باید به نحوی سازش ناپذیر رد کرد. او در عبارت مشهورش، با آن که به شدت گیج کننده است، 

نمی  زدائی اسطوره"می کند، به این معنا که آن را حذف یا  )demythologize )"اساطیرزدائی"اسطوره را 

کردن تصور معجزه وار یک کشتی که  کند، بلکه معنای نمادین حقیقی آن را نجات می دهد. در عین رد

از اسطورۀ  "اسطوره زدائی"انواع موجودات را پناه دهد، درپی شواهدی برای یک سیل جهانی ِ واقعی بودن، 

از  "اساطیرزدائی"نوح است. تفسیر کردن سیل به عنوان بیانی نمادین از مخاطره آمیز بودن زندگی انسان، 

   .اسطوره است

انسان از جهان است. اسطوره ای  "تجربۀ"رزدائی شود دیگر دربارۀ جهان نیست، بلکه اسطوره ای که اساطی

یان چگونگی حس زندگی کردن در که اساطیرزدائی شود دیگر به هیچ وجه توضیح نیست، بیان است، ب

 نجها
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چیست؟ « مذهب»کنیم، دقیقاً چه منظوری داریم؟ فراتر از همه  زمانی که ما در باب مطالعه مذهب صحبت می

نهد، اجازه بدهید با تأکید بر این موضوع، بحث را آغاز کنیم که تعاریف  این نکته، مسأله تعریف را پیش می

ند، نه اموری که شما آنها را در طبیعت یافته ای هست نیستند. آنها امور انسانی و بنابراین فرهنگی” واقعی“امور 

نیست؛ بلکه فقط تا آنجایی خوب است که ” واقعی و حقیقی“باشید یا اخذ کرده باشید. یک تعریف، امری 

کند که  هایی را از دایره شمولش خارج می شامل و در برگیرنده و ثمربخش باشد. یک تعریف محدود پدیده

اعتقاد به یک “تر قرار بگیرند. به عنوان مثال اگر ما مذهب را به عنوان  عام توانند در یک تعریف وسیع و می

http://anthropology.ir/node/4860


ای که به خدای واحدی اعتقاد ندارند، )برای  تعریف کرده باشیم، ما قاعدتاً مذاهب نظامهای اعتقادی” خدا

جود مشمول تعریف مذهب شدن( فاقد صالحیت دانسته و در نتیجه باید گفت صرفاً تعداد محدودی مذهب و

تعریف کنیم. ما همچنان مذاهبی را که چیزی در باب خدا یا ” باور به خدا یا خدایان“دارند. اگر ما مذهب را 

خدایان و الهگان ندارند، از دایره این اصطالح خارج کنیم. با تحمیل یک نگاه و تعریف از مذهب به سایر 

تعریف کنیم )به عنوان مثال باید گفت اگر شما به  مذاهب، ما باید آنها را به مثابه نامذهب، یا امر غیر مذهبی

خدای واحد اعتقاد ندارید، پس شما مذهب ندارید(. در بحث از تعریف مذهب، باید شخصیت پارسون 

 Henryاثر هنری فیلدینک  The history of Tom Jones ”تاریخ تام جونز“تواکون در رمان 

Fielding زنم، منظورم مسیحیت است؛  وقتی من از مذهب حرف می“گفت:  را به یاد داشته باشیم که می

این ”. البته نه کل مذهب مسیحیت، بلکه مذهب پروتستان، و نه کل مذهب پروتستان، بلکه کلیسای انگلیس

 .رویکرد و تلقی چیزی نیست که انسانشناس یا هرکس دیگری بتواند در پیش بگیرد

دارد، ما با ” موقعیتی که به طور عمومی برچسب مذهبی در هر :همانطور که رابین هورتن آنرا بیان کرده

های خاص ـ در فرهنگ ما بر اساس  کنشی مواجه هستیم که معطوف به اهدافی است و بر اساس طبقه بندی

بندهای متمایز برای توصیف  شوند. در عین حال این طبقه برآورده می –اهداف، آگاهی و احساس پاسخ 

کند که قائل باشیم این  بندهای ما را به این سمت هدایت می وند. کاربرد این طبقهکنش انسانی نیز به کار می ر

های  تواند به مثابه تابعی از ایده امور خاص، تشخص دارند. ارتباط میان موجودات انسانی و امور مذهبی می

ه طور خالصه کند، تعریف شود. ب الگومندی و تعهداتی از قبیل آنچه که روابط میان انسانها را مشخص می

های جامعه انسانی  تواند به مثابه توسعه عرصه روابط اجتماعی مردم به فراسوی محدوده مذهب در کل می

 .صرف تلقی شود

 1393اسفند  22

 مجله ادبی و فرهنگی باریه

http://www.barieh.com/?cat=6 

 بالکاندین و قومیت در منطقه -32

http://www.barieh.com/?cat=6


به طور کلی فرض این است که در شبه جزیره ی بالکان، دین و جامعه ی اسالمی بیش تر از زبان نقش تعیین 

کننده ای در ساختار ملیت داشته است. یوگسالوی سابق از جمله مصادیق این سخن ما است. در بخش 

ی تکلم می شود که تا همین مرکزی بالکان شرقی ـ که یوگسالوی سابق قرار داشت ـ به زبان اسالو جنوب

در قرن نوزدهم، لهجه های بسیار شبیه به هم صرب ـ  .اواخر، زبان صرب ـ کروات یا بالعکس خوانده می شد

در بین ملت یوگسالوی، یا « وحدت»کروات در یک قالب ادبیات زبانی ریخته شد که هدف از آن، ایجاد 

با این وجود، در همین ایام،  .من ها، مجارها و ترک ها( بوداسالو جنوبی در برابر بسیاری از دشمنان آنان )ژر

در جامعه ی صرب ـ کروات زبان، هویت های ملی بر اساس دین ظهور یافتند، یا بهتر است بگوییم: پیدایش 

جوامع قومی دقیقا مقارن با ظهور جوامع دینی بود. کاتولیک های صرب ـ کروات زبان، که در امپراتوری 

زندگی می کردند، خود را کروات می نامیدند، در حالی که صرب ـ کروات زبانان « بسبورگ»های 

ارتدوکس که در امپراتوری های بسبورگ، عثمانی و ایالت مستقل صربستان پراکنده بودند، خود را صرب 

 پیدایش خود آگاهی ملی بوسنیایی، در میان صرب ـ کروات زبانانِ مسلمان، اندکی پس زده .تلقی می کردند

شد؛ این امر دو علت عمده داشت: اول این که صرب ها و کروات ها تالش می کردند تا حداقل از لحاظ 

فکری، ملت بوسنی را در جوامع قومی خود تحت عنوان مسلمانان صرب یا کروات هضم کنند. و دوم این که 

تلقی می کردند. ملی  ملت بوسنی، تعلق خود به جوامع مسلمان را بسیار مهم تر از تعلق به جوامع دیگر

گراهای یوگسالوی که تالش داشتند، ملت یوگسالوی واحدی را ایجاد کنند، تمایل داشتند که اختالفات 

دینی را میان بوسنیایی ها، کروات ها و صرب ها به حداقل برسانند، همان گونه که در برابر روند ایجاد 

 .دوحدت بین اسالو زبانان جنوب موانعی را به وجود آوردن

 1393اسفند  22

 پایگاه اطالع رسانی حوزه

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7419/92460/ 

 روشنفکر دینی و تجدد/ طباطبایی، سید جواد-33

سته ای از بانیان این پروژه، اکنون در ادعای خود بازنگری کرده اند. آنها دغدغه جمع میان دینداری یا به د

تعبیر وسیع تر سنت و لوازم دنیای مدرن را داشته اند و تجربه سال های اخیر نشان از این دارد که سنت در این 

http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7419/92460/


که پاره ای منتقدان روشنفکری دینی را گفتمان، هر روز گامی به عقب می گذارد. کار به جایی رسیده 

سید جواد طباطبایی اما گویی در این میان  .تالشی برای پذیرفتن تام و تمام مدرنیته در پوشش دین دانسته اند

مسیر طباطبایی به نحوی بنیادین با راهی که روشنفکری دینی در این  .راه دیگری برای خود برگزیده است

ده تفاوت دارد. می خواهیم برای ما از ویژگی های مسیر پیشنهادی تان به سوی سال ها برای طی طریق برگزی

 .جهان مدرن بگویید

من معنای روشنفکری دینی را به درستی در نمی یابم. بیست و پنج سال پس از سال ها باید این مطلب روشن 

معنایی بدهیم. شده باشد که با ]وضع[ اصطالحات فارغ از مضمون نمی توان به رفتارهای خودمان 

روشنفکری، به هر حال، ترجمه واژه ای اروپایی است و معنای کمابیش روشنی دارد. روشنفکر، به گونه ای 

که از معادل التینی آن می توان دریافت، اعتقاد داشتن به استقالل مبنای عقل است. در زبان فارسی، ترجمه 

ره به دوره روشنگری دارد که شعار آن، چنان که آن اصطالح به روشنفکر نیز خیلی هم بی معنا نیست، اشا

کانت می گفت، خروج از قیمومت و نفی تقلید بود. به این معنا دیانت روشنفکر عین تلقی او از عقل است. 

[ بوده باشد، در این صورت باید …به روشنفکری به معنای محدود کردن عقل ]« دینی»بنابراین، اگر افزودن 

[ است. در یک کلمه، روشنفکری، اگر در واقع، …ترکیبی دارای تضاد ]گفت که روشنفکری دینی 

 .روشنفکری باشد، یعنی اعتقاد به استقالل مبنای عقل، نمی تواند خود را با الزامات ]غیرعقالنی[ سازگار کند

 برگرفته از وب سایت اجتماعی سیاسی نصور

http://nasour.net/1386.10.11/21.html 

 تصور من درباره خدا /ملکیان، مصطفی-34

اند. من غالباً در زمان  پاسخی که خواهم داد پاسخ شخص من است نه این که همه معنویان به چنین چیزی قایل

جهان کنم. فرض کنید کسی یک سرشماری و آمار از موجودات  توضیح این مساله این مثال را تکرار می

هستی تهیه کند. بعد به او بگویید خدا را فعالً در آن سرشماری راه ندهید و کنار بگذارید و به بقیه بپردازید. 

عدد بودند. بعد  n فرض کنیم آن شخص سرشماری را انجام داد و آمد و گفت: تعداد موجودات جهان هستی

http://nasour.net/1386.10.11/21.html


 + nکنم تعداد موجودات هستی افه میهم اض به او بگویید: خدا را هم اضافه کن. اگر گفت حاال که خدا را

داند چرا که وقتی  شود او خدا را هم یکی از موجودات جهان هستی می شود، در این صورت معلوم می می 1

این یعنی خدای  .n + 1 تا بودند و با محاسبه خدا شدند n او را به حساب نیاوردیم تعداد موجودات

است،  nا را هم به حساب بیاوریم تعداد موجودات هستی همان عددچه او بگوید اگر خد متشخص؛ اما چنان

به خدای غیر متشخص قائل است. اگر به خدای متشخص هم قایل باشیم، موضوع شباهت خدا به انسان پیش 

هایی از این قبیل که آیا همان طور که ما خشم و خشنودی و اراده و کراهت داریم او هم  آید و پرسش می

که بشقاب هم موجود من  تری وجود دارد یا ندارد؟ کما این ت انسانی در او ولو به نحو کاملدارد؟ آیا حاال

وار نیست. در اینجا ممکن است به دو قول قایل باشید. اگر بگویید شبیه انسان  الموجودات است، اما انسان

گاه  ل انسان نیست آنچه بگویید مث اما چنان .وار است گاه خدای شما هم متشخص است و هم انسان است، آن

توان داشت. این که امری غیر  وار نیست. پس سه تصور از خدا می خدای شما متشخص هست، اما انسان

وار. البته درباره  وار باشد یا انسان متشخص باشد یا متشخص باشد و بعد آن امر متشخص، متشخص ناانسان

تواند مثل مجسمه باشد. در فرهنگ  داشتند خدا میکردند که اعتقاد  ای آنقدر افراط می واری عده وصف انسان

کردند یا  ای معتقد بودند که خدا جسم دارد و ریش دارد و حتی رنگ ریش خدا را هم تعیین می اسالمی عده

 .زدند فاصله دو چشم او را هم تخمین می

 برگرفته از وبالگ مصطفی ملکیان

http://malakeyan.blogfa.com/post-92.aspx 

. چند سؤال از مصطفی ملکیان درباب جایگاه مناسک در پروژه معنویت و عقالنیت-35

 رحمانی، محسن

اگر بخواهم من هر روحی در قالب یک جسدی باید پدید بیاید، هر گوهری باید درون یک صدفی باشد 

ام به روح  روح نماز را داشته باشم پس باید فیزیک نماز را داشته باشم ولی بگویم به فیزیکش چشم ندوخته

 کند مثال ام؛ یعنی اگر کسی بگوید یکی از کارهایی که نماز برای تو می درون این فیزیک چشم دوخته

http://malakeyan.blogfa.com/post-92.aspx


Reflection اش است یکی Concentration اش است یکی Contemplation اش است یکی 

Meditation  تواند نماز را که با توجه به روحش باشد انجام بدهد، اما خب  تا کار را می 4است که البته این

گویند وقتی احترام  ماند که می تا کارکرد را داشته باشد مثل این می 4باید نمازی بگذارم تا بتواند این 

سرتان بردارید ولی توجه داشته باشید که نفس کاله از سر برداشتن تان را از  خواهید به کسی بگذارید کاله می

احترام نیست باید در دلتان هم یک حال خوبی نسبت به آن داشته باشید اما باالخره برای اینکه ان حال را نشان 

صد البته  بدهم من باید ان کاله را از سر بردارم به بیان دیگر کاله از سر برداشتن شرط الزم است ولی البته و

شرط کافی نیست ان وقت نکته دوم این است که باید حتما نمازی بگذارم، یوگایی بکنم، پشت دیوار ندبه 

ام ندبه بکنم، در مراسم عشای ربّانی باید شرکت کنم اما فکر نکنم که این فیزیک عشای ربّانی  اگر یهودی

 .شود از آن برداشت باالخره ان پیام را نمی است که کارکرد دارد بلکه این پیامش است که کارکرد دارد اما

 برگرفته از وب سایت اصالح

http://www.islahweb.org/content/2014/5/11577/ 

 

 دفاع از دین در چارچوب عقالنیت و معنویت/ فنایی، ابوالقاسم-36

داری خود  شناسی و دین چون خود دین فی حد نفسه اخالقی است، ما نیز موظفیم دینادعای من این است که 

بندی قابل دفاع از این نظریه، دین فی حد نفسه و در  را از امور ضد اخالقی پاک کنیم. یعنی برطبق صورت

حد  گوهر خود اخالقی است، زیرا خدا که ارادۀ او سرچشمۀ دین است موجودی اخالقی است. اگر دین فی

شناسی و  نفسه اخالقی نباشد، هم اخالقی کردن آن نوعی بدعت در دین خواهد بود، و هم اخالقی کردن دین

بنابراین، موضوعی که نیازمند بازنگری  .داری مبنای متافیزیکی/ فلسفی و االهیاتی الزم را نخواهد داشت دین

دینی است. دعوتی که در این نظریه  دینی و کنش و بازسازی اخالقی است، خود دین نیست، بلکه معرفت 

داری  شناسی و دین داری هست، درواقع دعوتی است برای سازگار کردن دین شناسی و دین برای بازنگری دین

با خود دین. به تعبیر دیگر، اگر دین در ذات خود با اخالق سازگار باشد، دورشدن معرفت دینی و کنش دینی 

که وقتی  گرفتن معرفت دینی و کنش دینی از خود دین نیز هست. نتیجه ایناز موازین اخالقی به معنای فاصله 

http://www.islahweb.org/content/2014/5/11577/


داری خود را با اخالق سازگار کنید، درواقع به آنان توصیه  شناسی و دین شود که دین   به دینداران توصیه می

 .داری خود را با خود دین سازگار کنند شناسی و دین شده که دین

نطباق معرفت دینی و کنش دینی با موازین اخالقی صرف اخالقی بودن خود اما نکتۀ مهم این است که برای ا

کند، زیرا ممکن است آدمیان هم در مقام شناخت باورها و احکام دینی و هم در  دین به هیچ وجه کفایت نمی

یا  مقام التزام به این باورها و عمل به احکام دین مرتکب خطا شوند، و راه جلوگیری از بخشی از این خطاها

بندی خود از محتوای باورها و احکام  ها در این دو مقام این است که درک و شناخت و صورت کردن آن کم

دینی و کنش  بنابراین، پیراستن معرفت .ای فرادینی است بسنجند و موزون کنند دینی را با اخالق که مقوله

اگر خدا موجودی اخالقی است، ما حق  دینی از امور غیر اخالقی یکی از وظایف دینی مؤمنان نیز هست، زیرا

شود، و    ای را به او نسبت دهیم؛ چنین نسبتی از گناهان کبیره محسوب می نداریم هیچ باور یا حکم غیر اخالقی

 .نشانگر نشناختن خدا و قدر و منزلت واالی اوست

 برگفته از وب سایت اصالح

http://www.islahweb.org/content/2015/4/15136/ 

 /رزاقی،سهرابپارادایم های رو شنفکری  دینی در ایران معاصر-37

محور تاریخ معاصر ایران بوده است و در دویست سال گذشته بسیاری از  (Modernity) تجربه تجدد

های سیاسی و نظری، جزئی از تالشهایی بوده است که جهت نفوذ یافتن، دگرگون یا تعدیل کردن یا کشاکش

هم  ;روشنفکران، محصول عصر تجددند. حتی تعطیل کردن پروژه تجدد در ایران معاصر صورت گرفته است

زندگی نو( گذار از  های نوگرایی )انسان نو، جهان نو و بشیرند و هم نذیر. آنها از یک سو با تبلیغ دیدگاه

 (Mollo)آمیز سازند و از سوی دیگر با شعار محوری و حکمت جامعه سنتی به جامعه متجدد را ممکن می

امکان رهایی « مسائل را به سادگی نپذیرفتن و در آنها تعمق کنیم»و « به زیر سؤال کشیدن»، «جسارت داشتن»

از آغاز عصر تجدد، نقش روشنفکران به عنوان گروه کنند.  انسان از صغارت و رسیدن به بلوغ را فراهم می

م(.  1789های جامعه آشکار شد)بویژه نقش روشنفکران در انقالب فرانسه  پیشتاز، در تحوالت و دگرگونی

 . شد نوگرایانه در جهانبخش حرکتها و جنبشهای  این خصوصیت بعدها الهام

http://www.islahweb.org/content/2015/4/15136/


های غربی که به فروپاشی ساختار اقتصادی  با ورود مؤسسات تمدنی جدید و اشکال تجدد و ایدئولوژی

گیرد. بنای جامعه جدید ایران معاصر به طور  اجتماعی جامعه سنتی منجر شد، تاریخ ایران معاصر شکل می

کلی از روی تجربیات الگوی غرب ساخته و باال برده شده است. با ورود مؤسسات تمدنی جدید، روشنفکری 

رد. همگام با پدید آمدن روشنفکری در ایران، روشنفکران دینی نیز پا به گی پیرامونی نیز در ایران شکل می

این گروه برای پاسخگویی به مسائل نو و انطباق با دنیای جدید، به تجدید ساختار  .گذارند عرصه حیات می

 تفکر و معرفت شیعی دست زدند. 

 1393اسفند  25تاریخ بازدید:

 پایگاه اطالع رسانی حوزه

http://www.hawzah.net/fa/Article/View/80616 

 اجتماعی در اندیشه سید جمالدین اسدآبادی/منتظری،بهرام-اصالحات دینی-38

سیدجمال الدین را به حق می توان از بزرگ مصلحان و احیاءگران اندیشه و تفکر دینی درقرن معاصر دانست 

او با درک زمان و مقتضیات عصر خویش به علل عقب ماندگی جهان اسالم پی برد و راهکارهایی در این 

به اقدام زد و کوشید و خصوص اندیشید و باالتر از همه جهت زدودن علل عقب ماندگی مسلمین عمالً دست 

در این راه عمر گرانمایه خود را گذاشت . سید جوهره ی اصلی و حقیقی اسالم ناب محمدی را درک کرد و 

فهمید که اسالم پویا و زنده است و تحجر در اسالم ناب محمدی راهی ندارد و عیب بزرگ جهان اسالم را 

ود را در راه ز د ودن آثار دوری از اسالم را ارائه داد . در نامسلمانی مسلمین دانست لذا ایده های جاویدان خ

سید با جهل و خرافات شایع در جهان اسالم به مبارزه پرداخت و راهکارش را پرداختن به تفکر عقدایی و 

اخذ علوم صحیح از غرب دانست، او با استبداد داخلی مخالفت کرد و برون رفت آن را توجه به مردم جهت 

قلمداد کرد، او با غرب استعمارگر ستیز کرد و راهکار جلوگیری از نفوذ غرب را بازگشت به ساالربودن دین 

خویشتن خویش و اصالح و احیاء تفکر دینی بیان نمود. این مقاله به صورت اسنادی و با روش کتابخانه ای و 

 .تحلیلی با رویکردی تاریخی جهت تبیین اندیشه سید برخواهد آمد –به صورت توصیفی 

http://www.hawzah.net/fa/Article/View/80616


 وب سایت مرجع دانش:

http://www.civilica.com/Paper-SAYYEDJAMAL01-SAYYEDJAMAL01_003 

/احمد بررسی تطبیقی دیدگاه های شهید مطهری و اقبال الهوری درباره احیای تفکر دینی-39

 بت، بشیر

الهوری و استاد مطهری نمونه های برجسته ای از حلقه متفکران، احیاگران و شیفتگان فکر ناب اسالمی قبال ا

در جهان معاصر به حساب می آیند، که درصدد پیرایش تفکر اسالمی از آسیب ها، بدعت ها و کج فهمی ها 

ر و مکاتب گوناگون جهان بوده، و برای توانمند ساختن دین و تعلیمات دینی، در تالطم آرا و تضارب افکا

معاصر تالش کرده اند. آن ها برای پاسخ گویی به مقتضیات زمان و نیازهای اساسی بشر بر اساس تعالیم 

اسالم، و انطباق اصول ثابت تعالیم اسالمی با شرایط متغیر، خواستار احیا، درک و بازخوانی واقعی اسالم و 

ه انسان معاصر نیازمند تمدن انسان سازی است که جز با تعالیم تفکر اسالمی بوده اند. هر دو معتقد بودند ک

اقبال الهوری دامنه احیاگری را محدود به خلوص تفکر اسالمی نمی  .اسالمی با چیز دیگری پیوند نمی خورد

کند؛ وی از سویی به پشرفت های علمی بشر، که آن را میراث تاراج شده و از دست رفته مسلمانان و حکمت 

ان می داند، دلبسته است؛ و از طرف دیگر، از جامعه شکست خورده و عقب مانده اسالمی رنج می گمشده آن

برد. لذا مدل تجربه دینی، اجتهاد، عقالنیت دینی، روش استقرایی، و بسیاری از مفاهیم اعتقادی، اخالقی و 

ز تنها در تحریف شناسی اجتماعی را در عرصه احیاگری بازسازی می نماید. قلمرو احیاگری استاد مطهری نی

و آسیب شناسی عرصه های مختلف مفاهیم دینی و تفکر اسالمی محدود نمی شود؛ بلکه، وی اساساً درصدد 

ارایه مدل اصلی فکر دینی است. مطهری، از سویی تالش می کند تا برداشت ها، تحلیل ها و تأویل های غلط 

گیزی سعی می ورزد تا قالب و محتوای واقعی تفکر را آشکار سازد؛ و از سوی دیگر، با جدیت ستایش بران

اصیل و ناب اسالمی را معرفی نماید. او با جرأت و بصیرت علمی کم نظیر، به پاسخ گویی شهبه های چالش 

برانگیز در حوزه های معرفت دینی می پردازد. در پروژه احیاگری استاد مطهری، عقل از جایگاه ویژه ای 

اساسی و تصفیه کننده فکر اسالمی محسوب می شود. مطهری درصدد احیا و  برخوردار است، و یک منبع

 .بازخوانی بسیاری از مقوالت و مفاهیم دینی اعم از اعتقادی، اخالقی، فقهی و اجتماعی بوده است

http://www.civilica.com/Paper-SAYYEDJAMAL01-SAYYEDJAMAL01_003


 پایگاه جامع استاد مرتضی مطهری

http://mortezamotahari.com/fa/thesisview.html?ThesisID=78914 

 رویکرد عرفی شده اقبال به الهوری به دین/سیمکانی، رحیم دهقانی-41

پذیر نیست؛ مگر اینکه مسلمانان اوالً، با بطن و متن  از دیدگاه اقبال، بازسازی و احیای اندیشۀ دینی، امکان

ثانیاً، به سنّت دینی و فکری اسالمی به دیدۀ   و مبانی علوم جدید آشنا شوند،فرهنگ و تمدّن غربی و روح 

های نوین، نکاتی بدیع و نو را از قرآن استخراج کنند و ثالثاً، روشی  تحقیق و احترام بنگرند و از دریچۀ نگرش

چه حد توفیق داشته، امری امّا اینکه اقبال در مسیر بازسازی تا .نقادانه و مستقل را در این مسیر در پیش گیرند

رسد اقبال در مسیر بازسازی و احیای تفکّر دینی، با ارائۀ تفسیری جدید از دین ـ  تأمل کردن است. به نظر می

بازسازی فکر دینی »رو گفته شده که  شدن قرار داده است؛ از این خواسته یا ناخواسته ـ دین را در مسیر عرفی

استاد  .«کننده دارد های فرهنگی ـ سنّتی بزداید، تأثیر عرفی ها و افزوده ایهخواهد دین را از پیر اقبال که می

 :گوید مطهری در این زمینه می

داند. اظهار نظرهای او در باب  اقبال با فرهنگ اسالمی عمیقاً آشنا نیست.... از فلسفۀ اسالمی چیز درستی نمی

از مسائل مهم الهیات است و همچنین فلسفۀ او در و دربارۀ علم قبل االیجاد که  براهین فلسفی اثبات واجب،

شود، دلیل ناآگاهی اقبال از  جای آنکه ختم نبوّت را اثبات کند، به ختم دیانت منتهی می باب ختم نبوّت که به

 .فلسفه اسالمی است.... در زمینۀ سایر علوم و معارف اسالمی نیز، مطالعاتش سطحی است

معنای عرفی شدن، در دو بخش عمده، اندیشۀهای اقبال در باب دین را نشان داده این مقاله با بیان مختصری از 

شده از دین اسالم  و به تبیین عناصری پرداخته است که خواسته یا ناخواسته، ایشان را به سمت قرائتی عرفی

شده را  ینویسنده از این نکته آگاه است که اقبال ذاتاً قصد قرار دادن دین در مسیری عرف .دهد سوق می

های حاکم بر جهان غرب، ناخواسته تفسیری از اسالم ارائه  نداشته؛ ولی به جهت متاثّر شدن از برخی اندیشه

 .داده که پیامدهای خوبی برای اسالم ندارد

 1393اسفند  23تاریخ بازدید:

 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
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 پور، حامد /رستمیشیخ محمّد عبده -آشنایی با پیشگامان بیداری اسالمی -41

 ی را احیای فکر دینی و بازگشت بهزدگشیخ محمد عبده چاره مقابله با هر دو جریان تحجر و غرب

دانست. وی به مانند سید جمال با این فکر تقلید میهای اصلی شریعت اسالمی از راه مبازره با سرچشمه

مخالفت کرد که باب اجتهاد از زمان امام احمد بن حنبل بسته شده و از این جهت با علمای األزهر مخالف 

 توانند به اجتهاد بپردازند. بود. البته معتقد بود که تنها راسخان در علم می

 دید و تطبیق آنها با هم به نظر عبده باید دو اصل را به کار بست:در مواجهه شریعت اسالمی با مسائل دنیای ج

 اصل مصلحت یا استصالح -1

اصل دوم تلفیق است که مقصود عبده از آن آمیختن و سازگار کردن مذاهب مختلف است در حل مسائل  -2

 اجتماعی. 

یا مذهب شیعه بلکه نسبت به  تسننوی نه تنها در برابر مذاهب اسالمی غیر از مذهب خود اعم از مذاهب اهل

ی وهابیت عقیده داشت که آنها در شیخ محمد عبده درباره .کردادیان یهود و مسیحیت هم با تساهل رفتار می

توانند عقاید آنها را بپذیرند عبده عقیده کنند؛ به طوری که سایر مسلمین نمیبعضی مسائل اسالمی غلو می

 ست. اینها نه دوستدار دینند و نهی آنها استوار اتند که دین بر پایهوهابیها از اصولی دست برداش»دارد: 

چرا باید با زور سالح، مسلمانان را به »گوید: وی در جای دیگر پیرامون وهابیت می«. دوستدار تمدن

 فرمانبرداری وادار کرد؟ اگر الاقل فقط در مقام حرف بود و )به این تهدیدها( عمل نمی کردند، مشکلی نبود،

 « کنندآنها به حرفهای ناحق خود عمل می

 1393اسفند  23تاریخ بازدید:

 فصل نامه علمی تخصصی حبل المتین

http://hablolmatin.dmsonnat.ir/?_action=articleInfo&article=298 

 

 رضا به سنت/ مهدوی راد، محمد علی رویکرد رشید-42

http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/80
http://hablolmatin.dmsonnat.ir/?_action=articleInfo&article=298


سید محمد رشید رضا حسینی از متفکران، مصلحان و عالمان بزرگ قرن چهاردهم هجری است که در 

ای بر جای  های فکری روزگار خود و پس از خود، از طریق آثار بسیار مهمی که رقم زد، نقش گسترده جریان

اند. رشید رضا به  گاه شام رفته ای او ابتدا به عراق آننهاد. رشید رضا ریشه در اشراف حجاز دارد که نی

جدنا الحسین و جدنا المرتضی را به کار »های  هایش، مکرر عبارت بالید و در نگاشته بیت می انتسابش به اهل

زندگی را بدرود گفت. رشید رضا با بنیادنهادن مجله  1354ق به دنیا آمد و در سال 1282او در سال  .برد می

و نشر آن در تمام اقالیم قبله و حتی جوامع علمی فراتر از جهان اسالم نقش شگرفی را بر جای نهاد. از  المنار

هایی مرتبط با  مجال نشر یافت، پژوهش« المنار»های مجله  جمله موضوعاتی که فراوان در صفحات شماره

های قرآنی  آن در کنار آموزهها، برای سنت و جایگاه  و چگونگی نقل و انتقال آن به عصرها و نسل« سنت»

« االسالم هو القرآن وحده»ای با عنوان  برای اولین بار در این مجله بود که توفیق صدقی با نگاشتن مقاله .است

ای را مطرح کرد که در ادامه راه  های مهمی را به وجود آورد. او به واقع با این مقاله اندیشه  زمینه بحث

بردار شدند. این موضع، کسان بسیاری از عالمان و مفکران جهان  نام« القرآنیون» باورمندانی یافت که با عنوان

های مختلف مرتبط    کرد و در زمینه ها مشارکت می اسالم را به واکنش وادار کرد. رشید رضا در تمام این بحث

و فرودهایی  گرفت؛ مواضعی که در درازنای زندگی فکری، تعلیمی و تبلیغی او فرازها موضع می« سنت»با 

 .داشته است

 1393اسفند  23تاریخ بازدید:

 :خانه تاریخ برگرفته از وب سایت کتاب

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1539 

 طه حسین و شجاعت در نقد سکوالریسم -43

دفاع کرد )از « االسالم وأصول الحکم»از آرای على عبدالرازق در کتاب  1925طه حسین ابتدا، در سال 

ی کتاب، اسالم فقط دین شعائر است و کاری با سیاست و حکومت ندارد( و در تأیید او  دیدگاه نویسنده

چیز( نقد کرد. او به این  ی قضایا را با شک دکارتی )شک به همه را نوشت و همه« فى الشعر الجاهلى»کتاب 

http://historylib.com/index.php?action=article/view/1539


به حجاز و ارتباط اسالم با  -السالم  علیه–های قرآن مانند سفر حضرت ابراهیم  هم اکتفا نکرد و برخی داستان

ادعا کرد عقل شرقی، متأثر از یونان « مستقبل الثقافۀ فى مصر»دین حنیف ابراهیمی را منکر شد یا در کتاب 

از تمدن غرب در سیاست، مدیریت و قانونگذاری فراخواند و گفت همه است و مسلمانان را به الگو گرفتن 

که دین و زبان عربی کمکی به  باید از سر تا پا سکوالر شویم، چون سیاست با دین هیچ ارتباطی ندارد و این

  .توان ساختار کشور و حکومت را بر دین و زبان عربی بنا نهاد کند و نمی وحدت سیاسی و ملی نمی

ی امت و اصول عربی و اسالمی خود بازگشت. در همین راستا وقتی که  در اواخر زندگی به اندیشهطه حسین 

به او پیشنهاد تجدید چاپ کتابش را دادند گفت قصد دارد در آن بازنگری و نکاتی را اصالح 1971در سال 

ی  هان درج مادهبا صراحت خوا 1953یا اضافه کند یا در جلسات بررسی مواد قانون اساسی مصر در سال 

افکار علی  1955او در سال   .شد« لزوم التزام قانون اساسی و دیگر قوانین کشور به حاکمیت قرآن کریم»

باشد. به نظر او سیستم  عبدالرازق را نقد کرد و گفت خالفت، سیستمی مدنی و مقید به شریعت اسالم می

دیدگاه او، خالفت سیستمی مدنی و مبتنی بر  حکومت در اسالم را تئوکراسی دانستن، اشتباه محض است. از

ی جایگاه و  شود، بنابراین خلیفه ی مسلمان برقرار می حفظ منافع شهروندان است که براساس وفاق آزادانه

نظر او چنین سیستمی در  ی دینی بر مردم ندارد و خالفت فقط یک قرارداد بین حاکم و مردم است. به سلطه

  .نظیر است طول تاریخ بی

 1393اسفند  23تاریخ بازدید:

 پایگاه اطالع رسانی اصالح
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 /علمی، محمد جعفربررسی و نقد نظریه فضل الرحمان در بازسازی اجتهاد در دین-44

 hermeneutical]مسلمانان را در مواجهه با مدرنیته، نداشتن یک روش تفسیرفضل الرحمان، مشکل اصلی 

method] برای درکی ناب[pure cognition]  و درست از معنای دین در دنیای جدید به گونه ای که

مؤمنان بتوانند بر اساس آن روش به درکی ناب، معقول و معنا دار از آفریدگار خود، جهان و جایگاه خود در 

برای مثال  .هایی که رویارویی با مدرنیته در پیش روی دین نهاده است، پاسخ دهنددست یافته و به سؤالآن 

http://www.islahweb.org/content/2014/2/11040


های علمی و تکنولوژیک را پذیرفته و مورد در مواجهه با مدرنیته یاد کرده که پیشرفت« علما»وی از رویکرد 

ن نبوده، بلکه در حقیقت از آن به هیچ های مدردهند، اما نه فقط آماده پذیرش نتایج آموزشستایش قرار می

های گذشته شکل گرفته و یا فقه و برند که عقاید سنتی که بر اساس کالم سدهوجه آگاهی ندارند و گمان می

 ایطپذیر با شرحقوق اسالمی که آن نیز تحت تأثیر شرایط اجتماعی روزگار گذشته شکل گرفته است، جمع

  .دوران جدید است

های پیش از خود بر ضرورت بازگشایی باب اجتهاد برای چون گروهی دیگر از مدرنیستاز همین رو او 

البته باز گشایی باب اجتهاد در اهل سنت از  .ورزددست یافتن به پاسخی درخور برای این سؤاالت اصرار می

ظر فضل الرحمان، نهد( نیز مورد تأکید بوده است، اما از نرا بر آنان می سوی وهابیان )که وی نام بنیادگرا

 –وهابیان تنها نوآوری که کردند، در اصل اصرار بر بازگشایی باب اجتهاد است. از نظر وی دیدگاه وهابیان 

به دلیل نداشتن یک  –های صدر اسالم رغم اصرار بر عمل به اسالم ناب و دعوت به بازگشت به ارزشعلی

از سوی علمای اسالم از منابع اصیل اسالمی استنباط  مبنای نظری، منجر به فرو نهادن آن چه که در طی قرون

از نظر فضل الرحمن تنها قدر مشترکی که با وهابیان دارد، پذیرش ضرورت  شده بود گردید. نوگرایی اسالمی

بازگشایی باب اجتهاد است. تفاوت این دو دیدگاه نیز در این است که بر اساس نظر وهابیان برای فهم درست 

شد، فهمید و به اجرا در ا باید آن گونه که در صدر اسالم توسط صحابه و تابعین فهمیده میاسالم، اسالم ر

ها و حداقل برداشتی که آورد و به تعبیر وی تاریخ را به عقب بازگرداند، حال آن که بر اساس نظر مدرنیست

دینی باشد که در قالب  هایکند، بازگشت به صدر اسالم باید برای فهم ارزشفضل الرحمان از آن ارائه می

توضیح این که از نظر فضل الرحمان، آموزه های دینی در . احکام تاریخی اسالم بسط یافته و بیان شده است

هایی است شوند: اول، آموزهحوزه جامعه آن گونه که در صدر اسالم شاهد آن هستیم به دو گروه تقسیم می

ت و دوم آموزه های دینی که جنبه اقتصادی یا اجتماعی و که کامالً جنبه ارزشی دارند چون فضیلت و عدال

مانند آن را داشته ودر قالب احکام اسالمی بیان شده اند. از نظر وی بخش اول دارای هویتی فرا تاریخی،یا 

های دینی در شرایط تاریخی خاص چون زمان صدر اسالم، هستند و ظهور و بروز این گروه از ارزش ماورایی

کند. در طرف مقابل، دسته دیگری که جنبه ارزشی نداشته های دیگر از معنا تهی نمیبرای زماناین گروه را 

و تنها بعد اقتصادی یا اجتماعی و یا سیاسی دارد، با سپری شدن شرایط تاریخی صدر اسالم، به صورت یک 

 .های بعد نخواهد بودپذیر بر زمانواقعیت تاریخی درآمده و تطبیق
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 /فتحی، علی اشرفمسئله شریعتی درگیرودار روحانیان طرفدار و مخالف-45
شریعتی، حتی بر سر چگونگی مرگ او نیز اتفاق نظری به وجود با گذشت بیش از سه دهه از درگذشت 

تابد و نگاه او به  های گوناگون و حتی متضاد را برمی است. شریعتی هنوز هم روشنفکری است که قرائت نیامده

ای روحانی برخاسته بود، در دامان پدری  است. شریعتی که از خانواده روحانیت نیز از این قاعده مستثنی نبوده

های حوزوی نداشت. محمد تقی شریعتی را  ای به نشان دادن پیوند با برخی سنت زرگ شد که چندان عالقهب

های حوزوی را در دل علی شریعتی روشن کرد. اما پدر  های انتقاد از سنت باید نخستین کسی دانست که جرقه

تجربه کوتاه مدت  .را نداشت های حوزوی ها و سنت های تند پسرش به برخی باور گاه تاب نیش و کنایه نیز

نشین،  نشینی او با برخی طالب و روحانیون نواندیش و مبارز پایتخت حضور شریعتی در حسینیه ارشاد و هم

تنها شانس او برای آشتی با سازمان روحانیت بود، اما همین تعامل نیز فراز و فرودهای آشکار و محسوسی 

آوری شریعتی را مدیون  خوش نیامد. مطهری که شهرت و ناماهلل مطهری نیز  داشت که حتی به مذاق آیت

دانست  و به حق  دعوت خود از این استاد جوان دانشگاه فردوسی مشهد برای سخنرانی در حسینیه ارشاد می

ترین منتقد  های فقدان او، به مهم نخستین ماهر های حیات دکتر و نیز د ماهدر واپسین  –هم همین گونه بود 

 .شدشریعتی بدل 
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 /عبدالحسین خسروپناهشریعتی حکومت دینی را قبول داشت-46

آورد  را به صدا در« اسالم منهای روحانیت»گرایی چندی پیش حزب موتلفه زنگ خطر  اینکه در عصر اصول

ها و هشدارهای کوتاه به فریادی  و نسبت به آن هشدار داد در نوع خود جالب توجه بود و اکنون آن زمزمه
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یند که قصد دارد در لباس گو گرایان از جریانی انحرافی سخن می بلند تبدیل شده و بخش وسیعی از اصول

ناخودآگاه نام « اسالم منهای روحانیت»کند.  را فراهم می« اسالم منهای روحانیت»گرایی مقدمات تحقق  اصول

کرد. اکنون این  برد و از آن دفاع می کند چراکه او این عنوان را به کار می علی شریعتی را به ذهن تداعی می

هستند بلکه جریانی که از دل « اسالم منهای روحانیت»که مروج شاگردان و طرفداران شریعتی نیستند 

اند. گویا اندیشه شریعتی همواره قرار است با سوءتعبیر  دار آن شده گرایان رادیکال بیرون آمده پرچم اسالم

کند. شریعتی رابطه پر کش و قوسی با  مواجه شود و هرکس در حد توان خود از آن استفاده ابزاری می

کرد. بسیاری از روحانیون نیز مخالف او  زد و گاه از آنان تمجید می داشت. گاهی به آنان نهیب میروحانیون 

وگو با عبدالحسین خسروپناه )استاد حوزه علمیه قم و دانشیار پژوهشگاه  اش. در گفت بودند و برخی هم حامی

دهای او نسبت به روحانیت به بررسی رابطه شریعتی با روحانیون و همچنین نق (فرهنگ و اندیشه اسالمی

ام و در نهایت از نسبت جریان مشایی با تز شریعتی سخن به میان آمده است. خسروپناه اگرچه  پرداخته

ای به  کند نگاه همه جانبه کند و سعی می گوید در نقد شریطی معیارهای اخالقی و منطقی را رعایت می می

یعتی با روحانیت از انسجام درونی برخوردار نیست چراکه از افکار او داشته باشد، اما نظرش درباره رابطه شر

 .داند داند و از طرف دیگر او را موافق والیت فقیه می یک طرف افکار او را التقاطی می
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/سمیرکرم، بازشناسی آرای شریعتی و اصالح گران دینی در گفت وگو با احسان شریعتی-47

 حیدر

کتر شریعتی در بحثی به نام دقیق ها و آرزوها که در مجموعه آثارش هم منعکس شده است در اواخر عمر د

به این نام مصطلح شده است که منظور پروژه رفرماسیون یا یک نقد از پروژه روشنفکری دین یا آن چیزی که 

بازپیزایی وی یا رنسانس و یا نوزایی در عالم اسالم است. امری که توسط سید جمال الدین اسد آبادی و 
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سپس در شبه قاره هند اقبال الهوری و در شمال آفریقا توسط محمد عبدو و در ایران نسل اول روشنفکری 

با ایجاد کانون نشر عقاید اسالمی و در  1321مد تقی شریعتی در خراسان بعد از شهریور دینی که استاد مح

و همزمان از نظر سیاسی  تهران آیت اهلل طالقانی و مهندس بازرگان در انجمن های اسالمی شروع کردند

ایران به جنبشی به نام خداپرستان سوسیالیست به رهبری محمد نخشب و بعد هم نهضت ملی شدن صنعت نفت 

رهبری دکتر مصدق در دهه بیست تا سی شروع شد که دکتر شریعتی و نواندیشان اسالمی هم در آن فعال 

 .بودند

نسل دو آنها هم خود شریعتی بود که در دهه چهل و پنجاه که به انقالب ایران نیز انجامید، موثرترین گفتمان 

ولی خود  .غرب زدگی جالل آل احمد بود را تولید کردند که همان بازگشت به خویش بود شریعتی و

شریعتی انتقادی که از سبک سید جمال الدین اسد آبادی داشت که می خواست اسالم از باال توسط حاکمیت 

ها جاری شود که این درست نبود از این نظر که مخاطب را باید مردم بگیرم و باید کار اساسی زیربنایی 

 .بکنیم
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 محمد)ص( راوی رویاهایه رسوالنه/سروش، عبدالکریم-48

های  پردازد در سایت به پدیدارشناسی قرآن میی اخیر دکتر عبدالکریم سروش که  بیش از یک ماه است مقاله

ای از  آنالین نیز مقاله چرخد و نقدهای مختلفی بر آن وارد شده است. سایتِ دین مختلف دست به دست می

های دکتر سروش در موردِ ماهیت رویا، قرآن و  اهلل نکونام دریافت کرده است که به نقدِ دیدگاه طرفِ آیت

آنالین بر آن است تا با برقراری شرایطِ آزاداندیشی، هر دوی این مطالب  رو، دین اینپردازد. از  وحی الهی می

برد بلکه بیش  که ما بر این اعتقادیم، تضاربِ آراء نه تنها جمودِ فکری دینی را از بین می را انتشار دهد. چه آن

های میانِ ادعای  آوردِ چالش از ره ، ی این دو مقاله گردد. خواننده از آن، باعثِ رشدِ و ارتقاء معرفتی نیز می

گذار در زندگی  تر از مسائلِ مهم و تاثیر تواند به درک و فهمی عمیق های بر آن است که می سروش و نقد

 .اش دست پیدا کند دینی
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 ظرفیت شناسی ؛ قومیت و مذهب، پیچیدگی های جامعه ی افغانستان-49

قومیت و مذهب، دو متغیر اساسی در شناخت و تحلیل جامعه ی افغانستان است. هیچ سیاستمدار و حاکمی 

ون درک صحیح این دو عنصر و تعیین استراتژی خود براساس آنها، قادر به حکومت کردن )به معنای بد

واقعی آن و براساس عدالت( بر این جامعه نیست و هیچ محققی نیز بدون شناخت دقیق و تحلیل عمیق این دو، 

مذهب به اندازه ای است قادر به درک کاملی از این جامعه نخواهد بود. پیچیدگی و درهم تنیدگی قومیت و 

که بدون شناخت عینی و ملموس آن، تحلیل صحیح امکان پذیر نیست. از این رو تاکنون کم تر محققی 

آنچه باعث درگیری های .توانسته تصویری دقیق، از جامعه ی افغانی و ویژگی های خاص آن، ارائه دهد

اساسی در راه هم زیستی مسالمت آمیز بین  خونین دهه ها و بلکه قرن های گذشته ی این کشور بوده و مانع

مردم این کشور به شمار می رفته، همین دو عامل قومیت و مذهب است. در بسیاری از مسایل سیاسی 

این نکته  .اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، می توان ریشه های عوامل قومی و مذهبی را به خوبی مشاهده نمود

بسیار مهم است که در مورد افغانستان هرگز نباید قومیت و مذهب را دو مقوله ی جدا از یکدیگر تلقی نمود. 

اگر چه در بیش تر کشورهای دنیا این دو مقوله جدای از یکدیگرند، اما در افغانستان این دو درهم تنیده و 

« هزاره»؛ برای نمونه، مذهب شیعه، غالب در قوم را پیدا کرده است« این همانی»حتی در برخی موارد حالت 

« شیعه»مترادف « هزاره»؛ از این روست که در این کشور کلمه ی «پشتون»، غالب در «حنفی»است و مذهب 

اگر چه دربرخی موارد قومیت، بر مذهب غلبه داشته است.  .«حنفی»عموما مترادف « پشتون»است و کلمه ی 

 .وام افغانی و در تحلیل عملکرد آنها باید به این دوگانگی توجه خاص داشتاز این رو در هویت شناسی اق
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 و سیاست/عمید زنجانینسبت دین -51

نماید و پس از آن  ؤلف در ابتدا چهار دیدگاه مربوط به نسبت دین و سیاست را طرح و نقد اجمالى مىم

کوشد که به دور از آنچه در تاریخ در مورد ارتباط دین و سیاست اتفاق افتاده رابطه دین و سیاست را  مى

تحلیل و بررسى کند، ایشان در نهایت به این نتیجه بعنوان دو نوع معرفت و خصوصاً از دیدگاه اسالم، 

نظر از تالزم مفهومى دو مقوله دین و سیاست، این دو موضوع به لحاظ ماهیتشان منطقاً  رسند که صرف مى

ناخواه،  گوید در یک جامعه دینى خواه این نظر را که مى»باشند. نویسنده در ادامه بحث  داراى نوعى تالزم مى

را نقد و در انتها رد « شود و این تالزم یک امر طبیعى است ن جمله سیاست نیز دینى مىهمه چیز و از آ

بودن سیاست از دیدگاه دین اختصاص دارد که  مطلب پایانى این مقاله به بحث درباره وسیله یا هدف .کند مى

 داند هر دو تعبیر را موءلّف از نظر دین قابل توجیه و منطقى مى جهاتى به

22/12/1393 

 مجله قبسات.
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 ای اندیشه اخوان المسلمین با جنبش اسالمی شیعه ایران/یحیی فوزی، بهروز مقایسه-51

لحاظ شکلی و سازمانی، فکری و عقیدتی، جنبش های اسالمی ویژگی های متنوع و مختلفی دارند که از 

 .اهداف و منافع، محیط تاریخی و جغرافیایی، عملکرد و مبارزه و دیگر موارد، قابل طرح و مداقه ی علمی اند

شکل گیری جنبش های اسالمی از یک سو، متأثر از عوامل عینی مانند استعمار غرب، انحطاط فکری و 

، سکوالرسازی شتابزده جوامع اسالمی، شکست های نظامی مسلمانان از استبداد داخلی، الغای خالفت عثمانی

بیگانگان، شکست الگوهای رقیب مانند ناسیونالیسم و سوسیالیسم عربی، و انحطاط درونی )بحران مشروعیت، 

بحران هویت، توزیع ناعادالنه ثروت و فساد و سرکوب(، به وجود آمدند و از سوی دیگر، متأثر از عوامل 

و اندیشه ای مانند آموزه های اصالح طلبانه اسالمی و دستورات دینی مبتنی بر مبارزه با ظلم کفر و فکری 

جنبش های اسالمی را می توان بر اساس  .طاغوت و تالش برای ایجاد جامعه ای با ارزش های دینی می باشند
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ان آنها را بر اساس قاره و معیارهای مختلفی طبقه بندی کرد. در قالب یک تقسیم بندی جغرافیایی، می تو

منطقه جغرافیای تقسیم کرد. از این حیث، آنها به جنبش های اسالمی قاره آفریقا، مثل جنبش های اسالمی 

اخوان المسلمین در مصر، سنوسی در لیبی یا مهدی سودانی در سودان و...، تقسیم می شوند و یا جنبش ها و 

ه خصوص کشورهای عربی، و یا جنبش های متشکل در حرکت های اسالمی در کشورهای خاورمیانه، ب

کشورهای جنوب شرق آسیا، شبه قاره ی هند، همچنین جنبش های اسالمی آسیای مرکزی و قفقاز. جنبش 

های اسالمی را می توان بر اساس مشی مبارزاتی هم طبقه بندی کرد که از این نگاه، آنها در طیف های 

ار و یا فرهنگی، نظامی و سیاسی و یا تلفیقی از آنها قرار می گیرند. یکی مختلف تندرو، میانه رو و محافظه ک

دیگر از طبقه بندی های بسیار رایج بر اساس نوع برخورد جنبش ها با تجدد و مدرنیته می باشد که بر این 

 .اساس، آنها را به جنبش های نوگرا، بنیادگرا و یا غرب ستیز و غرب گرا طبقه بندی می کنند

ی از ابعاد مهم جنبش های اسالمی ویژگی های فکری و عملی و نوع نگرش آنها به دین و اسالم در اما یک

قالب مذاهبشان می باشد که این ویژگی، نقش اساسی در نوع نگرش آنها به اهداف، آرمان ها، جامعه ی 

 .مطلوب و مشی مبارزاتی آنها دارد
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هاست؟ خطاهای رایج در درک  های امروز عراق زاییده کدام سیاست خشونت-52

 /دوستدار، علیرضاداعش

ماه اخیر با )داعش( شناخته می شود در چند « دولت اسالمی»یا « دولت اسالمی عراق و شام»گروهی که به نام 

دستاوردهای نظامی بزرگ خود در سوریه و عراق و نیز به واسطه اعالن جنگ آمریکا علیه این گروه توجه 

تحلیلگران در توضیح اهداف، روش های خشونت آمیز و علل موفقیت  زیادی را به خود معطوف کرده است.

ی پردازند؛ ترکیبی از عقاید هستی داعش در جذب داوطلب عمدتاً به تبیین جهان بینی مذهبی این گروه م

 شناختی، باورهای آخرالزمانی و مفاهیم تمدنی که ریشه آن غالباً در اسالم سلفی جستجو می شود.

http://rasekhoon.net/article/show/898838
http://rasekhoon.net/article/show/898838


سنت سلفی جنبش اصالحی مدرنی است که منتقد برخی رفتارهای مسلمین است. پیروان این سنت خواستار 

شت به مسیر پیروان نخستین پیامبر اسالم هستند که و بازگ« بدعت ها» -به زعم خود  -انهدام این گونه 

و پیروی « تندروی»، «جزم اندیشی»یا پیشینیان نامیده می شوند. منتقدان سنت سلفی پیروان آن را به « اسالف»

از اسالم متهم می کنند، اما هیچ یک از این موارد دقت زیادی ندارد، خصوصاً با توجه به « خشن»از خوانشی 

 دگی دیدگاه های سلفی و گوناگونی باورها و رفتارهای مردمانی که خود را سلفی می دانندتنوع و گستر

تعداد قابل توجهی از مبارزان داعش در سوریه و عراق از نیروهای خارجی تشکیل شده اند، اما اکثر آن ها 

د که احتماال نیروهای محلی هستند. تأکید بر عقاید سلفی سبب پوشیده ماندن بی عدالتی و ظلمی می شو

مبارزان را ترغیب به پیوستن به گروه نظامی مؤثری کرده است که به آن ها وعده در هم شکستن 

سرکوبگرانشان داده است. آیا این مبارزان برای جنگیدن در کنار داعش باید به جهان بینی داعش می گرویده 

ن گروه آرزوی تشکیل خالفت می داشته اند؟ اند؟ آیا آن ها برای پیوستن به داعش لزوما باید مانند رهبران ای

سلفی به جای این خالء ها نشانده « جهان بینی»و « اعتقادات»معموال به این سؤاالت توجهی نشده. در عوض 

دوم این که تأکید بیش از حد بر سلفی گری سبب شده است که معمای پیوستن مبارزان خارجی  شده است.

اینجا نیز هرگونه انگیزه ای به جز اجابت دعوت مبلغ سلفی به اسالم راستین و  به داعش در پرده ابهام بماند. در

آرزوی پیوستن به خالفت اسالمی نادیده گرفته شده است. بر طبق آنچه به ما گفته اند مبارزان خارجی به 

 داعش می پیوندند تا در یک آرمان شهر اسالمی ناب زندگی کنند.
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 قومیت گرایی و مذهب گرایی در بلوچستان-53

قومی اهمیت دارد. این مسئله در روابط اجتماعی مردم منطقه خود را به خوبی نشان در منطقه بیش از تعصبات

گیری های مذهبی در ازدواج دو مذهب شیعه سنی در برخی مناطق به عینه دیده می که سختداده طوری 

آن یک گروه خاص مذهبی است، این از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی این طرز تفکر که حکومت از  شود.

ر تفکر را در قومیت های سنی مذهب کشورمان به وجود آورد که نقشی در تصیم گیری های سیاسی کشو

http://irdiplomacy.ir/fa/page/1940743


ای از تاریخ جمهوری اسالمی ایران با حضور مسئوالن غیر بومی حتی در ندارند. این مسئله در برهه

ها در مراحلی از انقالب با اجرای این قبیل برنامه کوچکترین سطوح مدیریتی استان بیشتر تقویت گردید.

ی از آن بهره بردند. اما اسالمی باعث رنجش گروهها و مذاهب سنی گردید که بیگانگان و دشمنان به خوب

اخیراً با سیاست های هوشمندانه دولت و با انتخاب مسئولین شایسته از مردم و گروههای بومی تقویت هویت 

مشترک واحد ایرانی شتاب بیشتری به خود گرفته است. امروزه سنی مذهبان منطقه نه تنها نادیده گرفته نمی 

می شوند. همین مسئله به باور بسیاری باعث کاهش چشم گیر شوند بلکه در تصمیم گیری ها مشارکت داده 

فعالیتهای وهابیگری در منطقه شده است. لذا بایستی توجه گردد که رشد وهابیت در منطقه در درجه اول متاثر 

از این واقعیت بود که دولت نتوانسته بود گروههای مذهبی سنی بلوچ را در ساختار نظام جمهوری اسالمی 

 نماید. ایران جذب 

الزم است که به نقش شکل گیری تفکر وهابیت و تاثیری که در رواج خشونت های منطقه ای به صورت  

ای که به تبلیغ گیری های محلی داشت بیشتر توجه گردد. در شکل گیری حوزه های علمیهتروریسم و در

قش ویژه ای دارد. این گروه با وهابیت در منطقه اقدام می کردند، عربستان صعودی و منابع مالی این کشور ن

تقویت نقش مذهب سنی به عنوان عامل جدایی از جمهوری اسالمی به یقین به مذهب بیش از قومیت توجه 

 دارند و این مسئله در درجه اول از نقش مهمی است که مذهب در زندگی مردم ایران برخوردار می باشد
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 /ریاحی اعظمتاثیر حضور مهاجران سیک در وضعیت اجتماعی و اقتصادی زاهدان-54

آهن سراسری ایران، راه  -حفظ خط ارتباطی هند در آستانه جنگ جهانی اول، انگلیسی ها به منظور

هندوستان را از طریق بلوچستان هند به دزدآب، در بلوچستان ایران، متصل کردند. پس از این اقدام و تسریعِ 

 .حمل کاال به هند، شماری از سیک های هندی به دزدآب که بعدها به زاهدان تغییر نام داد، مهاجرت کردند

هایی در پی داشت که متأثر از اوضاع سیاسی و اما سکونت سیک ها در کنار مسلمانان مناقشات و رقابت 

مذهبی هندوستان بود. در این نوشتار در نظر است تا با روش تطبیقی و تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع 

http://www.irdc.ir/FA/content/44338/default.aspx


کتابخانه ای به این مساله پاسخ داده شود که آیا پیش و پس از استقالل هندوستان به عنوان موطن اصلی سیک 

ی در زاهدان ایجاد شد که پیامد حضور مهاجران سیک دراین منطقه باشد؟ بررسی ها ، تغییرات مشهود

تطبیقی سه متغییر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و مذهبی گروه مهاجر در منطقه و تاثیر وضعیت سیاسی و 

به  مذهبی مقصد و مبدا مهاجرت بر این سه مولفه بیانگر آن است که مهاجرت اقلیتی غیر مسلمان و غیر ایرانی

زاهدان، به واسطه شکل گیری گمرک، اتصال راه آهن هند به دزدآب و به منظور اهداف اقتصادی صورت 

گرفت. کمابیش فرصت های اقتصادی در زاهدان برآمده از سیاست های اقتصادی و بازرگانی در هند بود که 

یک ها با بهره گیری از این بر روند و توسعه اقتصادی زاهدان تأثیر مستقیم داشت. اتباع هندی به ویژه س

سیاست ها به سود های سرشاری دست یافتند و در برخی موارد محرومیت تجار بومی از عواید این سیاست ها 

را سبب شدند. به دنبال تغییر سیاست های اقتصادی هند که مناقشات مذهبی و سیاسی مهم ترین علت آن 

رصت هایِ اقتصادی در زاهدان گمرک این شهر محسوب می شد روند مهاجرت دگرگون شد و با کاهش ف

 .که مسیر توسعه را می پیمود به سوی سراشیبی کشانده شد

24/12/1393 

 وب سایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

http://www.ensani.ir/fa/content/313631/default.aspx 

 فر. داوود / عرفانینقش دین و مذهب در پیشگیری و درمان بیماری ها به چه صورت است-55

نقش مذهب و دین در رابطه با سالمت چگونه است ؟ به عبارت دیگر دین و مذهب با چه روشی می توانند 

رمان آنها نقش داشته باشند ؟ در روند و سیر بیماری ها مداخله نموده ، از بروز آنها پیشگیری کرده و در د

پرداختن به این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که اوال دین و مذهب دارای نقشی بی بدیل در زندگی 

انسان ها بوده و به هیچ روی قابل حذف نمی باشد . بررسی نقش این نهاد مهم در عرصه های مختلف زندگی 

سیاری می باشد که اتفاقا مورد توجه دانشمندان و پزشکان در حائز اهمیت ب "بهداشت و درمان"بشر از جمله 

کشورهای زیادی قرار گرفته است؛ ثانیا روشن شدن این نقش می تواند تاثیری اساسی در بحث مهم گستره 

شریعت بجا گذارده ، به ایضاح آن و رد شبهاتی که در باب نفی دین جامع نگر طرح می گردد کمک نماید. 

وشن شدن نقش دین وآموزه های آن در پیشگیری و درمان بیماری های مختلف ، هم در رد به دیگر سخن ، ر

http://www.ensani.ir/fa/content/303630/default.aspx


شبهات مادیون در اثبات بی فایدگی بل مضر بودن دین ومذهب نقش دارد وهم در اثبات ادعای کسانی که 

 .ت استدارای نگرش غیر سکوالر به دین بوده ، برای آن نقشی همه جانبه در زندگی بشر قائلند حائز اهمی

نکته ای که باید در این بحث به آن توجه داشت آن است که این موضوع مسئله ای چند تباری بوده ، با توجه 

به گستره وسیع بیماری ها ، می تواند در علوم مختلفی از جمله بهداشت با گرایش های مختلفش ، پزشکی با 

 .ش مورد بحث و بررسی قرار گیرددهها رشته تخصصی و فوق تخصصی و روانشناسی با مکاتب گوناگون

 وب سایت پژوهشکده باقرالعلوم.

http://rcb.ir 

 رابطه دین و اقتصاد/مظاهری، روح اهلل-56

واژه اقتصاد در مکتب ما  .جهاد اقتصادی با حرکت مستمر و دارای پشتوانه قوی دینی و اعتقادی همراه است

است چه برسد به این که همراه با جهاد آورده شود جهاد فکر انسان را به سوی حرکت  مقدس و قابل احترام

خستگی ناپذیر و دارای کوشش فراوان سوق می دهد وقتی اقتصاد همراه با جهاد آورده شود بدین معناست 

تا در که حرکت اقتصادی باید با اخالق همراه شود همان گونه که جهاد در قلمرو دین قابل فهم تر است 

مقوالت دیگر و این کلمه نوعی ترکیب دینی غیر قابل انکار به خود گرفته است. جهاد در کشور ما همراه با 

مجاهده در راه هدف معنا شده است همانگونه که در دوران دفاع مقدس این تعبیر برای ما معنا شد، حتما در 

و ملی ما می باشد. با توجه به اشاره روایات و  مفهوم اقتصادی هم قابل معنا خواهد بود زیرا جزء فرهنگ دینی

آیات شریف قرآن کریم ما را به این مفهوم راهنمایی می کند که دین رابطه غیر قابل انکاری با اقتصاد دارد و 

چه بسا ترکیبات نادرست اقتصادی انسان را از دین و دین مداری دور می سازد و تعامالت درست اقتصادی 

را بسوی خدا سرعت می بخشد مثل خمس و زکات که وجود آن در جامعه باعث  حرکت تکاملی انسان

تعالی معنوی و مادی آن است.تلغی عبادت از رفتارهای اقتصادی خود نمونه ای بارز از کوشش و جهاد 

اقتصادی است که دو جنبه دینی و دنیوی دربردارد. عدم توجه به اقتصاد در جامعه و خانواده در بردارنده 

ت روحی و روانی فراوان و عدم دقت در آن تبعات فراوانی را در برخواهد داشت امید است با مشکال

پرداختن به این موضوع گامی هر چند کوچک پیرامون اصالح امور اجتماع و حرکت جهادی که غالباً در 

 مقابله هجوم دشمن صورت می گیرد بردارم

http://rcb.ir/
http://rcb.ir/
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 اقتصاد یهودیان ایران-57

در عصر صفویه، اشتغال به بسیاری از حرفه ها برای یهودیان ممنوع بوده و مخصوصاً در دوران شاه عباس، 

نخ تابی، پیله "کنند، در لیستی بدین شرح اعالم شده بود: مشاغلی که یهودیان می توانستند آنها را انتخاب 

لذا یهودیان از فعالیت در بسیاری از فعالیت های  "وری، زرگری، فعله گری، بقچه کشی، دوره گردی و غیره.

اقتصادی باز داشته شده و در حاشیه فعالیت های جاری قرار می گرفتند. ولی در کردستان یهودیان عموماً در 

و خدمات جنبی آن اشتغال داشته و منشأ اثر بودند. البته این محدودیت ها هرگز نتوانست یهودیان  کشاورزی

را حتی به صورت پنهانی از فعالیت در زمینه های دیگر باز دارد. گزارش جالبی از آمار کلیمیان شیراز در 

هزار  11می دهد. از جمعیت  اواخر دوران قاجار کم و بیش نسبت اشتغال یهودیان را در شهرهای دیگر نشان

درصد  11نفر تاجر،  51نفر زرگر،  151نفر مال،  11نفر داروساز،  4نفر طبیب،  5نفری کلیمی های شیراز 

جمعیت مطرب )در معنی امروز، مجریان مراسم شادی مذهبی و هنرمند(، سه درصد عرقیات فروش )تولید و 

قیه پیله ور بودند. البته این ترکیب اشتغال بعد از دوران نفر صرّاف و بازاری و ب 211توزیع( و نزدیک به 

صفویه است، وگرنه در عصر صفوی شرایط نامساعد بوده و سخت گیری ها چنان بود که تأثیر آن تا اواخر 

 .قرن نوزدهم بر جای مانده است

در شهرهای مختلف  قبل از تأسیس بانک شاهی به وسیله انگلیسی ها و اعالم تأسیس بانک ملی ایران، یهودیان

در تجارت پول و صرّافی، فعالیت های سازمان یافته ای را شروع کرده بودند و حتی نام فامیل خانواده هایی به 

شمسی، خانواده حاجی االزار بابازاده، اجازه تأسیس بانک  1313بود. در سال  "بانکی"حسب موقعیت شغلی 

وزارت صنایع مستظرفه دریافت کردند. در جواز فعالیت این را به نام آشر بابازاده از  "رهنی و کارگشایی"

بانک، وام دهی در مقابل رهن و وام های کارگشایی ذکر شده بود. در همین دوران، برادران دردشتی حاجی 

شموییل و گئوال در کنار محله سنتی کلیمیان تهران )محله عودالجان( و حاجی رخمیم و حاجی اسحاق 

 1317داداد بانکی، مؤسسات پولی و بانکی مشابه به ثبت رساندند که البته بعد از سال فهمیان و سپس میرزا خ
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و تشکیل بانک کارگشایی، جواز تمام این مؤسسات باطل شد. البته در دوران جدید بانکداری نیز یهودیان 

اطالعات موجود، در ایران در زمینه مدیریت مالی و سرمایه گذاری فعال و سرشناس بوده اند. برای مثال، برابر 

نفر از کلیمیان در بانک های مختلف سمت مدیریت و یا کارشناس داشته اند. در سال  111بیش از  1959سال 

نیز نقش خانواده القانایان در تأسیس بانک توسعه صنعتی ایران مؤثر بوده و عمده سهام آزاد  1325های بعد از 

 ده بودآن در موقع تأسیس، توسط آنها سرمایه گذاری ش

 1393اسفند  23

 نشریه داخلی اهوا
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 سکوالریزم یا عینیت دین و سیاست-58

اند: قبل از ورود به دین و با یک  سیاست گفتهبرخى از طرفدران سکوالریزم، براى اثبات نظریه جدایى دین از 

نگاه برون دینى، باید این سؤال را مطرح کنیم که اصوال بشر چه احتیاجى به دین دارد و در چه مسائلى نیاز 

اند: یکى این که بگوییم  در پاسخ به این سؤال، دو فرض را متصور دانسته دارد که دین او را راهنمایى کند؟

ز و در همه امور زندگى خود نیاز به دین دارد و خالصه این که دین باید همه مسائل را براى انسان در همه چی

انسان حل کند. )اگر چنین پاسخى را بپذیریم، در این صورت طبیعى است که اگر احتیاج به تشکیل حکومت 

دینى هم چنین ادعایى دانند که چنین نیست و هیچ  گوید( اما همه مى هم پیدا کردیم باید ببینیم دین چه مى

انتظار « حداکثر»؛ پس به اصطالح، نباید  ندارد که به ما بیاموزد که مثال ساختمان یا سقف آن را چگونه بسازیم

 (1).را از دین داشته باشیم

پس از اینکه نتوانستیم پاسخ اول را قبول کنیم تنها پاسخ ممکن در مورد انتظار ما از دین این است که بگوییم 

ساساً یک امر آخرتى است و کارى به زندگانى دنیا و امور دنیوى و اجتماعى ندارد و آنها را به علم و دین ا

را از دین انتظار داشته باشیم، و « حداقلّى»عقل و تدبیر خود انسان واگذار کرده است و به اصطالح باید یک 

م و عقل قرار دارد، اساساً از قلمرو و از آنجا که سیاست مربوط به امور دنیوى بوده و در قلمرو حاکمیت عل

 .مسائل دینى خارج است و دست دین از دامان آن کوتاه است
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 پایگاه اطالع رسانی آثار آیت اهلل مصباح یزدی
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  یادداشت روز آمریکاییواقعیت پنهان در پشت اسالم -59

 

گون اسالم آمریکایی هویت  های گونه های اسالم آمریکایی کدام است؟ کدام وجوه مشترک به شعبه مشخصه

دهد؟  آیند و تولید و تکثیر آنها از کدام واقعیت خبر می های انحرافی چرا پدید می دهد؟ این حلقه واحد می

آمریکایی را وارد ادبیات سیاسی کرد. ایشان که نگاهی  عنوان اسالم (نخستین بار حضرت امام خمینی)ره

های بزرگ  قدرت»فرمود  های آنان در سده اخیر داشت، می آموز به علل ناکامی مسلمانان و نهضت درس

گراها و روشنفکران مصنوعی و روحانی  های مختلف از ملی ها افرادی به صورت چپاولگر در میان جامعه

ذخیره دارند که گاهی سی چهل سال با مشی  -ترند رسان د از همه پرخطرتر و آسیبکه اگر مجال یابن -نمایان

ها زیست  های دیگر با صبر و بردباری در میان ملت پرستی و جبهه مآبی یا پان ایرانیسم و وطن اسالمی و مقدس

  «دهند. کنند و در موقع مناسب مأموریت خود را انجام می می

مگر »های تاریخی پرده از سیمای اسالم آمریکایی کشیده و فرمودند  واقعیتامام با همین درک مستند به  

های فتنه و جاسوسی تبدیل شدند که از یک  بینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانون مسلمانان نمی

های  شعور حوزه طرف اسالم اشرافیت، اسالم ابوسفیان، اسالم مالهای کثیف درباری، اسالم مقدس نماهای بی

علمی و دانشگاهی، اسالم نکبت و ذلت، اسالم پول و زور، اسالم فریب و سازش و اسارت، اسالم حاکمیت 

کنند و از طرف  ها و در یک کلمه اسالم آمریکایی را ترویج می داران بر مظلومین و پابرهنه سرمایه و سرمایه

( حضرت 231صحیفه نور، صفحه  21جلد«)گذارند. دیگر سر بر آستان سرور خویش، آمریکای جهانخوار می

درد،  داران خدانشناس و مرفهین بی نماهای متحجر، اسالم سرمایه اسالم مقدس»اهلل اسالم آمریکایی را  روح

در برابر اسالم ناب محمدی)ص( و اسالم پابرهنگان و محرومان معرفی « اسالم اشرافیت و اسالم ابوسفیانی

 .کردند

 سایت کیهان:
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 ای میان مرگ و زندگی از پردۀ نازک پاکی و ناپاکی تا پرده :بکارت-61

هم  گذرد؛ اما مهاجران افغانی ساکن حاشیۀ شهر مشهد هنوز اش می سال از قتل زهرا در شب عروسی 5چند  هر 

کنند. زهرا،  یادآوری می   های کوتاه شان دارند و این خبر را در البالی برخی صحبت های آن خبر را در خاطره

اش  داد. روزی که همسر آینده معلمی بود که در مدارس خودگردان مهاجران افغانستانی به کودکان درس می

گفتن به  گفتن به او، بله دانست که بله زنگ دروازۀخانۀشان را به صدا درآورد. او نمی برای خواستگاری، 

شان برگشته بودند، با ضربات  های ها به خانه مرگی زودهنگام است. زهرا در پایان شب عروسی که همۀ مهمان

که او را به قتل رساند، به خانوادۀ عروس گفت که دخترتان  از این کشته شد. همسر زهرا بعد  چاقوی همسرش

باکره نیست و به سزای عملش رسید. فردای عروسی، پزشکی قانونی )طب عدلی( پس از بررسی جسد اعالم 

کرد که نوعروس با هیچ مردی رابطۀ جنسی نداشته است؛ اما گواهی پزشکی قانونی، زندگی زهرا را به او 

 .برنگرداند

1393/12/26 

 پایگاه خبری تحلیلی جامعه باز

dailyopensociety.com/fa 

 

 /تقی زاده محمد تقیرابطه متقابل دین و هنر-61

دین به مثابه اعتقاد و روش زیست و هنر به مثابه تجلى کالبدى و مادى بخشیدن به اعتقادات و باورها از دیرباز 

در معنا بخشیدن به زندگى بشر ایفاى نقش نموده اند. ادیان هدایتگر و مبین باورهاى بشر نسبت به ابتدا و 

نسان بوده اند. در این راه که هر موضوع و انتهاى حیات و تعیین مسیر و چگونگى سیر به سمت هدف غایى ا

شى ء و فعالیتى واجد معنا قلمداد گردیده است، ارزش هاى دینى به عنوان تغذیه کننده هنر، انسان را به ایجاد 

فضا و محیط و شکل و کالبدى هدایت نموده اند که یارى دهنده انسان در فهم بهتر اعتقاداتش بوده و 

مناسک دینى اش نیز که رهنمون او به سمت معنویت و کمال بوده اند، کمک مى  همچنین او را در برگزارى
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نموده اند. به این ترتیب ارتباط دین و شقوق مختلف هنر در همه ادیان با شدّت و ضعف هاى متفاوت و به 

اره از ابتداى تاریخ بشرى هنر همو.عبارتى مراتب مختلف توجه به هنر در ادیان گوناگون وجود داشته است

مترادف و همراه با موضوعات وتعابیر ومفاهیم دینى بوده است که به مرور با غلبه مفاهیم دنیوى بر زندگى بشر 

به تناسب شاخه هایى نیز از آن منشعب شده اند. درواقع همان گونه که به مرور کفر و شرک بر تفکر و جهان 

ن تفکر و جهان بینى نیز به وجود مى آید تا جایى بینى الهى و توحیدى انسان غلبه مى کند، هنرِ متناسب با آ

که هنر که روزى براى تبیین حقیقت روحانى و معنوى و بیان زیبایى آن بود، امروزه به حجاب و سترى براى 

حقیقت بدل شده است. به این ترتیب همان گونه که انسان به زیبایى و عشق و جمال دنیایى و ظاهرى متوجه 

نیز، بر این وجوه متمرکز شده و هر آن چه را که دنیایى است، تبلیغ و ترویج کرده و در شده است، هنر دوران 

واقع مجاز را به جاى حقیقت به انسان معرفى مى نماید. سمبل ها و رموز به مرور به صورت نشانه هاى 

  .قراردادى که ربطى نیزبه حقایق ماوراء طبیعى ندارند، درآمده اند

24/12/1392 

 هوروب سایت ط

http://tahoor.com/fa/Article/View/111326 

 /پاستور، ثریانقش یهودیان در هنر و اقتصاد فرش ایران-62

ارتباط ها و ردپای این  نشانه .گردد های دستباف ایران، به دوران بسیار قدیم باز می رتباط میان یهودیان و فرشا

اسرائیل از مصر، یهودیان در زندگی چادرنشینی خود از  رسد. بعد از مهاجرت بنی سال قبل می 3511به حدود 

 «نامه مهاجرت»کردند. این نکته در کتاب  برای پوشاندن کف زمین و دیوارهای چادرها استفاده می« گلیم»

(Le Livre Del’exode)  ها تمثیل»و بعد از آن در کتاب» (Proverbes)  آورده شده است. در کتاب

های گوناگون  های متعلق به او و رنگ از حضرت سلیمان و فرش (Le Livre Del’exode) «نگاری وقایع»

ها : آبی، سفید، قرمز و شنگرف یاد شده است. در این کتاب همچنین آمده  مورد استفاده در بافت آن فرش

دهنده ده احکام خداوند توسط حضرت موسی و شیرها  نها از یک طرف نشا است که نقش و نگار این فرش

باشد. تار و پود و بافت شهرها نیز شباهت بسیاری به بافت  ها می گر تصویر عقاب و از طرف دیگر، نمایان
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 Barber .گیرد گرد صحرای سینا مورد استفاده قرار می هایی دارد که در حال حاضر درمیان قبایل دوره فرش

های مورد بحث در  نویسد که فرش می« مطالعه درباره تاریخچه نساجی»تحت عنوان  در مقدمه کتاب خود

ها  های مختلف فرش ها و نقش روند. یهودیان در انتخاب طرح های شناخته شده به شمار می حقیقت اولین فرش

های یهودیت از جمله ستاره داود، شیر یهودا، حضرت موسی،  از موضوعات کتاب مقدس و از سمبول

اند. قرن هشتم قبل از میالد، سرآغاز تاریخ  رت هارون، حضرت ابراهیم و حضرت اسحق و ... الهام گرفتهحض

طوالنی زندگی یهودیان ایران است که، با پراکندگی آنها، ارتباط مستقیم دارد. به موجب تحقیقات انجام شده 

هایی به افتخار کوروش  فرشیهودیان ایران در قرن ششم قبل از میالد مسیح،  Antone Felton توسط

بافان شهرهای  ها، کار قالی اند. این فرش بزرگ بافته بودند که از آنها نیز برای تزئین آرامگاه وی استفاده کرده

قرن بعد توسط اسکندر مقدونی از روی آرامگاه  2اند حدود  همدان، شیراز و اصفهان بوده است که گفته

ها و اشیاء گرانبهای  ر مقدونی عالوه بر این، تمامی طالکاریکوروش بزرگ به غارت برده شد. اسکند

 Feltopn دیگری را که مزین کننده آرامگاه کوروش بود را نیز به همراه خود برد و باز هم بنا به گفته

ترین  نویس یهودی و یکی از بزرگ مورخ و تاریخ Flavius Josephe ها در کتاب های این غارتگری نشانه

از یونان، مشهود است و این ظاهراً تنها شواهدی است که در   ته شده ادبیات یهود تأثیر گرفتههای شناخ چهره

 .بافت یهودیان از دوران قدیم به دست ما رسیده است های دست مورد فرش

24/12/1393 

 یهودیان ایرانوب سایت 
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 معماری مساجد در عصر صفوی-63

جا با مسجدی که دارای  گیر؛ در این های نسبتاً کوچک، دربردارندۀ طرحی است چشم این مسجد با اندازه

ل شبستانی رو نیستیم بلکه صحبت از مسجدی است بدون مناره که فقط شام صحن و چهار ایون باشد، روبه

نظیری که دیوارۀ منحنی آن شامل شانزده پنجره است،  مخصوص نماز است. شبستان مذکور به وسیلۀ گنبد بی
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شکل است، دربرگیرندۀ مکان سرپوشیدۀ مدوری  پوشیده شده است. این شبستان که قسمت پایینی آن مربع

آالیش  باعث ایجاد فضایی پاک و بینقصی که بر آن حاکم است،  است و نظم ساده و دقیق و در عین حال بی

 .اند شدۀ سقف را مشاهده نمود که تا پایان امتداد یافته داده  توان چهار دورنمای صیقل جا می شده است. در آن

حجم که دربرگیرندۀ دورنماها  این دورنما در چهار قسمت این فضای چهارگوش با چهار طاق بزرگ هم

آورند تا  ای را فراهم می های مسطح و هموار طاق، زمینه این قسمتخوانی کامل دارند. بنابر هستند، هم

نمای منتظم هشت گوش را به طور برجسته نمایان سازند.  دار مذکور به چشم بیایند و طاق دورنماهای زاویه

نمایند، باعث نمایان  تری تبدیل می سطوح کوچکی که آویزهای طاق جنوبی این گنبد را به تقسیمات کوچک

شکل در ارتباط  ضلع است. هر کدام از این سطوح کوچک مثلثی 16شوند که دارای  یراالضالعی میشدن کث

گونه است که مسجد مذکور طبق نظم مطلق هندسی برقرار شده است و همۀ   اند و بدین و انطباق با یک پنجره

 .اند پذیری بسیار دقیقی به نظم درآمده دهندۀ آن با خاصیت شکل عناصر تشکیل

شناسی چهار رنگ آبی، سبز، سرخ و زرد نمایانگر نیازهای اساسی انسان و روان او هستند. نیاز  یدگاه رواناز د

وجوی آینده و رسیدن به آرزوها،  به عشق و محبت، نیاز به خودنمایی، نیاز به عمل و موفقیت و نیاز به جست

کانی و در هنری دینی به کار شناسی رنگ هنگامی که در م همگی اهمیت خاص روانی دارند. این روان

هایی که  اسالم در هنر راه خالقیت را باز گذاشته و با وجود محدودیت .یابد رود، نمادگرایی بیشتری می می

داشته، سعی کرده انسان را در قید و بند مادیات نگه ندارد. هنر اسالمی، دارای عنصری است که در ورای 

اسالم است. پس هنر اسالمی از راه تمثیل و نماد وارد عرصۀ هنر  گنجد و آن اصل اول دین زمان و مکان می

رنگ در اسالم پرمایه و غنی از فحوای   شود و هدف آن، یاری انسان برای شناخت اصل خویش است. می

شناسی  به همین دلیل، رنگ در معماری اسالمی با هستی .عمیق باطنی و تمثیلی یا قدسی و معنوی است

شناسی  ها در هستی های آن درهم تنیده است. روحانیت و قداست و الوهیت رنگ و تمثیلوحیانی کالم قرآن 

شناختی ظرافت و صور پر لطف، قرابت و مناسبت بنیادین دارد.  اسالمی با روح گرافیک و ذائقۀ زیبایی

 رد و سبزاند )سفید، آبی، قرمز، ز هایی که در این میان بیش از بقیه در معماری مساجد استفاده شده رنگ

 .هایی هستند که بیشترین تأثیر را دارند رنگ
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 پایگاه اطالع رسانی هنر اسالمی

http://www.islamicartz.com/story/40Ut3Taau8_eYoCFurTMe--77OxSEDar2TY20AoUo4E 

 

 برهم کنش موسیقی ایرانی و موسیقی مسیحی-64

مسیحیت سال ها پس از عروج مسیح به صحنه ظهور رسید. در زمان حضور حضرت مسیح از این دین اثری 

نبود و اندک اندک با تالش و جدیت رسوالن به صورت پراکنده، در نقاط مختلف جهان ظهور یافت. نقاطی 

با رسمیت یافتن مسیحیت در نقاط مختلف، عبادت  .پیدایش اولیه آن بوده استکه اغلب خارج از محدوده 

گاه های مخفی کم کم به کلیساهای رسمی بدل یافت هر چند فرم آنها اصال شبیه فرم غالب کلیساهای 

امروزی نبود. اما از زمان پیدایش اولین کلیساها تا ظهور آیین های مذهبی ویژه آن ،سالها گذشت و در این 

ایام اندک اندک موسیقی به عنوان اصلی جدایی ناپذیر، در کنار آن شناخته شده، با آیین های مذهبی کلیسا 

 .به خوبی ممزوج گردید

کلیسایی دقیقا مشخص نیست، لیکن همواره یک سوال جدی در این  -زمان دقیق پیدایش آیین های مسیحی 

کجا بوده است؟ و سرآغاز موسیقی مسیحی از زمینه مطرح می شود که پیدایش سرودهای کلیسایی از 

 کجاست؟
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 وبگاه آموزش موسیقی نسیم سحری

http://www.nasimsahari.com/index.php/en 

 تنبور رمز ماندگاری زبان، فرهنگ و هویت ملی یارسان-56

http://www.islamicartz.com/story/40Ut3Taau8_eYoCFurTMe--77OxSEDar2TY20AoUo4E
http://www.nasimsahari.com/index.php/en


های عاطفی و فرهنگی  ها و عواطف بشری است و هر ملتی بر حسب ویژگی انتظارها،  موسیقی زبان آرزو

سر خواهد شد.  خود، موسیقی خاصی دارد. با درک موسیقی، عواطف زیبا، همدردی و تفاهم بیشتر قلبی می

موسیقی کوردی حال و هوایی روایی دارد و گویی با هر زخمه و نوای خود تاریخ این ملت را روایت 

پژوهشگران موسیقی کوردی بر این باورند که موسیقی کوردی در راستای حفظ زبان، ادبیات،  کند. می

ها به وجود آمده است و به نوعی راوی فرهنگ  ها و در مجموع تمدن و پیشینه کورد فرهنگ، سرگذشت

د به مردمان کورد است. موسیقی غنی و پربار تنبور در خصوص اشاعه فرهنگ اصیل کوردی، ارتقاء اعتما

ها، تقویت همبستگی بین مردمان یارسان و  نفس قومی کوردهای یارسانی و استحکام بخشی به هویت ملی آن

کند. از منظر  های اصیل ولی کم کاربرد و حتی فوت شده کوردی نقش مؤثری ایفا می نیز انتقال و ترویج واژه

تحکام بخشی به هویت ملی، انتقال و توان موسیقی را راهبردی مناسب برای اشاعۀ فرهنگ ملی، اس ملی می

ترویج زبان و گویش اصیل ملی و نیز تقویت همبستگی ملی دانست. در این خصوص کنفوسیوس، اندیشمند 

اگر بخواهیم وحدت یک ملت و استحکام یک دولت را ارزیابی کنیم با توجه »بزرگ چه زیبا گفته است که: 

زندگی مردمان یارسان و در کل «. کنیم ملت را ارزشیابی میبه مقیاس واحد )مقیاس کلی هنر(، موسیقی آن 

ها با موسیقی پیوند عمیقی دارد. البته این مسئله ناشی از گستردگی و زیبایی این موسیقی است که با  کورد

داشتن ظرفیت باال، مردم این خطه را در همه مراحل زندگیشان، از مجالس شادمانی و عروسی تا تشییع جنازه 

 .کند با عزیزان همراهی میو وداع 
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 خبرگذاری یاری رسان

http://yariyarsan.com/?p=276 
 فقه و هنرهای تجسمی-66

ناروایی ساختن مجسمه جانداران، در کتابهای فقهی به عنوان یک حکم مشهور و معروف فقهی شناخته شده 

در مقاله  .اند.دلیل مهم این دیدگاه اجماع و اخبار است کرده اجماعاست و بسیاری بر آن ادعای اتفاق، بلکه 

http://yariyarsan.com/?p=276
http://yariyarsan.com/?p=276


راگیر درباره روایات و دسته بندی در یک تحقیق دقیق و دراز درباره اجماعِ مورد ادعا و طرح یک بررسی ف

های گوناگون به شانزده دسته، هم اجماع و هم روایات از نظر سندی و داللی، مورد نقد و مناقشه  آنها از زاویه

 :قرار گرفته و در پایان، ضمن یک جمع بندی چنین آمده است

 

حقیق به عمل آمد و نتیجه مطالب تا به اکنون درباره دیدگاه معروف درباره مجسمه سازی و نقاشی بررسی و ت

 .این شد

قولِ به حرام بودن مجسمه سازی و نقاشی،به طور فراگیر چه جاندار و جه بی جان که به ابو صالح حلبی و 1 .

تر نزدیک به اتفاق  دلیل در خور اعتمادی ندارد. چنانکه روشن شد، بیش.قاضی بن براج نسبت داده شده است

 .اند نپذیرفته فقها نیز، آن را

دیدگاه حرام بودنِ مجسمه سازی، چه جاندار یا بی جان و جایز بودن نقاشی هر گونه آن،این دیدگاه به  .2

و جمع دیگری اسناد داده شده است.در رد این دیدگاه، از  محقق حلیو  شیخ طوسی،  شیخ مفیدظاهر کالم 

و نقاشی جانداران که گروهی از حرام بودن ساخت مجسمه  .3..موافقت بسیاری از بزرگان بر خورداریم

آن را اختیار و تقویت کرده بودند و چنانکه بحث شد،  شیخ انصاریو  شهید ثانی،  ابن ادریس :فقیهان، مانند

در ردّ این دیدگاه نیز، خیلی از .همه دلیلهای هشتگانه این دیدگاه، به طور دقیق به شرح،نقل و نقد و ردّ شد

 .ما همراهی دارندبزرگان فقه و صاحب نظران با 

 

حرام بودن ساخت مجسمه جانداران که بر آن ادعای اتفاق، بلکه اجماع شد و بسیاری از فقیهان، آن را 

اند،لکن، با بحث دراز دامنی  اند و این قسم از مجسمه سازی را مصب اجماع و محط روایات دانسته پذیرفته

تنها دلیل مرود اعتماد این نظریه است، که انجام گرفت، روشن شد اجماع، که از دیدگاه گروهی، 

هایی دارد که بر اساس مبانی پژوهشهای خودِ باورمندان به این نظریه اشکالهایی دارد و غیر در خور  اشکال

پاسخ است و در نتیجه،اجماع غیر در خور اعتماد است و امّا روایات نیز،بسیاری از نظر سند و داللت، غیر در 

 .خور اعتمادند



روایات،چنان که روشن کردیم، ناتمام است ودر  سندبرای جبران ضعف  شهرت عملیبه و تمسک 

نتیجه،دلیل در خور پذیرش و مدرک مورد اعتمادی در حکم به حرام بودن وجود ندارد و اگر با این همه، 

نکه است،چنا اباحهاحتمال حرام بودن داده شود، خواست تحقیق در شبه حکمیه تحریمیه، براءت و حکم به 

شماری از اساتید بزرگوار فقه و اصول نیز،پس از تحقیق و بررسیهای دقیق فقهی و اصولی، به همین نتیجه 

 .اند رسیده
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 بری ویکی فقهخپایگاه 

http://www.wikifeqh.ir 

 داعش به جان موسیقی افتاد-67

به نوشته روزنامه انگلیسی دیلی میل، .سوزاندن ابزارها و سازهای موسیقی منتشر کردداعش عکس هایی را از 

براساس این عکس ها، شاخه گروه مسلح داعش در لیبی تعداد زیادی از سازها و ابزارهای موسیقی را در شهر 

سنتی لیبی از بسیاری از این ابزارها برای نواختن موسیقی های محلی و .ساحلی درنه لیبی به آتش کشید

داعش گفته است این ابزارهای موسیقی، .استفاده می شد اما داعش همه اینها را غیراسالمی اعالم کرده است

 ...اسالمی نیستند
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 سایت تحلیل خبری عصر ایران

http://www.asriran.com/fa/news/383775 

/مختاباد؛ کنسرت نروید؛ کسی برایتان کارت دعوت نفرستاده است  وسیقی دوست ندارید،م-68

 عبدالحسین
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پس از پیروزی »، مختاباد در این جلسه با نقل خاطره ای از زمان امام راحل )ره( گفت: «موسیقی ما»به گزارش 

امام فرمودند شما اگر شود؟  انقالب، شخصی پیش حضرت امام رفت و گفت چرا از رادیو موسیقی پخش می

ی خودشان را به دیگران  دوست ندارید بشنوید، رادیو را خاموش کنید. حاال هم تعداد معدودی از افراد سلیقه

گوییم که کسی برای شما کارت دعوت نفرستاده که به کنسرت موسیقی بیایید؛  کنند. ما به آنها می تحمیل می

نسرت و موسیقی بشوند و شما نمی توانید آنها را محدود و موسیقی اما افرادی هستند که دوست دارند بیایند ک

ی امروز شورا، با اشاره به بیانات رهبر  این عضو شورای اسالمی شهر تهران همچنین در جلسه«.را ممنوع کنید

ی  شود مگر آنکه با هنر آمیخته شود، به مسأله معظم انقالب اسالمی مبنی بر اینکه هیچ تفکری ثبت نمی

شود، نه فقط با  عاشورا اشاره کرد که به عنوان مثال، واقعه عاشورا با هنر استاد فرشچیان به مردم معرفی می

 «.زنی های سینه فعالیت هیئت
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 پایگاه خبری تحلیلی موسیقی ما

http://www.musicema.com/node/228007 

 .علیخانی: پاسپورت پاشایی برای سفر به کربال آماده بود-69

علیخانی اضافه کرد: مرتضی بی اندازه صبور بود و تسلیم محض شرایطش شده بود وقتی ازش پرسیدم تو چه 

فرقی با ما داری؟ گفت من هیچ فرقی نکردم فقط از هر ثانیه ی زندگیم از نگاه مادرم گرفته تا همه چیز لذت 

گفت: من در فضای مجازی فیلم ها و عکس های از لحظه های آخر مرتضی دیدم تو رو خدا  وی.میبرم

علیخانی افزود: خوشا به حال .اشون کنیم بگذاریم در آرامش باشنخانواده ی مرتضی را برای لحظه هایی ره

 ت.مرتضی که انقدر با عزت و آبرو رف
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 پایگاه خبری ظهور 

http://www.zohur12.ir/132230 
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 فاجعه فرهنگی داعش در موزه موصل-71

شود و براین  ها شرک محسوب می گوید: پرستیدن این بت های داعش در این فیلم می یکی از تروریست

های موجود در این موزه که دهها  همجسم .کنیم اساس که پیامبر)ص( به ما دستور داده آنها را ویران می

که تاریخ یکی از  داعشی آنها را تخریب کردند از آثار بسیار قدیمی تمدن کهن عراق بود، به صورتی

 .گردد ها به قرن نهم قبل از میالد مسیح بازمی مجسمه
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 خبرگذاری اهل بیت

http://www.abna24.com/persian/service/middle/archive/2015/02/26/673499/story.html 

 /منصور زاده، یوسفتحلیلی بر  ماهیت نقاشی های غاری پیش از تاریخ اروپا-71

های غاری بود که در اواخر قرن  ، کشف نقاشی ترین کشفیات مربوط به گذشته انسان انگیز یکی از شگفت 

ی علمی و هنری را با موضوع جدید تحت عنوان هنرِ پیش از تاریخ درگیر  نوزده میالدی اتفاق افتاد و جامعه

ی چرایی  باره تخصصان گوناگون درهای متعددی از سوی م ، نظریه انگیز نمود. از زمان کشف این آثارِ شگفت

اند تفسیری از آن آثار ارایه نموده، و  آنها ارایه گردیده است که هر کدام از آنها با نگاه تخصصی خود توانسته

از زمان   هایی را که کند نظریه های مختلف علمی را به چالش بکشانند. این تحقیق تالش می پژوهشگران حوزه

است را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار داده و   افل علمی مورد بحث قرار گرفتهدر مح  این آثار کشفشان 

های غاری تا امروز پنج نظریه به شرح زیر مورد تجزیه و  . از زمان کشف نقاشی نتایجی را بدست آورد

یسم. در شمن -5ساختارگرایی،  -4جادو و شکار،  -3توتمیسم،  -2هنر برای هنر،  -1:  قرار گرفته است تحلیل 

اند صورت  های مختلف به موضوع نگریسته دیدگاه  ی مذکور که از ها نظریه  هایی که بر روی بررسی  نتیجه

نداشته است و   سنگی یک کارکرد مشخص و واحد کند که هنرِ پارینه ، این واقعیت را اثبات می گرفته است

 .گرایی تأویلی دارد فهم آن نیاز به یک کثرت

http://www.abna24.com/persian/service/middle/archive/2015/02/26/673499/story.html
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 ه هنرهای زیبا، هنرهای تجسمینشری

https://jfava.ut.ac.ir/article_36318_0.html 

 المللی حقوق بشر گستره حق آزادی دین و عقیده در اسناد بین-72

گفت ایده کلی حقوق بشر در توان  ترین حقوق بشر است و حتی می حق آزادی دین و عقیده از بنیادی

های دینی قرار دارد. این حق که در اولین قوانین حقوق بشری داخلی همچون  تاریخچه حمایت از اقلیت

اعالمیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند و اولین اصالحیه قانون اساسی آمریکا منعکس شده است از ابتدای 

المللی حقوق بشر همچون اعالمیه  ترین اسناد بین نهضت جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه بوده و در مهم

جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق 

توان انکار کرد که هنوز  با وجود این، نمی .ها بر آن تأکید شده است بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت

ویژه درباره حق تبلیغ دین، حق تغییر دین و  های حق آزادی دین و عقیده و به جزا و جنبهدر مورد بعضی از ا

البته علیرغم تداوم اختالف نظری در موضوعات  .نظر وجود دارد محدوده حق آزادی دین کودکان اختالف

اند و  ئه دادهالمللی، تعریف شفاف و جامع و مانعی از حق آزادی دین ارا توان گفت که اسناد بین فوق، می

المللی رفع ابهام شده است. مثالً با  موارد احتمالی ابهام این اسناد نیز توسط آرای نهادهای قضایی و نظارتی بین

استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز با توجه به نظرهای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر 

د و تبلیغ دینی نیز جزئی از حق آزادی دین است. در مجموع، شاید توان گفت که افراد حق تغییر دین دارن می

کودکان و حق والدین  تزاحم حق آزادی دین است،ای از ابهام  بتوان گفت تنها موضوعی که همچنان در هاله

 .برای تعیین نوع آموزش دینی کودکانشان است
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 وبسایت پژوهش های حقوقی تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس

http://clr.modares.ac.ir/article_10285_757.html 

https://jfava.ut.ac.ir/article_36318_0.html
https://jfava.ut.ac.ir/article_36318_0.html
http://clr.modares.ac.ir/article_10285_757.html
http://clr.modares.ac.ir/article_10285_757.html


 /آفتاب، محمد رضاگزارشی از وضعیت حقوقی و اجتماعی سیک ها در ایران-73

به وجود آمد. میالدی  15یک آیین پیشرو یکتا پرستی است که در قرن  (Sikhism) سیک یا سیک گرایی

بنیانگذار آن بابا   میلیون پیرو دارد. 21ی بزرگ دنیا است که بیش از سیک یکی از دین های سازمان یافته

است. در واقع گورو یعنی معلم یا مرشد و لقبی است که به  (Guru Nanak) ناناک یا گورو نانک

به   سانسکریت دارد به زبان پنجابی راهنمایان مذهبی ادیان هندو و سیک داده می شود و سیک که ریشه ی

معنی مرید یا شاگرد و پیرو گورو های دهگانه است. ده نفر از گوروها که به ترتیب جانشینان بابا نانک بودند 

میالدی است و در سال  1469ساختار مذهب سیک را تشکیل دادند. اولین گورو که گورو نانک بود متولد 

انک را مبنای تاریخ خود قرار می دهند و بر اساس آن، اکنون روز تولد درگذشت. سیکها، تولد گورون 1539

ها او را پیامبر خودشان می دانند. نانک در هند تعطیل رسمی است و عید بزرگ، روز تولد نانک است. سیک

ی هندو متولد شد و از همان کودکی مسحور خدایان و مذاهب بود. به تنهایی سلوک نانک در یک خانواده

نی را پیمود. در جستجوی حقیقت به سفر پرداخت. از بنگال و کشمیر و تبت گرفته تا به بغداد و مکه عرفا

رسید و آخر سر به موطن خودش بازگشت و اعالم دینی جدید کرد. دینی که مخالف تشریفات و مناسک 

و بی همسری مذهبی است. چند خدایی، مناسک مذهبی، قربانی، روزه، زیارت، شراب خواری، چند همسری 

ای بود که ایمان به خدای واحد را تبلیغ می کرد و از اختالفات هندو و را ممنوع کرد. او یک مصلح و فرزانه

-مسلمان که در آن زمان اصل خدا را فراموش کرده و کورکورانه به خرافات مذهبی و دشمنی یکدیگر می

ن حال که نه پیروی هندو بود و نه مسلمان اما پراختند به ستوه آمده و از هر دو اعالم بیزاری کرد. در عی

ی دین جدیدی ریخت به این امید که به صلحی اعتقادات پسندیده ی هر دو دین را گلچین کرد و شاکله

ماندگار دست یازد. نقل است روزی گورو نانک رفت و در نزدیک درخت اقاقیای خشک شده ای نشست. 

نک )تدفین و یا سوزاندن( بین مسلمانان و هندوها جدال رخ می در این حال بر سر چگونگی تدفین گورو نا

دهد که در نهایت از خود وی مسأله را می پرسند و او در پاسخ چنین می گوید: هندوها در طرف راست من و 

مسلمان ها در طرف چپ من گل قرار دهند؛ هر کدام از دو دسته که صبح فردا هنوز گل های خود را تازه 

من را در اختیار گیرند. فردا صبح وقتی مالفه را از روی او برداشتند چیزی در زیر آن نیافتند و گل یافتند، بدن 



های ایران را می توان از چند جهت بررسی وضعیت حقوقی سیک .های هر دو طرف، تازه و شاداب بودند

ب می شوند در نتیجه کرد؛ اول به دلیل اینکه گروهی از آنها تابعیت کشور خارجی دارند و بیگانه محسو

حاکم است، دوم به دلیل اینکه آنها اعم از تبعه ایرانی و خارجی در ایران، اجتماعی   حقوق بیگانگان بر آنها

اند که از نظر قومی، زبانی و مذهبی متفاوت از دیگر شهروندان ایرانی هستند در نتیجه اقلیت را تشکیل داده

ها قابل بحث و بررسی است، سوم فارغ از هویت آنها ت حقوق اقلیتبودن آنها و قرار گرفتن آنها تحت حمای

ی و اینکه چه تابعیت یا دین و مذهبی داشته باشند، از یک سری حقوق بنیادین بشری برخوردارند که همه

های ایران را در انسانها به صرف انسان بودن الزم است از آن برخوردار باشند. در ادامه وضعیت حقوقی سیک

 .سه جنبه ی حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم همین

 سایت انسان شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/23165 

 حقوق خاص اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران با تاکید بر قانون اساسی-74

ایران، اقلیت های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، در کنار اکثریت مسلمان در کشور  

این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیت های دینی در نظام  .از اعضای ملت محسوب می شوند

رای سیاسی ایران است؛ بدین معنا که اقلیت های دینی در عین تمایل به برخورداری از رفتار برابر با اکثریت، ب

حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی ـ دینی خود خواهان انجام اقداماتی با حمایت دولت هستند که 

 .خوشبختانه در قوانین ایران ـ چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی ـ به این مهم پرداخته شده است

1393/12/27 

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

http://www.ensani.ir/fa/content/304587/default.aspx 

آمار عددی بهائیان، مسیحییان، یهودیان و اهل سنت در ایران و اینکه آیا یک بهائی از دید -75

 اسالم، حقوقی مثل ادامه تحصیل در ایران را دارد؟

http://anthropology.ir/node/23165
http://anthropology.ir/node/23165
http://www.ensani.ir/fa/content/304587/default.aspx
http://www.ensani.ir/fa/content/304587/default.aspx


یهودی، مسیحی و زرتشتی . هر دین و مسلکی غیر از اینها طبق قانون اساسی هیچ گونه رسمیتی ندارد. بنابراین 

بهائیت به عنوان یک فرقۀ مذهبی، دارای هیچ گونه رسمیتی در ایران نیست. با توجه به سوابق این فرقه به 

ت و روحانیت و مخالفت علنی با دین عنوان یک حزب سیاسی طرفدار بیگانگان و مقابلۀ آن با اقتدار مل

رسمی ملت ایران. بهائیان از وجهۀ بسیار پایینی در افکار عمومی ملت ایران و در دیدگاه دولت مردان 

این عدم پذیرش حتی در دوران پهلوی که دولت به آنان میدان بسیار وسیعی برای فعالیت داده  .برخوردارند

ی وجود داشت و چنان که بیان شد در آن دوران هم به عنوان یک دین بود نیز با توجه به فشار افکار عموم

 .رسمی شناخته نشد. حتی به طور رسمی اجازۀ استخدام در ادارات دولتی هم به آنان ندادند

1393/12/26 

 نشریه الکتریکی پرسمان:

an.org/q/show.aspx?id=116998http://www.porsem 

/محقق های مذهبی در کشور ما آزادند ما در ایران شهروند درجه یک و دو نداریم/ اقلیت-76

 داماد، مصطفی

 

وی با اشاره به اینکه دیگر اقلیت دینی به معنای گذشته نخواهیم داشت و همه ما ایرانی هستیم و اتحاد ما 

مطرح نیست. اهل کشور کسانی هستند که آنجا متولد شده و تابعیت دارند، ایرانیت است، مسئله اقلیت دیگر 

شود  برهمین اساس مسئله اقلیت مفهوم گذشته را نخواهد داشت، به این دلیل که مسئله اقلیت زمانی مطرح می

که حاکمیت آن کشور براساس مرزهای دین تشکیل شود، در واقع این مفاهیم در بستر تاریخ تغییر کرده 

  .تاس

1393/12/26 

 خبرگذاری صدا و سیمای جمهوری  اسالمی:

http://www.yjc.ir/fa/news/4813948 
 یونسی :صابئین از اقلیت های دینی ایران و اهل کتاب هستند-77

http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=116998
http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=116998
http://www.yjc.ir/fa/news/4813948
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روزپنجشنبه درجلسه پرسش وپاسخ  ˈعلی یونسیˈبه گزارش خبرنگار علمی ایرنا، حجت االسالم و المسلمین 

برگزار شد، توضیح داد: صابئین که قوم آنها مندایی )پیروان  ˈپیامبر رحمت و مدارا ˈکه درپایان همایش 

حضرت یحیی( است عمدتا در خوزستان و برخی قسمت های عراق سکونت دارند و در خوزستان به آنها 

شناخت چندانی از آنها وجود ندارد برخی تعابیر نامناسب  صبحی گفته می شود اما متاسفانه به دلیل اینکه

وی تاکید کرد: صابئین مانند دیگر اقلیت های مذهبی همچون مسیحیان و .درباره آنها به کار برده شده است

کلیمیان در کشور ما محترم هستند و همانطور که درگذشت پیشوای صابئین مندایی ایران، مرحوم گنزورا 

تسلیت گفتم ، امروز نیز درگذشت این شخصیت عالی مقام را به صابئینی که در همایش جبار طاووسی را 

 .امروز حضور دارند تسلیت مجدد می گویم

، رهبر صابئین مندایی صبح روز هفتم دی ماه در شهر ˈشیخ جبار طاووسیˈمعروف به  ˈگنزبرا جبارچحیلی

ت درباره خواسته های اقلیت های دینی و قومی در یونسی در پاسخ به برخی سواال.اهواز به دیار باقی شتافت

ایران گفت: برخی خواسته ها جنبه عمومی دارد و به مسائل توسعه ای مربوط می شود که دراینگونه مسائل، 

موضوع قومیت یامذهب مطرح نیست به عنوان مثال ممکن است برخی مناطق در نزدیکی تهران به مراتب 

 .ان باشد که دولت باید در مسیر توسعه همه مناطق محروم قدم برداردمحروم تر از سیستان و بلوچست

وی ادامه داد: شرایط کشور ما به گونه ای است که نوع انتظارات با توجه به ترکیب جمعیتی مناطق مختلف، 

متفاوت است مثال در خوزستان که بافت شیعی دارد خواسته ها جنبه قومی پیدا می کند و در استانهای 

ن یا سیستان و بلوچستان جنبه مذهبی به خود می گیرد یا در کرمانشاه و آذربایجان غربی، ترکیبی از کردستا

 .هر دو جنبه قومی و مذهبی دارد

 خبرگذاری جمهوری اسالمی

http://www.irna.ir/fa/News/81447538/ 

 

  .زاهدان خواستار ساخت مسجد اهل سنت در تهران شد امام جمعه اهل سنت-78

http://www.irna.ir/fa/News/81447538/


مام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه به عملکرد ضعیف مجمع تقریب بین مذاهب اسالمی )!!!!!( در راستای ا

گذرد و بحث وحدت  وحدت عملی اشاره کرد و گفت: بیست و هشت سال از پیروزی انقالب اسالمی می

ه است ؛ مجمع تقریب بین مذاهب اسالمی که مقرش در تهران است و هزینۀ همواره در این سالها مطرح بود

کند تا در راستای وحدت عملی گام بردارد ، اما جای افسوس است که  المال دریافت می سنگینی را از بیت

این طور  .عملکردی جز حرف و شعار از آن دیده نشده و وحدت عملی آنگونه که باید متحقق نشده است

که چون یکی قویتر و تواناییش بیشتر است  به ضعیف بگوید که من و شما با هم برادر و متحدیم اما شود  نمی

عمالً رعایت نکند و همه چیز را به طرف خود بکشد و از طرف ضعیف انتظار پذیرفتن چنین وضعی را داشته 

راستای وحدت عملی ،  این در حالی است که مجمع تقریب بین مذاهب اسالمی مقبره ابولولو را در .باشد

وی تصریح  پلمپ کرد. ) حتی خبرهایی به گوش می رسید که سنی ها خواستار تخریب مقبره ابولولو شدند

سنت برای وحدت کامالً آمادگی دارند و  خواهم این نکته را بگویم که الحمدهلل جامعۀ اهل من می  کرد :

ن دنیا با هم متحد باشند ، خصوصاً شیعه و سنی در خواهان وحدت هستند. این اعتقاد ماست که تمام مسلمانا

کنار یکدیگر قرار بگیرند، نه در حد شعار و حرف بلکه با عمل . بنده از اینجا خدمت مسئولین محترم نظام 

عرض کنم که نباید بین شیعه و سنی تفاوت قایل شد؛ خدا و رسول، ائمه و بزرگان دین و قانون اساسی چنین 

شیعه و سنی در منافع و مضار با هم شریک باشند، این طور نباشد که وقت استخدام و  فرقی قایل نشدند.

خواهند مسجدی در تهران  سنت می ها و مناصب وحدت رعایت نشود، وقتی که اهل واگذاری مسئولیت

 لذا ما معتقدیم که اتحاد ملی و .بسازند وحدت رعایت نشود و برای برگزاری نماز با مشکالت مواجه شوند

با  86امیدواریم اولین ثمره این نام گذاری را در همین آغاز سال  . شود انسجام اسالمی با عمل متحقق می

سنت در تهران شاهد باشیم )!!( . این رأی و خواستۀ بنده نیست ، بلکه  فراهم شدن زمینه ساخت مسجد اهل

کنم ناراحت  ه این حرف را مطرح میسنت ایران است. شاید بعضی از اینکه بند رأی و خواستۀ همۀ مردم اهل

شوند ، اما یقین بدانند که این خواستۀ بحقی است و تنها سخن بنده و امثال بنده نیست بلکه به خدا قسم  

 .سنت است خواستۀ تمام اهل

 پایگاه اطالع رسانی شیعیان

http://shiayan.ir/815 

http://shiayan.ir/815


 دو مرد همجنس باز توسط یک روحانی جاری کردن عقد-79

دو مرد همجنس باز هستند که با عقد عجیب یک امام جماعت  "قیام الدین'و  "لودویک محمد ظاهر

این برای نخستین بار است که دو مرد !موریتانیایی در فرانسه به صورت رسمی با یکدیگر ازدواج کردند

خوانند با جاری کردن خطبه توسط یک روحانی به عقد مسلمان و تحت آنچه خودشان شریعت اسالم! می 

 .یکدیگر در می آیند

لودویک محمد الظاهر یک مرد فرانسوی و الجزایر االصل است که با دوست مسلمان و اهل آفریقای جنوبی 

این دو پیش از این قصد داشتند در آفریقای جنوبی ازدواج  .خود قیام الدین در فرانسه ازدواج کرده است

د که ولی بر اساس قوانین رسمی در آفریقای ازدواج همجنس بازان ممنوع است. به این ترتیب انها در کنن

 .فرانسه و با همکاری جمال، امام جماعت اهل موریتانی یک مسجد ازدواج خود را رسمی کردند

شده در حالی که  انجام !آنها همچنان خود را مسلمان می دانند! و معتقدند ازدواجشان بر اساس شریعت اسالم

که نکوهش این کار در سوره لوط و  شدهاین مسئله از لحاظ دین مبین اسالم، کامال مضموم و بسیار نکوهش 

فرانسه گفته  24محمد ظاهر در این خصوص به تلویزیون  .سرنوشت قوم لوط کامل به آن اشاره شده است

قوق همجنسبازانی شود که به دلیل محدودیت است که قصد ایجاد یک موسسه را دارد تا از طریق آن پیگیر ح

 ....زادی! جنسی خود بهره ببرندآهای مذهبی نمی توانند از 

 سایت خبری تحلیلی عصر خبر

http://www.asrkhabar.com/fa/news/281 
 

 نسبت اسالم و مدرنیته/خسرو پناه-81

های اسالمی و  توان میان آموزه اسالم و مدرنیته پرسش اساسی پیش رو آن است که آیا میدر نسبت 

بینی پذیرفته شده در اسالم، با  دستاوردهای تکنیکی دنیای مدرن جمع کرد و آیا اساساً فلسفه و جهان

نی در ترکیه و وی با مروری بر تاریخ عثما!بینی حاکم بر علم و فلسفه مدرن سازگاری دارد یا ندارد؟ جهان

صفویه در ایران، مواجهه تصوف و سیاست را از دیگر نقاط مشترک بین ایران و ترکیه برشمرد و خاطرنشان 

کرد: هم در دوران صفوی در ایران و هم در دوران عثمانی در ترکیه شاهد شکوفایی تمدن اسالمی هستیم و 

http://www.asrkhabar.com/fa/news/281


دانند، موفقیت بزرگ  قرن سه تا پنج هجری میگرچه بسیاری از کتب تاریخ اسالم، اوج تمدن اسالمی را از 

خسرپناه افزود: سلطان محمد فاتح با  .میالدی رقم خورده است 15سلطان محمد فاتح در فتح استانبول در قرن 

ای توانست استانبول را فتح کند و این امر حاکی از قدرت باالی علمی و صنعتی دولت عثمانی  قدرت توپخانه

اید نسبت جهان اسالم و علم در روه شکوفایی را با علم در دوران مدرن مقایسه ما اکنون ب .بوده است

های اساسی مواجهیم که بین ایران  این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: بنابراین ما امروز با پرسش.کنیم

ایران و  ها و مراکز پژوهشی ه و ترکیه و برخی از کشورهای اسالمی مشترک است و الزم است که دانشگا

 .ترکیه و سایر کشورهای اسالمی به این پرسش مشترک پاسخ دهند

توان تماشایی بود و این  کنیم که نمی وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما در دنیایی زندگی می

به گیریم و اگر  گیرند و یا ما آنان را به بازی می وضعیت از دو حال خارج نیست: یا دیگران ما را به بازی می

در نسبت اسالم و  .ها پاسخ علمی و آکادمیک ندهیم، دیگران ما را به بازی خواهند گرفت این پرسش

های اسالمی و دستاوردهای تکنیکی  توان میان آموزه مدرنیته پرسش اساسی پیش رو آن است که آیا می

بینی حاکم بر علم و  جهان بینی پذیرفته شده در اسالم، با دنیای مدرن جمع کرد و آیا اساساً فلسفه و جهان

 !فلسفه مدرن سازگاری دارد یا ندارد؟

 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

http://www.irip.ir/Home/Single/84 
 آیا اسالم با مدرنیته سازگار است؟-81

اغلب استدالل می شود به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای اسالمی دارای نظامهای سلطنتی یا دیکتاتوری 

اسالم نه با  –و یا به دلیل رویدادهای خاصی که در درون مرزهای این کشورها روی داده است  –هستند 

فرهنگ اسالمی مانعی برای  دموکراسی سازگار است و نه مدرنیته را برمی تابد. برخی ادعا می کنند که خود

خط مشی دموکراتیک و جامعه نوگرا محسوب می شود و نمی تواند با هیچ یک از آنها سازگار شود. اتخاذ 

اگر  .چنین موضعی به معنی سوء فهمِ نه تنها مذهب بلکه جامعه، تاریخ و عملکرد نیروهای اجتماعی است

در آن صورت مسیحیت نیز مورد اتهام قرار می گرفت.  چنین منطقی در جاهای دیگر نیز به کار برده می شد

کلیسای مسیحی نیز تا قرن هجدهم با دموکراسی، سکوالریسم و مدرنیته مخالفت کرد. مبارزه ای بزرگ بین 

کلیسا و حاکمان پرشوکت از یک سو و بین مسیحیت و عناصر سکوالر در جامعه از سوی دیگر روی داد. در 

http://www.irip.ir/Home/Single/84


غربی مورد پذیرش قرار -وزدهم بود که دموکراسی و مدرنیته در درون جامعه مسیحینهایت تنها در طی قرن ن

با این حال حتی برخی دانشمندان و شرق شناسان مشهور چنین دیدگاه سطحی از اسالم وجامعه  .گرفت

ای اسالمی را پذیرفته اند. رسانه های غربی، بخشی به خاطر دالیل سیاسی و بخشی ناشی از ناآگاهی از نیروه

اجتماعی و مادی تاثیرگذار، ابزار پرورش چنین دیدگاههایی راجع به اسالم و جوامع اسالمی بوده اند. اما فهم 

بعالوه ضرورت دارد که این  .واقعیت مستلزم بصیرت ژرف تر نسبت به فرایندهای اجتماعی تاثیرگذار است

اخیراً بحثی در وب حول  .رسی قرار دهیممساله را از چندین منظر جامعه شناختی، سیاسی و تاریخی مورد بر

 :این موضوعات صورت گرفت. پرسشهایی مطرح شد و شرکت کنندگان به آنها پاسخ دادند

 آیا اسالم با دموکراسی ناسازگار است؟1-

 آیا قوانین شریعت با مجازاتهای خشن خود و دموکراسی می توانند در کنار هم قرار گیرند؟2-

 ی امکان دارد که دین و دولت از هم تفکیک شوند؟آیا در کشورهای اسالم3-

 آیا اسالم می تواند از حقوق افراد یعنی حقوق بشر حمایت کند؟4-

آیا ایاالت متحده در بازایستایی دموکراسی در کشورهایی چون عربستان سعودی، مصر و غیره سهیم بوده 5-

 است؟

 می شمارد؟ آیا اسالم مخالف مدرنیته است و توافق با آن را مردود6-

 آیا متون دینی می توانند به عنوان طرحهایی کلی برای بنای یک جامعه مدرن به کار گرفته شوند؟7-

آیا زنان دارای موقعیتی فروتر در جامعه اسالمی هستند و آیا برابری برای زنان تنها از طریق قوانین سکوالر 8-

 تضمین می شود؟

با توجه به اینکه کشورهای اسالمی موسیقی، تلویزیون و پوسترهای آیا اسالم دینی متساهل و پیشرو است،  9-

 سینمایی و غیره را ممنوع می کنند؟

 باشگاه اندیشه

http://www.bashgah.net/fa/content/show/21552 

 کنند. ه در کارون غسل میبمنداییان یکشن-82

http://www.bashgah.net/fa/content/show/21552
http://www.bashgah.net/fa/content/show/21552


صبح در کنار رود کارون رسته به تن کودکان کرده، آنها را  8منداییان صابئی یکشنبه یکم خرداد، ساعت 

گیرند. صابئین مندایی، هر یکشنبه در کنار رودخانه  را جشن می« یحیی»دهند و میالد حضرت  غسل تعمید می

سالم  .شوند تعمید داده می بینند. این هفته، کودکان، نوزادان و خردساالن غسل کارون غسل تعمید می

شود و شخص  یکشنبه صبح کسی که تعمید می»باره گفت:  ، رییس انجمن منداییان ایران، در این«چحیلی

ای  شلوار، پیراهن، عمامه، کمربند و شال. این لباس به طریقه .تکه است 5پوشند. رسته  می« رسته»تعمید کننده 

شود. فرد روحانی  ای خوانده می یا آیه« بوثه»یا گنج خداوند « زارباگن»شود. از کتاب  خاص اما ساده دوخته می

نشیند. اگر کودک باشد همراه فرد دیگری  رود و سپس فرد تعمید شونده در آب می مندایی داخل آب می

شود. سپس فرد از آب بیرون آمده،  ای دیگر آب روی سر فرد ریخته می «بوثه»رود. با خواندن  داخل آب می

خواند. سپس فرد دعای توبه یا  می «گنزاربا»نشیند و روحانی بار دیگر از  ای می لی، کرسی یا تختهروی صند

 .انجامد دقیقه به طول می 31تعمید هر شخصی  خورد خواند و نان و آب مقدس را می حفاظت را می

1393/12/26 

 موسسه گفتگوی ادیان

http://old.iid.org.ir/?i=340 

 های مقیم زاهدان گودواره عبادتگاه سیک-83

، توسط سیک های مهاجر و مقیم زاهدان شکل گرفت و بعدها 1312نای ساختمان گودواره زاهدان در سال ب

قسمت هایی به آن اضافه و نو سازی شد.همچنین در زاهدان محلی به نام سیک سوزی وجود دارد که سیک 

برند و مراسم پایانی عزاداری خود را در  سوزانند، خاکستر آن را به معبد می گان خود را در آنجا میها مرد

در واقع گودواره پایگاه اصلی و منحصر به فرد مراسم دینی، جشن ها، و .معبد یا گودواره انجام می دهند

مذهبی و مقدس به خود  سوگواری های مذهبی آن هاست و از آنجایی که ازدواج در آیین سیک ها صورتی

 .گرفته است، تشریفات مربوط به آن نیز در گودواره انجام می شود

 وبسایت خراسان ویژه سیستان و بلوچستان

http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=10&year=1392&month=11&day=9&id=5

617508 
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 اسالم و جنسیت/میرحسینی ، زیبا-84

را هموار کرد  "جمهوری سوم"این کتاب یکی از بحث ها از میان انبوه مباحثی است که راه شکل گیری 

تلقی ها و برداشت های از مسئله جنسیت است که روایت و نقل می کند. موضوع اصلی ان تنوع و گوناگونی 

فقه اسالمی از آنها تغذیه می شود، و شیوه هایی که روحانیون شیعه در ایران امروز به روش های گوناگون 

این موضوع از طریق ارائه  .سعی می نمایند این برداشت ها و تلقی ها را تداوم، تعدیل، ایجاد و بازسازی کنند

ون که سه دیدگاه غالب در میان طالب علوم دینی قم در زمینه مسئله جنسیت را نشان می مجموعه ایی از مت

دهد بررسی می شود. بخش اول دیدگاه روحانیون نظام حوزوی قبل از انقالب را بررسی می کند. بخش دوم 

ه چالش گیرد به بررسی دیدگاه های نظام حوزوی جدید که هنوز آماده نیست تا شیوه های قدیم را مستقیماً ب

اختصاص دارد. بخش سوم به گفتمان جدید در حال ظهور درباره زنان که به وسیله روشنفکران بیرون حوزه 

 .های علمیه دینی شکل گرفته و در عین حال بسیار در شریعت ریشه دارد می پردازد

1393/12/25 

 برگرفته از وب سایت  فرهنگ شناسی

http://www.farhangshenasi.ir/persian/node/813 

 اینترنت، حقوق زنان در آخرت/ کدیور، محسن-85

این نوشتار با رویکردی قرآنی، حقوق زنان در آخرت را مورد بررسی قرار داده و ضابطه حتمی و تغییرناپذیر 

معرفی کرده و با استناد به هفت آیه قرآن معتقد است که « ایمان و عمل صالح»عقاب اخروی را  در ثواب و

ترین تأثیری در ثواب و عقاب اخروی ندارد و عدالت، به معنای تساوی مطلق بر اندیشه اسالمی  جنسیت، کم

و جنسیت اخروی  حاکم است. در بخش دوم به تأثیر جنسیت اخروی در برخورداری از ثواب و عقاب اشاره

را منحصر به بعد جسمانی و مادی دانسته و تذکیر و تأنیث را از روح و نفس آدمی نفی نموده است. وی بحث 

را تنها معطوف به بهشت دانسته و با استناد به برخی آیات نتیجه گرفته است که، هر آنچه بخواهند در بهشت 

زن و مرد نیست و این یک قاعده کلی است که هیچ برایشان فراهم است و دراین زمینه هیچ تفاوتی بین 

http://www.farhangshenasi.ir/persian/node/813
http://www.farhangshenasi.ir/persian/node/813


تابد. وی در بخش پایانی مقاله، به بحث و بررسی حورالعین و غلمان بهشتی  تفاوت و تبعیض جنسی را برنمی

 .پرداخته است

1393/12/25 

 پایگاه مجالت تخصصی نور:

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/2380 

 روحانی: پلیس موظف به اجرای اسالم نیست.-86

تواند بگوید من این کار  پلیس موظف به اجرای اسالم نیست، هیچ پلیسی نمی  رئیس جمهور کشورمان گفت:

 .را کردم چون خدا گفته است، پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است

جمهور کشورمان صبح امروز شنبه در بیستمین همایش سراسری فرماندهان  االسالم حسن روحانی رئیس حجت

آفریند و  ناجا، اظهارداشت: ایمان به خداوند، دین حق و راه حق برای قلب و روح انسان امنیت و آرامش می

دولت  خوانید ر ادامه میگزیده سخنان رییس جمهور را د آفرین است هم برای زندگی اجتماعی ما امنیت

هایی که بر دوش دارد به هرچه در انتخابات وعده داده در پی آنها بوده و هست تا آنها  یازدهم در کنار برنامه

علیرغم همه مشکالتی که وجود داشته ضمن اینکه بودجه او اضافه کرد  .را نعل به نعل عمل و اجرا کند

تر بوده  افزایش دادیم و اتکای ما به نفت از همیشه تاریخ پایین ایم بودجه عمرانی را جاری را پرداخت کرده

 .است، با این حال بودجه نیروهای مسلح را صد در صد و بیشتر از آن پرداخت کردیم

  5/2/1394تاریخ انتشار:

 منبع: خبرگذاری فرارو

31140http://fararu.com/fa/news/2 

 ایی ناشناخته تعزیه عربی تعزیه-87

های دور گردن، قهوه تلخ،  ، چفیه(زنی مردان زنی زنان(، چالب )سینه های حسینی، هوسه، لطمیه )سینه موکب

های عزاداری در فرهنگ خاص  آیین.دهند یی به شهر می چای دارچین و بخور در ماه محرم رنگ تازه

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/2380
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/2380
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اند. اقوام ایرانی هر کدام مراسم و مناسک آیینی را منطبق با فرهنگ  یافتهخودشان شکل گرفته و تداوم 

های بومی خود  گذارند و در این میان مردم عرب خوزستان نیز مراسم محرم را با آیین خودشان به اجرا می

زنی  سینههای محرم شاید در نگاه اول متفاوت به نظر بیایند، از شهری به شهری دیگر، از  آیین.کنند اجرا می

اند. همه  ها هنوز هم ناشناخته مانده بسیاری از این آیین .بوشهری تا چالب عربی، از لطمیه زنان تا سنج و دمام

مردم عرب  .ها اما نقطه اشتراکی دارند. همنوایی با حماسه عاشورا و همدردی با وقایع کربال این آیین

های  کنند. خرید پارچه ل از این ماه آماده میهای خود را برای استقبا خوزستان پیش از محرم حسینیه

رنگارنگ، سبز، مشکی و...، خرید برای پذیرایی از میهمانان و هماهنگی با دوست و آشنا برای مشارکت در 

 .های قبل از محرم است مراسم حسینی ازجمله برنامه

ها هستند. مردان برای  ان هیاتدزفول یکی از مقصدهای گردانندگ« کهنه»در اهواز و بازار « عبدالحمید»بازار 

های بزرگ، دشداشه مشکی و چفیه و زنان برای خرید ثوب )لباس مشکی سنتی زنان  خرید پارچه برای بیرق

خوانی نیز برای خرید  کنندگان شبیه شوند. برگزار در محرم( و عود و بخور به بازار عبدالحمید سرازیر می

روند تا طبق سنت هرساله وسایل مورد نیازشان را تهیه و آماده  می ادوات مورد نیازشان به بازار کهنه دزفول

های بلند علم. خرید  شود برای خرید چوب هم پاتوق نوجوانان و جوانان اهوازی می« صخیریه»بازار  .کنند

ند تر هم پاتوق گوسف شود. کمی آنطرف های پذیرایی قهوه نیز با انواع مختلف در این بازار پیدا می منقل و دله

آیند تا گوسفندهای نذری خود را تهیه کنند. در  فروشان است. بسیاری از نقاط مختلف اهواز به صخیریه می

 .دهد نهایت محرم به بازار، رنگ و بویی جدید می

 منبع روزنامه اعتماد

 خبرگذاری فرارو:

212513/http://fararu.com/fa/news/ 

 مجالس عزا رقیب سرسخت مراسم عروسی در تجمالت/روشناسی سمانه-88

http://fararu.com/fa/news/212513/
http://fararu.com/fa/news/212513/


گیرد و بازماندگان موظف هستند  برگزاری مراسم ختم جز رسوماتی است که پس از فوت عزیزان صورت می

هر شهری طبق رسم و  .تا مراسمی را ترتیب دهند که مردم برای عرض تسلیت و تسلی دادن به آنها بیایند

 .رساند پردازد و هر کسی به نحوی این مجلس را به پایان می رسومات خود به برگزاری چنین مراسمی می

در برخی شهرها عالوه خانواده متوفی تمام اقوام تا چهلم یک روز را برای برگزاری ختم به خود اختصاص 

در  .الت پیشی بگیرنددهند و برای چشم و هم چشمی هم که شده هر یک سعی دارند از دیگری در تجم می

های عزا نیز کم کم رخنه کرده و مرسوم شده  قم البته در گذشته تجمالت کمتر بود ولی گویا تجمل به مراسم

شود و میزان تجمالت آن به منطقه، شهرت و موارد دیگر مربوط  است که تا هفتم چندین مراسم برگزار می

 .شود می

شود در بعضی از  لسی که در مسجد و یا در تاالر برگزار مینکته قابل توجه این است که عالوه بر مجا

اند و میزی با تزئینات فراوان که زرق و برقش چشم را  شود که برخی صندلی چیده ها دیده می گورستان

ورود تجمالت  .گذارند که تا آخر مراسم دکورشان به هم نخورد زند و دو نفر را هم به عنوان نگهبان می می

گیر مردم شده است و کسی که عزیز خود  معضلی است که اخیرا نسبت به گذشته بیشتر دامنبه مجالس ختم 

 .را از دست می دهد در وهله اول باید به فکر تدارکات و پذیرایی آن هم به بهترین شکل از میهمانان باشد

1393/12/26 

 خبرگزاری فارس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940208000496 
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Society for the Anthropology of Religion 

»A section of the American Anthropological Association« 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940208000496
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940208000496


The Society for the Anthropology of Religion (SAR) is a section of the American 

Anthropological Association (AAA). We seek to facilitate the research and teaching of the 

anthropology of religion. 

We wish to support anthropological approaches to the study of religion from all the sub 

disciplines: cultural anthropology, archaeology, physical anthropology, linguistic 

anthropology and others. We also intend to encourage and help provide avenues for 

enhanced communication among scholars sharing the interests of anthropology and 

religion. When you join AAA or renew your membership, you can become a member of 

SAR by selecting it as one of your sections. Each year we host sessions at the annual 

meeting of the AAA and every other year hold a conference on the anthropology of 

religion, including the Roy Rappaport Lecture. We also publish a book series, 

Contemporary Anthropology of Religion, with Palgrave-Macmillan. Every year, we honor 

an outstanding recent book in our field with the Clifford Geertz Prize. 

There are a number of ways to serve your colleagues in SAR. SAR is governed by four 

officers, the immediate past president or president-elect (as available), and eight members-

at-large, at least one of whom is a student. The current members of the executive committee 

are listed here. And we always welcome new members! You become a member of SAR 

when you join AAA or renew your membership and select it as one of your sections. Feel 

free to contact the officers, or sign up for our listserv. 

See more at: 

 

http://www.aaanet.org/sections/sar/ 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Facing religion, from anthropology /Michael Lambek 

Anthropology was founded by freeing itself from the confines of religious authority. At 

least, such is anthropology’s original self-understanding, part of its project and ideology. 

Hence if today anthropology reports on the boundaries between religion and secularism, it 

has also been complicit in formulating and reproducing them. 

This essay reflects on the making of distinctions between the religious and the secular
]
  I 

am interested in the boundary work carried not only by religion and by the law, but by 

academic disciplines, such as my own. However, I will argue that the kinds of distinctions 

and truths produced by religion, law, and social science, respectively, are incommensurable 

with one another. By “secular” I mean roughly the realization or substantiation of claims 

that neither the state, science, philosophy, nor possibly everyday life are legitimated by 

what is considered religion, hence that one can—and sometimes must—think and act 

outside the sphere of religion and, in fact, with respect to religion. 

http://www.aaanet.org/sections/sar/


The argument proceeds in three successively shorter phases. First I will discuss some of the 

paradoxes in anthropology’s response, relation, and reference to what it takes to be religion. 

One could say that this is one specific version, angle on, or component of the mutual 

constitution of secularism and religion and I hope to show that it is a particularly salient 

one. Next I will offer some anthropological insights into the boundary problem. And last I 

will suggest how these might influence considerations of the secular university I claim, 

first, that anthropology is definitively a secular discipline and could be nothing else. But 

second, I complicate this picture by suggesting that anthropology inevitably blurs the 

boundaries between the religious and the secular and challenges the authority of the 

distinction. I take anthropology to be exemplary in this regard but also use it as something 

of a synecdoche for the other human disciplines, hence for the modern university more 

broadly. In a final portion of the paper I suggest that an exclusive focus on the interface of 

religion with the secular is misleading, itself part of the mystification occasioned by 

secularism, insofar as it neglects the other faces of religion, in particular the Abrahamic 

religions’ campaigns against what I will roughly call animism or polytheism, that is, 

religion in less objectified and less rationalized manifestations. It is attention to these other 

faces that perhaps most clearly distinguishes anthropology from neighboring disciplines 

that study religion. It could doubtless be said of the secular too that it is multi-faceted, but 

that is not something I can address. 

The distinction between religion and secularism is of course more complicated than an 

image of interfacing polyhedrons. It is complicated in the first instance by the fact that the 

divisions in the world of practice outside the university that are the ostensible subject of 

investigation by the academic disciplines are not entirely distinct from the divisions made 

by and within the disciplines, nor even unconnected from the very constitution of the 

modern academic disciplines and of the university of which the disciplines are a part. 

Insofar as the university itself has become secular in its constitution and governance and 

insofar as the various academic disciplines are secular in their orientation, modes of 

procedure, and especially, in the means by which they establish truth and hence in the kinds 

of truth they establish, so they are always already implicated in the question of the 

boundaries of religion and secularism. Insofar as religion (or its more holistic predecessor) 

historically produced the space from which secularism emerged and from which to 

demarcate it, and insofar as that space grew so that secularism now ostensibly encapsulates 

religion, rather than the reverse, and offers a space outside religion from which to turn back 

and study what has been left behind, as it were, so one may well ask whether there is any 

space available within Western thought beyond the secularism/religion distinction itself, 

that is, any space that is not always already implicated by the distinction, any thought that 

could be distinctly meta-secular (as the secular is meta-religious). In other words, it is 

immensely difficult to find a neutral or objective place, a place that is not already self-

identified as secular or religious, especially within the academy, from which to think about 

the distinction 

See more at: 

http://aotcpress.com/articles/facing-religion-anthropology/ 

http://aotcpress.com/articles/facing-religion-anthropology/


...................................................................................................................................................  

Anthrophony of religion   

People living in the West tend to have a clear idea of what religion should look like: it tends 

to take place in a building set aside for the purpose (a church, synagogue, mosque, temple 

etc.), revolves around appeals to a higher, all-powerful deity and involves the articulation of 

beliefs (often set down in texts) to which the general population may or may not subscribe. 

Anthropologists have studied such religions, but they have also examined contexts where 

religious practice looks very different. In many cultures and societies, the idea of a single 

God may not be present, and the notion of reading a sacred book like the Koran or the Bible 

would seem very strange, not least because writing and reading may not play any part in 

people's lives. Even the western notion of 'belief' does not make much sense in contexts 

where ideas about gods and spirits are taken for granted, and are not challenged by other 

faiths or the conclusions of the natural sciences. 

Anthropologists of religion are not concerned with discovering the truth or falsehood of 

religion. They are more interested in how religious ideas express a people's cosmology, i.e. 

notions of how the universe is organized and the role of humans within the world. Many 

study rituals which incorporate symbols, and note how these often help to bring 

communities together in times of crisis or special points in the calendar. The actions of 

religious specialists, whether these are priests, prophets, shamans or spirit mediums are also 

examined. In many societies, such specialists have important political and economic as well 

as religious roles to play. 

See more at: 

http://www.discoveranthropology.org.uk/about-anthropology/specialist-

areas/anthropology-of-religion.html 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Presidential lectures Talal Asad  

…I’ve been constantly trying to pull away from established anthropological positions and 

move in interdisciplinary directions.  One reason is simply that even if you think of British 

anthropology, its most fruitful moments have involved engagements with something 

outside: theology in the nineteenth century, classics at the beginning of the twentieth 

century, sociology through Durkheim, linguistics through Saussure, political economy and 

history through Marxism, and so forth.  Whatever one might say about each of these, about 

http://www.discoveranthropology.org.uk/about-anthropology/specialist-areas/anthropology-of-religion.html
http://www.discoveranthropology.org.uk/about-anthropology/specialist-areas/anthropology-of-religion.html


the results of each of these encounters, they have certainly been fertile moments generating 

interesting questions.  So I see myself as somebody who was educated in this very loose 

discipline called anthropology, familiar therefore with most of the major texts in its history, 

valuing it as a tradition 

Born in Saudi Arabia and brought up in Pakistan, Asad attended a missionary boarding 

school where he was one of only a few Muslims among a majority of Christians.  This 

situation seems to have given Asad a particular view toward East-West relations and 

influenced his later studies.  After his boarding school experience he was sent to England to 

be schooled in architecture.  The study of architecture had no special appeal to him and he 

moved on to Edinburgh where he began his studies in anthropology at the University of 

Edinburgh.  In general the British anthropology scene at the time was concerned primarily 

with the study of social structures.  But at Edinburgh he was exposed to American styles of 

anthropology, such as psychological anthropology, symbolic anthropology, and the 

like.  After obtaining his M.A. at Edinburgh he went on to Oxford to work with the 

renowned social anthropologist E.E. Evans-Pritchard, who had done studies in the Middle 

East and Africa, notably on the Nuer tribe of the Sudan and the Sanusi of Libya.  It was as a 

result of his association with Evans-Pritchard and his work that Asad chose to do his field 

studies for his book on the Kababish during a five-year stint teaching at the University of 

Khartoum in the Sudan, a position he obtained through the close relationship between the 

Sudanese university and Oxford. 

Asad’s book The Kababish Arabs: Power, Authority and Consent in a Nomadic Tribe 

(1970) was a reflection of his thinking at the time about colonialism and anthropology. 

Asad’s interests became focused on colonialism and on the ways the West defined the East 

as “non-Western.”  On colonialism, Asad later wrote: “The historical process of 

constructing a humane secular society, it is said, has aimed at eliminating cruelties.  Thus it 

has often been claimed that European rule in colonial countries, although not itself 

democratic, brought about moral improvements in behavior — that is, the abandonment of 

practices that offend against the human.”  He continued: “I want to propose, however, that 

in their attempt to outlaw customs the European rulers considered cruel it was not the 

concern with indigenous suffering that dominated their thinking, but the desire to impose 

what they considered civilized standards of justice and humanity on a subject population — 

that is, the desire to create new human subjects.”  

During his time as a lecturer at Hull University, Asad and his colleagues Roger Owen and 

Sami Zebadiah began holding regular seminars and publishing papers on Middle East 

studies, and they founded the journal Review of Middle East Studies (1975- ) in order to 

publish the papers from these seminars. When Edward Said’s influential book Orientalism 

was published in 1978, its popularity was a reinforcement and encouragement to Asad’s 

own investigations on the uses of Western-world standards as measures of the non-Western 

world. 

After his time at Hull, Asad moved across the Atlantic and joined the faculty of the New 

School for Social Research as a professor of anthropology.  His book Genealogies of 



Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam (1993) was published 

after his move.  Parts were written and published separately prior to his relocation.  The 

work was well received and much reviewed.  Bryan S. Turner in his review of Genealogies 

stated: “The book concludes with an analysis of the nature of British national culture under 

the impact of multiculturalism, Islamization, and religious change, especially as these 

issues have been illustrated by the case of Salman Rushdie’s The Satanic Verses.”  

The work defines religion as being contextual: each religion is the product of its specific 

cultural and historical developments.  This follows Asad’s view on the interchanges 

between East and West, between the “developing” and the “developed” worlds, and on who 

should participate in them. As Bruce Lincoln writes in his review of Genealogies, Asad 

“maintains that ethnographers and others ought to limit themselves to description, reserving 

critique to those who participate firsthand in the language and culture under discussion: that 

is, people who offer their criticism on the basis of shared values and are prepared to engage 

in a sustained conversation of give-and-take.”  Measuring non-Western societies with a 

Western Christian measuring stick places the non-Christian, non-European societies in a 

position of never being able to advance to that standard. 

Asad’s recent writings have been focused on his investigations into secularism and 

modernity (e.g., his book Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, 

2003.)  In his essay Thinking about Secularism and Law in Egypt, Asad defines secularism 

thus: “A secular society [...] is a modern construct based on the legal distinction between 

public and private, on a political arrangement requiring ‘religion’ to be subjected by law to 

the private domain, on an ideology of moral individualism and a downgrading of the 

knowing subject, on a celebration of the physical body as well as on a range of personal 

sensibilities, that all emerged in Western Europe together with the formation of the modern 

state.”  

On modernity Asad has said, “One of the things that modernity has done, as you know, is 

to extinguish various possibilities." Further, in an interview with Saba Mahmood published 

in the Stanford Humanities Review, Asad explained that Western academics “still make 

assumptions that prevent them from questioning aspects of Western modernity.  For 

example, they call these movements [such as Islamism] ‘reactionary’ or ‘invented,’ making 

the assumption that Western modernity is not only the standard by which all contemporary 

developments must be judged, but also the only authentic trajectory for every tradition.”  

Given his background and interests, Asad has of late become a popular commentator on 

current events: he has been asked to talk and write about fundamentalism in the Islamic 

world, and his analyses of secular societies facing fundamentalism have been the focus for 

a number of recent articles. 

See more at:  

file:///C:/Users/rasoul/Desktop/Presidential%20Lectures%20%20Talal%20Asad.htm 

file:///C:/Users/rasoul/Desktop/Presidential%20Lectures%20%20Talal%20Asad.htm


……………………………………………………………………………………………… 

Indefinite detention for advocating jihadi violence 

The Sydney Morning Herald contacted me for a comment on former judge Anthony 

Whealy’s suggestion to imprison terrorists and terrorist advocates indefinitely till proven 

de-radicalized. A short quote from my interview can be read here. Yet I wish to explain my 

strong objection, as a scholar whom knows well the process of radicalization within 

prison, against that advice. First allow me to clarify a few points: I am not here arguing on 

the basis of human rights. I think that argument distracts from the main technical reasons 

for which– as per today –indefinite incarceration is unfeasible. Said that, as I have 

explained in my book, today a dark-ages style approach to crime has clearly failed both in 

making society safer and in rehabilitating criminals. As a criminologist, I strongly believe 

that the vast majority of criminals can be rehabilitated with only some, due to extremely 

severe mental illness and/or brain damage, being beyond help. 

I want to start by acknowledging a problem that we have today with the western legal and 

penal system. Bateson would have defined the issue as being caused by a “mistake of 

logical typing“. The problem can be stated as such: in the western penal system we focus 

on crime–an abstraction–instead of the criminal, who is obviously an individual. This 

means that we punish theft instead of the thief. Indeed, we have a prescribed number of 

years of prison time for each crime, and despite their sometimes being some level of 

flexibility in this, we send a person to prison based on the crime and not on the nature of the 

rehabilitation needed to resolve the particular problems the individual committing the crime 

may have. This has a consequence: we have some individuals kept in prison for longer than 

needed and others released before they have fully reformed. 

I strongly advocate shifting the system away from prescribing years-per-crime and instead 

focusing exclusively on the individuals and their needs for rehabilitation. Sure, this would 

mean a system with no pre-set date of release other than “success” in rehabilitation; and 

yes, we would need clear parameters and a totally new approach and methodology which is 

beyond the scope of this short piece. So, in principle I am not opposed to keeping very 

dangerous criminals, and terrorists as well as traitors (as those who wish ill on their fellow 

citizens for political reasons are), in a rehabilitative process. The issue is that we do not 

have such process in place and singling out one category of crime would not only be unfair 

but also unproductive. 

As of today, indefinitely detaining those who conspire or act to destroy the civil life of our 

country would produce a virtual Australian Guantanamo, and an exclusively Muslim one. 

Considering that the minimum sentences given to such individuals is everything between 

17 to 28 years, the fact that a judge asked for an indefinite detention because such criminals 

have not changed their way of thinking provides a good measure of the failure of our penal 

system. 

http://m.smh.com.au/national/prison-radicalisation-expert-clarke-jones-says-segregation-only-strengthening-terrorists-beliefs-20150128-1302jh.html
http://www.academia.edu/297410/Faith_Ideology_and_Fear_Muslim_Identities_Within_and_Beyond_Prisons
http://www.academia.edu/297410/Faith_Ideology_and_Fear_Muslim_Identities_Within_and_Beyond_Prisons
http://www.interculturalstudies.org/Bateson/biography.html
http://www.oikos.org/angelsmental.htm
http://www.oikos.org/angelsmental.htm


See more at  

http://marranci.com/2015/02/01/indefinite-detention-for-advocating-jihadi-violence/ 

……………………………………………………………………… 

 
Islam and women- the case of the tablighi jama`at /Barbara Metcalf 
 

The Tablighi Jama`at is a quietist, apolitical movement of spiritual guidance and renewal 

that originated in the Indian subcontinent, whose networks now reach around the world. 

Today Tablighi Jama`at's annual meetings in Pakistan and Bangladesh are attended by over 

a million people, and, even though meetings in India are smaller, participants may well be 

as many. Tabligh networks extend throughout the world, not only to places of Indo-Muslim 

settlement like North America and Britain, but to continental Europe, Africa, Malaysia, and 

elsewhere. Membership in the Tablighi Jama`at entails its male members leaving their 

homes in small groups, for varying periods of time, to teach correct Islamic practices to 

fellow Muslims and to invite them to join the Jama`at in the work of da`wa or tabligh 

[proselytizing]. 

Due to its absence from the political arena and low institutional profile, there are relatively 

few studies of the Tablighi Jama`at, and most of this literature is strikingly silent on the 

involvement of women in the Jama`at. Yet popular opposition voiced against the Jama`at, 

in subcontinental cities at least, often focuses on issues related to women: men who leave 

for proselytizing are often accused of failing in their masculine roles to care for their 

families and implicitly encouraging the cultivation of what are considered to be effeminate 

attributes (gentleness, humility, and modesty). In this paper, I examine gender relations in 

the contemporary Tablighi Jama`at in Pakistan by drawing on my long-term interest in the 

Deobandi scholarly movement from which the Tablighi Jama`at emerged 

See more at: 

https://web.stanford.edu/group/SHR/5-1/text/metcalf.html 

……………………………………………………………………… 

 

Inheritance of Religiosity among Muslim Immigrants in a Secular Society /

Jasper van de Pol 

 

This study examined the intergenerational transmission of religiosity within Muslim 

immigrant families who live in the Netherlands, a rather secular society. We studied 

whether transmission of religiosity within immigrant families is influenced by warm family 

http://marranci.com/2015/02/01/indefinite-detention-for-advocating-jihadi-violence/
https://web.stanford.edu/group/SHR/5-1/text/metcalf.html


relations on the one hand, and integration into the host country on the other hand. Two 

analyses were carried out on a nationally representative sample of Turkish and Moroccan 

first- and second-generation immigrants aged 15–45, in the Netherlands. The findings 

support the hypotheses to some extent: warm family ties are found to facilitate religious 

transmission but transmission is stronger when parents have different national backgrounds. 

A stronger transmission is found within families that are stronger embedded in religious 

communities; however there are large differences between men and women. Our research 

shows that the influence of parental religiosity cannot be ignored in the study of 

immigrants’ religiosity. 

 

See more at: 

http://link.springer.com/article/10.1007/s13644-013-0128-z 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

Role of religion in fertility and family planning among Muslims in India 

Religion has a significant relevance in the demographic study of socio-economic groups. 

Religion prescribes a code of life, refers to a system of beliefs, attitudes and practices 

which individuals share in groups, and through this orientation towards life and death, 

religion is supposed to affect one's fertility behavior. According to West off, 'the religious 

affiliation of the couple connotes a system of values which can affect family via several 

routes: (a) directly, by imposing sanctions on the practice of birth control or legitimizing 

the practice of less effective methods only, or (b) indirectly, by indoctrinating its members 

with a moral and social philosophy of marriage and family which emphasizes the virtues of 

reproduction”. The study of demography of religious communities is all the more important 

and intriguing in case of India because of its religious heterogeneity, and the fact that 

followers of different religions are living side by side. According to the 1991 census, more 

than four fifths of the population were Hindus (82 percent), 12 percent were Muslims, a 

little above 2 percent were Christians, 2 percent were Sikhs, about 1 percent were 

Buddhists, and about half percent were Jains. The rest consisted of Jews, Parsis and others. 

In terms of decadal growth rate during 1981-91, Buddhists showed the highest rate (35.9 

percent), Muslims recorded a growth rate of 32.8 per cent, which is higher than the growth 

rate of 32.8 per cent, which is higher than the growth rate observed for Hindus (22.8 

percent). The Growth rate for Christians (16.9 percent) is considerably lower than that for 

Muslims and Hindus. Thus it is seen that religious differentials in growth rate were 

significant during the recent decade. 
 

 See more at: 

 http://www.popline.org/node/532337#sthash.ZeN2rMbW.dpuf 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

Understanding domestic violence against Muslim women in China.  

http://link.springer.com/article/10.1007/s13644-013-0128-z
http://www.popline.org/node/532337#sthash.ZeN2rMbW.dpuf


The abusive experiences of Hui Muslim women in China are understudied. Data from 

interviews with 14 women who lived in west China examine the dynamic nature of 

domestic violence they have experienced. The Hui women were vulnerable to the violence 

because of their low social status and minority ethnic identity. Under the oppressions, a fear 

of being ignored, discriminated, and marginalized resulted in the women’s tolerance or 

silence toward abuse. However, the Hui women are not only powerless but also resistant to 

violence. Their negotiation of the self under a social control and structural inequality 

reveals their autonomy and wisdom 

- See more at: 

 http://www.popline.org/node/625106#sthash.lYPS9IaM.dpuf 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Talal Asad on ‘Violence, Law, and Humanitarianism’:  A Response 

Starting at least as far back as the essays later collected in Genealogies of Religion, Talal 

Asad’s work has pioneered a turn in anthropology, which was historically a knowledge 

practice of the “advanced” industrialized world concerned with “primitive” societies, 

towards a consideration of aspects of culture and society in the West itself. In recent years, 

this turn has become even more pronounced, so that, for instance, even the book of lectures 

on jihadist suicide bombing is really a study of liberal Western discourse on suicide 

bombing and contemporary terrorism more broadly. But this turn has not taken the form of 

applying preexisting anthropological methods to industrialized societies, as was the case 

with what was called “urban anthropology” in an earlier moment. In Asad’s case, the 

method of this turn has largely taken the form of what, following Foucault, he has called 

genealogy, a critical-historical uncovering of concealed meanings and functions in 

individual concepts and motifs that are in Asad’s view indispensable to modern and liberal 

ways of thinking, feeling, and being. 

For readers familiar with the concerns, method, and style of Asad’s writings, this essay on 

the relationship of humanitarianism to law and violence delivers in familiar ways: his 

distinct version of genealogy, the notion of a monolithic “liberal” sociocultural and political 

order that appears to be interchangeable with a cultural-civilizational idea of “the modern 

West” and with “modernity” as such, and a relentless pursuit of what he calls “stories,” 

supposedly dominant or even hegemonic accounts of historical transformations that seem to 

legitimate this order in various ways. In fact liberalism (aka the West) appears mostly as a 

story, or rather a compilation of stories, all of them essentially equivalent to each other 

even though focused on different objects or, in narratological terms we might say, 

characters. Alternatively, they could all be seen as versions of a broader master story of a 

historical nature.  

The essay is thick with phrases and sentences that insinuate the existence of such stories. 

To cite just a few examples from a few paragraphs near the beginning of the essay: “the 

http://www.popline.org/node/625106#sthash.lYPS9IaM.dpuf


story of the birth of universal benevolence”; “the assumption in narratives about the 

elimination of human suffering”; “the conditions of benevolence are more complicated than 

this story would suggest”; “so we are often told”; “this is one familiar account”; “so there is 

a more complicated story”; and “the story of humanism.” Specifically, we might say that 

these stories— a myriad of smaller and more discreet stories that are in essence 

instantiations of this single overarching story—concern the very emergence of this 

liberalism, or liberalism as the modern West, in the transformation of some traditional 

order, often unspecified. In this picture, the liberal order (or the West) appears as a series of 

stories about its own emergence. Or, at the very least, what seems to be called fora in a 

critical analysis of the liberal order is the exposing of these stories as stories. But in the end 

Assad seems ambivalent about whether the task is to expose the story telling as such or to 

tell better stories. 

See at more: 

http://criticalinquiry.uchicago.edu/talal_asad_on_violence_law_and_humanita

rianism_a_response/ 

………………………………………………………………………………… 

Modern power and the reconfiguration of religious traditions /Saba Mahmoud  

Contemporary politico-religious movements, such as Islamism, are often understood by 

social scientists as expressions of tradition hampering the progress of modernity. But given 

the recent intellectual challenges posed against dualistic and static conceptions of 

modernity/tradition, and calls for parochial zing Western European experiences of 

modernity, do you think the religion-political movements (such as Islamism) force us to 

rethink our conceptions of modernity? If so, how? 

Well, I think they should force us to rethink many things. There has been a certain amount 

of response from people in Western universities who are interested in analyzing these 

movements. But many of them still make assumptions that prevent them from questioning 

aspects of Western modernity. For example, they call these movements "reactionary" or 

"invented," making the assumption that Western modernity is not only the standard by 

which all contemporary developments must be judged, but also the only authentic trajectory 

for every tradition. One of the things the existence of such movements ought to bring into 

question is the old opposition between modernity and tradition, which is still fashionable. 

For example, many writers describe the movements in Iran and Egypt as only partly 

modern and suggest that its their mixing of tradition and modernity that accounts for their 

"pathological" character. This kind of description paints Islamic movements as being 

somehow in authentically traditional on the assumption that "real tradition" is unchanging, 

repetitive, and non-rational. In this way, these movements cannot be understood on their 

own terms as being at once modern and traditional, both authentic and creative at the same 

time. The development of politico-religious movements ought to force people to rethink the 

http://criticalinquiry.uchicago.edu/talal_asad_on_violence_law_and_humanitarianism_a_response/
http://criticalinquiry.uchicago.edu/talal_asad_on_violence_law_and_humanitarianism_a_response/


uniquely Western model of secular modernity. One may want to challenge aspects of these 

movements, but this ought to be done on specific grounds. It won't do to measure 

everything by grand conceptions of authentic modernity. But that's precisely the kind of a 

priori thinking that many people indulge in when analyzing contemporary religious 

movements. 

See more at: 

http://web.stanford.edu/group/SHR/5-1/text/asad.html 

………………………………………………………………………………… 

Horror at Suicide Terrorism: Why do Westerners express horror at suicide 

terrorism? 

In the Abrahamic religions, suicide is intimately connected with sin because God denies the 

individual the right to terminate his own earthly identity In the matter of his/her life, the 

individual creature has no sovereignty. (…) In antiquity, by contrast, suicide was neither a 

sin nor a crime, although it was typically the elites, to whom that freedom was a personal 

entitlement, who could legitimately take their own lives. Political authorities could offer 

suicide to members of the elite as a legal option to being judicially executed (Socrates is 

perhaps the most famous example) Why do Westerners express horror at suicide terrorism - 

what is so special about it? (…) Warfare, of course, is an even greater violation of civilian 

?innocence?, but representations have sediment in us so as to see that in principle war is 

legitimate even when civilians are killed that in principle death in war (however horrible) 

are necessary for the defense of our form of life. Here the language of? Civilization? And? 

Barbarism? Comes readily to hand rather than the more superficial? Clash of civilizations? 

In the suicide bombers act, perhaps what horrifies is not just dying and killing (or killing by 

dying) but the violent appearance of something that is normally disregarded in secular 

modernity: the limitless pursuit of freedom, the illusion of an uncovered interiority that can 

withstand the force of institutional disciplines. Liberalism, of course, disapproves of the 

violent exercise of freedom outside the frame of law. But the law itself is founded by and 

continuously depends on coercive violence.  If modern law seeks to found or to defend a 

free political community with its own law, can one say that suicide terrorism (like a suicidal 

nuclear strike) belongs in this sense to liberalism? The question may, I think, be more 

significant than our comforting attempts at distinguishing the good conscience of just 

warriors from the evil acts of terrorists. 

See at more: 

http://www.antropologi.info/blog/anthropology/2007/selected_quotes_from_on_suicide_bo

mbing_ 

http://web.stanford.edu/group/SHR/5-1/text/asad.html
http://www.antropologi.info/blog/anthropology/2007/selected_quotes_from_on_suicide_bombing_
http://www.antropologi.info/blog/anthropology/2007/selected_quotes_from_on_suicide_bombing_


……………………………………………………………………………………………… 

Muslim Christmas Parties in Egypt = Celebration of religious diversity? 

I have been invited to at least four Christmas parties this year, and three of them are being 

held by Muslims. This is the first time I’ve felt such a huge emphasis on Christmas? 33-

year-old investment banker Osama Abdelshafy says. 

Hotels in Egypt have long celebrated Christmas for tourism-related reasons. However, over 

the past few years, Christmas has been visibly gaining ground throughout various strata of 

Egyptian society according to the Egyptian newspaper Al-Masry Al-Youm: 

Around 10 December, the Christmas buzz starts to hit with displays popping up in almost 

every major Cairo mall. Banners with? Merry Christmas and Happy New Year? Adorn 

different store and restaurant fronts, and it becomes all too evident that the consumer fever 

that hits many other parts of the world has caught on here this year too. Some reports say 

that around 500,000 Christmas trees will have been sold this year in Egypt by 25 

December. Social anthropologist Reem Saad reminds us that the celebration of Christmas 

has always existed as part of Egypt’s heritage. ? People in Egypt have traditionally 

celebrated religious diversity and joined each other in their celebrations", she says. “It has 

been a mainstay of Egyptian culture in the past? But Christmas in Egypt has departed from 

its roots as a celebration of the birth of Christ and taken on a more social role. ? It’s not 

about being Christian or not, I just like the idea of getting together and giving gifts in a 

festive atmosphere? Rania El-Nazer, who works in PR.  

See more at: 

http://www.antropologi.info/blog/anthropology/2010/christmas-in-egypt 

…………………………………………………………………………………………… 

Religion in Digital Games": Relaunch of Open Access journal "Online" 

Religion plays a role in many games, as Simone Heidbrink, Tobias Knoll, Jan Wysocki 

show. This is also true for religious stereotypes that might be reproduced in "neglected 

media" like video games in more explicit forms - partly because these media are considered 

to be less relevant in cultural discourse and thus less subject to media critique. 

They refer among others to Vít? Isler who in his research shows how Muslims are being 

stereotyped in different video games. The topic of the Middle East as war zone and virtual 

battleground has become even more significant in the post 9/11 era. Not only have the 

numbers of games with an objective of fighting terrorism increased significantly according 

to him. The stereotyping, the? Othering? Of the (virtual) Muslim counterpart have become 

even more racist as well… 

http://www.antropologi.info/blog/anthropology/2010/christmas-in-egypt


See more at: 

http://www.antropologi.info/blog/anthropology/2014/religion-in-digital-games 

……………………………………………………………………………………………… 

Mary Douglas and Anthropological Modernism /Ronald Hendel  

Let us consider the implications of anthropological modernism in Mary Douglas’s work on 

the Bible. In her famous study of the biblical dietary prohibitions (in Purity and Danger), 

she makes an essential modernist move in rejecting the older evolutionary model in which 

irrational magic (including ritual) belongs to the primitive stages of humanity, contrasted 

with the sacramental theology of modern Western (viz. Protestant) religion, which belongs 

to a more advanced stage of reason and morality. She confutes this dichotomy by showing 

that ritual has its reasons too, which are not at all irrational, and that modern religion too 

has symbolic actions; indeed “it is impossible to have social relations without symbolic 

acts.”  

Consider the pig taboo, a famous detail in the dietary laws of Leviticus. Douglas first shows 

how various medieval and modern interpretations of this ritual detail are spurious, because 

they are ad hoc and divorced from the wider realities of the cultural system. She argues that 

this is neither an irrational superstition (in Protestant theological terms, a “dead work”), nor 

a moral symbol (the pig as filthy or evil or an allegory of slothfulness), nor an instance of 

primitive medicine (avoidance of trichinosis). Rather than accepting these piecemeal 

explanations, she takes seriously the details and context of the ritual instruction. The text 

says: 

These you shall not eat, apart from those that chew the cud and have (cloven) hooves: the 

pig, for it has hooves which are cloven, but it does not chew the cud—it is unclean for you.  

- See more at: 

http://www.religiousrules.com/Islampurity02overview.htm#sthash.hmNhb56U.dpuf 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Overview of Ritual Purity and Cleanliness from Islamic source documents: 

Qur’an and hadith 

The Qur'an admonishes Muslims to purify their clothing. It refers to a true house of 

worship as a place in which are found men who love to purify themselves; Allah (God) 

loves those who purify themselves. The Qur'an talks of how Allah sent down water from 

the sky to purify Muslims. (This refers to a particular time of battle.) Only those who have 

been purified may touch the Holy Qur'an.  

http://www.antropologi.info/blog/anthropology/2014/religion-in-digital-games
javascript://
javascript://
http://www.religiousrules.com/Islampurity02overview.htm#sthash.hmNhb56U.dpuf


The Qur’an requires the washing of one's face and one's hands up to the elbows and the 

wiping of one's head and also one’s feet up to the ankles before commencing prayer. If a 

person is in a state of sexual defilement, it is necessary to wash before prayer. However, if a 

person is sick or travelling or coming out from relieving himself or has touched a woman 

and cannot find water, then rubbing the hands and face with pure earth is sufficient.  As 

discussed in detail on the pages that follow, the recorded hadiths distinguish physical filth 

from ritual impurity. Muhammad said that a mosque is a place which should be free of 

urine and filth. Physical filth can be removed from one's body or clothing, or from a place 

of prayer, by washing with pure water.  

 To achieve a state of purity of the body necessary for prayer, a ritual ablution procedure is 

required, including a precisely ordered washing of one's face and hands, wiping of one's 

head, and washing of one's feet. This state of purity is lost by certain actions, such as 

passing gas, and if this happens ablution must be repeated so prayer can be continued.  

- See more at: 

http://www.religiousrules.com/Islampurity02overview.htm#sthash.hmNhb56U.dpuf 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ritual, emotion, and sacred symbols: The evolution of religion as an adaptive 

complex/ Candace S. Alcorta 

This paper considers religion in relation to four recurrent traits: belief systems 

incorporating supernatural agents and counterintuitive concepts, communal ritual, 

separation of the sacred and the profane, and adolescence as a preferred developmental 

period for religious transmission. These co-occurring traits are viewed as an adaptive 

complex that offers clues to the evolution of religion from its nonhuman ritual roots. We 

consider the critical element differentiating religious from non-human ritual to be the 

conditioned association of emotion and abstract symbols. We propose neurophysiological 

mechanisms underlying such associations and argue that the brain plasticity of human 

adolescence constitutes an “experience expectant” developmental period for ritual 

conditioning of sacred symbols. We suggest that such symbols evolved to solve an 

ecological problem by extending communication and coordination of social relations across 

time and space. 

See more at:  

http://link.springer.com/article/10.1007/s12110-005-1014-3 

………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.religiousrules.com/Islampurity02overview.htm#sthash.hmNhb56U.dpuf
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Animism, fetishism, and objectivism as strategies for knowing (or not 

knowing) the world 

Animistic or ‘relational’ ontologies encountered in non-Western (i.e. premodern) settings 

pose a challenge to Western (i.e. modern) knowledge production, as they violate 

fundamentalassumptions of Cartesian science. Naturalscientists who have tried seriously to 

incorporate subject-subject relations into their intellectual practice (e.g. Uexküll, Bateson) 

have inexorably been relegated to the margins. Surrounded by philosophers and 

sociologists of science (e.g. Latour) announcing the end of Cartesian objectivism, 

however,late modern or ‘post-modern’ anthropologists discussing animistic understandings 

of nature will be excused for taking them more seriously than their predecessors. It is 

incumbent on them to analytically sort out what epistemological options there are, and to 

ask why pre-modern, modern, and post-modern people will tend to deal with culture/nature 

or subject/object hybridity in such different ways. Animism, fetishism, and objectivism can 

be understood as alternative responses to universal semiotic anxieties about where or how 

to draw boundaries between persons and things. 

See more at: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00141840600603129 

………………………………………………………………………………………………………… 

The Return of the Animists: Recent Studies of Amazonian Ontologies 

The ethnography of lowland South American societies has occupied a central place in 

recent debates concerning what has been called the 'ontological turn' in anthropology. The 

concepts of 'animism' and 'perspectivism', which have been revigorated through studies of 

Amerindian ontologies, figure increasingly in the ethnographies of non-Amerindian peoples 

and in anthropological theory more generally. This article traces the theoretical and 

empirical background of these concepts, beginning with the influence of Lévi-Strauss's 

work on the anthropology of Philippe Descola and Eduardo Viveiros de Castro, and 

proceeding with their impact on Amazonian ethnography. It then investigates the problems 

that two alternative traditions—one combining a cognitivist with a pragmaticist approach, 

the other a phenomenological one—pose to recent studies of Amazonian ontologies that 

rely on the concepts of animism and perspectivism. The article concludes by considering 

how animism and perspectivism affect our descriptions of Amerindian society and politics, 

highlighting the new challenges that studies of Amerindian ontologies have begun to 

address. 

See more at: 

http://www.ingentaconnect.com/content/berghahn/arrs/2010/00000001/00000001/art00007 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00141840600603129
http://www.ingentaconnect.com/content/berghahn/arrs/2010/00000001/00000001/art00007


……………………………………………………………………………………………… 

Toward an Interpretive Theory of Culture 

In her book, Philosophy in a New Key, Susanne Langer remarks that certain ideas burst 

upon the intellectual landscape with a tremendous force. They resolve so many 

fundamental problems at once that they seem also to promise that they will resolve all 

fundamental problems, clarify all obscure issues. Everyone snaps them up as the open 

sesame of some new positive science, the conceptual center-point around which a 

comprehensive system of analysis can be built. The sudden vogue of such a Grande ideé, 

crowding out almost everything else for a while, is due, she says, “to the fact that all 

sensitive and active minds turn at once to exploiting it. We try it in every connection, for 

every purpose, experiment with possible stretches of its strict meaning, with 

generalizations’ and derivatives.” 

After we have become familiar with the new idea, however, after it has become part of our 

general stock of theoretical concepts, our expectations are brought more into balance with 

its actual uses, and its excessive popularity is ended. A few zealots persist in the old key-to-

the-universe view of it; but less driven thinkers settle down after a while to the problems 

the idea has really generated. They try to apply it and extend it where it applies and where it 

is capable of extension; and they desist where it does not apply or cannot be extended. It 

becomes, if it was, in truth, a seminal idea in the first place, a permanent and enduring part 

of our intellectual armory. But it no longer has the grandiose, all-promising scope, the 

infinite versatility of apparent application, it once had. The second law of thermodynamics, 

or the principle of natural selection, or the notion of unconscious motivation, or the 

organization of the means of production does not explain everything, not even everything 

human, but it still explains something; and our attention shifts to isolating just what that 

something is, to disentangling ourselves from a lot of pseudoscience to which, in the first 

flush of its celebrity, it has also given rise. 

Whether or not this is, in fact, the way all centrally important scientific concepts develop, I 

don’t know. But certainly this pattern fits the concept of culture, around which the whole 

discipline of anthropology arose, and whose domination that discipline has been 

increasingly concerned to limit, specify, focus, and contain. lt is to this cutting of the 

culture concept down to size, therefore actually insuring its continued importance rather 

than undermining it, that the essays below are all, in their several ways and from their 

several directions, dedicated. They all argue, sometimes explicitly, more often merely 

through the particular analysis they develop, for a narrowed, specialized, and, so I imagine, 

theoretically more powerful concept of culture to replace E. B. Tylor’s famous “most 

complex whole”, which, its originative power not denied, seems to me to have reached the 

point where it obscures a good deal more than it reveals. 

See more at: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Susanne_Langer


http://www.sociosite.net/topics/texts/Geertz_Thick_Description.php 

……………………………………………………………………………………………… 

Laughing at the Spirits in North Siberia: Is Animism Being taken too 

seriously? 

In social anthropology, we have seen a development away from studies of the so-called old 

animism, in the traditional sense of E. B. Tylor, toward what Graham Harvey has referred 

to as “the new animism.” Central to the approaches of new animism researchers is a 

rejection of previous scholarly attempts to identify animism as either metaphoric a 

projection of human society onto nature as in the sociological tradition of Emile Durkheim 

or as some sort of imaginary delusion, a manifestation of “primitive” man’s inability to 

distinguish dreams from reality, as in the evolutionary tradition of Tylor. Instead, the 

scholars concerned—including Philippe Descola, Nurit Bird-David,  Eduardo Viveiros de 

Castro, Tim Ingold, Morten Pedersen, Aparecida Vilaça, and Carlos Fausto each in their 

own way seek to take animism seriously by upending the primacy of Western metaphysics 

over indigenous understandings and following the lead of the animists themselves in what 

they say about spirits, souls, and the like. By “taking seriously,” I simply mean taking 

seriously what the indigenous people themselves take seriously, which the old studies of 

animism certainly did not. 

See more at: 

http://www.e-flux.com/journal/laughing-at-the-spirits-in-north-siberia-is-animism-being-

taken-too-seriously/#_ftn6 
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