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سال اول

شماره چهارم

پیاپی:٤

تابستان ١٤٠٠

                                                                        سید مصطفی طباطبایی*1

چکیده

ــبی  ــوی مناس ــد الگ ــواره می توان ــمانی، هم ــای آس ــه از کتاب ه ــِی برگرفت ــای دین ــان و باوره ایم

ــه هــرگاه  ــخ نشــان داده  اســت ک ــه تاری ــخ باشــد؛ چنان ک ــرای ســعادت مندی بشــر در طــول تاری ب

ــی و  ــات اجتماع ــه، اصالح ــش یافت ــه افزای ــک جامع ــردم ی ــی م ــای دین ــان و باور ه ــطح ایم س

بحران هــا بهتــر مدیریــت شــده و آرامــش در جامعــه گســترش یافتــه اســت و هــرگاه ایــن ســطح 

در جامعــه کاهــش یافتــه، معضــالت اجتماعــی و بــه تبــع آن آســیب های اجتماعــی افزایــش یافتــه 

اســت. بــه همیــن دلیــل، در تاریــخ معاصــر به خصــوص در دهــه 20 تــا 50 هجــری شمســی، هــر 

یــک از جریان هــای مختلــف علمــی ـ سیاســی، ســعی در ارائــه تعریفــی از دیــن و فرهنــگ دیــن داری 

داشــتند؛ تــا از ایــن طریــق بتواننــد جامعــه را بــا خــود همــراه نماینــد. در ایــن بیــن،  اندیشــمندانی 

همچــون شــهید مطهــری، بــا اســتفاده از علــوم روز و بــا تبیینــی قرآنــی، ســعی کــرد معــارف اســالمی 

را بیــان نمایــد؛ تــا از یــک ســو ســدی در برابــر افــکار معانــد ایجــاد کنــد و از ســوی دیگــر، جوینــدگان 

حقیقــی معــارف اســالمی را بــا ارائــه مطالبــی ارزشــمند بهره منــد ســازد. در ایــن مقالــه بــا اســتفاده 

ــگ  ــی در فرهن ــای دین ــان و باوره ــق ایم ــع تعمی ــل و موان ــه ای، عوام ــی ـ کتابخان از روش توصیف

ــر آیــات قــرآن کریــم تبییــن می کنیــم.  ــا تکیــه ب عمومــی جامعــه را از دیــدگاه شــهید مطهــری و ب

برخــی از ایــن عوامــل و موانــع عبــارت اســت از: لــزوم جهان بینــی توحیــدی و آمــوزش بــر مبنــای 

فطــرت الهــی )عوامــل( و نحله هــای فکــری، تقّیــه و محبــت افراطــی بــه اولیــاء الهــی )موانــع(.

واژگان کلیدی: قرآن، دین، جامعه، شهید مطهری

* دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه اصفهان
Smtabatabaey1985@gmail.com

 1 این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان »عوامل و موانع تعمیق ایمان و باورهای دینی از منظر اندیشمندان
معاصر« وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان می باشد

عوامل و موانع تعمیق باورهای دینی در 
فرهنگ عمومی جامعه1 

)مطالعه موردی:رویکرد شهید مطهری 

بـه دین، با تکیه بر آیات قرآن کریـم( 

 دریافت:   1400/8/2

صفحه 98 تا صفحه 119

پذیرش: 1400/8/24

پژوهشیه مقال
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1. مقدمه 

ــی آن  ــای اصل ــه ای، محرک ه ــر جامع ــی« در ه ــای دین ــان« و »باور ه ــخ، »ایم ــول تاری در ط

جامعــه بــرای رشــد و تعالــی، یــا زوال و انحطــاط بــوده اســت. تاریــخ نشــان داده اســت، تــا زمانــی 

کــه ایمــان و باور هــای دینــی مــردم یــک جامعــه بــر اصــول اساســی بنــا شــود و انحرافــی در آن بــه 

وجــود نیایــد، آن جامعــه مســیر رشــد و پویایــی را طــی می کنــد؛ ولــی زمانــی کــه باورهــای دینــی 

مــردم از اصــول خــود منحــرف  شــود، بعضــًا ضــرر و زیان هــای جبران ناپذیــری را بــه همــراه خواهــد 

داشــت و جامعــه رو بــه زوال و انحطــاط خواهــد رفــت. حکمرانــان و سیاســت مدران نیــز در برخــی 

از مــوارد، بــا اســتفاده ابــزاری از باورهــای دینــی مــردم جامعــه، ســعی در دســتیابی بــه اهــداف خــود 

ــه بهانه هــای دینــی صــورت  ــادی ب داشــته اند؛ کــه در ایــن بیــن، قتــل و غارت هــا و کشــتارهای زی

گرفتــه اســت. بزرگ تریــن مصــداق ایــن ســخن، جنگ هــای چندصدســاله صلیبــی اســت، کــه در آن 

عیســویان »بــه فتــواى پــاپ اوربیــن  در ســال 1095 میــالدی، از ملت هــاى مختلــف اروپــا ماننــد ملــل 

فرانســوى و آلمانــى و ایتالیائــى گــروه کثیــرى را تشــکیل داده و بــه نــام امــت عیســى بــه ســوى 

مشــرق بــه راه افتادنــد.« )مشــکور، 1350، 74) 

حــال می تــوان گفــت کــه اگــر ایمــان و باورهــای دینــی مــردم یــک جامعــه بــر اصــول اساســی 

پایه گــذاری شــده باشــد، جامعــه مســیر رشــد و تعالــی را بــه ســرعت طــی خواهد کــرد و دســتاوردهای 

مختلفــی را بــه دســت خواهــد آورد؛ چنان کــه در ایــران معاصــر، رهبــران دینــی توانســتند بــا تعمیــق 

ــد، کــه نمونه هــای  ــم بزنن ــی« مــردم، فعالیت هــای سیاســی ـ اجتماعــی مهمــی را رق »باور هــای دین

آن را در انقــالب مشــروطه، مبــارزه بــا »کشــف حجــاب« رضاخانــی، ملــی شــدن صنعــت نفــت، انقالب 

اســالمی و دفــاع مقــدس در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی می تــوان دیــد.

ــورت  ــی ص ــه، پژوهش ــن مقال ــوع ای ــا موض ــه و ب ــن زمین ــون در ای ــه تاکن ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

ــه دین پژوهــی«،  ــوان »نگاهــی ب ــا عن ــی ب ــد محمدرضائ ــه ای از محم ــز مقال ــه ج ــه اســت؛ ب نگرفت

کــه در شــماره 39 مجلــه قبســات در ســال 1382 بــه چــاپ رســیده اســت. نویســنده در ایــن مقالــه، 

رویکردهــای مختلــف بــه مقولــه دیــن را بررســی کــرده اســت. همچنیــن مجیــد محمــدی در کتــاب 

دین پژوهــی معاصــر ـ کــه در ســال 1384 توســط انتشــارات قطــره چــاپ شــده ـ بــه همیــن مــوارد 

اشــاره کــرده، امــا بــه مقولــه عوامــل و موانــع نپرداختــه اســت. بــه همیــن دلیــل، طرحــی پژوهشــی 

ــر«  ــمندان معاص ــر اندیش ــی از منظ ــای دین ــان و باوره ــق ایم ــع تعمی ــل و موان ــوان »عوام ــا عن ب

توســط نگارنــده بــه ســفارش دفتــر تبلیغــات اســالمی اصفهــان انجــام پذیرفــت و مقالــه حاضــر نیــز 

مســتخرج از ایــن طــرح اســت.
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2. هدف و ضرورت تحقیق

ایمــان و باورهــای دینــی مــردم نقشــی دوســویه در یــک جامعــه دارد. چنان کــه ایــن باورهــا بــر 

اصــول اساســی دینــی اســتوار و ایمــان جامعــه نســبت بــه آن اصــول در حــد اعــالی خــود باشــد، آن 

جامعــه نه تنهــا از بیشــتر آســیب های درونــی در امــان اســت، بلکــه چنــان پویایــی دارد کــه بتوانــد 

هجمه هــای خارجــی را نیــز دفــع کــرده، بــر آن هــا چیــره شــود؛ ولــی اگــر ایمــان مــردم نســبت بــه 

ــا  ــه ب ــی رود، بلک ــاط م ــه انحط ــا از درون رو ب ــه نه تنه ــود، آن جامع ــم ش ــود ک ــی خ ــای دین باور ه

کوچک تریــن هجمــه خارجــی نابــود خواهــد شــد. بــه همیــن دلیــل، بیشــتر علمــا و  اندیشــمندان 

ــر  ــردم را ب ــی م ــادات دین ــود، اعتق ــات خ ــا و تألیف ــا خطابه ه ــد، ب ــالش کرده ان ــواره ت ــالمی هم اس

اصــول اساســی اســالمی حفــظ نماینــد؛ تــا بتواننــد جامعــه را در برابــر هجمه هــای مختلــف مصــون 

نــگاه دارنــد. برجســته  کــردن نــگاه، رویکــرد و شــیوه پرداختــن آن هــا بــه ایمــان و باورهــای دینــی، 

ــع  ــان و موان ــوزه ایم ــردازی در ح ــرای نظریه پ ــترده ب ــه ای گس ــن و زمین ــیری روش ــد مس می توان

تعمیــق باورهــای دینــی فراهــم کنــد و از ســوی دیگــر، موجــب موج آفرینــی و ایجــاد فرهنــگ دینــی 

ـ اســالمی در بیــن نخبــگان و اســاتید حــوزه شــود. 

3. مبانی نظری تحقیق

تــالش بــرای تعریــف دیــن و تبییــن ماهیــت آن، بــه طــوری کــه بتــوان عرصــه و حیطــه آن را 

ــْل  ــن تمای ــی اســت. ای ــرد، اساســًا رویکــردی غرب ــز ک ــات اجتماعــی متمای از دیگــر بخش هــای حی

زمانــی در غــرب قــوت گرفــت کــه میــان »دیــن« از یــک ســو و »علــم« و »سیاســت« از ســوی دیگــر، 

ــان  اختالفــات نظــری و علمــی پدیــد آمــد. از قــرن نهــم میــالدی بدین ســو، منازعــات میــان »ارباب

کلیســا« و »دانشــمندان« بــر ســر دامنــه شــمول و اعتبــار مدعیــات، و بیــن »پــاپ« و »پادشــاه« بــر 

ســر حــوزه اقتــدار شــدت گرفــت و باعــث شــد کــه بــه تدریــج، ماهیــت دیــن و قلمــروی آن، بــرای 

ــه  ــد، در هم ــه بع ــن دوره ب ــر ســوال رود. از ای ــه طــور جــدی زی ــدرت ب ــان ق ــر و ارباب اصحــاب فک

ــر  ــن، ب ــی« دی ــی ـ کالم ــه »الهیات ــه دور از جنب ــا ب ــد ت ــالش ش ــن«، ت ــده از »دی ــف ارائه ش تعاری

ــه دیــن،  تبیین هــای »فلســفی ـ اجتماعــی« آن تأکیــد شــود. اوج رواج چنیــن رویکــردی نســبت ب

رنســانس و عصــر روشــنگری اســت. انگیزه هــای نهفتــه در پــس تــالش و تمایــل  اندیشــمندان عصــر 

روشــنگری بــرای بازنگــری در دیــن و باورهــای دینــی، از جریــان عمومــی عقل گرایــی جدیــد نشــأت 

ــد، 1388، 121). ــجاعی زن ــت )ش می گرف

ــف، آن هــا  ــن تعاری ــد. در ای ــه کرده ان ــن ارائ ــی از دی ــف گوناگون ــن تعاری اندیشــمندان مغرب زمی



101

ه١
مع

جا
ی 

وم
عم

گ 
هن

فر
ر 

 د
ی

ین
 د

ی
ها

ور
 با

ق
می

تع
ع 

وان
 م

 و
ل

ام
عو

 

سال اول

شماره چهارم

پیاپی:٤

تابستان ١٤٠٠

ــًا بــه ســاحتی از دیــن توجــه و از بقیــه ابعــاد آن غفلــت نموده انــد؛ تــا آن کــه در اواخــر قــرن  غالب

هجدهــم میــالدی، ســعی شــد در تعریــف دیــن تأکیــد از دیــدگاه مفهومــی برداشــته و بــر دیــدگاه 

شــهودی و عاطفــی گذاشــته شــود.

پــس از ایــن زمــان و بــا پیدایــش رشــته هایی همچــون جامعه شناســی، روان شناســی و 

ــن شــد و طــّی آن، زمینه هــای اجتماعــی، اقتصــادی،  ــی دیگــر وارد تعریــف دی مردم شناســی، عامل

تاریخــی و فرهنگــی دیــن نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت. جامعه شناســان و مردم شناســان معتقدنــد 

ــر  ــا تجربه هــای جــدا از حــوزه فراگی ــا ی ــی از  اندیشــه ها، ارزش ه ــه انتزاع ــز مجموع ــن هرگ ــه دی ک

فرهنگــی نیســت. ایشــان برآننــد کــه بســیاری از اعتقــادات، آداب و رســوم را می تــوان فقــط در قالــب 

دیــن و باورهــای دینــی درک و تفســیر کــرد. بــر اســاس همیــن بینــش، تعاریــف  اندیشــمندان غربــی 

از دیــن و باورهــای دینــی بــا رویکردهــای متفاوتــی تبییــن شــد و هــر کــدام وابســته بــه شــرایط 

زمانــی و مکانــی، مــورد توجــه قــرار گرفــت. مهــم   تریــن ایــن رویکردهــا بــه شــرح زیــر اســت:

3ـ1. رویکرد مردم شناختی به دین و باورهای دینی 

مردم شناســی دیــن یکــی از شــاخه های مهــم علــم انسان شناســی اســت. از همــان آغــاز 

ــوه  ــن وج ــی از  مهم تری ــی، یک ــردم بوم ــی م ــا و آداب و مناســک دین ــم، باوره ــن عل ــکل گیری ای ش

فرهنگ هــای بیگانــه بــرای محققــان بــود؛ تــا آنجــا کــه می تــوان گفــت، اولیــن آثــار دین پژوهــی 

مربــوط بــه »مردم شناســان«  اســت )شــجاعی زنــد، 1388، 122(. در دوران روشــنگری، یکــی از 

ــود و  ــب« ب ــئله »مذه ــری، مس ــم دیگ ــه و فه ــی در مواجه ــت اروپای ــئله های ذهنی ــن مس  مهم تری

مســئله بعضــی از جریان هــای مهــم در  اندیشــه اروپایــی قــرن هجدهــم ـ کــه بــه تنــوع فرهنگ هــا 

ــی  ــد. انسان شناس ــدگاه ش ــوع دی ــن ن ــل ای ــت ـ حاص ــن می پرداخ ــگ و دی ــی فرهن ــیر مترق و س

ــی مــداوم  ــادی و خودبازتابندگــی ـ در جریان ــی اش در خودانتق ــل خصیصــه ذات ــه دلی کالســیک ـ ب

ــی  ــرای »خودی«هــای اروپای ــد، »دیگری«هــا را از چشــم خودشــان بفهمــد و ب ســعی داشــته بتوان

ترجمــه کنــد. اندیشــمندان در ایــن نــوع رویکــرد تــالش دارنــد کــه از مطالعــه آداب، رســوم، عقایــد، 

ــد. ــن دســت یابن ــاب دی ــی در ب ــه فرضیه های ــه، ب ــک جامع اخــالق و... در ی

3ـ2. رویکرد طبیعت گرایانه به دین و باورهای دینی

بــا پیشــرفت علــوم در قــرن نوزدهــم و بیســتم میــالدی، چنیــن ادعــا شــد کــه علــوم طبیعــی بایــد 

نقــش بارزتــری در زندگــی جوامــع ایفــا کنــد؛ همیــن تفکــر در مــورد فلســفه دیــن نیــز مــد نظــر قــرار 

گرفــت.  اندیشــمندان طبیعت گــرا بــه نتایــج ایــن نــوع نگــرش بیشــتر اســتناد می کردنــد، تــا اینکــه 
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ــا اســتفاده از روش هــای  ــا ب ــرای دیــن از مفاهیــم فراطبیعــی اســتفاده برنــد و در صــدد بودنــد ت ب

تجربــی، مســائل دینــی و فراطبیعــی را تبییــن کننــد )کــواری، 1375، 194).

انقــالب علمــی در قــرن هجدهــم میــالدی، در قــرن نوزدهــم و بیســتم شــتاب بیشــتری بــه خــود 

گرفــت؛ به گونــه ای کــه دانشــمندان در ایــن دو قــرن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه علــوم طبیعــی و 

تجربــی بایــد نقــش مهم تــری در زندگــی انســان ایفــا کنــد و حتــی نســبت بــه علــوم انســانی نقــش 

ــارزی  ــش ب ــی( نق ــه پوزیتیوســم )اثبات گرای ــن دوران اســت ک ــری داشــته باشــد. در همی محوری ت

را در بیــان مفاهیــم علمــی بــه دســت آورد؛ زیــرا نتایــج حاصــل از مشــاهده و تجربــه، نســبت بــه 

نتایجــی کــه بــر اســاس اصــول متافیزیــک و فراطبیعــی بــه دســت می آیــد، قابــل قبول تــر اســت.

پوزیتیویســم در معنــای فلســفی اش، بــه نظریــه معرفــت فرانســیس بیکــن، جــان الک و ایــزاک 

ــق  ــی از طری ــن عّل ــرای تبیی ــالش ب ــاهده و ت ــت مش ــر اولوی ــان ب ــود. ایش ــالق می ش ــن اط نیوت

ــط  ــه ســه اصــل مرتب ــوم اجتماعــی، پوزیتیویســم ب ــد. در عل تعمیم هــای اســتقرایی تأکیــد می کردن

بــا یکدیگــر پیونــد خــورده اســت: 

ــه  ــر پای ــط ب ــد فق ــت می توان ــاس آن، معرف ــر اس ــه ب ــی، ک ــانه پدیدارگرای ــل هستی شناس اص

ــه  ــه شــواهدی ک ــه مثاب ــات«، ب ــگاری »واقعی ــی بت ان ــر، نوع ــان دیگ ــه بی ــه اســتوار شــود؛ ب تجرب

بی واســطه در دســترس ادراک هســتند؛ 

ــی  ــوم طبیع ــای عل ــب آن، روش ه ــه موج ــه ب ــی ک ــی علم ــدت: روش ــناختی وح ــل روش ش اص

ــا  ــت ی ــن ثاب ــه قوانی ــن هــدف ک ــا ای ــد؛ ب ــه کار می رون ــی ب ــای اجتماع ــور مســتقیم در دنی ــه ط ب

ــد؛  ــف کنن ــی را کش ــای اجتماع ــاره پدیده ه ــون درب ــبه قان ــای ش تعمیم ه

اصــل ارزش شــناختی بی طرفــی، کــه بــر اســاس آن، گزاره هــای هنجــاری شــأن معرفتــی ندارنــد 

و جدایــی قاطعــی میــان واقعیــات و ارزش هــا وجــود دارد )آوتِویــت و باتامــور، 1392، 198).

در ایــن زمــان، متفکــران اجتماعــی ســعی کردنــد بــا اســتفاده از ایــن اصــول، مســائل اجتماعــی 

را نیــز بیــان کننــد. ایــن نــوع دیــدگاه بــه مســائل اجتماعــی ـ فرهنگــی را »اثبات گرایــی«  می نامنــد. 

ایــن متفکــران بــا اســتفاده از روش تجربــی و حســی درصدنــد قوانینــی را بــرای مســائل جامعــه در 

پیــش گیرنــد و رفتارهــای اجتماعــی را قانون منــد و حتــی پیشــگویی کننــد. متفکــران اثبات گرایــی 

ــتند. ــی هس ــش در جامعه شناس ــنت پژوه ــن س ــن و عینی  تری ــی علمی تری مدع

3ـ3. رویکرد اخالقی  به  دین  و باورهای دینی

ــه یــک راســت آیینی خشــک و بی حاصــل  در اواســط قــرن هفدهــم میــالدی، الهیــات لوتــری ب

ــی« ـ برخاســته  ــان فکــری »پارسامنشــی« و »عقل گرای ــن روی، دو جری ــود و از همی ــل شــده ب تبدی
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از نهضــت روشــنگری آلمانــی ســد ه ی  هجدهــم ـ آن را بــه چالــش کشــیدند.  اندیشــه پارسامنشــی، 

ــه آن را  ــت؛ بلک ــی در نظــر نمی گرف ــه ای از گزاره هــای عقیدت ــوان مجموع ــه عن ــان مســیحی را ب ایم

ــی  ــف سرســخت عقالن ــان، مخال ــا خــدا تلقــی می کــرد. ایــن جری ــده ب ــاط زن ــوان یــک ارتب ــه عن ب

کــردن مســیحیت بــود و همچــون راســت آیینی لوتــری، جایــگاه و مقــام کتــاب مقــدس را بســیار 

ــر از عقــل طبیعــی می دانســت. از نظــر پارسامنشــان، هــدف اصلــی مطالعــه ی کتــاب مقــدس،  فرات

الهــام و تهذیــب اخالقــی فــرد بــود. از ســوی دیگــر و در همیــن زمــان، جریــان عقل گرایــی، کــه ولــف 

آن را بــه تأثیــر از الیبنیتــس مطــرح کــرده بــود، توانســت بــا درآمیختــن فلســفه قدیــم و جدیــد، یــک 

نظــام فلســفی جامــع را بــه وجــود آورد. او تأکیــد کــرد کــه بایــد میــان »الهیــات وحیانــِی« مبتنــی 

بــر کتــاب مقــدس  و »الهیــات عقالنــی« ـ کــه از نظــر ولــف مبتنــی بــر برهــان جهان شــناختی اســت 

ـ تمایــز نهــاد. افــزون بــر الهیــات عقالنــی و بــه مــوازات آن، در اواســط ســد ه ی  هجدهــم، شــاهد رشــد 

و بالندگــی نوعــی »الهیــات نقادانــه« مبتنــی بــر کتــاب مقــدس هســتیم، کــه تحــت نفــوذ افــرادی 

چــون ارنســتی و میخائیــل بــود و بعدهــا بــه تأســی از آن هــا ـ و تحــت نفــوذ ولــف ـ کســانی چــون 

ریمــاروس، نظامــی از یــک دیــن عقالنــی را ارائــه کردنــد؛ دینــی کــه ضمــن انــکار نیــاز بــه وحــی و 

ــا،  ــژه اخــالق مبتنــی می ســاخت )مهرنی ــه وی ــر عقــل و ب ــز ب الهــاِم فــوق طبیعــی، بنیــان دیــن را نی

.(110 ،1392

ــل  ــط تداخ ــه فق ــت. ن ــوفان اس ــه فیلس ــاص و دیرین ــائل خ ــالق، از مس ــن و اخ ــاط دی ارتب

ــه  ــت ک ــئله ای اس ــن دو، مس ــت ای ــاط درس ــم ارتب ــوه فه ــه نح ــوزه، بلک ــن دو ح ــانی ای و هم پوش

ــه  ــم، ب ــم و هجده ــرن هفده ــائلی ر ق ــن مس ــت. این چنی ــه اس ــی را برانگیخت ــای فراوان بحث ه

ســبب پیشــرفت علــوم مختلــف بــود )ج. برونســکی، 1378، 490(. در بیــن ایــن علــوم، کار بیشــتر 

ــان  ــردن نیازهــای مردم ــرای همســو ک ــالش ب ــی و به  خصــوص فیلســوفان، ت  اندیشــمندان اجتماع

جامعــه بــا اســتفاده از علــوم مختلــف بــود. موضــوع مرجعیــت الهــی و حیــات اخالقــی، از موضوعاتی 

ــه آن توجــه شــده اســت )ریچــارد جــی مــو،1383، 107). اســت کــه در مباحــث فلســفی بســیار ب

3ـ4. رویکرد جامعه شناسی به دین و باورهای دینی 

ــای  ــگ غــرب، ردپ ــن و جامعــه بررســی می شــود. در فرهن ــا رابطــه دی ــن ی ــن رویکــرد، دی در ای

ایــن رهیافــت تــا یونــان باســتان قابــل پیگیــری اســت )فنایــی، 1375، 65(. جامعه شناســی، ماننــد 

ــا  ــع و گروه ه ــراد، جوام ــه اف ــد ک ــی را تبییــن می کن ــی، شــیوه هایی غیرتصادف ــوم اجتماع ــر عل دیگ

زندگــی خــود را بــا آن ســامان  می دهنــد. جامعه شناســی دیــن بــه دنبــال کشــف الگو هــای زندگــی 

فــردی و اجتماعــِی پیونــد خــورده بــا دیــن اســت و بــه ادعاهــای رقیــب ادیــان دربــاره حقیقــت کاری 
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نــدارد )رابــرت ســگال، 1391، 99).

ــه نام هــای  ــم ب ــرن نوزدهــم و بیســتم، دو فیلســوف اجتماعــی مه ــن در ق در جامعه شناســى دی

ــرح و  ــه ط ــن زمین ــده ای را در ای ــن کنن ــل تعیی ــائل و عوام ــر، مس ــس وب ــم و ماک ــل دورکی امی

ــون  ــری از رابرتس ــر تأثیرپذی ــالوه ب ــم ع ــد. دورکی ــذار کردن ــران واگ ــه دیگ ــود را ب ــت هاى خ برداش

اســمیت و آثــار او راجــع بــه ادیــان ســامى، از اســتاد خــود فوســتل دوکوالنــژ نیــز تأثیــر پذیرفــت. 

ــن  ــن در تکوی ــل او از نقــش دی ــن، تحلی ــه جامعه شناســى دی ــم ب نخســتین خدمــت علمــى دورکی

ــرش  ــن نگ ــا ای ــد او ب ــود. هرچن ــه( ب ــى جامع ــى جمع ــى اخالق ــدان و آگاه ــى )وج ــدان جمع وج

زمانــه اش ســهیم بــود کــه مى گفــت: »دیــن محکــوم بــه ایــن اســت کــه ســهم هرچــه کمتــرى در 

زندگــى جدیــد داشــته باشــد«، توجــه او بــه جــای انحطــاط و انتقــاد از دیــن، بــه تحــول در دیــن 

ــاده، 1365، 321). ــد )میرچــا الی ــردى نامی ــا آییــن ف ــد را کیــش ی ــود. او دیــن جوامــع جدی ب

دورکیــم از آنجــا کــه خواهــان یافتــن علــل اصلــى حضــور همــوار ه ی  دیــن در جوامــع اســت، بــا 

نظــاره کــردن نقــش مهــم و کارکردهــاى دیــن و وظایفــى کــه در طــول حیاتــش داشــته اســت، ســعى 

مى کنــد جایــگاه دیــن را در بیــن ســایر واقعیت هــاى اجتماعــى روشــن کنــد. او بحــث خــود در بــاب 

دیــن را بــا مطالعــه جوامــع ابتدایــى آغــاز کــرد. دورکیــم سرچشــمه دیــن را بــه عنــوان مفاهیــم خطــا 

و ســاختگی جوامــع ابتدایــی در نظــر نمی گیــرد و در نتیجــه، آن هــا را از اعتبــار نمی انــدازد؛ بلکــه بــر 

ــه  ــت اســت و همچنان ک ــی حقیق ــده نوع ــن، بیان کنن ــن دی ــی ابتدایی تری ــه نظــر او، حت عکــس، ب

خواهیــم دیــد، ایــن حقیقــت همــان چیــزی اســت کــه معتقدان بــه آن تصــور  می کننــد. او در بررســی 

ــای آن  ــی ترین ویژگی ه ــن و اساس ــن، ثابت تری ــال پایدارتری ــه دنب ــن، ب ــورت دی ــن ص ابتدایی تری

ــان  ــط می ــن، رواب ــوزر، 1392، 98-100(. در ســاده ترین صورت هــای دی ــم، 1383، 75؛ ک اســت )دورکی

واقعیت هــا آشــکارتر اســت؛ حــال آن کــه در صورت هــای تحول یافته تــر و پیچیده تــر، روابــط 

ــرا در تحــوالت و رشــد بعــدی  ــه آســانی پیــدا کــرد؛ زی میــان واقعیت هــای اساســی را نمی تــوان ب

ــون، 1392، 172-173). ــود )همیلت ــم  می ش ــا گ ــن واقعیت ه ــی، ای ــای دین صورت ه

3ـ5. رویکرد به دین در ایران معاصر

بــا رویکردهــای جدیــد بــه دیــن در قــرون معاصــر، اندیشــمندان اســالمی نیــز با تأســی بــه همین 

الگوهــا، ســعی کردنــد رویکــرد جدیــدی از دیــن را تبییــن کننــد؛ تــا هــم بتواننــد بــا علــوم و دنیــای 

جدیــد همراهــی کننــد و هــم پاســخ گوی علمــی جامعــه دینــی خــود باشــند و بتواننــد مواضــع دینــی 

جامعــه را در برابــر انحرافــات حفــظ نماینــد. در ایــن مســیر، بــه نظــر می رســد چهــار رویکــرد نظــری 

کلــی بــرای تعمیــق ایمــان و باورهــای دینــی در میــان اندیشــمندان اســالمی معاصــر وجــود دارد:
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3ـ5ـ1. رویکرد متنی

منظــور از رویکــرد متنــی، اســتفاده از آیــات و روایــات در تحلیــل مبانــی اعتقــادی اســت. در ایــن 

رویکــرد، دو اصــل اساســی نهفتــه اســت: نخســت، اصالــت متنــی بــه دور از عرفیــات اجتماعــی؛ یعنی 

ــرد.  ــه ک ــه جامعــه ارائ ــی در حــوزه باورهــا ب ــوان از متــن دین ــر تفســیری کــه می ت ــز ب ــًا تمرک صرف

اصــل دیگــر توجــه بــه داســتان واره هایی اســت کــه ایــن متــون بــرای تنّبــه و عبــرت انســان ارائــه 

می کنــد. ازایــن رو، دو اصــل اصالــت متــن و درک عناصــر اجتماعــی از متــن، نقــش تعیین کننــده ای 

ــت اهلل  ــمندان، آی ــن اندیش ــه ای ــی دارد. از نمون ــوزه عموم ــرای ح ــی ب ــای ایمان ــی باوره در بازخوان

دســتغیب اســت. او از برجســته ترین شــخصیت هایی اســت کــه کوشــید بــا اســتفاده از متــن قــرآن، 

بــه تشــریح  مهم تریــن مباحــث اعتقــادی از جملــه معــاد و توحیــد بپــردازد.

3ـ5ـ2. رویکرد عاطفه گرایی

دیــن داری عاطفه گــرا شــیوه ای از دیــن داری اســت، کــه از عواطــف و احساســات زمانــه تأثیــرات 

فراوانــی می پذیــرد و عــالوه بــر باورهــا و اعتقــادات، رفتــار و اعمــال دینــی را هــم دســتخوش تغییــر 

و تحــول می کنــد. دیــن دار عاطفه گــرا دیــن و احــکام آن را بــا تــرازوی عواطــف و احساســات خــود 

می ســنجد و بــرای او مهــم نیســت کــه نســبت بــه احــکام دیــن و اعتقــادات دینــی چــه احساســی 

ــا  ــخص، ی ــه ش ــود ک ــبب می ش ــن داری، س ــبک دی ــه در س ــگ عاطف ــش پررن ــت. نق ــوان داش می ت

برخــی از باورهــای پیشــین خــود را از دســت بدهــد و یــا دســت بــه بازتفســیر آن هــا بزنــد؛ تــا بــا 

عواطفــش ســازگار بیفتــد. یکــی از کارکردهــای روشــنفکران دینــی، آشــتی دادن آن دســته از اعتقادات 

ــا عواطــف قــرار می گیــرد. آن هــا بــه شــیوه های مختلــف  و باورهــای دینــی اســت کــه در تضــاد ب

ــد. در اینجــا،  ــه دســت دهن ــن ب ــی انســانی از دی ــا قرائت ــد؛ ت ــام می ورزن ــه تفســیر باورهــا اهتم ب

ــروزه  ــن نگرشــی را ام ــد. این چنی ــا عواطــف تغییــر می کنن ــه ب ــه در مواجه ــا هســتند ک ــن باوره ای

می تــوان در آثــار عالمانــی همچــون عالمــه حســینی تهرانــی و عالمــه حســن زاده آملــی یافــت.

3ـ5ـ3. رویکرد طبیعت گرایی

پــس از رشــد چشــم گیر علــوم در قــرن نوزدهــم و بیســتم میــالدی، چنیــن ادعــا شــد کــه علــوم 

ــا می توانســتند  ــن ادع ــان ای ــد. مدافع ــا کن ــی ایف ــم دین ــن نقــش را در تبییــن مفاهی ــد  مهم تری بای

بــه نتایــح نســبتًا قطعــی و قبــول یافتــه عامــه علــوم در مقایســه بــا تحقیقــات نظــری نامتغیــر و 

متعــارض عالمــان مابعــد الطبیعــه اشــاره کننــد و می پنداشــتند کــه چــون ایــن نتایــج بــه نســبت 

ــد  ــه کار گیرن ــز ب ــی نی ــی و فراطبیع ــرای مســائل دین ــی را ب ــای تجرب ــد روش ه ــت، بای ــی اس قطع
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) کــواری، 1375، 195(. امــروزه بــه ایــن شــیوه توجــه کمتــری می شــود؛ امــا نــگاه به کارگیــری علــوم 

تجربــی بــرای حــل مســائل اجتماعــی، سیاســی و دینــی همچنــان یــک نــگاه مســلط بــر جامعــه 

ــدودی  ــا ح ــای 30، 40 و ت ــرش در دهه ه ــوع نگ ــن ن ــز، ای ــران نی ــت. در ای ــری اس ــی و بش علم

ــث   ــرح مباح ــریعتی و ط ــی ش ــر عل ــوذ دکت ــا نف ــه ب ــود؛ اگرچ ــلط ب ــرش مس ــک نگ ــی ی 50 شمس

ــی متفــاوت  ــب تغییــر کــرد و راه بســط معــارف دین تفســیرگرایانه و هرمنوتیکــی از دیــن، جــّو غال

ــه  ــوان از مدافعــان رویکــرد طبیعت گــرا ب ــازرگان را می ت ــان، مهنــدس ب از گذشــته شــد. در ایــن می

دیــن در ایــران دانســت. 

3ـ5ـ4. رویکرد خردورزی

 در ایــن رویکــرد، کــه از آن بــه »خــردورزی دینــی« نیــز تعبیــر می شــود،  اندیشــمندانی همچــون 

ــه  ــگاه اســتفاده از بنیان هــای فلســفی، ب ــا ن شــهید مطهــری، امــام خمینــی و عالمــه طباطبایــی، ب

ــرد از آن  ــن رویک ــه در ای ــه ای ک ــن مؤلف ــد.  مهم تری ــه کرده ان ــی توج ــای دین ــه باوره ــل و ارائ تحلی

اســتفاده می شــود، دعــوت بــه تعقــل اســت؛ بــه گونــه ای کــه عالمــه طباطبایــی در تفســیر المیــزان 

خــود بیــان مــی دارد کــه بیــش از ســیصد آیــه، در ســتایش تعقــل در قــرآن وجــود دارد )طباطبایــی، 

1367، ج 5، 255(.  مهم تریــن مســیر دســت یابی بــه ایمــان و باورهــای دینــی ـ به خصــوص وحــی 

و فراطبیعــت ـ از منظــر ایــن اندیشــمندان، تعقــل و فهــم فلســفی جهــان هســتی اســت.

4. رویکرد به دین در  اندیشه شهید مطهری

ــادی   ــث اعتق ــه مباح ــه ب ــی ک ــوص تألیفات ــش و به خص ــای تألیفات ــری در جای ج ــهید مطه ش

ــد؛  ــل تبییــن کن ــع و کام ــردی جام ــا رویک ــی را ب ــه جهان بین ــرش خــود ب ــردازد، می کوشــد نگ می پ

ــا  ــا اســتفاده از آن، نه تنهــا بتوانــد مســائل مــورد نیــاز جامعــه خــود را تشــریح کنــد، بلکــه ب تــا ب

ــبهات  ــخ  گوی ش ــالمی، پاس ــفه غیراس ــمندان و فالس ــه  اندیش ــات و  اندیش ــه تألیف ــق ب ــی دقی نگاه

آن هــا و بیــان حقایــق اســالمی آن مفاهیــم باشــد. در ایــن مســیر، یکــی از نخســتین مفاهیمــی کــه 

ــت.  ــی« اس ــن آن دارد، »جهان بین ــعی در تبیی س

ــی  ــی را بررس ــع جهان بین ــدا مناب ــود، ابت ــدی خ ــی توحی ــاب جهان بین ــتا، در کت ــن راس او در ای

ــر و تفســیر انســان  ــر، تعبی ــارت دیگ ــه عب ــا جهان شناســى، ب ــى ی ــد و می نویســد: »جهان بین می کن

ــم،  ــام شــود: عل ــن اســت اله ــع ممک ــى از ســه منب ــى ســه گونه اســت؛ یعن ــور کل ــه ط ــان، ب از جه

فلســفه، دیــن.« )همــان، ج 2، 84( او در ادامــه و بــا توجــه بــه ایــن منابــع الهامــی، جهان بینــی را 

ــى. ــی مذهب ــفى و جهان بین ــی فلس ــى، جهان بین ــی علم ــد: جهان بین ــیم  می کن ــه تقس ــه گون ــه س ب
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شــهید مطهــری در تبییــن جهان بینــی علمــی، کــه خصوصــًا در دهــه 20 تــا 40 شمســی، بســیاری 

از  اندیشــه های جامعه شناســان را تحــت تأثیــر قــرار داده بــود می نویســد: »علــم مبتنــى بــر 

ــده، اول  ــک پدی ــراى کشــف و تفســیر ی ــم ب ــک عال ــون. در ذهــن ی ــه و آزم ــز اســت: فرضی دو چی

ــد.  ــرار مى ده ــش ق ــورد آزمای ــوار، م ــل، در البرات ــپس آن را در عم ــدد و س ــش مى بن ــه اى نق فرضی

ــا  ــول واقــع مى شــود و ت ــه صــورت یــک اصــل علمــى مــورد قب ــر آزمایــش آن را تأییــد کــرد، ب اگ

ــل  ــت، آن اص ــده اس ــد نیام ــد پدی ــد کن ــر آن را تأیی ــا بهت ــه آزمون ه ــر ک ــر جامع ت ــه اى دیگ فرضی

علمــى بــه اعتبــار خــود باقــى اســت و بــه محــض وارد شــدن فرضیــه اى جامع تــر، میــدان را بــراى 

ــه مســائل اساســى  ــى اســت کــه اواًل ب ــه نوعــى جهان بین ــد ب ــوژى نیازمن ــد. ایدئول ــى مى کن او خال

ــًا  ــد؛ ثانی ــخ ده ــاص ـ پاس ــزء خ ــه ج ــه ب ــود ن ــوط مى ش ــان مرب ــه کل جه ــه ب ــى ـ ک جهان شناس

ــذر؛  ــه یــک شناســایى موقــت و زودگ ــه بدهــد، ن ــل اعتمــاد و جاودان ــدار و قاب یــک شناســایى پای

ثالثــًا آنچــه ارائــه مى دهــد، ارزش نظــرى و واقعیت نمایانــه داشــته باشــد نــه صرفــًا عملــى و فنــى. 

و روشــن شــد کــه جهان بینــى علمــى بــا همــه مزایایــى کــه از جهاتــى دیگــر دارد، فاقــد نیازهــاى 

ــان( ــت.« )هم ــه گانه باالس س

ــان  ــی ایم ــه مکتب ــان ب ــود انس ــث می ش ــوژی باع ــت و ایدئول ــوژی اس ــه ایدئول ــی پای جهان بین

بیــاورد و جــذب آن شــود. بــه همیــن دلیــل اســت کــه آن ایدئولــوژی و مکتــْب مقــدس خواهــد 

ــد  ــی بای ــن جهان بین ــد. ای ــی خــوب و کامــل دســت یاب ــک جهان بین ــه ی ــاز دارد ب ــود. انســان نی ب

اواًل قابــل اثبــات باشــد؛ یعنــی از ناحیــه عقــل و منطــق حمایــت شــود و ثانیــًا بــه زندگــی انســان 

ــد  ــد بتوان ــی بای ــن جهان بین ــن ای ــا و مفهــوم بخشــد و آرمان ســاز و شــوق انگیز باشــد. همچنی معن

بــه هدف هــای انســانی و اجتماعــی انســان تقــدس ببخشــد. تقــدس بخشــیدن یــک جهان بینــى 

ــداکارى و  ــداف ف ــهولت در راه آن اه ــه س ــراد ب ــه اف ــود ک ــبب مى ش ــب س ــاى مکت ــه هدف ه ب

ازخودگذشــتگى بــه خــرج دهنــد. تــا یــک مکتــب نتوانــد بــه هدف هــاى خــود تقــدس بخشــد و در 

افــراد حــس پرســتش و فــداکارى نســبت بــه آن هــا را بــه وجــود آورد، ضمانــت اجرایــى نخواهــد 

داشــت. بــر همیــن اســاس، شــهید مطهــری بــه نوعــی از جهان بینــی اعتقــاد دارد کــه همــه مــوارد 

بــاال را دربرگیــرد. او ایــن جهان بینــی را »جهان بینــی مذهبــی« نامیــده اســت و آن را چنیــن تعریــف 

می کنــد: »اگــر هرگونــه اظهــار نظــر کلــى دربــاره هســتى و جهــان را جهان بینــى فلســفى بدانیــم ـ 

قطــع نظــر از اینکــه مبــدأ آن جهان بینــى چیســت؟ قیــاس و برهــان و اســتدالل اســت، یــا تلقــى 

ــم.  ــفى بدانی ــى فلس ــوع از جهان بین ــک ن ــى را ی ــى مذهب ــد جهان بین ــب ـ بای ــان غی ــى از جه وح

ــى.  ــى علم ــالف جهان بین ــد؛ برخ ــرو دارن ــدت قلم ــفى وح ــى فلس ــى و جهان بین ــى مذهب جهان بین
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ــا  ــى ب ــدأ معرفــت و شناســایى داشــته باشــیم، مســلمًا جهان شناســى مذهب ــه مب ــر نظــر ب ــى اگ ول

جهان شناســى فلســفى دو نــوع اســت. در برخــى مذاهــب ماننــد اســالم، جهان شناســى مذهبــى در 

متــن مذهــب رنــگ فلســفى یعنــى رنــگ اســتداللى بــه خــود گرفتــه اســت ... ازایــن رو، جهان بینــى 

اســالمى در عیــن حــال یــک جهان بینــى عقالنــى و فلســفى اســت. از مزایــاى جهان بینــى مذهبــى 

ــه  ــمول(، ک ــوم و ش ــر عم ــى و دیگ ــات و جاودانگ ــفى )ثب ــى فلس ــت جهان بین ــر دو مزی ــالوه ب ـ ع

جهان بینــى علمــى و جهان بینــى فلســفى محــض فاقــد آن اســت ـ قداســت بخشــیدن بــه اصــول 

ــان، ج 2، 84)  ــت.« )هم ــى اس جهان بین

ــى  ــک جهان بین ــه ی ــرد ک ــن نتیجــه می گی ــا چنی ــن دیدگاه ه ــس از بررســی ای ــری پ شــهید مطه

آنــگاه مى توانــد تکیــه گاه یــک ایدئولــوژى قــرار گیــرد کــه اســتحکام و وســعت تفکــر فلســفى و قــدس 

و حرمــت اصــول مذهبــى را داشــته باشــد. بــر ایــن اســاس، او نــوع خاصــی از جهان بینــی را تعریــف 

ــی توحیــدی اســالمی« می نامــد. ــای تعالیــم اســالمی باشــد و آن را »جهان بین ــر مبن ــد کــه ب می کن

رویکــرد شــهید مطهــری در مواجهــه بــا مفاهیمــی همچــون جهان بینــی، دیــن، خــدا و ... همــواره 

ــان  ــر را در  اندیشــه های دیگــران بی ــدا ســعی دارد مفاهیمــی از ایــن تعابی چنیــن اســت کــه در ابت

ــم و  ــتفاده از آن مفاهی ــا اس ــر ب ــه آخ ــد و در مرحل ــد کن ــا را نق ــه، آن ه ــان ادل ــا بی ــر ب و در آخ

ــد. ــه نمای ــات ارائ ــن موضوع ــالمی از ای ــری اس ــالمی، تعبی ــه های اس  اندیش

ــرس  ــن زاییــده ت ــه دی ــج ـ همچــون اینک ــه اندیشــه های رای ــدا  ب ــز، او ابت ــن نی ــف دی در تعری

ــا طبــق نظــر برخــی  اندیشــمندان دیگــر، دیــن نتیجــه  ــم اســت ی انســان اســت؛ دیــن زاییــده عل

ــود را از  ــده خ ــف برگزی ــا، تعری ــن نظریه ه ــد ای ــا نق ــپس ب ــاره و س ــت ـ اش ــه اس ــی جامع اخالق

ــای  ــر مبن ــه ب ــری اســت ک ــه از تعبی ــن، برگرفت ــد. تعریفــی شــهید مطهــری از دی ــه می کن ــن ارائ دی

ــت  ــوان نتیجــه گرف ــی او می ت ــی مذهب ــدگاه جهان بین ــه دی ــا توجــه ب ــرار دارد. ب ــی وی ق جهان بین

کــه ایدئولــوژی و مکتبــی کــه بــر پایــه ایــن نــوع جهان بینــی قــرار می گیــرد، جنبــه توحیــدی دارد 

و امــروزه از آن بــه »دیــن توحیــدی« تعبیــر می شــود. دیــن یــک ایدئولــوژی اســت، کــه تکیــه اش 

بــر سرشــت روحانــی انســان و بــر  شناســاندن او، بــر آگاه کــردن انســان بــه ایــن سرشــت و پــرورش 

دادن ایــن جنبــه وجــود او و بــر برقــرار کــردن تعــادل میــان دو جنبــه وجــودی علوی و ســفلی انســان 

اســت. عبادت هــا، راز هــا، نیاز هــا، خداشناســی ها و پرهیــز از گناهــان، گذشــته از جنبه هــای 

اجتماعــی، یــک جنبــه انســانی و تربیتــی دارد، کــه همــان زنــده کــردن جنبــه انســانی انســان اســت 

)همــان، ج 25، 618(. دیــن یــک ســازمان وســیع فکــری، اعتقــادی، اخالقــی و عملــی اســت )همــان، 

ج 22، 84( و یــک سلســله اصــول و معتقــدات را دربــردارد، کــه هــر کــس بایــد خــودش مســتقیمًا 
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دربــاره آن هــا تحقیــق کنــد. مســلم اســت کــه اگــر کســی جویــا و پویــا باشــد، خداونــد متعــال او 

ــْم  ُه ــا َلَنْهِدینَّ ــُدوا فین ــَن جاَه ذی ــد: »َو الَّ ــم می فرمای ــرآن کری ــه ق ــرد؛ چنان ک را دســتگیری خواهــد ک

ُســُبَلنا« )عنکبــوت:62(. دیــن سلســله ای از تعلیمــات اخالقــی و اجتماعــی اســت، کــه بــر هــر بشــری 

ــه  ــود ک ــامل می ش ــا را ش ــتور العمل ه ــه ای از دس ــن مجموع ــرد؛ همچنی ــا را فراگی ــت آن ه الزم اس

آموختــن و ســوال کــردن از آن هــا بــر هــر شــخصی الزم اســت )مطهــری، 1377، ج 3، 276).

ــان مــی دارد  ــد و بی ــا دیــن اســالم  می دان  شــهید مطهــری تعریــف خــود از دیــن را هم راســتا ب

ــه  ــر اکــرم ب ــه دســت پیغمب ــوده و ب ــی همــان دیــن حــق کــه در همــه زمان هــا ب کــه: اســالم یعن

حــد کمــال خــودش رســیده اســت. قــرآن همــه دین هــا را »اســالم« می دانــد و مــی فرمایــد: »ِإنَّ 

ْســالم « )آل عمــران:19(. »اســالم« نــام دیــن خداســت، کــه یگانــه اســت و همــه  یــَن ِعْنــَد اهلِل اإْلِ الدِّ

پیامبــران بــرای آن مبعــوث شــده و بــه آن دعــوت کرده انــد. صــورت جامــع و کامــل دیــن خــدا بــه 

وســیله خاتــم پیامبــران بــه مــردم ابــالغ شــد؛ نبــوت پایــان یافــت و امــروزه ایــن دیــن بــا همیــن 

نــام در جهــان شــناخته می شــود )مطهــری، 1377، ج 2، 225(. دیــن اســالم آیینــی جامــع و شــامل 

اســت و همــه شــئون زندگــی ظاهــری و معنــوی بشــر را دربرمی گیــرد. اســالم ماننــد مکتــب فــالن 

ــه داده باشــد. اســالم  ــل جامع ــد شــاگرد تحوی ــاب و چن ــد کت ــه فقــط چن ــم اخــالق نیســت ک معل

عمــاًل نظامــی نویــن، طــرز تفکــری جدیــد و تشــکیالتی تــازه بــه وجــود آورد؛ در عیــن اینکــه مکتبــی 

اخالقــی و تهذیبــی و سیســتمی اجتماعــی و سیاســی اســت. اســالم معنــا را در مــاده، باطــن را در 

ــد  ــداری می کن ــته نگه ــته را در پوس ــت و هس ــز را در پوس ــره مغ ــا و باالخ ــرت را در دنی ــر، آخ ظاه

)همــان، ج 4، 747). 

ــرای ســعادت  ــه تنهایــی راه را ب امــا نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه شــناختن دیــن ب

ــوِلِه ...«  ــاهلِل َو َرُس ــوا ِب ــوا آِمُن ــَن آَمُن ذی ــا الَّ ــا َأیَه ــرآن: »ی ــر ق ــه تعبی ــد و ب ــوار نمی کن ــان هم انس

ــه ســعادت اســت.  ــرای دســتیابی انســان ب ــی ب ــز شــرط الزم ــان نی )نســاء:136(، ایم

5. عوامل تعمیق باورهای دینی از دیدگاه شهید مطهری

ــی، آن  ــف در راســتای جهان بین ــه  اندیشــه های مختل ــا توجــه ب ــه ب ــل گذشــت ک ــب قب در مطال

جهان بینــی می توانــد مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه همــه جوانــب زندگانــی انســان اعــم از زندگانــی 

دنیــوی و اخــروی او را مــد نظــر داشــته باشــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه تنهــا جهان بینــی ای 

ــن  ــب و دی ــه مکت ــت، ک ــدی اس ــی توحی ــد، جهان بین ــته باش ــی داش ــن خصلت ــد چنی ــه می توان ک

ــدی  ــن توحی ــن دی ــوان کامل تری ــه عن ــروزه ب ــه ام ــود. آنچ ــن می ش ــای آن تبیی ــر مبن ــدی ب توحی
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در جهــان وجــود دارد نیــز دیــن اســالم اســت و ایمــان بــه ایــن دیــن و دســتورات آن ـ کــه منشــأ 

ــرای ســعادت باشــد. ــد راه گشــای انســان ب ــی دارد ـ می توان وحیان

حــال ســوال اساســی ایــن اســت کــه امــروزه چــه عواملــی می توانــد باورهــای دینــی را در جامعــه 

تعمیــق بخشــد؟ بــه عبــارت دیگــر، چگونــه می تــوان جامعــه را بــه ســمت جامعــه دینــی ســوق داد؟

شــهید مطهــری عــالوه بــر التــزام تک تــک افــراد جامعــه بــه انجــام موازیــن دینــی ـ کــه تقریبــًا 

شــالوده اصلــی ایــن مهــم اســت ـ بــه دو نکتــه بســیار مهــم توجــه می کنــد: 

اول آن کــه طبــق تعالیــم اســالمی و همچنیــن نقــد و تحلیل اندیشــه های دانشــمندان غیراســالمی، 

ــک  ــْم َوْجَه ــد: »َفَأِق ــاره می فرمای ــم در این ب ــرآن کری ــری دارد. ق ــأ فط ــی منش ــای دین ــن و باور ه دی

یــُن اْلَقیــُم َو لکــنَّ  ــاَس َعَلیهــا ال َتْبدیــَل ِلَخْلــِق اهَّلِل ذِلــک الدِّ تــی  َفَطــَر النَّ یــِن َحنیفــًا ِفْطــَرَت اهَّلِل الَّ ِللدِّ

ــى  ــن فطرت ــن. اي ــروردگار ك ــص پ ــه آییــن خال ــون «: پــس روى خــود را متوّج ــاِس ال یْعَلُم ــَر النَّ کَث َأ

اســت كــه خداونــد انســان ها را بــر آن آفريــده. دگرگونــى در آفرينــش الهــى نيســت. ايــن اســت 

آییــن اســتوار؛ ولــى اكثــر مــردم نمى داننــد )روم:30(. همچنیــن در ایــن زمینــه حضــرت علــی؟ع؟در 

خطبــه اول نهــج البالغــه می فرمایــد: »َبَعــَث ِفیِهــْم ُرُســَلُه َو َواَتــَر ِإَلیِهــْم َأْنِبیــاَءُه ِلیْســَتاُدوُهْم ِمیَثــاَق 

ــوِل َو  ــَن اْلُعُق ــْم َدَفاِئ ــُروا َلُه ــِغ َو یِثی ْبِلی ــْم ِبالتَّ ــوا َعَلیِه ــِه َو َیْحَتجُّ ــیَّ ِنْعَمِت ــْم َمْنِس ُروُه ــِه َو ُیَذکِّ ِفْطَرِت

ــْم  ــَش ُتْحییِه ــوٍع َو َمَعای ــْم َمْوُض ــاٍد َتْحَتُه ــوٍع َو ِمَه ــْم َمْرُف ــْقٍف َفْوَقُه ــْن َس ــِدَرِة ِم ــاِت اْلَمْق ــْم آی َیُروُه

ــه  ــه گفت ــه1(. ب ــْم«1 )نهــج البالغــه: خطب ــُع َعَلیِه ــَداٍث َتَتاَب ــْم َو َأْح ــاٍب ُتْهِرُمُه ــْم َو َأْوَص ــاٍل ُتْفِنیِه َو آَج

ــرار  ــر ق ــاد بش ــزء نه ــن را ج ــته و دی ــراز داش ــرآن اب ــار ق ــن ب ــه را اّولی ــن نظری ــری، ای ــهید مطه ش

داده اســت؛ پیــش از اســالم چنیــن رویکــردی در جهــان وجــود نداشــته اســت. تــا قــرن هفدهــم 

ــى  ــون کاوش هــاى روان ــى کــه اکن ــه فکــر مى کــرد؛ در حال میــالدى، بشــر در ایــن زمینه هــا هزارگون

تــی َفَطــَر الّنــاَس َعَلیهــا« )همــان، ج 3، 290(. در بیــان  هماهنــگ بــا قــرآن مى گویــد: »ِفْطــَرَة اهلِل الَّ

شــهید مطهــری، مقصــود از فطــرْت دل اســت. فطــرِت دل یعنــى انســان بــه حســب ســاختمان خاص 

روحــى خــود، خواهــان خــدا آفریــده شــده اســت. در انســان، خداجویــى، خداخواهــى و خداپرســتى 

ــت  ــادر در طبیع ــتجوى م ــزه جس ــه غری ــت؛ هم چنان ک ــده اس ــاده ش ــزه نه ــک غری ــورت ی ــه ص ب

1. پــس خداونــد رســوالنش را برانگیخــت و پیامبرانــش را بــه دنبــال هــم بــه ســوی آنــان گســیل داشــت؛ تــا 
ــا  ــد و ب ــان آرن ــه یادش ــد ه ی  او را ب ــای فراموش ش ــد و نعمت ه ــردم بخواهن ــی را از م ــرت اله ــان فط ادای پیم
ارائــه ی دالیــل، بــر آنــان اتمــام حّجــت کننــد و نیروهــای پنهــان عقــول آنــان را برانگیزاننــد و نشــانه های الهــی 
را بــه آنــان بنمایاننــد، از ایــن بلندآســمان کــه بــاالی سرشــان افراشــته و زمیــن کــه گهــواره زیــر پایشــان نهــاده 
ــپارد  ــرگ می س ــت م ــه دس ــان را ب ــه ایش ــی ک ــی دارد و اجل های ــده م ــان را زن ــه آن ــی ک ــا و رزق های و نعمت ه
ــان هجــوم مــی آورد. ــر آن ــال هــم ب ــه دنب ــه پیــری می نشــاند و حوادثــی کــه ب ــان را ب و ناگواری هایــی کــه آن
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کــودک نهــاده شــده اســت. 

ــا در نظــر  دوم آن کــه اگــر انســان داراى یــک سلســله فطریــات باشــد، قطعــًا تربیــت او بایــد ب

گرفتــن همــان فطریــات صــورت گیــرد. اگــر اصــل لغــت »تربیــت« هــم ـ آگاهانــه یــا غیرآگاهانــه 

ــر همیــن اســاس اســت؛ چــون »تربیــت« یعنــى رشــد دادن و پــرورش  ــرده مى شــود، ب ــه کار ب ـ ب

ــر امــروز یــک سلســله  ــه تعبی ــول کــردن یــک سلســله اســتعدادها ـ و ب ــر قب ــى ب دادن و ایــن مبن

ویژگی هــا ـ در انســان اســت  )همــان: 453(. شــهید مطهــری بــه همیــن دلیــل، بــال دیگــر ســعادت 

ــد.  ــوزی می دان ــان ـ علم آم ــن و ایم ــتای دی را ـ در راس

ــی  ــک شــخص زمان ــدارد. ی ــه گسســتی وجــود ن ــی هیچ گون ــت دین ــی و تربی ــان دین ــن ایم بی

ــه تربیــت  ــردی و اجتماعــی خــود داشــته باشــد، ک ــرای زندگــی ف ــی الزم را ب ــد ایمــان دین می توان

دینــی الزم را در ایــن زمینــه ببینــد. بــه همیــن منظــور اســت کــه یکــی از  مهم تریــن عوامــل تعمیــق 

باور هــای دینــی در جامعــه، هم ســو کــردن تعلیــم و تربیــت بــا مفاهیــم دینــی یــا همــان مفاهیــم 

ــا  فطــری انســان اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه »ایمــان در روشــنایى علــم از خرافــات دور مى مانــد. ب

دور افتــادن علــم از ایمــان، ایمــان بــه جمــود و تعصــب کــور و بــا شــدت بــه دور خــود چرخیــدن و 

ــان، ج  2، 37). ــل مى شــود« )هم ــردن تبدی ــى نب ــه جای راه ب

ــت  ــن برداش ــد؟ چنی ــه باش ــد چگون ــت بای ــوع تربی ــن ن ــیر ای ــه مس ــت ک ــر آن اس ــوال دیگ س

می شــود کــه در دیــدگاه شــهید مطهــری، ایــن نــوع تربیــت کــه بایــد بــه ایمان افزایــی منجــر شــود 

ــزوم رعایــت تدریجــی ایمان افزایــی  شــرایط خــود را دارد. اولیــن شــرط مهــم ایــن نــوع تربیــت، ل

اســت. بــه بیــان او، انســان در مســیر ایمــان بایــد ســالمت قلــب داشــته باشــد تــا بتوانــد ایمــان 

حقیقــی را درک کنــد؛ ابتــدای ایــن مســیر نیــز بــا تســلیم در مقابــل فرامیــن خداونــد ـ بــه عنــوان 

ــان  ــد و انس ــی باش ــلیم قلب ــد تس ــلیم بای ــن تس ــع، ای ــود. بالطب ــق می ش ــتی ـ محق ــأ هس سرمنش

بــرای اینکــه بــه ایــن مرحلــه از تســلیم برســد، بایــد دو مرحلــه دیگــر قبلــی تســلیم )تســلیم عقــل 

و تســلیم تــن( را پشــت ســر گذاشــته باشــد. ایــن هــم نیــز بــا گذشــت زمــان حاصــل خواهــد شــد 

ــی برســد )همــان، ج 1، 290(. فقــط دانســتن  ــه ایمــان قلب ــه مرحل ــد ب ــاره انســان نمی توان و به یکب

ــه  ــن و دســتورات او شــویم، راه ســعادت را ب ــه تســلیم فرامی ــد بی آن ک حقیقــت و شــناخت خداون

ــان، ج  26، 495). ــد )هم ــان نمی ده ــان نش انس

نکتــه دیگــر در تحقــق ایــن امــر، نــگاه همه جانبــه بــه مقولــه ایمــان و نداشــتن نــگاه تک بعــدی 

اســت. گفتیــم کــه شــهید مطهــری علــم را در کنــار ایمــان بســیار ســودمند می دانــد و ایمــان بــدون 

ــه ایمــان فراهــم  ــات را ب ــه ورود خراف ــم، زمین ــرا فقــدان عل ــاک می شــمارد؛ زی ــم را بســیار خطرن عل
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ــی او در  ــود. از طرف ــد ب ــوار خواه ــیار دش ــق بس ــن طری ــان از ای ــعادت انس ــیر س ــد و مس می کن

ــه  ــی ک ــات قرآن ــه آی ــا توجــه ب ــد. ب ــان می دان ــل را توأم ــان و عم ــی خــود، ایم برداشــت های قرآن

ــم و  ــان، عل ــث »ایم ــع مثل ــه ســه ضل ــت ک ــوان گف ــد،  می ت ــح می دان ــل صال ــرو عم ــان را در گ ایم

ــل، در  ــن دلی ــه همی ــازد و ب ــق می س ــی را محق ــلیم حقیق ــب تس ــدگاه او، مرات ــح« از دی ــل صال عم

ــه داشــت. ــن ســه مقول ــه ای ــژه ای ب ــگاه وی ــد ن ــان بای ــه، هم زم ــرد و جامع ــی ف مســیر ایمان افزای

عــالوه بــر دو عامــل فــوق، بــه ســه عامــل دیگــر نیــز می تــوان در جهــت هــدف مذکــور توجــه 

ــای  ــی دنی ــث عقب افتادگ ــه باع ــه مقول ــن س ــردن ای ــرا نک ــری، اج ــهید مطه ــر ش ــه تعبی ــرد. ب ک

ــز  ــور منجــی مســیحیان نی ــن ام ــای ای ــا احی ــن اســالم ب ــرون وســطی شــد و دی مســیحیت در ق

گردیــد. اولیــن موضــوع در ایــن مــوارد، شــخصیت دادن بــه ارزش انســانی اســت؛ چنان کــه کلیســا 

ــان  ــه جه ــد ک ــث ش ــت ـ باع ــه اس ــالم گفت ــه اس ــه ک ــان ـ بدان گون ــخصیت از انس ــلب ش ــا س ب

ــا  ــرآن، ب ــوص ق ــالم و به خص ــی اس ــرد؛ ول ــر ب ــه س ــی ب ــی در تاریک ــای طوالن ــیحیت مدت ه مس

احتــرام ویــژه ای کــه بــرای انســان و شــخصیت او قائــل اســت، مســیر ایمان افزایــی وی را همــوار  

ــِر َو  ــرِّ َو اْلَبْح ــی اْلَب ــْم ِف ــا بنــی آَدَم َو َحَمْلناُه ْمن ــْد کرَّ ســاخت. قــرآن کریــم در آیاتــی همچــون »َو َلَق

ــْن َخَلْقنــا َتْفضیــال«1 )اســراء:70( و »َو ِإذا َســَأَلک  ْلناُهــْم َعلــى  کثیــٍر ِممَّ یبــاِت َو َفضَّ َرَزْقناُهــْم ِمــَن الطَّ

ــْم  ُه ــوا بی َلَعلَّ ــی  َو ْلیْؤِمُن ــَتجیُبوا ل ــاِن َفْلیْس اِع ِإذا َدع ــدَّ ــَوَة ال ــُب َدْع ــٌب ُأجی ــی َقری ــی َفِإنِّ ــادی َعنِّ ِعب

ــن امــر اشــاره دارد.  ــه ای ــره:186( ب ــُدون «2 )بق یْرُش

دومیــن موضــوع از ایــن مــوارد، نقــش برجســته »عقــل« و »تفکــر« در تبییــن مفاهیــم اســالمی 

ــی را  ــور دین ــه »ام ــا ک ــن ادع ــا ای ــا ب ــت. کلیس ــه اس ــرد و جامع ــک ف ــی ی ــتای ایمان افزای در راس

ــل،  ــه همیــن هــم دلی ــه می کــرد؛ ب ــه تفکــر و تعقــل را تخطئ ــا عقــل ســنجید«، هرگون ــوان ب نمی ت

ــا  ــود و ب ــل اســت ـ مســدود نم ــان و عم ــزاد ایم ــه هم ــم را ـ ک ــوزی و پیشــرفت عل مســیر علم آم

ایــن کار، باعــث عقب افتادگــی ایمانــی جامعــه مســیحیت نیــز شــد. بــر خــالف جهــان مســیحیت در 

قــرون وســطی، دیــن اســالم بیشــترین دعــوت بــه تفکــر و تعقــل را دارد؛ تــا از ایــن مســیر، انســان 

مفاهیــم دینــی و ایمانــی را بشناســد و مســیر رشــد و تعالــی را طــی کنــد. بــه همیــن دلیــل، ایجــاد 

1. مــا آدمــی زادگان را گرامــى داشــتيم و آن هــا را در خشــكى و دريــا، )بــر مركب هــاى راهــوار( حمــل كرديــم و 
ــم،  ــق كرده اي ــه خل ــى ك ــر بســيارى از موجودات ــا را ب ــم و آن ه ــان روزى دادي ــه آن ــزه ب ــواع روزي هــاى پاكي از ان

برتــرى بخشــيديم. 
ــه  ــده را ب ــاى دعاكنن ــم. دع ــن نزديك ــو:( م ــد، )بگ ــوال كنن ــن س ــاره م ــو درب ــن از ت ــدگان م ــه بن 2. و هنگامی ك
ــا  ــد؛ ت ــه مــن ايمــان بياورن ــد و ب ــم. پــس بايــد دعــوت مــرا بپذيرن ــد، پاســخ مى گوي هنگامی كــه مــرا مى خوان

راه يابنــد )و بــه مقصــد برســند(.
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شــرایط مناســب جهــت بررســی علمــی مفاهیــم دینــی، یکــی از راهکار هایــی اســت کــه می تــوان 

در جهــت تعمیــق ایمــان و باورهــای دینــی در جامعــه بــه آن اهتمــام ویــژه داشــت. 

ــان داشــت آن اســت کــه ارزش  ــوان بی ــا ایــن مطلــب می ت آخریــن موضوعــی کــه در رابطــه ب

نهــادن بــه اعمــال دینــی و انســانی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. مســئله آنچــه تاکنــون بیــان شــد 

ــد زمینه ســاز ســعادت بشــری باشــد و در  ــم و عمــل، می توان ــه همــراه عل ایــن اســت کــه ایمــان ب

ــر  ــد هرچــه بهت ــا افــراد بتوانن یــک جامعــه بایــد زمینه هــای انجــام اعمــال دینــی فراهــم گــردد؛ ت

اعمــال دینــی خــود را انجــام دهنــد. بــه عنــوان مثــال، دیــن اســالم همــواره تــالش در جهــت کســب 

روزی حــالل را هم راســتا بــا جهــاد در راه خــدا  می دانــد؛ بــه همیــن دلیــل، وظیفــه جامعــه اســالمی 

آن اســت کــه زمینه هــای کســب روزی حــالل را بــرای افــراد جامعــه فراهــم کنــد؛ تــا بدین وســیله 

فســاد و فحشــا از جامعــه رخــت بربنــدد.

6. موانع تعمیق باورهای دینی در جامعه

ــر انســان در  ــه اگ ــن اســت ک ــج می شــود، ای ــودن ایمــان منت ــه از فطــری ب یکــی از مــواردی ک

مســیر زندگــی خــود بــه موانعــی برخــورد نکنــد، مســیر ایمان افزایــی او همــوار خواهــد بــود و ایــن 

ــی آنچــه باعــث  ــت. ول ــان دســت خواهــد یاف ــب ایم ــه مرات ــد و ب ــی می پیمای ــه خوب مســیر را ب

شــده اســت انســان ایــن مســیر را درســت طــی نکنــد و بعضــًا ایمان گریــزی داشــته باشــد، موانــع 

موجــود در ایــن راه اســت. بــه همیــن دلیــل، شــهید مطهــری بیشــتر از آن کــه بــه عوامــل تعمیــق 

ــه و ســعی در تبییــن آن هــا  ــع آن پرداخت ــه موان ــی اشــاره داشــته باشــد، ب ایمــان و باور هــای دین

داشــته اســت؛ تــا انســان و جامعــه بــا آگاهــی از ایــن موانــع، بتواننــد مســیر تعالــی و رشــد خــود 

ــد عامــل مهــم از موانــع تعمیــق  ــات و کتاب هــای شــهید مطهــری، چن ــد. از مجمــوع بیان را بپیماین

ــر تبییــن می شــود: ــه شــرح زی ایمــان ب

6ـ1. علم زدگی

ــم« اســت.  ــد، »عل ــاز بدانن ــن بی نی ــه باعــث می شــود انســان ها خــود را از دی ــی ک ــن عامل اولی

همان طــور کــه بیــان شــد، علــم و ایمــان دو مقوله انــد کــه هــر کــدام بــدون وجــود دیگــری، انســان 

را بــه ســعادت نمی رســانند. بــا توجــه بــه شــرایط تحقــق ایمــان در جامعــه دینــی، توجــه توأمــان 

ــه شــود و  ــه نهادین ــان در انســان و جامع ــه باعــث می شــود ایم ــل اســت ک ــن و عم ــم، دی ــه عل ب

ــت  ــر، باعــث آف ــورد دیگ ــه دو م ــدون توجــه ب ــه ب ــن ســه مقول ــک از ای ــه هــر ی توجــه بیشــتر ب

خواهــد بــود و عمــاًل انســان را از مســیر خــود منحــرف خواهــد کــرد.



114

سال اول

شماره چهارم

پیاپی:٤

تابستان ١٤٠٠

شــهید مطهــری در مبحــث »سیانتیســم« )اصالــت علــم( در این بــاره می نویســد: »خطــاى بشــر 

بــه دســت فرانســیس بیکــن و بعــد اتبــاع او انجــام شــد؛ آن روزى کــه گفتنــد: علــم همــه چیــز بشــر 

اســت )سیانتیســم یــا اصالــت علــم(؛ حــل تمــام مشــکالت را از علــم بایــد بخواهیــم. مگــر بشــر چنــد 

تــا دشــمن دارد؟ جهــل اســت، بیمــارى اســت، فقــر اســت، دلهــره و اضطــراب اســت، ظلــم اســت، 

ــش و  ــم و دان ــه بشــر عل ــى اســت. ب ــل و نادان ــاى بشــر جه ــام بدبختى ه ــادر تم آز اســت و ... م

آگاهــى بــده، اّم االمــراض را از بیــن بــرده اى. جهالــت کــه رفــت، تمــام این هــا از بیــن رفتــه اســت. 

یک دفعــه چنیــن مســیرى بــراى بشــر بــه وجــود آمــد« )مطهــری،1377، ج  22، 462).

اینکــه علــم بیشــتر جهــل انســان را از بیــن بــرده، حــرف کامــاًل درســتی اســت و اینکــه توانســته 

ــم در  ــی عل ــت و توانای ــق اس ــورد تصدی ــاًل م ــد، کام ــکین ده ــری را تس ــیاری از آالم بش ــت بس اس

پاســخ گویی بــه معضــالت و مشــکالت جامعــه بشــری در خــور توجــه اســت؛ ولــی مشــکل اساســی 

ــا  ــد، نه تنه ــان باش ــتوانه ایم ــدون پش ــر ب ــت و اگ ــر اس ــت بش ــوق دس ــْم مخل ــه عل ــت ک ــن اس ای

ســودمند نخواهــد بــود، بلکــه بســیار مهلــک و خطرنــاک اســت؛ به خصــوص آن کــه علــم در مــواردی 

ــری  ــه آن دامــن زده اســت. شــهید مطه ــوده، بلکــه ب ــذار نب ــا تأثیرگ ــم نه تنه همچــون کاهــش ظل

ــه  ــی دارد ک ــان م ــد و بی ــام می ده ــی انج ــودمندی آن قیاس های ــم و س ــرات عل ــا مض ــه ب در رابط

مضــرات علــم بــرای بشــر و جامعــه انســانی توســط افــراد جاه طلــب و مســتکبر، کمتــر از ســودمندی 

آن نبــوده اســت. او در ایــن قیــاس، بــه مــوارد مهمــی همچــون ســاخت بمــب اتــم و اســتفاده از آن 

در کشــتار مــردم اشــاره دارد. 

ــه:  ــد ک ــح می ده ــن توضی ــد و چنی ــل می کن ــس عم ــه عک ــان ب ــه ایم ــری در زمین ــهید مطه ش

ــا در  ــد ت ــک می کن ــوم کم ــه مظل ــان ب ــم. ایم ــم ظال ــت و ه ــوم اس ــده مظل ــم یاری کنن ــان ه ایم

مقابــل تعــدی و ظلــم ظالــم ایســتادگی و حتــی در ایــن مســیر جــان خــود را هــم فــدا کنــد؛ زیــرا 

در آییــن ایمانــی، تــن دادن بــه ظلــم و بردگــی اصــاًل قابــل قبــول نیســت و دفــاع در برابــر ظالــم، 

امــری مقــدس اســت. از طرفــی، ایمــان باعــث می شــود، افــرادی کــه توانایــی ظلــم کــردن دارنــد، 

ــن عمــل  ــه ای ــد، دســت ب ــردود می دانن ــح و م ــی خــود آن را قبی ــه در آییــن ایمان ــل این ک ــه دلی ب

نزننــد و بــه دیگــران هــم ظلــم نکننــد )مطهــری، 1395، 64).

6ـ2. فلسفه های انسانی و مکتب های اجتماعی

دومیــن عامــل عمــق نیافتــن ایمــان و باورهــای دینــی در انســان و جوامــع انســانی، فلســفه های 

ــر« و  ــوق بش ــون »حق ــانی همچ ــفه های انس ــری، فلس ــهید مطه ــان ش ــه بی ــت. ب ــانی اس انس

ــی  ــا ایمان افزای ــه ب ــل مهمــی در مواجه مکتب هــای خودســاخته بشــری همچــون مارکسیســم عام
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جامعــه اســت )همــان، 72-71).

ــا  ــوق بشــر اســت و ب ــرد: اول آن کــه همــه مخل ــد ک ــوان نق ــن فلســفه ها را از دو منظــر می ت ای

ــی اســت؛  ــت بزرگ ــن خــود آف ــزی شــده و ای ــل بشــر برنامه ری ــص و روبه تکام ــم ناق ــه عل توجــه ب

ــا دســتاورد هایی  ــر ب ــی دیگ ــوده و زمان ــم ب ــورد تأییــد عل ــی م ــی زمان ــوارد فراوان ــه م شــاهد آن ک

ــای  ــد پایه ه ــفه ها نمی توان ــا و فلس ــن برنامه ه ــل، ای ــن دلی ــه همی ــت. ب ــده اس ــوخ ش ــو منس ن

ــن فلســفه ها  ــه ای ــوی و اخــروی انســان باشــد. دوم آن ک ــی دنی ــزی زندگ ــرای برنامه ری ــی ب محکم

ــرای  ــد و ب ــی ظرفیت هــا و خواســته های انســان را شناســایی کن ــوز نتوانســته تمام ــب، هن و مکات

ــب، بســیار زود  ــن مکات ــث شــده اســت ای ــر باع ــن ام ــه داشــته باشــد. همی ــا برنام ــی آن ه تمام

منقضــی شــود. بــه همیــن دلیــل همــواره تأکیــد می شــود کــه در کنــار علــم بایــد ایمــان نیــز مــد 

ــد  ــب خداون ــه از جان ــه وحــی و دســتورات آن هم ــان متصــل ب ــرا منشــأ ایم ــرد؛ زی ــرار گی ــر ق نظ

متعــال اســت؛ همــو کــه خالــق کل عالــم هســتی اســت بــه نیاز هــای انســان و جامعــه و احاطــه 

ــد، مفهــوم ایــن دســتورات و  ــم بشــر بیشــتر رشــد می کن ــه همیــن دلیــل، هرچــه عل کامــل دارد. ب

ــود. ــن تر می ش ــان روش ــرای انس ــی ب ــل زندگ مراح

6ـ3. روشنفکران دینی

از نظــر شــهید مطهــری، ســومین دلیــل عمــق نیافتــن ایمــان و باور هــای دینــی در یــک جامعــه، 

روشــنفکران دینــی هســتند و اولیــن موضــوع چالش برانگیــز در ایــن زمینــه، نبــود تعریــف دقیقــی از 

ایــن واژه و بــه تبــع آن تطبیــق نادرســت آن بــر افــراد اســت. شــهید مطهــری در تعبیــر از روشــنفکری 

ــده،  ــتعمارزده و عقب مان ــات اس ــد: »در اجتماع ــه می نویس ــنفکران در جامع ــش روش ــن نق و تعیی

عادتــًا روشــنفکران هســتند کــه مى خواهنــد یــا مى کوشــند کــه ایــن شــعور و وجــدان جمعــى را در 

مــردم وطــن خــود بیــدار کننــد. از آنجــا کــه زبــان و ســنن و فرهنــگ ملــى در ذهــن ایــن روشــنفکران 

ــا و  ــا و بدبختى ه ــت از گرفتاری ه ــه اى اس ــه آمیخت ــت ک ــى مل ــت فعل ــا واقعی ــت ب ــرادف اس م

عقب ماندگى هــا و محرومیت هــا، روشــنفکر از تبلیــغ روى ایــن ســنت ســرباز مى زنــد و بــه 

ســوى الگوهــاى دنیــاى پیشــرفته و حاکــم رو مــى آورد و مى کوشــد آن الگوهــا را بــراى ملــت خــود 

سرمشــِق تشــکیل و تکویــن شــعور ملــى قــرار دهــد« )همــان، ج  14، 34).

ــه بحــث روشــنفکر  ــی در آنجــا ک ــول دارد؛ ول ــف از »روشــنفکر« را قب ــن تعری ــری ای شــهید مطه

ــی  ــرد: »روشــنفکر دین ــه موضــع می گی ــد و این گون ــن واژه را برنمی تاب ــد، ای ــان می آی ــه می ــی ب دین

بــه چــه معناســت؟ آیــا منظــور فیلســوف دینــی اســت؟ منظــور عالــم دینــی اســت؟ هــر شــخصی 

کــه قــرار باشــد بــه عنــوان روشــنفکر دینــی تلقــی گــردد، بایــد ابتــدا بــه مقولــه دیــن و احــکام دیــن 
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تســلط کامــل و جامــع داشــته باشــد؛ تــا از ایــن طریــق بتوانــد مســائل جامعــه را بــا احــکام اســالمی 

تبییــن کنــد و ایــن امــر مســتلزم آن اســت کــه دورانــی از عمــر خــود را صــرف تحصیــل و تحقیــق 

در ایــن زمینــه کــرده باشــد. ولــی آنچــه کــه امــروزه در جامعــه بــه عنــوان روشــنفکر دینــی از آن هــا 

صحبــت بــه میــان مــی رود، دارای ایــن خصیصــه نیســتند و همیــن امــر باعــث می شــود کــه دربــاره 

مفاهیــم و مســائلی کــه نظــر می دهنــد، بیشــتر برگرفتــه از اندیشــه های تحصیلــی خــود و جوامــع 

ــث  ــوع باع ــن موض ــند و همی ــد باش ــی دارن ــم دین ــه از مفاهی ــی ک ــای  اندک ــا آگاهی ه ــدرن، ب م

می شــود کــه دســتورالعمل ها و راهکار هایــی کــه ارائــه می کننــد، انطبــاق کامــل بــا مفاهیــم دینــی 

ــه  ــرش جامع ــورد پذی ــائل روز دارد، م ــوم روز و مس ــا عل ــویی ب ــون هم س ــی چ ــد؛ ول ــته باش نداش

قــرار می گیــرد و همیــن امــر باعــث می شــود مــردم و جامعــه از ایمــان مذهبــی اصلــی دور بماننــد. 

باور هــای دینــی حتــی اگــر مــورد شــناخت افــراد و جامعــه و پذیــرش آن هــا هــم قــرار بگیــرد، ولــی 

منتــج بــه عمــل صالــح نشــود، هیــچ گاه آن فــرد و جامعــه ســعادت مند نخواهــد بــود«. او در ایــن 

زمینــه، مثــال »شــیطان« را بیــان می کنــد. شــیطان شــناخت کاملــی از خداونــد و احــکام او داشــت، 

ولــی حاضــر بــه اطاعــت از او نشــد و بــه همیــن دلیــل رانــده شــد. شــهید مطهــری از ایــن مثــال 

چنیــن نتیجــه می گیــرد کــه شــناخت و ایمــان به تنهایــی، نه تنهــا باعــث ســعادت انســان و جامعــه 

ــی اگــر همــراه  نمی شــود، بلکــه می توانــد زمینه هــای ســقوط و انحطــاط ایشــان را فراهــم آورد؛ ول

بــا ایمــان و آموزه هــای دینــی، عمــل بــه آن نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد، ســعادت فــرد و جامعــه 

حتمــی خواهــد بــود. او بــه همیــن دلیــل، در کنــار عوامــل عمــق نیافتــن ایمــان در فــرد و جامعــه، 

ــوق  ــوارد ف ــار م ــه در کن ــد، ک ــان می کن ــل بی ــز انســان از عم ــم را در خصــوص گری ــت مه ــار عل چه

ــرد )همــان، 80). ــام ب ــوان از آن هــا ن می ت

6ـ3ـ1. ارجاء

»ارجــاء« یــک بحــث کالمــی اســت و در قــرن دوم هجــری، در مقابــل تفکــر افراطــی خــوارج کــه 

تــارک عمــل را هــم کافــر می دانســتند، پدیــد آمــد. ایــن عقیــده پــس از ایــن زمــان هــم گســترش 

ــروه  ــن گ ــوند. ای ــناخته می ش ــه« ش ــام »مرجئ ــه ن ــه ب ــت آورد، ک ــه دس ــز ب ــی نی ــت و پیروان یاف

ــوط  ــط مرب ــان فق ــه ایم ــدند ک ــد ش ــه، معتق ــش گرفت ــط در پی ــوارج، راه تفری ــراط خ ــل اف در مقاب

ــاه نیســت و اعمــال هیــچ تأثیــری در ایمــان افــراد نــدارد  بــه دل اســت؛ تــرک اعمــال موجــب گن

)شهرســتانی، 1404، ج 1، 162؛ مجلســی، 1404، ج 65، 297؛ همــان، ج 27، 70(. حکمرانــان دنیاپرســت 

ــه  ــا ک ــا آنج ــد؛ ت ــج کردن ــت و آن را تروی ــری حمای ــب فک ــن مکت ــیار از ای ــهوت ران بس ــردم ش و م

گســترش ایــن عقیــده موجــب شــد دینــی بــودن یــک جامعــه، تنهــا در حــّد یــک ادعــای زبانــی 
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ــا ارائــه  ــود کــه ب ــد. دلیــل حمایــت شــماری از خلفــای اســالمی از ایــن طــرز فکــر آن ب باقــی بمان

ــان  ــم و ســتمی را مرتکــب شــوند و همچن ــوع ظل ــه ن ــن، می توانســتند هم ــن تفســیری از دی چنی

هــم بــه عنــوان »خلیفــه« اســالم از حمایــت علمــا و مســلمانان برخــوردار باشــند )مطهــری، 1395، 

83(. اولیــن حرکــت منســجم گریــز از عمــل در جهــان اســالم، همیــن تفکــر تفریطــی بــود. امــروزه در 

ــه چشــم می خــورد. ــی ب ــن تفکرات ــر چنی جوامــع اســالمی کمت

6ـ3ـ2. جبر گرایی

جبر گرایــی نیــز از  اندیشــه هایی اســت کــه در اواخــر قــرن اول و اوایــل قــرن دوم هجــری پدیــد 

ــی  ــر اتفاق ــه، ه ــن اندیش ــر ای ــا ب ــت. بن ــرار گرف ــه ق ــکام بنی امی ــت ح ــورد حمای ــیار م ــد و بس آم

کــه در ایــن جهــان رقــم می خــورد، خواســت و مشــیت الهــی اســت و در مقابــل ایــن خواســت و 

مشــیت، انســان بــه جــز تســلیم و رضــا نبایــد کاری انجــام دهــد )ســبحانی، 1428، 209(. در ایــن 

اندیشــه، انســان تســلیم قضــا و قــدر الهــی اســت و از خــود هیچ گونــه اختیــاری نــدارد. هــر چنــد 

ــات  ــد، صدم ــوخ ش ــر منس ــه های دیگ ــا اندیش ــج ب ــاورد و به تدری ــدان دوام نی ــه چن ــن اندیش ای

ــری، 1395، 83).  ــرد )مطه ــالم ک ــان اس ــه جه ــری را متوج جبران ناپذی

ارجــاء و جبر گرایــی، بیشــتر در میــان اهــل تســنن و در دوران تاریخــی دور رواج داشــت و امــروزه 

ــا  ــه هایی ب ــز  اندیش ــیعه نی ــع ش ــان جوام ــی در می ــود؛ ول ــده می ش ــر دی ــالمی کمت ــع اس در جوام

ســابقه ای بعضــًا طوالنــی وجــود دارد، کــه همچنــان نیــز گریبــان شــیعه را گرفتــه و مانعــی بزرگــی در 

راســتای عمــل بــه احــکام و مفاهیــم اســالمی اســت. در ادامــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود:

6ـ3ـ3. تقّیه

ــت  ــده اس ــا ش ــادات معن ــده و اعتق ــتن عقی ــان داش ــای پنه ــه معن ــالح، ب ــه« در اصط »تقّی

)ابن منظــور، بی تــا، ذیــل ریشــه و ق ی(. ایــن اندیشــه در تاریــخ اســالم، به خصــوص در قــرن دوم 

هجــری و بــا رواج  اندیشــه های کالمــی پدیــد آمــد. در ایــن دوران، حکومــت جــور عباســی شــیعیان 

را بــه شــدت ســرکوب می کــرد و بنــا بــه دســتور برخــی از آیــات قــرآن1، امامــان شــیعه بــا در پیــش 

گرفتــن تقّیــه، ســعی کردنــد جامعــه شــیعه را هدایــت کننــد.

ایــن دســتور خداونــد کــه در مــوارد خاصــی بایــد اجــرا شــود، بعضــًا باعــث شــد تــا افــرادی بــا 

تمســک بــه آن، خــود را در مــورد موضوعــات شــخصی و اجتماعــی بی توجــه نشــان دهنــد و حتــی 

از بســیاری از فرامیــن الهــی ـ به خصــوص امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ـ غفلــت شــود )مطهــری، 

.(162-161 ،1395

1. از جمله آل عمران:28، سوره نحل:106 و غافر:28.



118

سال اول

شماره چهارم

پیاپی:٤

تابستان ١٤٠٠

6ـ3ـ4. محبت اولیاء اهَّلل

در میــان احادیــث شــیعه، بــر محبــت اهــل بیــت؟ع؟و به خصــوص محبــت حضــرت علی؟ع؟تأکیــد 

زیــادی شــده اســت؛ بــه گونــه ای کــه برخــی دانشــمندان، اعمــال دینــی را بــدون اعتقــاد بــه امامــت 

ــد. از همیــن منظــر، در طــول تاریــخ، بســیاری از  ایشــان و حــب اهــل بیت؟ع؟فاقــد ارزش می دانن

شــیعیان بــه حــّب اهــل بیــت؟ع؟را بســیار توجــه کردنــد؛ تــا آنجــا کــه اســاس ارزش اعمــال انســان 

را بــدان منتســب نمودنــد. پیرامــون ایــن ارزش نیــز بعضــًا انحرافاتــی پدیــد آمــده اســت؛ از جملــه 

ــه  ــی زمین ــی؟ع؟ به تنهای ــرت عل ــژه حض ــت؟ع؟و به وی ــل بی ــّب اه ــدند، ح ــد ش ــی معتق ــه برخ اینک

ــن  ــد. چنی ــرار می ده ــعاع ق ــت الش ــان را تح ــال انس ــد و اعم ــم می کن ــان را فراه ــعادت انس س

ــی را فراهــم مــی آورد و یکــی  ــز از اعمــال دین ــاء اهلل، خــود زمینه ســاز گری ــت اولی برداشــتی از محب

ــان(. ــه می شــود )هم ــی در جامع ــای دین ــان و باور ه ــق ایم ــع تعمی ــر از موان دیگ

نتیجه گیری

در قــرون جدیــد و همــگام بــا پیشــرفت علــوم، نگاه هــای جدیــدی بــه مقولــه دیــن و باورهــای 

دینــی در جهــان ایجــاد شــد و اندیشــمندان مختلفــی ســعی کردنــد بــا اســتفاده از تجــارب بشــری 

ــه  ــد. جوامــع مختلــف ب و همچنیــن دســتاوردهای علمــی، دیــن و باورهــای دینــی را تبییــن نماین

ــه ای  ــکیل جامع ــروزه تش ــه ام ــه ای ک ــد؛ به گون ــی گردی ــیب های گوناگون ــار آس ــل، دچ ــن دلی همی

تمامــًا دینــی تقریبــًا غیرممکــن اســت. در ایــن میــان، اندیشــمندانی بوده انــد کــه بــا مطالعــه آثــار 

ــی دســت یابی  ــی، ســعی در تبییــن چگونگ ــی وحیان ــا اســتفاده از مبان ــه و ب ــن زمین موجــود در ای

بــه ایــن مهــم داشــته اند. در ایــران معاصــر نیــز، رویکردهــای مختلفــی بــه دیــن و باورهــای دینــی 

ــه  ــری را یگان ــهید مطه ــرد ش ــوان رویک ــاید بت ــا، ش ــن رویکرده ــن ای ــت. از بی ــته اس ــود داش وج

دانســت؛ زیــرا او عــالوه بــر توجــه بــه بیــان مفاهیــم دینــی ـ قرآنــی، درصــدد پاســخ بــه شــبهات 

دیگــر نظریه پــردازان نیــز برآمــد. حاصــل ایــن پژوهــش بیــان می کنــد کــه اواًل، باورهــای دینــی نیــاز 

بــه آمــوزش دارد و شــرایط آمــوزش نیــز بــر پایــه همیــن آموزه هــا مشــخص می شــود. همچنیــن، 

در کنــار آمــوزش ایــن مفاهیــم ـ کــه بــر اســاس فطــرت بشــری بــرای انســان بیــان می شــود ـ بایــد 

ــت  ــه و محب ــون تقّی ــی همچ ــه مقوله های ــی ب ــه افراط ــی، توج ــون علم زدگ ــود همچ ــع موج موان

اولیــاء خــدا و همچنیــن تفکراتــی همچــون ارجــاء و روشــن فکری دینــی را برطــرف کــرد؛ تــا بتــوان 

بــه جامعــه دینــی مطلــوب دســت یافــت.
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