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 چکیده
، و به تبع آن دچار تحول معنایی شده تاریخ گذر در »انسان دینی«مفهوم 
دار دیندینی یا ي معناي کلمه است. نیز تغییر کرده آنهاي شاخصهمختصات و 

دین  به تعریفِ خودِ ، مفهومی آن يو وسعت دامنه یک صفت براي انسانعنوان به
، امري آسمانی، پیشامدرن اعتقاد بر این بود که دین ي. در دورهبستگی دارد

حاکم  ادیانِ نهادین و رسمیِ، بدیل است و مصداق آنگرا و بیواقع، جزمی، قدسی
 هايدستگاه يتر شده و همهمفهوم دین وسیع، مدرني بر جامعه بود. اما در دوره

 .شودشامل می، آیندمی و به کار معنابخشی جهاننوعی کارکرد دارند که بهرا فکري 
 يشدن دایرهتروسیع دلیلبهشود. می تعبیر »دین انسانی« به دین این نوعاز 

هم تر شده است و وسیع »انسان دینی«مفهوم  هم، دیني مفهومی کلمه
 ياي به دورهاز دوره »انسان دینی« يهاشاخصه تغییر کرده است.هاي آن شاخصه

توان برخی حال میاما درعین .با یکدیگر تفاوت دارند، دیگر و از دینی تا دین دیگر
، و شعف منديانگیزه، انتخابگري، هاي مشترك مانند التزام و تعهداز شاخصه
 را براي آن نام برد.و هدفمندي انتخابگري 

شود که می به دینی گفته، مدرن است يمحصول دورهمدتاً عکه  دین انسانی
ها و نقاط خواست، هابر ارزش، هاي مختلف اوست و در آنمعلولِ انسان و نیازمندي

 از:ند اعبارت یدین انسان هايشود. برخی از شاخصهمی راوانقوت انسان تأکید ف
محوریت ، بودنجهانیاین، بودنغیرقدسی، کارکردداشتن، منشأ بشري داشتن

 .و ... پذیريبدیل، فردي و خصوصی بودن، پذیريتغییر، انسان
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 مقدمه .1
شوند. توجه به این واقعیت آدمی می معنایی ها در گذر زمان دچار تحولبسیاري از واژه

. است دین يواژه، هااین واژه يکند. ازجملهمی ها حفظرا از بسیاري از خطاها و بدفهمی
 نیز شودمی بالطبع صفاتی که از آن کلمه مشتق، شوددچار تحول معنایی اي هلموقتی که ک

به  مشتق شده است. دین ياز کلمهکه  ي دینیکنند. مانند کلمهمی دگرگونی معنایی پیدا
کنند. می شده از آن صفت نیز تغییر معنایی پیداترکیباِت وصفی ساخته، دنبال این تحول

خدا یا مفهومی بود که از ، دین در دوران سنت ي. کلمهانسان دینی ترکیبِ وصفیمانند 
مقدس و  ،1واقعی، اوکرد که دستورات و فرامین همتایی حکایت میقدرت کیهانی و ازلی بی

امري ناگزیر بود و یگانه راه سعادت یا رهایی ، شد و اطاعت انسان از آنمی ناپذیر تلقیبدیل
انسان دینی نیز متناسب با همین معناي از دین «تعریفِ  شد.می از رنج و سختی محسوب

نجام مناسک بود. امتکی هاي انسان دینی نیز بر همین معنا شاخصه، گرفت و بالتبعمی صورت
از ، شئون زندگی يدادن دین در همهوچرا و دخالتچوناطاعت بی، فداکاري، سخت دینی

لحاظ لحاظ منشأ و هم بههم به، در دوران مدرن دین انسان دینی بود. اما هاي اصلیمشخصه
را خدایان  جاي اینکه منشأ دیندچار تحول معنایی شده است. بهي تا حدود بسیار، مصادیق

ها هاي اجتماعی یا نیازمنديها یا آسیبآن را در نیازمندي، آسمانی و قدرت کیهانی بدانند
ادیان جمعی و  جاي اینکه مصداق دین را صرفاًکنند و بهمی جووهاي روانی جستو آسیب

شناختی روانی یا معرفت، دهی اجتماعیهرگونه دستگاه فکري که به کار سامان، نهادین بدانند
 ريفردي و خصوصی دین تأکید بیشت يشود و بر جنبهمی آید نیز مصداق دین تلقیمی انسان

شود و در مقابل دین می از دین که از آن به دین انسانی تعبیر همین معنابه باتوجه شود.می
شود که در مقایسه با تعریف می آن تعیینهاي انسان دینی تعریف و شاخصه ، الهی قرار دارد

پرداختن به این ، تفاوت فراوانی دارد. بنابراین قبل از هر چیز، دین سنتی يهاو شاخصه
، مدرن است يهاي دین انسانی که محصول دورهکه شاخصهرسد ضروري به نظر میپرسش 
آن نیز تغییر هاي معنایی آن است که تعریف انسان دینی و شاخصه يزیرا در سلطه ؛چیست

به بررسی مختصات و ، ايبا روش تحلیلی و مقایسه کرده است. این پژوهش سعی دارد تا
  دو مفهوم انسان دینی و دین انسانی بپردازد.هاي شاخصه

 

 شناسیمفهوم .2
 زمانىها آن هايو برشمردن مختصات و شاخصه 3دین انسانی یا 2انسان دینی تعریف

؛ خوبى شناخته شودحقیقت دین و حقیقت انسان به ابتدا کهپذیر خواهد بود ی امکاندرستبه
حقیقت دین تا منظور از  .آن مرکب است يمتفرع بر شناخت اجزا، هر مرکبىزیرا شناخت 
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. نخواهد شد خوبى روشنپیوند انسان و دین نیز به، خوبی روشن نشودبه انسانحقیقت  و
 پرداخته شود.  انسانو  دینکلیدي  يبنابراین الزم است تا ابتدا به ایضاح مفهومی دو واژه

 دین ماهیت و تعریف. 1. 2
، قضا، حکمقانون ، رداريبُفرمان، تسلیم، به معناي اطاعت، در فرهنگ لغات دین يواژه

، لحاظ اصطالحیبه. )1198: ص، 22( و غیر آن آمده است همبستگی، شریعت، عادت، رسم
ادیان را شامل شود. این دشواري در ي توان از دین تعریفی ارائه داد که همهسختی میبه

کاالیی است که تنوع  يمثابهدین به، مراتب بیشتر شده است. در این دورهمدرن به يدوره
ي داردینرایج بازار  يتنها سکه، فراوانی پیدا کرده است و دین الهی یا کیهانی یا قدسی

 5اگزیستانسیالیسم، 4مانند اومانیسم یفکري مختلف هايدستگاهمکاتب و ، هانیست. اندیشه
دیشه و زندگی کنند و به انمی دین نهادین و رسمی فعالیت يشانهبهاند و شانهپدید آمده

، و قدسی دین الهیدین انسانی نیز امروزه در کنار ، دهند. به تعبیر بهترمی ها جهتانسان
به اشتراك ها آن که اشتراك دارد دین اقسام فراوانی ، امروزهبازار و مشتري خود را دارد. 

تنوع تند. هس دیگر الحادي رخیالهی و بها آن تر است تا اشتراك معنوي؛ برخی ازلفظی شبیه
منکر امکان تعریفی واحد از دین شوند؛ تعریفی اي هتا عد است شده ادیان باعثو گستردگی 

). بدون اینکه به ذکر تعاریف فراوانی که از دین 3: ص، 11( که جامع افراد و مانع اغیار باشد
از اي هکنیم: مجموعدر این پژوهش به این تعریف عام از دین بسنده می، شده است بپردازیم

 گفتار و رفتار انسان براساس آن سامان، حاالت، عواطف، ها که اندیشهقواعد و دستورالعمل
 یابد.می

طور کلی دو دیدگاه عمده وجود دارد که براساس آن به ،درخصوص منشأ و ماهیت دین 
 الهی دین. و دیگري دین بشريالهی (وحیانی) کنند: یکی دین می تقسیم دین را به دو دسته

بر وحی و پیام الهی استوار  آن ریشه در غیب دارد و پایه و اساسدینی است که ، وحیانی یا
پیام الهی است که باید به آن  يکنندهبلکه دریافت، دین الهی نیست يسازنده است. انسان

اعتقاد پیدا کند و به محتواي وحی ملتزم شود و سلوك فردي و اجتماعی خود را براساس آن 
برخی نیازهاي روانی یا اجتماعی  دلیلبه انسان کهدینی است ، بشري دین اما تنظیم کند.

). 26: ص، 14( انسان استدست  يساختهسوي آن کشانده شده و آن را پدید آورده و به
دو دیدگاه متفاوت  ،دین يعلت پیدایش اولیه يهستند دربارهقائل کسانی که به دین بشري 

دانند. منظور از علل می دارند. یکی دیدگاه کسانی است علل سلبی را باعث پیدایش دین
ها را نیز باعث و همان که اساساً اموري غیرطبیعی و ناخوشایند هستنداست سلبی عواملی 

 مانند مارکس که دین را نتیجه یا واکنش به محرومیت یا ستمگري ؛دانندمی دین پیدایش
 کمبود شناخت و جهل بشر يیا اگوست کنت که دین را نتیجه ،)141: ص، 26( داندمی

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B6%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B6%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
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، 17( داندمی اطمینانی بشرهراس و بی يیا راسل که آن را فرآورده، )276: ص، 6( داندمی
: ص، 19( دانده دین را درواقع نوعی واکنش دربرابر شرایط زندگی مییا فروید ک، )38: ص
دانند. این دسته معتقدند ). اما کسانی هم هستند که علل ایجابی را باعث پیدایش دین می22

در زندگی  ،تواند مشکلی از مشکالت بشر را حل کند و به تعبیر دیگراز آنجایی که دین می
مانند امیل دورکیم که دین را  ؛ها پدید آمده استانسان توسط، داردکارکرد مثبتی بشر 

یا دان کیوپیت که دین را عاملی براي ایجاد  ،)54: ص، 16( داندمی جامعه يکنندهمنسجم
 ،مراد از دین ،پژوهشدر این ). 336: ص، 15( داندمی و گسترش اخالق و معنویت در جامعه

چه دیدگاه کسانی که  ،حال ؛کنندمی زیابیکسانی است که دین را مثبت ار يدیدگاه همه
اما پیدایش آن را معلولِ علل  ،دانند و چه دیدگاه کسانی که دین را بشريمی دین را الهی

 دانند.می ایجابی
 انسان وماهیت تعریف. 2. 2

 اندگفته همچنینبه معناي فراموشی است. » نِسیان« ياز ریشه ،انسان ازنظر لغوي يواژه
بودن و خوگرفتن و الفت و مالطفت داشتن و و به معناي رام مصدر اُنس و اِنس ،انسان که

وجود دارد.  یبسیار متنوع هايدیدگاهماهیت انسان  يدرباره. )231 :ص، 4( ضد توحش است
ولی  ،استمبتنی شناسی شناسی و زیستجامعه، شناسیروان، ی که بر الهیاتهایدیدگاه

کلی جاي  يبه ماهیت انسان را در دو دستهمربوط هايدیدگاه يتوان همهمی طور کلیبه
ی که هایدیدگاهی که براي انسان ماهیت مادي قائل هستند و دیگري هایدیدگاهداد: یکی 

هم خلقت انسان را بدون طرح و  ،مادي اغلب هايدیدگاه. اندبراي انسان ماهیت الهی قائل
دانند و هم براي او بُعد غیرمادي و روحانی قائل می شدهتعیینقبلی و هدف ازپیش يبرنامه

دهند. می عصبی و روانی تقلیل، نیستند و تمامی افکار و حاالت او را به مسائل زیستی
توان قائل به می توان براي انسان تدبیر و ربوبیت الوهی قائل شد و نهنه می ،صورتدراین
 وجودي او بعد از مرگش بود.  يادامه
 داندمی شدهتعیینقبلی و هدف ازپیش يهم خلقت انسان را با طرح و برنامه الهیدیدگاه  

در  ،به انسان الهیدیدگاه ادیان  داند.می انسان وجود اصلی ) و هم روح را رکن115 :ص، 1(
انسان  ،است. براساس اصل توحید پذیرتبیین نبوت و معاد، مفاهیمی چون توحیدي منظومه
قبلی و هدفمند  يست و براساس یک برنامهوابسته ا به خدا ،و هم در بقا اصل پیدایش هم در

ازطریق نبوت اجرا و  ،انسان ي). برنامه پیشین خدا درباره162: ص، 13( آفریده شده است
 در روز قیامت محقق، هدف غایی خدا از آفرینش انسان که همان تکامل و جاودانگی اوست

پذیرشِ ، و دیدگاه مادي نسبت به ماهیت انسان الهیترین تفاوت بین دیدگاه شود. اساسیمی
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دین فرستادن الهی، دیدگاه ، اساسمندي و تدبیر و برنامه الوهی براي بشر است. برهمینهدف
 داند. می از جانب خدا را نیز منطقی و ضروري الهی

در بحث حاضر توجه به  کهاي هشناسیِ انسان است اما نکتاین مباحث مربوط به هستی
انسان سنتی است یا ، رسد این است که مشخص شود منظور از انساننظر میآن ضروري به
ي ها مانند حوزهویژه در برخی از حوزهزیرا انسان مدرن و انسان سنتی به ؛انسان مدرن

بنابراین با یکدیگر تفاوت ماهوي دارند. جز آن، شناسی و انسان، شناسیهستی، شناسیمعرفت
تعریف ما از انسان ، به اینکه کدام معنی از انسان را با کدام معنی از دین ترکیب کنیم بسته

 دینی یا دین انسانی تفاوت خواهد کرد.
 انسانی دین تعریف. 3. 2

با صفت انسانی توصیف  دین يکلمه ،دین انسانی یک ترکیب وصفی است که در آن 
شود که منشأ می قرار دارد. دین انسانی به دینی گفته 6الهیدین  ،شده است و در مقابل آن
ها و نقاط قوت انسان تأکید شده بر ارزش ،داند و در آنمی هاي اوآن را انسان و نیازمندي

اخالقی و اجتماعی. ممکن است ، زیستی، ند از نیازهاي روانیاها عبارتاست. این نیازمندي
یکی معناي : دو معنا برداشت شود، ع شده استانسانی که صفتِ دین واقي از کلمه
ساز و مخلوق انسان است و ریشه در بودن و دیگري به معناي چیزي که دستاخالقی

هاي او داشته و در خدمت انسان و اهداف او قرار دارد. منظور از دین انسانی در این نیازمندي
 همان معناي دوم است. ،پژوهش

 دینی انسان تعریف. 4. 2
 شده توصیف دینی صفت با انسان يکلمه ،آن در که است وصفی ترکیب یک دینی انسان

 هاي غیردینی به دو دسته تقسیمقرار دارد. انسان غیردینی انسان ،آن مقابل در و است
 يچه آن را نتیجه ،حال ،دانندمی شوند: یک دسته کسانی هستند که اساساً دین را مضرمی

) و 729: ص، 5( بدانند 8هاي روانییا آن را بسترساز بیماري 7نوعی بیماري یا آسیب روانی
 کشی بدانندیا آن را عامل ستمگري و بهرهی، طبقات يمحرومیت و جامعهي چه دین را نتیجه

 ،بلکه خود ،زیستن نه فقط هیچ ضرورتی ندارددینی، این دستهازنظر  ). 141: ص، 26(
ساز بیماري روانی و زمینهکم دستیا اینکه ، نوعی آسیب روانی و اجتماعی است ينتیجه

 ،هایی هستند که هرچند در مقام نظردیگر انسان يدسته؛ کشی اجتماعی استبهره
مانند اکثر  ،دانندکنند و آن را امري مثبت و ضروري میمی زیستن را امري بایسته تلقیدینی

فراهم ها آن زیستن براياما هنوز شرایط دینی ،بودن دین هستندعتقد به وحیانیکسانی که م
زیستن را دینی ،هاآن طلبد که فقدانمی هایی رازیستن شرایط و زمینهدینی ؛9نشده است

 ).263: ص، 24( سازدمی مشکل یا ناممکن
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داند و هم می شود که هم دین را امري ضروري و الزممی اما انسان دینی به کسی گفته
داند. در تعریف انسان دینی دو نکته را باید مدنظر داشت میملتزم  ات دینیخود را به دستور

 دین کند: یکی اینکه چه معنایی ازمی بودن نیز فرقتعریفِ دینی يدامنهها به آنباتوجه که
ي مدنظر است. اگر مراد از داردیندر نظر گرفته شده است و دیگري اینکه چه سطحی از 

شود که به یکی از ادیان می آنگاه انسان دینی به کسی گفته ،ی باشدادیان وحیان دین صرفاً
زرتشت و یهودیت معتقد و متدین باشد. اما اگر ، مسیحیت، یعنی اسالم ،وحیانی يچهارگانه

به کسانی که  آنگاه، مینوي یا فراطبیعی معتقدند، ادیانی باشد که به امر قدسی، مراد از دین
شود. اما اطالق می انسان دینی، بودا و جین هم معتقدند، هندوین یبه ادیان شرقی مانند آ

ي توان وصف دینی را به همهمی صورتدراین ،سبک زندگی باشد نوعی از ،اگر منظور از دین
 ،این معناي از دین .10توان کسی را یافت که فاقد دین باشدمی سختیها نسبت داد و بهانسان

ي یک داردینیا  بودناینکه دینیبه باتوجه دوم اینکه يمدرن است. نکته يمخصوص دوره
ي را در ساحات داردیناز التزام و اي هبه اینکه چه درجبسته، صفت است و مقول به تشکیک

 کند.می تعریف انسان دینی نیز فرق، ي بدانیمداردینمصداق  ،گفتار و کردار، افکار
 

 دین انسانیهاي مشخصه. 3
ذکر این نکته الزم است که دین  ،هاي دین انسانی بپردازیمذکر مشخصهقبل از اینکه به 

معناي محصلی  ،انسانی مفهومی است که محصول تحوالت دنیاي مدرن است و در دوران سنت
بدیل بوده است گرا و بیواقع، جزمی، نداشته است. نگاه انسان سنتی به دین یک نگاه قدسی

دین انسانی هاي ردتردید واقع شده است. برخی از مشخصهموها آن تمامی ،که در دوران مدرن
 از: اندعبارت

 منشأ بشري . 1. 3
ی قائل یغیبی یا ماوارا، الهیدین انسانی این است که براي آن منشأ  ياولین مشخصه

که بیانگر حقایق عینی است. غالب کسانی که دانند نمینیستند و معتقدات دینی را اموري 
دانند می لحاظ لفظی و معنایی راستعقاید دینی خود را به، قائل هستند الهیبراي دین منشأ 

دانند و به خدایی عینی می را شرح و وصف موجودات حقیقی و نیروها و احوال واقعیها آن و
اعتقادات دینی را وصف امرِ ، هستندقائل اما کسانی که به دین انسانی . 11معتقدندو واقعی 
 آن دانند کهمی فکري مختلفِ بشري هايدستگاهرا مربوط به ها آن کهبل ،دانندواقع نمی

 را انسانی کسانی که دینازنظر  . انداي متعلقبه جامعه ،خود يوبهنفکري نیز به هايدستگاه
به جوامع مختلف بشري پیوند  بلکه لزوماً  ،رها نیست و یله ايدینی يهیچ عقیده ،دانندمی
دهد. عقاید دینی حقایق کلی می هاي آن جامعه را نشانزندگی و ارزش يخورد و شیوهمی
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 ،دلیلهمینبلکه حقایق این یا آن جماعت و راهنماي زندگی آنان است و به ،و جهانی نیست
 يرود که مجموعهمی کند و از افراد یک جامعه انتظارمی دیگر فرق يتا جامعهاي هاز جامع

، تعلق ندارداي هکه از کسی که به چنین جامعحالیدر، دنرا دربست بپذیر انشعقاید دینی
رود که توحید و بعثت پیامبر را قبول می از هر مسلمانی انتظار مثالً؛ چنین توقعی نیست

بندي رود و این یعنی پاينمی که چنین انتظاري از یک شخص مسیحیدرحالی ،داشته باشد
سم زندگی آنان. اعتقادات ما درواقع تعهد به اجتماعی خاص و به یک اجتماع خاص و راه و ر

ترین معتقداتش را راهنماي عمل قرار داد. پس انسان اساسیها آن هاي آن است که بایدارزش
بشري  کامالً  دین ،ترتیبگزیند و بدینمیبر، کندمی که در آن زندگیاي هجامعبه باتوجه را

 ي). همه28: ص، 15( پیوند ناگسستنی دارد ،آفریندمی است و با فرهنگ و تاریخی که خود
، هاي انسانها و ارزشآرمان يهاي انسان ازجمله حقایق منطق و ریاضیات و نیز همهاندیشه

انسان  يبه همان معنا که چیزهاي دیگر ساخته بگویندمفروضات خودِ اوست. بنابراین اگر 
 ).334: ص، 15( ب نیستجاي تعج، انسان است يخدا نیز ساخته، است

 کارکردداشتن  .2. 3
 فراروي هايپرسش به گوییتوانایی پاسخاي هدکارکردداشتن به معناي این است که پدی

کسانی که  يداشته باشد. همه پیش روي او را هايبحران و مشکالت حل انسان و توانمندي
با این تفاوت  ،دانندمی مهم دینهاي کارکردداشتن را یکی از مشخصه ،دانندمی دین را انسانی

کارکردي متفاوت را براي دین قائل هستند و یک هر ،که متفکران و اندیشمندان این دیدگاه
با یکدیگر  ،کارکردش ترینمهم تعیین یا دراند هدین را به کارکردي خاص تقلیل داد

 12کارکرد دین را حفظ انسجام و نظم اجتماعی ترینمهمامیل دورکیم  مثالً ؛نظر دارنداختالف
بخشی خالقانه کارکرد دین را شکل ترینمهمکه دان کیوپیت حالی) در54: ص، 16( داندمی

براي ایجاد اخالق و معنویت در میان اي همنظور ریختنِ طرح و برنامبه زندگی انسان به
هستند که براي دین کارکردهاي بسیاري شناسان ). دین336: ص، 15( داندمی هاانسان

 این است که دین را بشريها آن يمثبت و متفاوتی قائل هستند. اما وجه مشترك همه
نیز  الهیکارکرد مثبتی ندارند. ادیان  الهیدانند. این سخن بدین معنا نیست که ادیان می

ین جهت دین را از ا صرفاً ،بودن دینن به بشريکارکردهایی دارند؛ با این تفاوت که قائال
بر بودن دین عالوهالهیاما قائلین به ، کنند که داراي کارکرد مثبتی استمثبت ارزیابی می

مقصد و غایت  دین الهیمعتقدند که  ،اینکه براي دین کارکردي مثبت قائل هستند
مقصدي پیشین که خدا آن را براي بشر در نظر گرفته است و دستیابی  ؛دارداي هشدتعیین
 کنند.بسنده نمی کارکرد دین به کمک دین ممکن خواهد بود و صرفاً اب ،به آن

 بودنغیرقدسی. 3. 3
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 ،هاآن ترینیافتهترین تا توسعهاز ابتدایی ،ادیان يهاي همهیکی از ویژگیبودن، مقدس
 ،بودن و تابوبودنازلی، بودنکیهانی، داشتن الهیدر دوران سنت بوده است. اعتقاد به منشأ 

که یکی از مشخصات  13گراییبوده است. عرفیها آن در ادیان مختلف باعث قداست ،تناسببه
روانی و عوامل ، تقلیل دین به امور اجتماعی و14گراییبا تأکید بر علم ،مدرن است يدوره

 يگرایی که در شمارهزدایی از جهان و ادیان شده است. کارکردباعث قداست ،فیزیولوژیکی
ي داردیناست و دین و کرده ادیان ایفا  از زدایینقش مهمی در قداست ،پیشین بدان اشاره شد
جاي توجه به ي مدرن بهدر دورهجهانی تنزل داده است. مادي و این يرا تا سطح یک پدیده

بر کارکرد ، شدندمی بسیاري از عقاید و مناسک دینی که در طول تاریخ مقدس تلقیقداست 
قداست و بار  ،الهیکمال و رستگاري در ادیان ، مفاهیمی مانند هدایت شده است. کیدتأآنان 

مفاهیم ، مدرن است ياما در دین انسانی که محصول دوره، ارزشی بسیار باالیی دارند
دیگر  ،ي امروزهداردینشده است. ها آن توسعه و موفقیت جایگزین، سکوالري مانند رشد

اعمالی مانند  ؛صورت امري دلخواهانه درآمده استاعضاي جامعه نیست و به يتکلیفی برعهده
، گوناگونهاي توانند انگیزهازدواج یا کفن و دفن می، تعمید یا مراسم دینی، رفتن به کلیسا

، حضوریافتن در کلیسا ،بر اینمتفاوتی داشته باشند. عالوه فرهنگی و معانی کامالً هاي دریافت
، توبههاي آیین، داريروزه، ها و نذر و قربانیزیارت، جمعیهاي نیایش، دعاي هنگام غذا

تقدسشان کاستی ، عمق باورازنظر  دفعات وقوع و هم ازنظر  هم جز آن، دینی و هاي جشن
 ).128 :ص، 7( گرفته است

 بودنجهانیاین .4. 3
جهانی آن يدغدغهجاي اینکه بیشتر یکی دیگر از مشخصات دین انسانی این است که به

عنوان به چهارم آیات قرآنمثال بیش از یکعنوان به ؛جهانی دارداین يدغدغه، داشته باشد
الغایات ۀبه آخرت و عالم بعد از مرگ تعلق گرفته است و آن را غای ،دین الهیکتاب مقدس یک 

این جهان را دارد و  يبیشتر دغدغه داند. این در حالی است که دین انسانیمی زندگی بشر
 يبر سه هدف عمده خواهد. تفسیر دنیاگرایانه از دین معموالًمی آن را براي آبادانی دنیا

عنوان به رفاه و آبادانی و رهایی از رنج و اضطراب.، کند: عدالت اجتماعیجهانی تأکید میاین
تماعی است و تحقق مثال طرفداران عدالت اجتماعی معتقدند بقاي نوع بشر در گرو عدالت اج

نیازها و منافع انسان در آن لحاظ  ياست که همهمنوط عدالت نیز به قانون جامع و کاملی 
عدالت اجتماعی را تضمین  ،تواند چنین قانونی را تحقق بخشد و درنتیجهمی شده باشد. دین

است  از آنجایی که دین متضمن احکام و باورهایی ،منوالهمین). بر22-65: صص، 20( کند
مطلوب انسان نیز ، شودمیکه به رفاه و آبادانی دنیا و رهایی بشر از رنج و اضطراب منتهی 

 .خواهد شد
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 محوریت انسان .5. 3
در دوران مدرن ، بحث انتظار خدا یا دین از بشر مطرح بوده است ،اگر در دوران سنت

انسان دینی این بود که آیا  يدغدغه ،بحث انتظار بشر از دین مطرح است. در دوران سنت
ال انسان ؤس ،دوران مدرن که دردرحالی ،ادا کند را خوبی توانسته است دَین خودش به خدابه

دین باید در « يتواند انتظارات او را برآورده سازد. جملهمی يداردیناین است که آیا دین و 
اومانیستِی دین  يشخصهخوبی بیانگر مبه» خدمت انسان باشد و نه انسان در خدمت دین

صفات مافوق انسانی خدا ، الهی يتوجه به اراده ،الهیادیان هاي انسانی است. یکی از مشخصه
توجه به انسان و  ،دین انسانیهاي و ترویج آن است؛ اما یکی از مشخصه الهیهاي و ارزش
هاي انسانی است. وجود دین از آن تأکید بر نقاط قوت انسان و ترویج ارزش ،اوهاي خواسته

توان آید و لذا میمیبه کار هاي انسانی و اصالح اجتماعی ترویج ارزشدر جهت الزم است که 
اگر به دین  ،حتی به خدا نیز معتقد نبود. کسانی که معتقد به تفکرات اومانیستی هستند

ت سیاسی انسان است از آن جهت است که تعالیم دینی حامی حیات حقوقی و فعالی ندمعتقد
داند و اعتماد به ارزش عمل انسانی و کامیابی عمل را تأمین می فردو ابتکار انسان را منحصربه

 گیردتوان گفت که اصالت انسان در مقابل اصالت خدا قرار میکنند و در یک کلمه میمی
کنت به  وستنگرش اگ توان دراز این نوع دین انسانی را میاي هنمون .)32ـ40: صص، 18(

 دین یافت. 
 تغییرپذیري . 6. 3

نام برده » دین انسانی«هاي یکی از مشخصهعنوان به محورياز انسان ،پیشین يدر شماره
محور است. وقتی که دین انسانهاي یکی از الزمه، گوییم که تغییرپذیريمی شد. در اینجا

، دین احکام انسان در خدمت نه و در خدمت انسان هستنددین احکام اعتقاد بر این باشد که 
پس احکام دین ، کندمی در طول زمان تغییر ،از آنجایی که خواست مردم بنابه دالیل مختلف

دستورات دین باید . تغییر کند باید ،خوبی انجام دهدهم براي اینکه بتواند رسالت خود را به
ها گرایش، باید منطبق بر نیازهادیگر دستورات دین عبارتمتناسب با اقتضائات بشري باشد؛ به

این نوع  روي آورد.ها آن اي نباشد که انسان با سختی بهگونههاي انسان باشد و بهو خواست
 آورد. می دنبالبنیادیِن دین را در طول تاریخ به تغییر و تحول عمیق و، نگرش به دین

 فردي و خصوصی بودن .7. 3
، تقلیل دین به بُعد روانی انسان یا معنویت یا سبک زندگی انسان دلیلبهدر دوران مدرن  
شخصی و خصوصی پیدا کرده است و شاهد تأکید روزافزون بر  يازپیش جنبهي بیشداردین

شناختی رواناي هایم. اکثر کسانی که دین را پدیددین به معناي التزام و پارسایی شخصی بوده
 حقیقت دین را یکسره شخصی و درونی، دانندمیمتعلق  دمیدانسته و آن را به قلمرو روان آ
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زند و نه حول محور مناسک دانند که حول محور احساسات و حاالت درونی فرد دور میمی
او فردیت و ازنظر از این افراد است. اي ه). ویلیام جیمز نمون19: ص، 12( و شعائر جمعی

ابسته است و واضح است که احساسات هویتِ شخصی هر انسانی به احساسات و حاالت او و
از آنجایی که دین  ،دیگرها. ازطرفیابد و نه در جمع انساندر فرد انسانی تحقق می، و حاالت

متعلق به ساحت  ،ارادي و احساسی، ساحات معرفتی ،وجودي انسان يگانهاز میان ساحات سه
دهد؛ پس دین جز احساسات و حاالتی که به انسان دست می نیست احساسات است و چیزي

  ).22: ص، 12( ـ احساسی است عاطفی فردي و ثانیاً  اوالًاي هنیز پدید
، شده استمنجر شدن دین به فردي مدرن که شدیداً يهاي دورهیکی دیگر از ویژگی

باعث جایگزینی کنند. این عامل دانشمندانی است که دین را تحقیر می يظهور و سیطره
 ترینمهم ،دیگر) ازطرف38: ص، 12( جاي دین و گرایش شدید به آن شده استمعنویت به

 داشتن زندگی اصیل است. زندگی اصیل به معناي ،هاي معنويانسان يمشترك همه يجنبه
ها و تلقین، تقلید، یعنی اینکه انسان براساس تعبد ؛کردن استعملفقط براساس فهم خود 

کند که می این موارد کاري يکاري را انجام ندهد؛ زیرا در همه ،هیجانات محیط پیرامون
است که آن مبتنی اي هارادبر داند چرا آن کار را انجام داده است. زندگی اصیل خود نمی

). پرواضح 385: ص، 23( عواطف و فهم خود شخص باشد، احساسات، معلول عقاید، اراده
 کامالً ،ی که زندگی اصیل و درنتیجه زندگی معنوي بر آن استوار استعوامل ياست که همه

یافته به معنویت نیز فردي و خصوصی دین تقلیل ،دلیلهمینفردي و خصوصی است و به
 خواهد بود.

شدن آن خصوصی ،پیتر برگر نیز یکی دیگر از کسانی است که با تحلیلی که از دین دارد
لحاظ شناختی و شود که بهمی انسان با تولدش وارد جهانیدرواقع داند. می را امري ناگزیر

ناپذیر است. نظمی و آشفتگی براي انسان تحملنظم است و زندگی در بیمعرفتی براي او بی
معنایی را براي ، معناییآید که وراي این آشفتگی و بیمیدر تکاپوي این بر ،دلیلهمینبه

سپس آن  ،بور است تا ابتدا معنا و نظمی را در درون بسازدمج ،دلیلهمینخود پیدا کند. به
 تاروپود نظم اجتماعی از هم گسسته، در غیر این صورت ؛را بر واقعیت خارجی تحمیل کند

مختص انسان و مرز میان ، او معناجوییازنظر  شود.می شود و زندگی اجتماعی ناممکنمی
نحوي که به ،براي درك کل عالم است انسان يانسان و حیوان است و دین کوشش جسورانه

کند. دین می براي انسان معنادار باشد. دین بستر مناسبی را براي معنابخشی به زندگی فراهم
ساختن کیهان است و هدف از آن پایدارساختن معانی متزلزل و ردانظم يمحصول غریزه

اعتقادي است که به کار برگر دین درواقع سیستمی شناختی ـ ازنظر  ناپایدار اجتماعی است. 
 ).20 -18: صص، 8( آیدمی بخشی به زندگی جمعیمعنابخشی زندگی فردي و نیز نظم
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 يدر جامعه ،ي و هم کارکرد دینداردینکه وجود دارد این است که هم اي هاما مسأل
جهان زیست اینکه تقریباً دلیلبه ،مدرن متفاوت است. در دوران سنتی يسنتی با جامعه

 يتوانست این وظیفهمی یک دین نهادین و نمادین ،افراد جامعه حاکم بود يي بر همهواحد
، تقسیم کار، هاجهانکثرت زیست دلیلبه، معنابخشی را انجام دهد. اما در دوران مدرن

مختلف جامعه و هاي کم بخشکم، آگاهی بشرهاي زندگی و حوزههاي شدن عرصهمدرن
اند. معنایی متفاوت و احیاناً متضادي درآمدههاي نظام يتحت اداره ،تجربیات گوناگون افراد

هاي معنایی مختلف دادن این نظامدر جاي ،دیگر یک دین نهادین، این تحوالت ينتیجه در
شدن خصوصی ،شود. اولین پیامد این وضعیت متکثرمی دچار ضعف ،و متضاد در درون خود

یابد که میدر ،و باورهایش دیگران به عقاید نکردنقبالش از اادین است. فرد بعد از آگاهی
 يکم از عرصهدین کم، عمومی بروز دهد و با افزایش این روند يرا در عرصهها آن نباید

از واقعیت سخن گفته  ،بندد و دیگر با تعاریف و نمادهاي دینیمیعمومی جامعه رخت بر
هاي از حیث جمعی به حیثیتی فردي منتقل و انتخاب ،شود. درنتیجه معنابخشی دیننمی

 يبه حوزه ،کند و کارکرد جمعی و جماعتی دینمی در نوع دین نقش محوري پیدا ،فردي
 ). 100: ص، 8( یابدمی فردي و خصوصی راه

  پذیريبدیل .8. 3
کرده است. این تصور از دالیل دیگر می بدیل تلقیانسان سنتی دین خود را یکتا و بی

 کیهانی و مقدس و مهیمن بر سایر ادیان، الهیناشی شده بود. انسان سنتی چون دین خود را 
کرد که بشود دین دیگري را جایگزین آن کرد. هرگز در ذهن خود تصور نمی ،دانستمی

این باور بوده  ي انسان سنتی بوده است. وي برداردیناصلی  يرایی دینی مشخصهگانحصار
بدیل است و یگانه راه نجات و رستگاري ها و حوائجش بیکه دین او در برآوردن خواسته

عاملی بود که به این  ترینمهم، ادیان دیگراز انسان سنتی  نداشتنشود. آگاهیمی محسوب
قاعدتًا هیچ جایگزین دیگري را  ،زد. وقتی انسان فقط با یک دین آشنا باشدباورها دامن می
 يمبادله، جهانگردي، ارتباطات پیشرفته ،مدرن يبیند. اما در دورهنمی براي دین خود

پیروان ادیان را واداشته است که به یکدیگر  ،المللیها و دادوستدهاي بینمهاجرت، دانشجو
انسان سنتی را  ،هاآن رتأمل د ،) توجه به ادیان دیگر و به دنبال آن398: ص، 9( توجه کنند

نیز ها آن از حقیقت وجود دارد وهایی به این نکته متفطن کرد که در سایر ادیان نیز جنبه
این اختالط فرهنگی و گسترش اند. هدر حل مشکالت پیروان خودشان تا حدودي موفق بود

ناپذیربودن یلکم بدکم و آشنایی ادیان با همدیگر را فراهم کردهاي زمینه ،مطالعات ادیانی
 ،پذیريتوان گفت که بدیلمی انسان سنتی را موردتردید قرار داد. بنابراین يدین در اندیشه

  یکی از مشخصات دین انسان مدرن است.
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 بودنانتخابی. 9. 3
پذیري بدیل يیکی دیگر از مشخصات دین انسانی است که به دنبال اندیشه ،بودنانتخابی

امکان  ،هایی قائل باشیموقتی براي یک چیزي بدیل یا بدیل قاعدتاً ادیان پدید آمده است. 
 يآید. از آنجایی که امکان مجموعههاي آن نیز پدید میانتخاب بین آن چیز و سایر بدیل

ها فراهم حوزه يفناوري پیشرفته براي انسان در همه يوسیلههایی که بهانتخاب يگسترده
دنیاي ، توان گفت که دنیاي اورفته میهمروي ،د نداشتبراي انسان سنتی وجو ،شده است

شده و بسیار دقیق و منظم ساختهپیش یک دنیاي از ،تقدیر بود تا دنیاي انتخاب. دنیاي تقدیر
است که براي هر چیزي جایی تعیین شده است. انسان و سرنوشت او نیز از قبل تعیین شده 

ملزم  هاي حاکم بر جامعهاز دین و سایر نظام تبعیتبه دلیل انسان خود را همیناست. به
، 15بنابه دالیل مختلف، تقدیري يبیند. این تجربهنمی و جایی را براي انتخاب خودیابد می

). 17:ص، 25( از میان رفته است ،و چه در زندگی چه در دین، چه در تفکر ،مدرن يدر دوره
که در تضاد شدید با جهان تقدیر است. کند. جهانی می انسان مدرن در جهان انتخاب زندگی

پدید جز آن مسکن و ، پوشاك، مانند خوراك، زندگی بشرهاي حوزه ياین انتخاب در همه
آمده است. کنترل زاد و ولد مثال خوبی براي امکان انتخابی است که براي انسان مدرن فراهم 

ارشدن در ارتباط با فرزندد عموماً ، هاي مدرن ضدحاملگیشده است. قبل از پیدایش روش
کردن با زندگی ،امرتابو و ناپسند بود در جوامعی که طالق یک یا مثالً  ،شدمی تقدیر تفسیر

اما دنیاي مدرن شرایطی را فراهم کرده  ).93: ص، 8( رفتمی شمارهنوعی تقدیر ب، یک همسر
پیش آورده  امکان انتخاب و بلکه ضرورت آن را براي انسان، این موارد ياست که در همه

ها نیز سرایت کرده است. بینیها و جهانارزش، باورها يبه حوزه ،است. این ضرورت انتخاب
با تنوع ادیان و ، پیشرفته و افزایش مراودات بشرياي هانسان امروزي در اثر ارتباطات رسان

 ،انتخابهاي زندگی و تجارب دینی مواجه است و گریزي جز انتخاب ندارد. انبوهی از سبک
گونه تأملی توانست بدون هیچمی در جاهایی که انسان سنتی دقیقاً  ؛به معناي تأمل است

جاها بایستد و به تفکر انسان مدرن باید در همان، تصمیم بگیرد و براساس آن عمل کند
مدرن به یک کاالي ي ترتیب دین نیز در دوره). بدین103: ص، 8( تري بپردازدسنجیده

 شود.یل میانتخابی تبد
 تساهل .10. 3

و به دو نفري که است » آسانی و نرمی با کسی برخورد کردنبه« معنايبه  16واژه تساهل
. )1017: ص، 22( اندگویند این دو با هم تساهل کردهمی، نرمی و بخشش رفتار کنند با هم با

به ، قصد و آگاهی دادن از روي مداخله و ممانعت یا اجازه تساهل به معناي عدم، در اصطالح
 ، معادل این کلمه در انگلیسی. پذیرش و پسند شخص نباشد اعمال و عقایدي است که مورد
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Tolerance  که شخص آن را  است چیزي يهدادن به وقوع یا اداماست که به معناي اجازه
در اصطالح تساهل لحاظ  عناصر زیر باید). 1258 ص:، 28( پسندد و با آن موافق نیستنمی
قدرت و  .4 ؛آگاهی و قصد .3 ؛ناخشنودي و نارضایتی. 2 ؛ وجود تنوع و اختالف .1: شود

تساهل باید در میان افرادي باشد که  اینکه اول یعنی .)1251ص:، 29( توانایی بر مداخله
آمیزي که در میان افراد زیستی مسالمتبنابراین مدارا و هم، نحوي با هم اختالف دارندبه

تساهل همراه با مخالفت  دوم، ؛مصداق تساهل نیست، عقیده وجود داردو هم جوامع یکرنگ
ی دلیلبهاما ، مخالفت و مقاومت است، در آن انسان میل اصلی یعنی اینکه ،و ناخشنودي است

اصالً میل به مخالفت وجود ، یاعتنایکه در بیدرحالی ،کندسرکوب و مهار می را این میل
مداراي  چهارم،؛ نباید از روي جهل و بدون انگیزه صورت پذیردتساهل سوم اینکه  ؛ندارد

وجود تنوع و  ،تساهل ي. اولین الزمهشودتساهل خوانده نمی نیز عاجزانه و از روي ناچاري
زندگی هاي حوزه يدر همه ،مدرن يدر دوره د،شگفته طوري که اختالف است که همان

با روح مدارا  پدید آمده است. دین انسانی عمیقاًي و باور نیز داردین يبشر و ازجمله حوزه
، 27( داندهاي مذهبی میایمان يتحمل همدیگر را اساس همه و اشباع شده است و بردباري

منافات دارد. از آنجایی  هاي عقیدتی و مذهبی با روح دین انسانی. بنابراین جنگ)1022 ص:
 تواند موافق و مروج تساهل باشد.می سادگیبه، دین انسانی فاقد اعتقادات جزمی است که

 

 انسان دینی هايمشخصه .4
انسان هاي زیرا شاخصه ؛نحو کلی امکان نداردانسان دینی به هايامکان ذکر شاخصه

انسان هاي کند. شاخصهمی دیگر و از دینی به دین دیگر فرقي هبه دوراي هاز دور ،دینی
 مدرن تفاوت دارد. همچنین يدینی در دورههاي انسان با شاخصه ،دینی در دوران سنت

هاي شاخصه، ي چه دینی باشدداردیناینکه چه معنایی از دین مدنظر باشد یا متعلق به باتوجه
با  ،بودن از منظر یک مسلماندینیهاي شاخصه مثالً ؛کندانسان دینی نیز فرق می

به اینکه منشأ دین ن بستههمچنی. 17بودن از منظر یک مسیحی تفاوت دارددینیهاي شاخصه
چنانچه انسانی براي  مثالً ؛کندمی بودن فرقدینیهاي شاخصه ،الهیبدانیم یا غیر  الهیرا 

ي او دارهاي دینشاخصه ترینمهمیکی از  ،ایمان به غیب، دین منشأ وحیانی قائل باشد
ایمان به غیب از ، که اگر کسی براي دین منشأ وحیانی قائل نباشدآنحالرود. می شماربه

عنوان به ها راتوان برخی شاخصهمی ،همهرود. باایننمی شماري او بهدارهاي دینشاخصه
بودن خواه انسان سنتی باشد یا مدرن و دینی ؛هاي مشترك براي انسان دینی نام بردشاخصه

 از: اندعبارتها برخی از این شاخصه .باشد و متعلق آن هر دینی بوده به هر معنا
 التزام و تعهد  .1. 4
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زمینه داشتن التزام و تعهد به مقررات دین است. دراین، انسان دینیي اولین مشخصه
، داندداند با شخصی که منشأ آن را بشري میمی الهیفرقی بین شخصی که منشأ دین را 

بدین  ،بداند الهیوجود ندارد. تفاوتی که وجود دارد این است که اگر شخص منشأ دین را 
بخش و عامل وزد که آن را امري مقدس و عمل به احکام آن را نجاتمی دلیل بدان التزام

به  ،یا به تعبیر دیگر ،اما اگر منشأ آن را انسانی بداند ،داندمی و تخلف از آن را گناه رستگاري
، 18داندیم زیستنالتزامش به این دلیل است یا خود را ناگزیر به دینی ،باشدقائل  دین انسانی

، پذیريمسئولیت داند.میمضر  یا اینکه عمل برخالف احکام دین را به حال خود و جامعه
، ز و ادراكیتمی قدرتِ، عبارت است از: اختیارها آن ترینمهمدارد که  مقدمات و شرایطی

این شرایط را براي انسان فراهم کرده  يند همهوابالغ مسئولیت و توانایی بر انجام آن. خدا
، به خداپذیري نسبتمسئولیت داردینانسان هاي یکی دیگر از شاخصه ،اساسهمیناست. بر

پذیري در قرآن مجید آیات فراوانی وجود دارد که اهمیت مسئولیّتست. هاخود و سایر انسان
وَال «فرماید: می ل خداوند در قرآنمثاعنوان به شناسی را براي انسان بیان کرده است؛و وظیفه

 .19»رَ اُخريزوازِرَةً وِ تَزِرُ
خودش را در قالب التزام و تعهد به مناسک و شعائر دینی ، پذیري درمقابل خدامسئولیت

خودش را  ،به دیگرانپذیري نسبتدهد. مسئولیتمی محرمات نشان واجبات و ترك و انجام
انسان دینی ، پذیري نسبت به خوددهد و مسئولیتمی نشاناجتماعی  اخالقیِ  در قالب قواعد
دو  ،(مسئولیت) و تکلیف کشاند. از آنجایی که حقمی خودسازي و شناسیرا به خویشتن

 داردیندرمقابل حقی است. انسان  ،توان گفت که هر مسئولیتیمی، مفهوم متضایف هستند
داند. خداوند حقش می ئول و پاسخگومس ،النفسالناس و حقحق، اهللاخودش را درمقابل حق

دلیل همینبه )472 :ص، 2( کنند بندگیاو را را چنین بر بندگانش مقرر گردانیده است که 
پیامبر  داند. بهترین نماد بندگی خدا نماز است.می برابر خدا مسئولدرخود را  داردینانسان 

دین را ، دین است هرکس آن را ترك کند ينماز پایه«اند: نماز فرموده ياکرم (ص) درباره
خودش را درمقابل مردم نیز  داردین). همچنین انسان 206: ص، 3( »20ویران کرده است

الناس که حق طوريهب ،الناس شده استدر اسالم بیشترین توجه به حقداند. می مسئول
فرماید: خداوند حقوق می زمینهدراین (ع) اهللا قرار گرفته است. حضرت علیمقدم بر حق

حقوق ، کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده و
خود را درمقابل  داردین). همچنین انسان 480 :ص، 10(21الهی را نیز رعایت خواهد کرد

 داند.می نفسش مسئول
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 مندي و شعفانگیزه. 2. 4
فراوان  يانگیزه وي انسان دینی این است که دین بههاي مشخصه ترینمهمیکی از 

مانند  ،فلسفی اخالقی و مباحث هايدر بسط نظام داردینهاي دهد. دین مشوق انسانمی
سرنوشت انسان بعد از مرگ شده  يمفهوم و غایت زندگی و تعمق درباره، ماهیت خویشتن

 ایثارگرانه و بشردوستانه بوده استبخش ارزشمندترین اعمال دین الهام ،بر آناست. عالوه
در  ،دانندمی الهیهایی که دین را ). البته شورمندي و شعف در انسان21 -20: صص، 21(

قدسیتی که براي دینشان قائل هستند  دلیلبه، دانندمی مقایسه با کسانی که دین را بشري
 مراتب بیشتر است.به ،شانجزمی اعتقادات دلیلبهو همچنین 

 انتخابگري. 5. 4
انسان دینی این است که دین یا سبکی از زندگی را براي خود  هايیکی دیگر از مشخصه 

شود. کسانی نمی مسلک نیست و هر روز به سبکی از زندگی متوسلکند. هرهريمی انتخاب
 براي انتخابشان، بینندمی ضمن اینکه خود را در انتخابشان آزاد، دانندمی الهیکه دین را 

که در درحالی ؛نداجزمی و مصمم کامالً اند هقداست نیز قائل هستند و در انتخابی که کرد
دو نکته وجود دارد: یکی اینکه تقدیرگرا ، انتخابگري کسانی که قائل به دین انسانی هستند

بینند و دیگري اینکه انتخاب می هاي مختلف دینی آزادنیستند و خود را در انتخاب بدیل
دانند؛ نمی هایافتن به حق و بطالن سایر انتخابانتخاب صحیح و مساوي با دست زوماًخود را ل

) و 31 :ص، 25( ترجیح دالیلی بر دالیل دیگر است دلیلبه هایشان صرفاًبلکه انتخاب
 قداستی نیز قائل نیستند. ها آن براي، دلیلهمینبه
 هدفمندي. 6. 4

 کند. این اهدافمی تالش هدفی دارد و براي رسیدن به آن انسانی در زندگی خودشهر 
بینی هر فرد به جهان ،به دنیا و زندگی متفاوت است. انتخاب هدفها آن نوع نگرشبه باتوجه

 و ستامعتقد عد متعالی حیات بُبه  ،استقائل بودن دین انسانی که به وحیانیبستگی دارد. 
اي از عالم باال بر دریچه، تحصیل کمال يسایه درداند و هدف زندگی را فراتر از این دنیا می

اما ازآنجاکه . 22خدا هدف غایی زندگی است، انسان دینیازنظر  بیند.می گشوده روي خود
طلبی نامحدود را در زندگی نوعی تعالی، بودن او در زندگیهدف، خدا موجودي نامحدود است

 کند.می انسان دینی ایجاد
منظور از . 23یکی نظرى و دیگري عملى :نفس آدمى دو بعد اصلى داردکمال و شکوفایى 

استکمال نفسِ ، عملى يبُعد شناختى و معرفتى انسان است و مقصود از جنبه، نظرى يجنبه
  .24پذیردعمل صورت می يانسان است که در سایه
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جهانی اموري اینزیستن را هدف از دینی ،بودن دین نیستاما انسانی که قائل به وحیانی
آبادانی دنیا و ، رهایی از درد و رنج، بخشی به زندگی اجتماعیسامان، مانند احساس آرامش
 داند.می مکانیسم دفاعی فردي

 

 گیرينتیجه. 5
دینی ارائه توان تعریفی دقیق از انسان دینی و انسان غیرنمی بدون توجه به مفهوم دین

باورِ  يپیروان ادیان مختلف با سایر ادیان و سلطه نداشتنآشنایی دلیلبه ،داد. در دوران سنت
تشخیص ، بودن معناي دینبر اکثریت پیروان ادیان جهان و همچنین مضیق 25انحصارگرایی

ساده بود که براساس معیارهاي حاکم  ها کاري نسبتاًبودن زندگی انسانبودن یا غیردینیدینی
معناي دین  ،آنمدرن که در  يبراساس تفکرات دوره گرفت. امامی بر همان دین صورت

دارند و حتی  26گراییکثرت يتر شده است و بسیاري از فیلسوفان دین در آن داعیهموسع
دینی مالك خوبی براي تشخیص دینی یا معیارهاي درون، دنبال یک دین جهانی هستندبه

 يانسان دینی در دورههاي شاخصهرود. نتیجه اینکه نمی شمارها بهبودن انساندینیغیر
توان قدر مشترکی را مدرن می يدر دوره ،همهبااین سنت تغییر کرده است. يبا دوره ،مدرن

 اندعبارتها (دین به معناي عام) در نظر گرفت. برخی از این ویژگی براي توصیف انسان دینی
  تعهد.التزام و ، انتخابگري، مندي و شعفانگیزه، هدفمندي از:

شود. یکی دین اخالقی و می دو معناي متفاوت فهمیده ،از ترکیب وصفی دین انسانی
دینی است که در آن به حقوق انسان و امیال  ،دیگري دین بشري. منظور از دین اخالقی

 ترینمهمتوجه شده است.  طلبیعقالنیت و حقیقت، عزت نفس، شرافت، اصیل او مانند کرامت
 حقوق و تمایالت اصیل انسان را نادیده، هاخواسته دیِن اخالقی این است که يشاخصه

ساز و مخلوق انسان است و ریشه در گیرد. منظور از دین بشري نیز دینی است که دستنمی
دهد. می و اهداف او را موردتوجه قراردارد هاي او داشته و کارکردي انسانی نیازمندي

، 27کارکردداشتن، از: منشأ بشري داشتن اندارتعبدین بشري  مهمهاي شاخص
، پذیريبدیل، فردي و خصوصی بودن، تغییرپذیري، محوریت انسان، بودنجهانیاین

 بودن و سرشار از روح تساهل بودن.انتخابی
منشأ  ،دین الهی مهمهاي شاخصههاي متفاوتی دارند. از و دین انسانی شاخصه دین الهی

بخشی و داللت محتواي آن بر امور واقعی است؛ و اعتقاد به نجات بودنمقدس، داشتن الهی
دین  مهمهاي شاخصهاز ، بودنو کارکردي بودنغیرمقدس، که منشأ بشري داشتنحالیدر

 انسانی است. 
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 هایادداشت
1. Real 
2. Religious human 
3. Human religion 
4. Humanism 
5. Existansialism. 

دانند، به شرافت و برتري ادیان الهی در مقایسه با ادیان . کسانی که منشأ دین را الهی یا وحیانی می6
دلیل همیندانند. بهتوان، یعنی خدا میدان یا همهبشري قائل هستند؛ زیرا منشأ دین را موجودي همه

ي عموم و خصوص یل، رابطههاي دین الهیِ اصهاي مثبتِ دین انسانی و ویژگیمعتقدند که بین ویژگی
هاي مثبتی که دین بشري دارد، دین الهی نیز دارد، مانند ي ویژگیمطلق وجود دارد. یعنی همه

هایی که دین الهی ي ویژگیبودن، اما بالعکس آن صادق نیست؛ یعنی همهکارکردداشتن و انتخابی
لمانان بر این اعتقادند که میان ادیان بودن، در ادیان بشري وجود ندارد. مسدارد، مانند قداست و رئال

لحاظ اصالت و درجات کمال، ي طولی برقرار است و آخرین دین وحیانی یعنی اسالم، بهوحیانی رابطه
بر اینکه گیرند که دین اسالم عالوهگونه نتیجه میترین دین است. براساس این مقدمات، اینکامل
بیتِ ترین دین و شاهي ادیان وحیانی نیز کامل، در سلسلههاي مثبت ادیان بشري را داردي ویژگیهمه

 شود. ها محسوب میادیان وحیانی و مهیمن بر آن

داري که معتقد است دین Sigmund Schlomo Freud (1856- 1939. مانند زیگموند فروید (7
 نوعی اختالل روانی و منشأ آن، نوعی نوروز وسواسی جمعی است.

داري اختالل نیست که معتقد است خودِ دین Albert Ellis (1892- 1974(. مانندآلبرت الیس 8
 کند.  هاي پیدایش بیماري را فراهم میاما زمینه

هاي روانی، امکان دینی زیستن یا تربیتی و آسیب. عواملی چون نیازهاي فیزیولوژیکی، نقایص9
؛ یعنی عن »کاد الفقر اَن یکون کفراً«که کند؛ مثالً در روایت داریم زیستن را از انسان سلب میاخالقی

 قریب است که فقر به کفر منتهی شود.

کند، فقط شود، آنچه تغییر میداري هرگز از میان مردم برچیده نمی. پیتر برگر معتقد است دین10
هاي خصوصی و فردي)؛ یعنی داريداري نهادین و جمعی به دینداري است (تبدیل دیني دینشیوه

 .29، ص: 1، ج8دینی بر قطعیت و جزم سابق استوار نیست. ر.ك:  باورهاي

 گویند.گرا یا رئال می. به این نوع ایمان، ایمان واقع11

12. Social order. 
13. Secuularisation. 
14. Scientism. 

 .17 -16، صص: 25 :ك.. ر15
16. Tolerance. 
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داري در اسالم چیست. دقیقاً هاي دینا مؤلفهها یوجود دارد که شاخصه باره. بحث مفصلی دراین17

همین بحث، بر همین منوال، در سایر ادیان و همچنین دین به معناي مدرن آن نیز وجود دارد که 
 نیست. در اینجا مجال پرداختن به آن

بخشی در زندگی جمعی قائل اینکه براي دین نقش معنابخشی در زندگی فردي و نظم دلیلبه. 18
 است.

 کشد.هیچ گناهکاري بار گناه دیگري را بر دوش نمی .19

 . الصّالة عمود الدّین من ترَکها فقد هدم الدّین.20

دِّیاً إِلَی . جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ حُقُوقَ عِبَادِهِ مُقَدِّمَۀً لِحُقُوقِهِ فَمَنْ قَامَ به حقوقِ عِبَادِ اللَّهِ کَانَ ذَلِکَ مُؤ21َ
 قِ اللَّه.الْقِیَامِ به حقو

چیز است: لَهُ ما فِی السَّماواتِ وَ سوره شوري، خدا هدف غایی همه 53ي ي شریفه. مطابق با آیه22
ها و آنچه در زمین است، از آنِ اوست؛ ما فِی الْأَرْضِ أَال إِلَى اللَّهِ تَصیرُ الْأُمُورُ. تمامى آنچه در آسمان

 گردد. بازمىسوى اهللاي امور، تنها بهآگاه باشید که همه

کند: هُوَ الَّذِي بَعَثَ . قرآن هدف از بعثت انبیا را استکمال دو بعد عملى و نظرى انسان معرفى مى23
). در این آیه، 2ه: فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَۀَ (جمع

 ي نظرى اشاره دارد. ، به جنبه»تعلیم کتاب و حکمت«ي عملى انسان و نبهبه ج» تزکیه نفوس«

هاى درونى و خضوع . منظور از عمل، هم عمل فیزیکى است و هم اعمال باطنى مانند نیت، انگیزه24
 و خشوع باطنى و سجایاى اخالقى است. 

25. exclusivism 
26. pluralism 
27. functional 
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