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چکیده
ـی برگرفتــه از کتابهــای آســمانی ،همــواره میتوانــد الگــوی مناســبی
ایمــان و باورهــای دینـ ِ
بــرای ســعادتمندی بشــر در طــول تاریــخ باشــد؛ چنانکــه تاریــخ نشــان دادهاســت کــه هــرگاه
ســطح ایمــان و باورهــای دینــی مــردم یــک جامعــه افزایــش یافتــه ،اصالحــات اجتماعــی و
بحرانهــا بهتــر مدیریــت شــده و آرامــش در جامعــه گســترش یافتــه اســت و هــرگاه ایــن ســطح
در جامعــه کاهــش یافتــه ،معضــات اجتماعــی و بــه تبــع آن آســیبهای اجتماعــی افزایــش یافتــه
اســت .بــه همیــن دلیــل ،در تاریــخ معاصــر بهخصــوص در دهــه  20تــا  50هجــری شمســی ،هــر
یــک از جریانهــای مختلــف علمــی ـ سیاســی ،ســعی در ارائــه تعریفــی از دیــن و فرهنــگ دیـنداری
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 اســامی
را بیــان نمایــد؛ تــا از یــک ســو ســدی در برابــر افــکار معانــد ایجــاد کنــد و از ســوی دیگــر ،جوینــدگان
حقیقــی معــارف اســامی را بــا ارائــه مطالبــی ارزشــمند بهرهمنــد ســازد .در ایــن مقالــه بــا اســتفاده
از روش توصیفــی ـ کتابخانــهای ،عوامــل و موانــع تعمیــق ایمــان و باورهــای دینــی در فرهنــگ
عمومــی جامعــه را از دیــدگاه شــهید مطهــری و بــا تکیــه بــر آیــات قــرآن کریــم تبییــن میکنیــم.
برخــی از ایــن عوامــل و موانــع عبــارت اســت از :لــزوم جهانبینــی توحیــدی و آمــوزش بــر مبنــای
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در طــول تاریــخ« ،ایمــان» و «باورهــای دینــی» در هــر جامعــهای ،محرکهــای اصلــی آن
جامعــه بــرای رشــد و تعالــی ،یــا زوال و انحطــاط بــوده اســت .تاریــخ نشــان داده اســت ،تــا زمانــی
کــه ایمــان و باورهــای دینــی مــردم یــک جامعــه بــر اصــول اساســی بنــا شــود و انحرافــی در آن بــه
وجــود نیایــد ،آن جامعــه مســیر رشــد و پویایــی را طــی میکنــد؛ ولــی زمانــی کــه باورهــای دینــی
مــردم از اصــول خــود منحــرف شــود ،بعضــاً ضــرر و زیانهــای جبرانناپذیــری را بــه همــراه خواهــد
داشــت و جامعــه رو بــه زوال و انحطــاط خواهــد رفــت .حکمرانــان و سیاسـتمدران نیــز در برخــی
از مــوارد ،بــا اســتفاده ابــزاری از باورهــای دینــی مــردم جامعــه ،ســعی در دســتیابی بــه اهــداف خــود
داشــتهاند؛ کــه در ایــن بیــن ،قتــل و غارتهــا و کشــتارهای زیــادی بــه بهانههــای دینــی صــورت
گرفتــه اســت .بزرگتریــن مصــداق ایــن ســخن ،جنگهــای چندصدســاله صلیبــی اســت ،کــه در آن

عهعماج یمومع گنهرف رد ینید یاهرواب قیمعت عناوم و لماوعع

 .1مقدمه

ن در ســال  1095میــادی ،از ملتهــاى مختلــف اروپــا ماننــد ملــل
عیســویان «بــه فتــواى پــاپ اوربیـ 
فرانســوى و آلمانــى و ایتالیائــى گــروه کثیــرى را تشــکیل داده و بــه نــام امــت عیســى بــه ســوى
مشــرق بــه راه افتادنــد( ».مشــکور)74 ،1350 ،
حــال میتــوان گفــت کــه اگــر ایمــان و باورهــای دینــی مــردم یــک جامعــه بــر اصــول اساســی
پایهگــذاری شــده باشــد ،جامعــه مســیر رشــد و تعالــی را بــه ســرعت طــی خواهد کــرد و دســتاوردهای
مختلفــی را بــه دســت خواهــد آورد؛ چنانکــه در ایــران معاصــر ،رهبــران دینــی توانســتند بــا تعمیــق
«باورهــای دینــی» مــردم ،فعالیتهــای سیاســی ـ اجتماعــی مهمــی را رقــم بزننــد ،کــه نمونههــای
آن را در انقــاب مشــروطه ،مبــارزه بــا «کشــف حجــاب» رضاخانــی ،ملــی شــدن صنعــت نفــت ،انقالب
اســامی و دفــاع مقــدس در هشــت ســال جنــگ تحمیلــی میتــوان دیــد.
بــه نظــر میرســد کــه تاکنــون در ایــن زمینــه و بــا موضــوع ایــن مقالــه ،پژوهشــی صــورت
نگرفتــه اســت؛ بــه جــز مقالــهای از محمــد محمدرضائــی بــا عنــوان «نگاهــی بــه دینپژوهــی»،
کــه در شــماره  39مجلــه قبســات در ســال  1382بــه چــاپ رســیده اســت .نویســنده در ایــن مقالــه،
رویکردهــای مختلــف بــه مقولــه دیــن را بررســی کــرده اســت .همچنیــن مجیــد محمــدی در کتــاب
دینپژوهــی معاصــر ـ کــه در ســال  1384توســط انتشــارات قطــره چــاپ شــده ـ بــه همیــن مــوارد
اشــاره کــرده ،امــا بــه مقولــه عوامــل و موانــع نپرداختــه اســت .بــه همیــن دلیــل ،طرحــی پژوهشــی
بــا عنــوان «عوامــل و موانــع تعمیــق ایمــان و باورهــای دینــی از منظــر اندیشــمندان معاصــر»
توســط نگارنــده بــه ســفارش دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان انجــام پذیرفــت و مقالــه حاضــر نیــز
مســتخرج از ایــن طــرح اســت.
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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

 .2هدف و ضرورت تحقیق
ایمــان و باورهــای دینــی مــردم نقشــی دوســویه در یــک جامعــه دارد .چنانکــه ایــن باورهــا بــر
اصــول اساســی دینــی اســتوار و ایمــان جامعــه نســبت بــه آن اصــول در حــد اعــای خــود باشــد ،آن
جامعــه نهتنهــا از بیشــتر آســیبهای درونــی در امــان اســت ،بلکــه چنــان پویایــی دارد کــه بتوانــد
هجمههــای خارجــی را نیــز دفــع کــرده ،بــر آنهــا چیــره شــود؛ ولــی اگــر ایمــان مــردم نســبت بــه
باورهــای دینــی خــود کــم شــود ،آن جامعــه نهتنهــا از درون رو بــه انحطــاط مــیرود ،بلکــه بــا
کوچکتریــن هجمــه خارجــی نابــود خواهــد شــد .بــه همیــن دلیــل ،بیشــتر علمــا واندیشــمندان
اســامی همــواره تــاش کردهانــد ،بــا خطابههــا و تألیفــات خــود ،اعتقــادات دینــی مــردم را بــر
اصــول اساســی اســامی حفــظ نماینــد؛ تــا بتواننــد جامعــه را در برابــر هجمههــای مختلــف مصــون
نــگاه دارنــد .برجســتهکــردن نــگاه ،رویکــرد و شــیوه پرداختــن آنهــا بــه ایمــان و باورهــای دینــی،
میتوانــد مســیری روشــن و زمینــهای گســترده بــرای نظریهپــردازی در حــوزه ایمــان و موانــع
تعمیــق باورهــای دینــی فراهــم کنــد و از ســوی دیگــر ،موجــب موجآفرینــی و ایجــاد فرهنــگ دینــی
ـ اســامی در بیــن نخبــگان و اســاتید حــوزه شــود.

 .3مبانی نظری تحقیق
تــاش بــرای تعریــف دیــن و تبییــن ماهیــت آن ،بــه طــوری کــه بتــوان عرصــه و حیطــه آن را
ـل
از دیگــر بخشهــای حیــات اجتماعــی متمایــز کــرد ،اساســاً رویکــردی غربــی اســت .ایــن تمایـ ْ
زمانــی در غــرب قــوت گرفــت کــه میــان «دیــن» از یــک ســو و «علــم» و «سیاســت» از ســوی دیگــر،
اختالفــات نظــری و علمــی پدیــد آمــد .از قــرن نهــم میــادی بدینســو ،منازعــات میــان «اربابــان
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
اصحــاب فکــر و اربابــان قــدرت بــه طــور جــدی زیــر ســوال رود .از ایــن دوره بــه بعــد ،در همــه
تعاریــف ارائهشــده از «دیــن» ،تــاش شــد تــا بــه دور از جنبــه «الهیاتــی ـ کالمــی» دیــن ،بــر
تبیینهــای «فلســفی ـ اجتماعــی» آن تأکیــد شــود .اوج رواج چنیــن رویکــردی نســبت بــه دیــن،
ل اندیشــمندان عصــر
رنســانس و عصــر روشــنگری اســت .انگیزههــای نهفتــه در پــس تــاش و تمایـ 
روشــنگری بــرای بازنگــری در دیــن و باورهــای دینــی ،از جریــان عمومــی عقلگرایــی جدیــد نشــأت
میگرفــت (شــجاعی زنــد.)121 ،1388 ،
اندیشــمندان مغربزمیــن تعاریــف گوناگونــی از دیــن ارائــه کردهانــد .در ایــن تعاریــف ،آنهــا
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هجدهــم میــادی ،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 رشــتههایی همچــون جامعهشناســی ،روانشناســی و
ـی آن ،زمینههــای اجتماعــی ،اقتصــادی،
مردمشناســی ،عاملــی دیگــر وارد تعریــف دیــن شــد و طـ ّ
تاریخــی و فرهنگــی دیــن نیــز مــورد توجــه قــرار گرفــت .جامعهشناســان و مردمشناســان معتقدنــد
کــه دیــن هرگــز مجموعــه انتزاعــی ازاندیشــهها ،ارزشهــا یــا تجربههــای جــدا از حــوزه فراگیــر
فرهنگــی نیســت .ایشــان برآننــد کــه بســیاری از اعتقــادات ،آداب و رســوم را میتــوان فقــط در قالــب
دیــن و باورهــای دینــی درک و تفســیر کــرد .بــر اســاس همیــن بینــش ،تعاریــفاندیشــمندان غربــی
از دیــن و باورهــای دینــی بــا رویکردهــای متفاوتــی تبییــن شــد و هــر کــدام وابســته بــه شــرایط
زمانــی و مکانــی ،مــورد توجــه قــرار گرفــت .مه ـمتریــن ایــن رویکردهــا بــه شــرح زیــر اســت:
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غالبــاً بــه ســاحتی از دیــن توجــه و از بقیــه ابعــاد آن غفلــت نمودهانــد؛ تــا آنکــه در اواخــر قــرن

3ـ .1رویکرد مردمشناختی به دین و باورهای دینی
مردمشناســی دیــن یکــی از شــاخههای مهــم علــم انسانشناســی اســت .از همــان آغــاز
شــکلگیری ایــن علــم ،باورهــا و آداب و مناســک دینــی مــردم بومــی ،یکــی ازمهمتریــن وجــوه
فرهنگهــای بیگانــه بــرای محققــان بــود؛ تــا آنجــا کــه میتــوان گفــت ،اولیــن آثــار دینپژوهــی
مربــوط بــه «مردمشناســان » اســت (شــجاعی زنــد .)122 ،1388 ،در دوران روشــنگری ،یکــی از
مهمتریــن مســئلههای ذهنیــت اروپایــی در مواجهــه و فهــم دیگــری ،مســئله «مذهــب» بــود و
مســئله بعضــی از جریانهــای مهــم دراندیشــه اروپایــی قــرن هجدهــم ـ کــه بــه تنــوع فرهنگهــا
و ســیر مترقــی فرهنــگ و دیــن میپرداخــت ـ حاصــل ایــن نــوع دیــدگاه شــد .انسانشناســی
کالســیک ـ بــه دلیــل خصیصــه ذاتــیاش در خودانتقــادی و خودبازتابندگــی ـ در جریانــی مــداوم
ســعی داشــته بتوانــد« ،دیگری»هــا را از چشــم خودشــان بفهمــد و بــرای «خودی»هــای اروپایــی
ترجمــه کنــد .اندیشــمندان در ایــن نــوع رویکــرد تــاش دارنــد کــه از مطالعــه آداب ،رســوم ،عقایــد،
اخــاق و ...در یــک جامعــه ،بــه فرضیههایــی در بــاب دیــن دســت یابنــد.

3ـ .2رویکرد طبیعتگرایانه به دین و باورهای دینی
بــا پیشــرفت علــوم در قــرن نوزدهــم و بیســتم میــادی ،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 طبیعتگــرا بــه نتایــج ایــن نــوع نگــرش بیشــتر اســتناد میکردنــد ،تــا اینکــه
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بــرای دیــن از مفاهیــم فراطبیعــی اســتفاده برنــد و در صــدد بودنــد تــا بــا اســتفاده از روشهــای
تجربــی ،مســائل دینــی و فراطبیعــی را تبییــن کننــد (کــواری.)194 ،1375 ،
انقــاب علمــی در قــرن هجدهــم میــادی ،در قــرن نوزدهــم و بیســتم شــتاب بیشــتری بــه خــود
گرفــت؛ بهگون ـهای کــه دانشــمندان در ایــن دو قــرن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه علــوم طبیعــی و
تجربــی بایــد نقــش مهمتــری در زندگــی انســان ایفــا کنــد و حتــی نســبت بــه علــوم انســانی نقــش
محور یتــری داشــته باشــد .در همیــن دوران اســت کــه پوزیتیوســم (اثباتگرایــی) نقــش بــارزی
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 میآیــد ،قابــل قبولتــر اســت.
پوزیتیویســم در معنــای فلســفیاش ،بــه نظریــه معرفــت فرانســیس بیکــن ،جــان الک و ایــزاک
نیوتــن اطــاق میشــود .ایشــان بــر اولویــت مشــاهده و تــاش بــرای تبییــن علّ ــی از طریــق
تعمیمهــای اســتقرایی تأکیــد میکردنــد .در علــوم اجتماعــی ،پوزیتیویســم بــه ســه اصــل مرتبــط
بــا یکدیگــر پیونــد خــورده اســت:
اصــل هستیشناســانه پدیدارگرایــی ،کــه بــر اســاس آن ،معرفــت میتوانــد فقــط بــر پایــه
تجربــه اســتوار شــود؛ بــه بیــان دیگــر ،نوعــی بتانــگاری «واقعیــات» ،بــه مثابــه شــواهدی کــه
بیواســطه در دســترس ادراک هســتند؛
اصــل روششــناختی وحــدت :روشــی علمــی کــه بــه موجــب آن ،روشهــای علــوم طبیعــی
بــه طــور مســتقیم در دنیــای اجتماعــی بــه کار میرونــد؛ بــا ایــن هــدف کــه قوانیــن ثابــت یــا
تعمیمهــای شــبه قانــون دربــاره پدیدههــای اجتماعــی را کشــف کننــد؛
اصــل ارزششــناختی بیطرفــی ،کــه بــر اســاس آن ،گزارههــای هنجــاری شــأن معرفتــی ندارنــد
(آوتویــت و باتامــور.)198 ،1392 ،
و جدایــی قاطعــی میــان واقعیــات و ارزشهــا وجــود دارد
ِ
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 «اثباتگرایــی » مینامنــد.
ایــن متفکــران بــا اســتفاده از روش تجربــی و حســی درصدنــد قوانینــی را بــرای مســائل جامعــه در
پیــش گیرنــد و رفتارهــای اجتماعــی را قانونمنــد و حتــی پیشــگویی کننــد .متفکــران اثباتگرایــی
مدعــی علمیتریــن و عینیتریــن ســنت پژوهــش در جامعهشناســی هســتند.

ن و باورهای دینی
ی به دی 
3ـ .3رویکرد اخالق 
در اواســط قــرن هفدهــم میــادی ،الهیــات لوتــری بــه یــک راس ـتآیینی خشــک و بیحاصــل
تبدیــل شــده بــود و از همیــن روی ،دو جریــان فکــری «پارسامنشــی» و «عقلگرایــی» ـ برخاســته
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ایمــان مســیحی را بــه عنــوان مجموعــهای از گزارههــای عقیدتــی در نظــر نمیگرفــت؛ بلکــه آن را
بــه عنــوان یــک ارتبــاط زنــده بــا خــدا تلقــی میکــرد .ایــن جریــان ،مخالــف سرســخت عقالنــی
کــردن مســیحیت بــود و همچــون راس ـتآیینی لوتــری ،جایــگاه و مقــام کتــاب مقــدس را بســیار
فراتــر از عقــل طبیعــی میدانســت .از نظــر پارسامنشــان ،هــدف اصلــی مطالعــهی کتــاب مقــدس،
الهــام و تهذیــب اخالقــی فــرد بــود .از ســوی دیگــر و در همیــن زمــان ،جریــان عقلگرایــی ،کــه ولــف
آن را بــه تأثیــر از الیبنیتــس مطــرح کــرده بــود ،توانســت بــا درآمیختــن فلســفه قدیــم و جدیــد ،یــک
ـی» مبتنــی
نظــام فلســفی جامــع را بــه وجــود آورد .او تأکیــد کــرد کــه بایــد میــان «الهیــات وحیانـ ِ
بــر کتــاب مقــدس و «الهیــات عقالنــی» ـ کــه از نظــر ولــف مبتنــی بــر برهــان جهانشــناختی اســت
ی هجدهــم ،شــاهد رشــد
د ه 
ـ تمایــز نهــاد .افــزون بــر الهیــات عقالنــی و بــه مــوازات آن ،در اواســط سـ 
و بالندگــی نوعــی «الهیــات نقادانــه» مبتنــی بــر کتــاب مقــدس هســتیم ،کــه تحــت نفــوذ افــرادی
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ی هجدهــم ـ آن را بــه چالــش کشــیدند.اندیشــه پارسامنشــی،
از نهضــت روشــنگری آلمانــی س ـده 

چــون ارنســتی و میخائیــل بــود و بعدهــا بــه تأســی از آنهــا 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
ـام فــوق طبیعــی ،بنیــان دیــن را نیــز بــر عقــل و بــه ویــژه اخــاق مبتنــی میســاخت (مهرنیــا،
الهـ ِ
.)110 ،1392
ارتبــاط دیــن و اخــاق ،از مســائل خــاص و دیرینــه فیلســوفان اســت .نــه فقــط تداخــل
و همپوشــانی ایــن دو حــوزه ،بلکــه نحــوه فهــم ارتبــاط درســت ایــن دو ،مســئلهای اســت کــه
بحثهــای فراوانــی را برانگیختــه اســت .اینچنیــن مســائلی ر قــرن هفدهــم و هجدهــم ،بــه
ســبب پیشــرفت علــوم مختلــف بــود (ج .برونســکی .)490 ،1378 ،در بیــن ایــن علــوم ،کار بیشــتر
اندیشــمندان اجتماعــی و بهخصــوص فیلســوفان ،تــاش بــرای همســو کــردن نیازهــای مردمــان
جامعــه بــا اســتفاده از علــوم مختلــف بــود .موضــوع مرجعیــت الهــی و حیــات اخالقــی ،از موضوعاتی
اســت کــه در مباحــث فلســفی بســیار بــه آن توجــه شــده اســت (ریچــارد جــی مــو.)107 ،1383،

3ـ .4رویکرد جامعهشناسی به دین و باورهای دینی
در ایــن رویکــرد ،دیــن یــا رابطــه دیــن و جامعــه بررســی میشــود .در فرهنــگ غــرب ،ردپــای
ایــن رهیافــت تــا یونــان باســتان قابــل پیگیــری اســت (فنایــی .)65 ،1375 ،جامعهشناســی ،ماننــد
دیگــر علــوم اجتماعــی ،شــیوههایی غیرتصادفــی را تبییــن میکنــد کــه افــراد ،جوامــع و گروههــا
ن میدهنــد .جامعهشناســی دیــن بــه دنبــال کشــف الگوهــای زندگــی
زندگــی خــود را بــا آن ســاما 
ـی پیونــد خــورده بــا دیــن اســت و بــه ادعاهــای رقیــب ادیــان دربــاره حقیقــت کاری
فــردی و اجتماعـ ِ
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نــدارد (رابــرت ســگال.)99 ،1391 ،
در جامعهشناســى دیــن در قــرن نوزدهــم و بیســتم ،دو فیلســوف اجتماعــی مهــم بــه نامهــای
امیــل دورکیــم و ماکــس وبــر ،مســائل و عوامــل تعییــن کننــدهای را در ایــن زمینــه طــرح و
برداشــتهاى خــود را بــه دیگــران واگــذار کردنــد .دورکیــم عــاوه بــر تأثیرپذیــری از رابرتســون
اســمیت و آثــار او راجــع بــه ادیــان ســامى ،از اســتاد خــود فوســتل دوکوالنــژ نیــز تأثیــر پذیرفــت.
نخســتین خدمــت علمــى دورکیــم بــه جامعهشناســى دیــن ،تحلیــل او از نقــش دیــن در تکویــن
وجــدان جمعــى (وجــدان و آگاهــى اخالقــى جمعــى جامعــه) بــود .هرچنــد او بــا ایــن نگــرش
زمان ـهاش ســهیم بــود کــه مىگفــت« :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
بــود .او دیــن جوامــع جدیــد را کیــش یــا آییــن فــردى نامیــد (میرچــا الیــاده.)321 ،1365 ،
ی دیــن در جوامــع اســت ،بــا
دورکیــم از آنجــا کــه خواهــان یافتــن علــل اصلــى حضــور همــوار ه 
نظــاره کــردن نقــش مهــم و کارکردهــاى دیــن و وظایفــى کــه در طــول حیاتــش داشــته اســت ،ســعى
مىکنــد جایــگاه دیــن را در بیــن ســایر واقعیتهــاى 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 نمیگیــرد و در نتیجــه ،آنهــا را از اعتبــار نمیانــدازد؛ بلکــه بــر
عکــس ،بــه نظــر او ،حتــی ابتداییتریــن دیــن ،بیانکننــده نوعــی حقیقــت اســت و همچنانکــه
خواهیــم دیــد ،ایــن حقیقــت همــان چیــزی اســت کــه معتقدان بــه آن تصــور میکننــد .او در بررســی
ابتداییتریــن صــورت دیــن ،بــه دنبــال پایدارتریــن ،ثابتتریــن و اساســیترین ویژگیهــای آن
اســت (دورکیــم75 ،1383 ،؛ کــوزر .)100-98 ،1392 ،در ســادهترین صورتهــای دیــن ،روابــط میــان
واقعیتهــا آشــکارتر اســت؛ حــال آنکــه در صورتهــای تحولیافتهتــر و پیچیدهتــر ،روابــط
میــان واقعیتهــای اساســی را نمیتــوان بــه آســانی پیــدا کــرد؛ زیــرا در تحــوالت و رشــد بعــدی
م میشــود (همیلتــون.)172-173 ،1392 ،
صورتهــای دینــی ،ایــن واقعیتهــا گــ 

3ـ .5رویکرد به دین در ایران معاصر
بــا رویکردهــای جدیــد بــه دیــن در قــرون معاصــر ،اندیشــمندان اســامی 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 پاسـخگوی علمــی جامعــه دینــی خــود باشــند و بتواننــد مواضــع دینــی
جامعــه را در برابــر انحرافــات حفــظ نماینــد .در ایــن مســیر ،بــه نظــر میرســد چهــار رویکــرد نظــری
کلــی بــرای تعمیــق ایمــان و باورهــای دینــی در میــان اندیشــمندان اســامی معاصــر وجــود دارد:
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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
صرفــاً تمرکــز بــر تفســیری کــه میتــوان از متــن دینــی در حــوزه باورهــا بــه جامعــه ارائــه کــرد.
تنبــه و عبــرت انســان ارائــه
اصــل دیگــر توجــه بــه داســتانوارههایی اســت کــه ایــن متــون بــرای ّ
میکنــد .ازای ـنرو ،دو اصــل اصالــت متــن و درک عناصــر اجتماعــی از متــن ،نقــش تعیینکننــدهای
در بازخوانــی باورهــای ایمانــی بــرای حــوزه عمومــی دارد .از نمونــه ایــن اندیشــمندان ،آیــتاهلل
دســتغیب اســت .او از برجســتهترین شــخصیتهایی اســت کــه کوشــید بــا اســتفاده از متــن قــرآن،
بــه تشــریحمهمتریــن مباحــث اعتقــادی از جملــه معــاد و توحیــد بپــردازد.

3ـ5ـ .2رویکرد عاطفهگرایی

عهعماج یمومع گنهرف رد ینید یاهرواب قیمعت عناوم و لماوعع

3ـ5ـ .1رویکرد متنی

دی ـنداری عاطفهگــرا شــیوهای از دی ـنداری اســت ،کــه از عواطــف و احساســات زمانــه تأثیــرات
فراوانــی میپذیــرد و عــاوه بــر باورهــا و اعتقــادات ،رفتــار و اعمــال دینــی را هــم دســتخوش تغییــر
و تحــول میکنــد .دی ـندار عاطفهگــرا دیــن و احــکام آن را بــا تــرازوی عواطــف و احساســات خــود
میســنجد و بــرای او مهــم نیســت کــه نســبت بــه احــکام دیــن و اعتقــادات دینــی چــه احساســی
میتــوان داشــت .نقــش پررنــگ عاطفــه در ســبک دیــنداری ،ســبب میشــود کــه شــخص ،یــا
برخــی از باورهــای پیشــین خــود را از دســت بدهــد و یــا دســت بــه بازتفســیر آنهــا بزنــد؛ تــا بــا
عواطفــش ســازگار بیفتــد .یکــی از کارکردهــای روشــنفکران دینــی ،آشــتی دادن آن دســته از اعتقادات
و باورهــای دینــی اســت کــه در تضــاد بــا عواطــف قــرار میگیــرد .آنهــا بــه شــیوههای مختلــف
بــه تفســیر باورهــا اهتمــام میورزنــد؛ تــا قرائتــی انســانی از دیــن بــه دســت دهنــد .در اینجــا،
ایــن باورهــا هســتند کــه در مواجهــه بــا عواطــف تغییــر میکننــد .اینچنیــن نگرشــی را امــروزه
میتــوان در آثــار عالمانــی همچــون عالمــه حســینی تهرانــی و عالمــه حس ـنزاده آملــی یافــت.

3ـ5ـ .3رویکرد طبیعتگرایی
پــس از رشــد چش ـمگیر علــوم در قــرن نوزدهــم و بیســتم میــادی ،چنیــن ادعــا شــد کــه علــوم
بایــدمهمتریــن نقــش را در تبییــن مفاهیــم دینــی ایفــا کنــد .مدافعــان ایــن ادعــا میتوانســتند
بــه نتایــح نســبتاً قطعــی و قبــول یافتــه عامــه علــوم در مقایســه بــا تحقیقــات نظــری نامتغیــر و
متعــارض عالمــان مابعــد الطبیعــه اشــاره کننــد و میپنداشــتند کــه چــون ایــن نتایــج بــه نســبت
قطعــی اســت ،بایــد روشهــای تجربــی را بــرای مســائل دینــی و فراطبیعــی نیــز بــه کار گیرنــد
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(کــواری .)195 ،1375 ،امــروزه بــه ایــن شــیوه توجــه کمتــری میشــود؛ امــا نــگاه بهکارگیــری علــوم
تجربــی بــرای حــل مســائل اجتماعــی ،سیاســی و دینــی همچنــان یــک نــگاه مســلط بــر جامعــه
علمــی و بشــری اســت .در ایــران نیــز ،ایــن نــوع نگــرش در دهههــای  40 ،30و تــا حــدودی
 50شمســی یــک نگــرش مســلط بــود؛ اگرچــه بــا نفــوذ دکتــر علــی شــریعتی و طــرح مباحــث
ـو غالــب تغییــر کــرد و راه بســط معــارف دینــی متفــاوت
تفســیرگرایانه و هرمنوتیکــی از دیــن ،جـ ّ
از گذشــته شــد .در ایــن میــان ،مهنــدس بــازرگان را میتــوان از مدافعــان رویکــرد طبیعتگــرا بــه
دیــن در ایــران دانســت.

3ـ5ـ .4رویکرد خردورزی
در ایــن رویکــرد ،کــه از آن بــه «خــردورزی دینــی» نیــز تعبیــر میشــود،اندیشــمندانی همچــون
شــهید مطهــری ،امــام خمینــی و عالمــه طباطبایــی ،بــا نــگاه اســتفاده از بنیانهــای فلســفی ،بــه
تحلیــل و ارائــه باورهــای دینــی توجــه کردهانــد.مهمتریــن مؤلفــهای کــه در ایــن رویکــرد از آن

اســتفاده میشــود ،دعــوت بــه تعقــل اســت؛ بــه گونـهای کــه عالمــه طباطبایــی در تفســیر المیــزان
خــود بیــان مـیدارد کــه بیــش از ســیصد آیــه ،در ســتایش تعقــل در قــرآن وجــود دارد (طباطبایــی،
 ،1367ج .)255 ،5مهمتریــن مســیر دس ـتیابی بــه ایمــان و باورهــای دینــی ـ بهخصــوص وحــی
و فراطبیعــت ـ از منظــر ایــن اندیشــمندان ،تعقــل و فهــم فلســفی جهــان هســتی اســت.

 .4رویکرد به دین دراندیشه شهید مطهری
شــهید مطهــری در جایجــای تألیفاتــش و بهخصــوص تألیفاتــی کــه بــه مباحــث اعتقــادی
میپــردازد ،میکوشــد نگــرش خــود بــه جهانبینــی را بــا رویکــردی جامــع و کامــل تبییــن کنــد؛
تــا بــا اســتفاده از آن ،نهتنهــا بتوانــد مســائل مــورد نیــاز جامعــه خــود را تشــریح کنــد ،بلکــه بــا
نگاهــی دقیــق بــه تألیفــات واندیشــهاندیشــمندان و فالســفه غیراســامی ،پاســخگوی شــبهات
آنهــا و بیــان حقایــق اســامی آن مفاهیــم باشــد .در ایــن مســیر ،یکــی از نخســتین مفاهیمــی کــه
ســعی در تبییــن آن دارد« ،جهانبینــی» اســت.
او در ایــن راســتا ،در کتــاب جهانبینــی توحیــدی خــود ،ابتــدا منابــع جهانبینــی را بررســی
میکنــد و مینویســد« :جهانبینــى یــا جهانشناســى ،بــه عبــارت دیگــر ،تعبیــر و تفســیر انســان
از جهــان ،بــه طــور کلــى ســهگونه اســت؛ یعنــى از ســه منبــع ممکــن اســت الهــام شــود :علــم،
فلســفه ،دیــن( ».همــان ،ج  )84 ،2او در ادامــه و بــا توجــه بــه ایــن منابــع الهامــی ،جهانبینــی را
م میکنــد :جهانبینــی علمــى ،جهانبینــی فلســفى و جهانبینــی مذهبــى.
بــه ســه گونــه تقســی 
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ازاندیشــههای جامعهشناســان را تحــت تأثیــر قــرار داده بــود مینویســد« :علــم مبتنــى بــر
دو چیــز اســت :فرضیــه و آزمــون .در ذهــن یــک عالــم بــراى کشــف و تفســیر یــک پدیــده ،اول
فرضیــهاى نقــش مىبنــدد و ســپس آن را در عمــل ،در البراتــوار ،مــورد آزمایــش قــرار مىدهــد.
اگــر آزمایــش آن را تأییــد کــرد ،بــه صــورت یــک اصــل علمــى مــورد قبــول واقــع مىشــود و تــا
فرضیــهاى دیگــر جامعتــر کــه آزمونهــا بهتــر آن را تأییــد کنــد پدیــد نیامــده اســت ،آن اصــل
علمــى بــه اعتبــار خــود باقــى اســت و بــه محــض وارد شــدن فرضی ـهاى جامعتــر ،میــدان را بــراى
اوال بــه مســائل اساســى
او خالــى مىکنــد .ایدئولــوژى نیازمنــد بــه نوعــى جهانبینــى اســت کــه ً
جهانشناســى ـ کــه بــه کل جهــان مربــوط مىشــود نــه بــه جــزء خــاص ـ پاســخ دهــد؛ ثانیــاً
یــک شناســایى پایــدار و قابــل اعتمــاد و جاودانــه بدهــد ،نــه یــک شناســایى موقــت و زودگــذر؛
ثالثــاً آنچــه ارائــه مىدهــد ،ارزش نظــرى و واقعیتنمایانــه داشــته باشــد نــه صرفــاً عملــى و فنــى.
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شــهید مطهــری در تبییــن جهانبینــی علمــی ،کــه خصوصــاً در دهــه  20تــا  40شمســی ،بســیاری

و روشــن شــد کــه جهانبینــى علمــى بــا همــه مزایایــى کــه از جهاتــى دیگــر دارد ،فاقــد نیازهــاى
ســهگانه باالســت( ».همــان)
جهانبینــی پایــه ایدئولــوژی اســت و ایدئولــوژی باعــث میشــود انســان بــه مکتبــی ایمــان
ـب مقــدس خواهــد
بیــاورد و جــذب آن شــود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه آن ایدئولــوژی و مکتـ ْ
بــود .انســان نیــاز دارد بــه یــک جهانبینــی خــوب و کامــل دســت یابــد .ایــن جهانبینــی بایــد
اوال قابــل اثبــات باشــد؛ یعنــی از ناحیــه عقــل و منطــق حمایــت شــود و ثانیــاً بــه زندگــی انســان
ً
معنــا و مفهــوم بخشــد و آرمانســاز و شــوقانگیز باشــد .همچنیــن ایــن جهانبینــی بایــد بتوانــد
بــه هدفهــای انســانی و اجتماعــی انســان تقــدس ببخشــد .تقــدس بخشــیدن یــک جهانبینــى
بــه هدفهــاى مکتــب ســبب مىشــود کــه افــراد بــه ســهولت در راه آن اهــداف فــداکارى و
ازخودگذشــتگى بــه خــرج دهنــد .تــا یــک مکتــب نتوانــد بــه هدفهــاى خــود تقــدس بخشــد و در
افــراد حــس پرســتش و فــداکارى نســبت بــه آنهــا را بــه وجــود آورد ،ضمانــت اجرایــى نخواهــد
داشــت .بــر همیــن اســاس ،شــهید مطهــری بــه نوعــی از جهانبینــی اعتقــاد دارد کــه همــه مــوارد
بــاال را دربرگیــرد .او ایــن جهانبینــی را «جهانبینــی مذهبــی» نامیــده اســت و آن را چنیــن تعریــف
میکنــد« :اگــر هرگونــه اظهــار نظــر کلــى دربــاره هســتى و جهــان را جهانبینــى فلســفى بدانیــم ـ

ﺳﺎل اول

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

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

وحــى از جهــان غیــب ـ بایــد جهانبینــى مذهبــى را یــک نــوع از جهانبینــى فلســفى بدانیــم.
جهانبینــى مذهبــى و جهانبینــى فلســفى وحــدت قلمــرو دارنــد؛ برخــاف جهانبینــى علمــى.
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ولــى اگــر نظــر بــه مبــدأ معرفــت و شناســایى داشــته باشــیم ،مســلماً جهانشناســى مذهبــى بــا
جهانشناســى فلســفى دو نــوع اســت .در برخــى مذاهــب ماننــد اســام ،جهانشناســى مذهبــى در
متــن مذهــب رنــگ فلســفى یعنــى رنــگ اســتداللى بــه خــود گرفتــه اســت  ...ازایـنرو ،جهانبینــى
اســامى در عیــن حــال یــک جهانبینــى عقالنــى و فلســفى اســت .از مزایــاى جهانبینــى مذهبــى
ـ عــاوه بــر دو مزیــت جهانبینــى فلســفى (ثبــات و جاودانگــى و دیگــر عمــوم و شــمول) ،کــه
جهانبینــى علمــى و جهانبینــى فلســفى محــض فاقــد آن اســت ـ قداســت بخشــیدن بــه اصــول
جهانبینــى اســت( ».همــان ،ج )84 ،2
شــهید مطهــری پــس از بررســی ایــن دیدگاههــا چنیــن نتیجــه میگیــرد کــه یــک جهانبینــى
آنــگاه مىتوانــد تکیـهگاه 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 جهانبینــی را تعریــف
میکنــد کــه بــر مبنــای تعالیــم اســامی باشــد و آن را «جهانبینــی توحیــدی اســامی» مینامــد.
رویکــرد شــهید مطهــری در مواجهــه بــا مفاهیمــی همچــون جهانبینــی ،دیــن ،خــدا و  ...همــواره
چنیــن اســت کــه در ابتــدا ســعی دارد مفاهیمــی از ایــن تعابیــر را در اندیشــههای دیگــران بیــان
و در آخــر بــا بیــان ادلــه ،آنهــا را نقــد کنــد و در مرحلــه آخــر بــا اســتفاده از آن مفاهیــم و
اندیشــههای اســامی ،تعبیــری اســامی از ایــن موضوعــات ارائــه نمایــد.
در تعریــف دیــن نیــز ،او ابتــدابــه اندیشــههای رایــج ـ همچــون اینکــه دیــن زاییــده تــرس
انســان اســت؛ دیــن زاییــده علــم اســت یــا طبــق نظــر برخــیاندیشــمندان دیگــر ،دیــن نتیجــه
اخالقــی جامعــه اســت ـ اشــاره و ســپس بــا نقــد ایــن نظریههــا ،تعریــف برگزیــده خــود را از
دیــن ارائــه میکنــد .تعریفــی شــهید مطهــری از دیــن ،برگرفتــه از تعبیــری اســت کــه بــر مبنــای
جهانبینــی وی قــرار دارد .بــا توجــه بــه دیــدگاه جهانبینــی مذهبــی او میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه ایدئولــوژی و مکتبــی کــه بــر پایــه ایــن نــوع جهانبینــی قــرار میگیــرد ،جنبــه توحیــدی دارد
و امــروزه از آن بــه «دیــن توحیــدی» تعبیــر میشــود .دیــن یــک ایدئولــوژی اســت ،کــه تکی ـهاش
بــر سرشــت روحانــی انســان و بــرشناســاندن 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 .عبادتهــا ،رازهــا ،نیازهــا ،خداشناســیها و پرهیــز از گناهــان ،گذشــته از جنبههــای
اجتماعــی ،یــک جنبــه انســانی و تربیتــی دارد ،کــه همــان زنــده کــردن جنبــه انســانی انســان اســت
(همــان ،ج  .)618 ،25دیــن یــک ســازمان وســیع فکــری ،اعتقــادی ،اخالقــی و عملــی اســت (همــان،
ج  )84 ،22و یــک سلســله اصــول و معتقــدات را دربــردارد ،کــه هــر کــس بایــد خــودش مســتقیماً
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ـم
ـن
ـدوا فینــا لَ نَ ْه ِد َّ
جاهـ ُ
َ
را دســتگیری خواهــد کــرد؛ چنانکــه قــرآن کریــم میفرمایــدَ :
«و الَّ ذیـ َ
ین ُهـ ْ
ـبلَ نا» (عنکبــوت .)62:دیــن سلســلهای از تعلیمــات اخالقــی و اجتماعــی اســت ،کــه بــر هــر بشــری
ُسـ ُ
الزم اســت آنهــا را فراگیــرد؛ همچنیــن مجموعــهای از دســتور العملهــا را شــامل میشــود کــه
آموختــن و ســوال کــردن از آنهــا بــر هــر شــخصی الزم اســت (مطهــری ،1377 ،ج .)276 ،3
م میدانــد و بیــان مــیدارد
شــهید مطهــری تعریــف خــود از دیــن را همراســتا بــا دیــن اســا 
کــه :اســام یعنــی همــان دیــن حــق کــه در همــه زمانهــا بــوده و بــه دســت پیغمبــر اکــرم بــه
«إ َّن
حــد کمــال خــودش رســیده اســت .قــرآن همــه دینهــا را «اســام» میدانــد و مــی فرمایــدِ :

ـد ِ
ال ْســام» (آل عمــران« .)19:اســام» نــام دیــن خداســت ،کــه یگانــه اســت و همــه
ِّ
ـن ِع ْنـ َ
اهَّلل ْ ِ
الدیـ َ
پیامبــران بــرای آن مبعــوث شــده و بــه آن دعــوت کردهانــد .صــورت جامــع و کامــل دیــن خــدا بــه
وســیله خاتــم پیامبــران بــه مــردم ابــاغ شــد؛ نبــوت پایــان یافــت و امــروزه ایــن دیــن بــا همیــن
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دربــاره آنهــا تحقیــق کنــد .مســلم اســت کــه اگــر کســی جویــا و پویــا باشــد ،خداونــد متعــال او

نــام در جهــان شــناخته میشــود (مطهــری ،1377 ،ج  .)225 ،2دیــن اســام آیینــی جامــع و شــامل
اســت و همــه شــئون زندگــی ظاهــری و معنــوی بشــر را دربرمیگیــرد .اســام ماننــد مکتــب فــان
معلــم اخــاق نیســت کــه فقــط چنــد کتــاب و چنــد شــاگرد تحویــل جامعــه داده باشــد .اســام
ـا نظامــی نویــن ،طــرز تفکــری جدیــد و تشــکیالتی تــازه بــه وجــود آورد؛ در عیــن اینکــه مکتبــی
عمـ ً
اخالقــی و تهذیبــی و سیســتمی اجتماعــی و سیاســی اســت .اســام معنــا را در مــاده ،باطــن را در
ظاهــر ،آخــرت را در دنیــا و باالخــره مغــز را در پوســت و هســته را در پوســته نگهــداری میکنــد
(همــان ،ج .)747 ،4
امــا نکت ـهای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه شــناختن دیــن بــه تنهایــی راه را بــرای ســعادت
ِ
آمنُ ــوا ِ
یهــا الَّ
ــاهَّلل َو َر ُســولِ ِه »...
آمنُ ــوا ِب
انســان همــوار نمیکنــد و بــه تعبیــر قــرآن« :یــا َأ َ
ذیــن َ
َ
(نســاء ،)136:ایمــان نیــز شــرط الزمــی بــرای دســتیابی انســان بــه ســعادت اســت.

 .5عوامل تعمیق باورهای دینی از دیدگاه شهید مطهری
در مطالــب قبــل گذشــت کــه بــا توجــه بــهاندیشــههای مختلــف در راســتای جهانبینــی ،آن
جهانبینــی میتوانــد 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 جهانبین ـیای
کــه میتوانــد چنیــن خصلتــی داشــته باشــد ،جهانبینــی توحیــدی اســت ،کــه مکتــب و دیــن
توحیــدی بــر مبنــای آن تبییــن میشــود .آنچــه امــروزه بــه عنــوان کاملتریــن دیــن توحیــدی
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در جهــان وجــود دارد نیــز دیــن اســام اســت و ایمــان بــه ایــن دیــن و دســتورات آن ـ کــه منشــأ
وحیانــی دارد ـ میتوانــد راهگشــای انســان بــرای ســعادت باشــد.
حــال ســوال اساســی ایــن اســت کــه امــروزه چــه عواملــی میتوانــد باورهــای دینــی را در جامعــه
تعمیــق بخشــد؟ بــه عبــارت دیگــر ،چگونــه میتــوان جامعــه را بــه ســمت جامعــه دینــی ســوق داد؟
شــهید مطهــری عــاوه بــر التــزام تکتــک افــراد جامعــه بــه انجــام موازیــن دینــی ـ کــه تقریبــاً
شــالوده اصلــی ایــن مهــم اســت ـ بــه دو نکتــه بســیار مهــم توجــه میکنــد:
اول آنکــه طبــق تعالیــم اســامی و همچنیــن نقــد و تحلیلاندیشـههای دانشــمندان غیراســامی،
دیــن و باورهــای دینــی منشــأ فطــری دارد .قــرآن کریــم در اینبــاره میفرمایــدَ َ :
ج َهــک
ـم َو ْ
«فأقِ ـ ْ

ـق ِ
ت ِ
حنیفـ ً
ـن
اهَّلل ذلِ ــک ِّ
ـل ل َ
لِ ِّ
ـر َّ
ـر َ
ـاس َع َلیهــا ال تَ ْبدیـ َ
ـن الْ قَ یـ ُ
ـن َ
الدیـ ُ
ِخلْ ـ ِ
لدیـ ِ
النـ َ
ـم َو لکـ َّ
اهَّلل الَّ تـی َف َطـ َ
ـا فِ ْطـ َ

َأ َ
متوجــه آييــن خالــص پــروردگار كــن .ايــن فطرتــى
یع َل ُمــون» :پــس روى خــود را
ـر َّ
النـ ِ
ـاس ال ْ
ّ
کثـ َ
اســت كــه خداونــد انســانها را بــر آن آفريــده .دگرگونــى در آفرينــش الهــى نيســت .ايــن اســت
آييــن اســتوار؛ ولــى اكثــر مــردم نمىداننــد (روم .)30:همچنیــن در ایــن زمینــه حضــرت علــی؟ع؟در
یهـ َ
وه ْم ِم َ
ـاق
یثـ َ
ِیسـ َ
«ب َعـ َ
اد ُ
ـت ُ
خطبــه اول نهــج البالغــه میفرمایــدَ :
ـث فِ ِ
ـاء ُه ل ْ
ـر ِإلَ ِ ْ
یهـ ْ
ـم أنْ ِبیـ َ
ـم ُر ُســلَ ُه َو َواتَ ـ َ

الت ْبلِ
ــی نِ ْع َمتِ ِ
فِ ْط َرتِ ِ
ــن الْ ُعقُ
ــول َو
ــم ِب َّ
ــه َو ُی َذ ِّک ُر ُ
جــوا َعلَ ِ
ِ
ح َت ُّ
ــه َو َی ْ
ِ
ــم َد َفائِ َ
یــروا لَ ُه ْ
یه ْ
وه ْ
یــغ َو یثِ ُ
ــم َم ْن ِس َّ
ـات الْ َم ْقـ ِ
ـم آیـ ِ
ـوع َو ِم َهـ ٍ
ـوع َو َم َعایـ َ
ـم
ـن َسـ ْ
َی ُر ُ
ح ِ
ـش تُ ْ
ـاد تَ ْ
ـم َم ْو ُضـ ٍ
ـم َم ْر ُفـ ٍ
ییهـ ْ
ح َت ُهـ ْ
ـق ٍف َف ْو َق ُهـ ْ
وهـ ْ
ـد َرةِ ِمـ ْ

ـد ٍ
ـم»( 1نهــج البالغــه :خطبــه .)1بــه گفتــه
حـ َ
اث تَ َت َابـ ُ
ـم َو َأ ْو َصـ ٍ
ـع َعلَ ِ
ـال تُ فْ نِ ِ
َو َ
ـم َو َأ ْ
آجـ ٍ
یهـ ْ
ـاب تُ ْه ِر ُم ُهـ ْ
یهـ ْ
شــهید مطهــری ،ایــن نظریــه را ّاولیــن بــار قــرآن ابــراز داشــته و دیــن را جــزء نهــاد بشــر قــرار
داده اســت؛ پیــش از اســام چنیــن رویکــردی در جهــان وجــود نداشــته اســت .تــا قــرن هفدهــم
میــادى ،بشــر در ایــن زمینههــا هزارگونــه فکــر مىکــرد؛ در حالــى کــه اکنــون کاوشهــاى روانــى
ـرةَ ِ
ـاس َعلَ یهــا» (همــان ،ج  .)290 ،3در بیــان
ـر ّ
النـ َ
اهَّلل الَّ تــی َف َطـ َ
هماهنــگ بــا قــرآن مىگویــد« :فِ ْطـ َ
ـرت دل اســت .فطـ ِ
ـرت دل یعنــى انســان بــه حســب ســاختمان خاص
شــهید مطهــری ،مقصــود از فطـ ْ

روحــى خــود ،خواهــان خــدا آفریــده شــده اســت .در انســان ،خداجویــى ،خداخواهــى و خداپرســتى
بــه صــورت یــک غریــزه نهــاده شــده اســت؛ همچنانکــه غریــزه جســتجوى مــادر در طبیعــت
 .1پــس خداونــد رســوالنش را برانگیخــت و پیامبرانــش را بــه دنبــال هــم بــه ســوی آنــان گســیل داشــت؛ تــا
ی او را بــه یادشــان آرنــد و بــا
ادای پیمــان فطــرت الهــی را از مــردم بخواهنــد و نعمتهــای فراموششــده 
حجــت کننــد و نیروهــای پنهــان عقــول آنــان را برانگیزاننــد و نشــانههای الهــی
ارائ ـهی دالیــل ،بــر آنــان اتمــام
ّ
را بــه آنــان بنمایاننــد ،از ایــن بلندآســمان کــه بــاالی سرشــان افراشــته و زمیــن کــه گهــواره زیــر پایشــان نهــاده
و نعمتهــا و رز قهایــی کــه آنــان را زنــده مــیدارد و اجلهایــی کــه ایشــان را بــه دســت مــرگ میســپارد
و ناگوار یهایــی کــه آنــان را بــه پیــری مینشــاند و حوادثــی کــه بــه دنبــال هــم بــر آنــان هجــوم مــیآورد.
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دوم آنکــه اگــر انســان داراى یــک سلســله فطریــات باشــد ،قطعــاً تربیــت او بایــد بــا در نظــر
گرفتــن همــان فطریــات صــورت گیــرد .اگــر اصــل لغــت «تربیــت» هــم ـ آگاهانــه یــا غیرآگاهانــه
ـ بــه کار بــرده مىشــود ،بــر همیــن اســاس اســت؛ چــون «تربیــت» یعنــى رشــد دادن و پــرورش
دادن و ایــن مبنــى بــر قبــول کــردن یــک سلســله اســتعدادها ـ و بــه تعبیــر امــروز یــک سلســله
ت (همــان .)453 :شــهید مطهــری بــه همیــن دلیــل ،بــال دیگــر ســعادت
ویژگیهــا ـ در انســان اسـ 
را ـ در راســتای دیــن و ایمــان ـ علمآمــوزی میدانــد.
بیــن ایمــان دینــی و تربیــت دینــی هیچگونــه گسســتی وجــود نــدارد .یــک شــخص زمانــی
میتوانــد ایمــان دینــی الزم را بــرای زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود داشــته باشــد ،کــه تربیــت
دینــی الزم را در ایــن زمینــه ببینــد .بــه همیــن منظــور اســت کــه یکــی ازمهمتریــن عوامــل تعمیــق
باورهــای دینــی در جامعــه ،همســو کــردن تعلیــم و تربیــت بــا مفاهیــم دینــی یــا همــان مفاهیــم

عهعماج یمومع گنهرف رد ینید یاهرواب قیمعت عناوم و لماوعع

کــودک نهــاده شــده اســت.

فطــری انســان اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه «ایمــان در روشــنایى علــم از خرافــات دور مىمانــد .بــا
دور افتــادن علــم از ایمــان ،ایمــان بــه جمــود و تعصــب کــور و بــا شــدت بــه دور خــود چرخیــدن و
راه بــه جایــى نبــردن تبدیــل مىشــود» (همــان ،ج.)37 ،2
ســوال دیگــر آن اســت کــه مســیر ایــن نــوع تربیــت بایــد چگونــه باشــد؟ چنیــن برداشــت
میشــود کــه در دیــدگاه شــهید مطهــری ،ایــن نــوع تربیــت کــه بایــد بــه ایمانافزایــی منجــر شــود
شــرایط خــود را دارد .اولیــن شــرط مهــم ایــن نــوع تربیــت ،لــزوم رعایــت تدریجــی ایمانافزایــی
اســت .بــه بیــان او ،انســان در مســیر ایمــان بایــد ســامت قلــب داشــته باشــد تــا بتوانــد ایمــان
حقیقــی را درک کنــد؛ ابتــدای ایــن مســیر نیــز بــا تســلیم در مقابــل فرامیــن خداونــد ـ بــه عنــوان
سرمنشــأ هســتی ـ محقــق میشــود .بالطبــع ،ایــن تســلیم بایــد تســلیم قلبــی باشــد و انســان
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
و بهیکبــاره انســان نمیتوانــد بــه مرحلــه ایمــان قلبــی برســد (همــان ،ج  .)290 ،1فقــط دانســتن
حقیقــت و شــناخت خداونــد بیآنکــه تســلیم فرامیــن و دســتورات او شــویم ،راه ســعادت را بــه
ﺳﺎل اول

انســان نشــان نمیدهــد (همــان ،ج.)495 ،26
نکتــه دیگــر در تحقــق ایــن امــر ،نــگاه همهجانبــه بــه مقولــه ایمــان و نداشــتن نــگاه تکبعــدی
اســت .گفتیــم کــه شــهید مطهــری علــم را در کنــار ایمــان بســیار ســودمند میدانــد و ایمــان بــدون
علــم را بســیار خطرنــاک میشــمارد؛ زیــرا فقــدان علــم ،زمینــه ورود خرافــات را بــه ایمــان فراهــم
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میکنــد و مســیر ســعادت انســان از ایــن طریــق بســیار دشــوار خواهــد بــود .از طرفــی او در
برداشــتهای قرآنــی خــود ،ایمــان و عمــل را توأمــان میدانــد .بــا توجــه بــه آیــات قرآنــی کــه
ایمــان را در گــرو عمــل صالــح میدانــد ،میتــوان گفــت کــه ســه ضلــع مثلــث «ایمــان ،علــم و
عمــل صالــح» از دیــدگاه او ،مراتــب تســلیم حقیقــی را محقــق میســازد و بــه همیــن دلیــل ،در
مســیر ایمانافزایــی فــرد و جامعــه ،همزمــان بایــد نــگاه ویــژهای بــه ایــن ســه مقولــه داشــت.
عــاوه بــر دو عامــل فــوق ،بــه ســه عامــل دیگــر نیــز میتــوان در جهــت هــدف مذکــور توجــه
کــرد .بــه تعبیــر شــهید مطهــری ،اجــرا نکــردن ایــن ســه مقولــه باعــث عقبافتادگــی دنیــای
مســیحیت در قــرون وســطی شــد و دیــن اســام بــا احیــای ایــن امــور منجــی مســیحیان نیــز
گردیــد .اولیــن موضــوع در ایــن مــوارد ،شــخصیت دادن بــه ارزش انســانی اســت؛ چنانکــه کلیســا
بــا ســلب شــخصیت از انســان ـ بدانگونــه کــه اســام گفتــه اســت ـ باعــث شــد کــه جهــان
مســیحیت مدتهــای طوالنــی در تاریکــی بــه ســر بــرد؛ ولــی اســام و بهخصــوص قــرآن ،بــا
احتــرام ویــژهای کــه بــرای انســان و شــخصیت او قائــل اســت ،مســیر ایمانافزایــی وی را همــوار
ـر َو
ح َملْ ُ
کر ْمنــا بن ـی َ
«و َلقَ ـ ْ
آد َم َو َ
ـم فِ ــی الْ َبـ ِّ
حـ ِ
ســاخت .قــرآن کریــم در آیاتــی همچــون َ
ـر َو الْ َب ْ
ناهـ ْ
ـد َّ
1
الطیبـ ِ
«و ِإذا َسـ َـأ َلک
ضلْ ُ
َر َز ْق ُ
ـن َّ
ـات َو َف َّ
ـن َخ َلقْ نــا تَ فْ ضیــا» (اســراء )70:و َ
ـم َعل ـى کثیـ ٍ
ـم ِمـ َ
ناهـ ْ
ناهـ ْ
ـر ِم َّمـ ْ
ُ
ی َو لْ ْ
ـم
جیبوا لــ 
ـوةَ الـ َّ
یســتَ ُ
ـب أجیـ ُ
ِعبــادی َع ِّنــی َف ِإ ِّنــی َقریـ ٌ
ـب َد ْعـ َ
اع ِإذا َدعـ ِ
ـد ِ
ـان َفلْ ْ
یؤ ِمنُ ــوا بی َل َعلَّ ُهـ ْ

ـدون»( 2بقــره )186:بــه ایــن امــر اشــاره دارد.
یر ُشـ ُ
ْ

دومیــن موضــوع از ایــن مــوارد ،نقــش برجســته «عقــل» و «تفکــر» در تبییــن مفاهیــم اســامی
در راســتای ایمانافزایــی یــک فــرد و جامعــه اســت .کلیســا بــا ایــن ادعــا کــه «امــور دینــی را
نمیتــوان بــا عقــل ســنجید» ،هرگونــه تفکــر و تعقــل را تخطئــه میکــرد؛ بــه همیــن هــم دلیــل،
مســیر علمآمــوزی و پیشــرفت علــم را ـ کــه همــزاد ایمــان و عمــل اســت ـ مســدود نمــود و بــا
ایــن کار ،باعــث عقبافتادگــی ایمانــی جامعــه مســیحیت نیــز شــد .بــر خــاف جهــان مســیحیت در
قــرون وســطی ،دیــن اســام 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
 .1مــا آدم ـیزادگان را گرامــى داشــتيم و آنهــا را در خشــكى و دريــا( ،بــر مركبهــاى راهــوار) حمــل كرديــم و
از انــواع روز يهــاى پاكيــزه بــه آنــان روزى داديــم و آنهــا را بــر بســيارى از موجوداتــى كــه خلــق كردهايــم،
برتــرى بخشــيديم.
 .2و هنگامیكــه بنــدگان مــن از تــو دربــاره مــن ســوال كننــد( ،بگــو ):مــن نزديكــم .دعــاى دعاكننــده را بــه
هنگامیكــه مــرا مىخوانــد ،پاســخ مىگويــم .پــس بايــد دعــوت مــرا بپذيرنــد و بــه مــن ايمــان بياورنــد؛ تــا
راه يابنــد (و بــه مقصــد برســند).
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در جهــت تعمیــق ایمــان و باورهــای دینــی در جامعــه بــه آن اهتمــام ویــژه داشــت.
آخریــن موضوعــی کــه در رابطــه بــا ایــن مطلــب میتــوان بیــان داشــت آن اســت کــه ارزش
نهــادن بــه اعمــال دینــی و انســانی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد .مســئله آنچــه تاکنــون بیــان شــد
ایــن اســت کــه ایمــان بــه همــراه علــم و عمــل ،میتوانــد زمینهســاز ســعادت بشــری باشــد و در
یــک جامعــه بایــد زمینههــای انجــام اعمــال دینــی فراهــم گــردد؛ تــا افــراد بتواننــد هرچــه بهتــر
اعمــال دینــی خــود را انجــام دهنــد .بــه عنــوان مثــال ،دیــن اســام همــواره تــاش در جهــت کســب
روزی حــال را همراســتا بــا جهــاد در راه خــدا میدانــد؛ بــه همیــن دلیــل ،وظیفــه جامعــه اســامی
آن اســت کــه زمینههــای کســب روزی حــال را بــرای افــراد جامعــه فراهــم کنــد؛ تــا بدینوســیله
فســاد و فحشــا از جامعــه رخــت بربنــدد.

 .6موانع تعمیق باورهای دینی در جامعه

عهعماج یمومع گنهرف رد ینید یاهرواب قیمعت عناوم و لماوعع

شــرایط مناســب جهــت بررســی علمــی مفاهیــم دینــی ،یکــی از راهکارهایــی اســت کــه میتــوان

یکــی از مــواردی کــه از فطــری بــودن ایمــان منتــج میشــود ،ایــن اســت کــه اگــر انســان در
مســیر زندگــی خــود بــه موانعــی برخــورد نکنــد ،مســیر ایمانافزایــی او همــوار خواهــد بــود و ایــن
مســیر را بــه خوبــی میپیمایــد و بــه مراتــب ایمــان دســت خواهــد یافــت .ولــی آنچــه باعــث
شــده اســت انســان ایــن مســیر را درســت طــی نکنــد و بعضــاً ایمانگریــزی داشــته باشــد ،موانــع
موجــود در ایــن راه اســت .بــه همیــن دلیــل ،شــهید مطهــری بیشــتر از آنکــه بــه عوامــل تعمیــق
ایمــان و باورهــای دینــی اشــاره داشــته باشــد ،بــه موانــع آن پرداختــه و ســعی در تبییــن آنهــا
داشــته اســت؛ تــا انســان و جامعــه بــا آگاهــی از ایــن موانــع ،بتواننــد مســیر تعالــی و رشــد خــود
را بپیماینــد .از مجمــوع بیانــات و کتابهــای شــهید مطهــری ،چنــد عامــل مهــم از موانــع تعمیــق
ایمــان بــه شــرح زیــر تبییــن میشــود:

6ـ .1علمزدگی
اولیــن عاملــی کــه باعــث میشــود انســانها خــود را از دیــن بینیــاز بداننــد« ،علــم» اســت.
همانطــور کــه بیــان شــد ،علــم و ایمــان دو مقولهانــد کــه هــر کــدام بــدون وجــود دیگــری ،انســان
را بــه ســعادت نمیرســانند .بــا توجــه بــه شــرایط تحقــق ایمــان در جامعــه دینــی ،توجــه توأمــان

ﺳﺎل اول

بــه علــم ،دیــن و عمــل اســت کــه باعــث میشــود ایمــان در انســان و جامعــه نهادینــه شــود و

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

توجــه بیشــتر بــه هــر یــک از ایــن ســه مقولــه بــدون توجــه بــه دو مــورد دیگــر ،باعــث آفــت

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ـا انســان را از مســیر خــود منحــرف خواهــد کــرد.
خواهــد بــود و عمـ ً
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شــهید مطهــری در مبحــث «سیانتیســم» (اصالــت علــم) در اینبــاره مینویســد« :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،
آز اســت و  ...مــادر تمــام بدبختىهــاى بشــر جهــل و نادانــى اســت .بــه بشــر علــم و دانــش و
آگاهــى بــدهّ ،ام االمــراض را از بیــن بــردهاى .جهالــت کــه رفــت ،تمــام اینهــا از بیــن رفتــه اســت.
یکدفعــه چنیــن مســیرى بــراى بشــر بــه وجــود آمــد» (مطهــری ،1377،ج.)462 ،22
ـا درســتی اســت و اینکــه توانســته
اینکــه علــم بیشــتر جهــل انســان را از بیــن بــرده ،حــرف کامـ ً
ـا مــورد تصدیــق اســت و توانایــی علــم در
اســت بســیاری از آالم بشــری را تســکین دهــد ،کامـ ً
پاسـخگویی بــه معضــات و مشــکالت جامعــه بشــری در خــور توجــه اســت؛ ولــی مشــکل اساســی
ـم مخلــوق دســت بشــر اســت و اگــر بــدون پشــتوانه ایمــان باشــد ،نهتنهــا
ایــن اســت کــه علـ ْ
ســودمند نخواهــد بــود ،بلکــه بســیار مهلــک و خطرنــاک اســت؛ بهخصــوص آنکــه علــم در مــواردی
همچــون کاهــش ظلــم نهتنهــا تأثیرگــذار نبــوده ،بلکــه بــه آن دامــن زده اســت .شــهید مطهــری
در رابطــه بــا مضــرات علــم و ســودمندی آن قیاسهایــی انجــام میدهــد و بیــان مــیدارد کــه
مضــرات علــم بــرای بشــر و جامعــه انســانی توســط افــراد جاهطلــب 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.
شــهید مطهــری در زمینــه ایمــان بــه عکــس عمــل میکنــد و چنیــن توضیــح میدهــد کــه:
ایمــان هــم یار یکننــده مظلــوم اســت و هــم ظالــم .ایمــان بــه مظلــوم کمــک میکنــد تــا در
مقابــل تعــدی و ظلــم ظالــم ایســتادگی و حتــی در ایــن مســیر جــان خــود را هــم فــدا کنــد؛ زیــرا
ـا قابــل قبــول نیســت و دفــاع در برابــر ظالــم،
در آییــن ایمانــی ،تــن دادن بــه ظلــم و بردگــی اصـ ً
امــری مقــدس اســت .از طرفــی ،ایمــان باعــث میشــود ،افــرادی کــه توانایــی ظلــم کــردن دارنــد،
بــه دلیــل اینکــه در آییــن ایمانــی خــود آن را قبیــح و مــردود میداننــد ،دســت بــه ایــن عمــل
نزننــد و بــه دیگــران هــم ظلــم نکننــد (مطهــری.)64 ،1395 ،

6ـ .2فلسفههای انسانی و مکتبهای اجتماعی
دومیــن عامــل عمــق نیافتــن ایمــان و باورهــای دینــی در انســان و جوامــع انســانی ،فلســفههای
انســانی اســت .بــه بیــان شــهید مطهــری ،فلســفههای انســانی همچــون «حقــوق بشــر» و
مکتبهــای خودســاخته بشــری همچــون مارکسیســم عامــل مهمــی در مواجهــه بــا ایمانافزایــی

114

ایــن فلســفهها را از دو منظــر میتــوان نقــد کــرد :اول آنکــه همــه مخلــوق بشــر اســت و بــا
توجــه بــه علــم ناقــص و روبهتکامــل بشــر برنامهریــزی شــده و ایــن خــود آفــت بزرگــی اســت؛
شــاهد آنکــه مــوارد فراوانــی زمانــی مــورد تأییــد علــم بــوده و زمانــی دیگــر بــا دســتاوردهایی
نــو منســوخ شــده اســت .بــه همیــن دلیــل ،ایــن برنامههــا و فلســفهها نمیتوانــد پایههــای
محکمــی بــرای برنامهریــزی زندگــی دنیــوی و اخــروی انســان باشــد .دوم آنکــه ایــن فلســفهها
و مکاتــب ،هنــوز نتوانســته تمامــی ظرفیتهــا و خواســتههای انســان را شناســایی کنــد و بــرای
تمامــی آنهــا برنامــه داشــته باشــد .همیــن امــر باعــث شــده اســت ایــن مکاتــب ،بســیار زود
منقضــی شــود .بــه همیــن دلیــل همــواره تأکیــد میشــود کــه در کنــار علــم بایــد ایمــان نیــز مــد
نظــر قــرار گیــرد؛ زیــرا منشــأ ایمــان متصــل بــه وحــی و دســتورات آن همــه از جانــب خداونــد
متعــال اســت؛ همــو کــه خالــق کل عالــم هســتی اســت بــه نیازهــای انســان و جامعــه و احاطــه
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جامعــه اســت (همــان.)72-71 ،

کامــل دارد .بــه همیــن دلیــل ،هرچــه علــم بشــر بیشــتر رشــد میکنــد ،مفهــوم ایــن دســتورات و
مراحــل زندگــی بــرای انســان روشــنتر میشــود.

6ـ .3روشنفکران دینی
از نظــر شــهید مطهــری ،ســومین دلیــل عمــق نیافتــن ایمــان و باورهــای دینــی در یــک جامعــه،
روشــنفکران دینــی هســتند و اولیــن موضــوع چالشبرانگیــز 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
و تعییــن نقــش روشــنفکران در جامعــه مینویســد« :در اجتماعــات اســتعمارزده و عقبمانــده،
عادتــاً روشــنفکران هســتند کــه مىخواهنــد یــا مىکوشــند 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
مــرادف اســت بــا واقعیــت فعلــى ملــت کــه آمیختــهاى اســت از گرفتار یهــا و بدبختىهــا و
عقبماندگىهــا و محرومیتهــا ،روشــنفکر از تبلیــغ روى ایــن ســنت ســرباز مىزنــد و بــه
ســوى الگوهــاى دنیــاى پیشــرفته و حاکــم رو م ـىآورد و مىکوشــد آن الگوهــا را بــراى ملــت خــود
ـق تشــکیل و تکویــن شــعور ملــى قــرار دهــد» (همــان ،ج.)34 ،14
سرمشـ ِ
شــهید مطهــری ایــن تعریــف از «روشــنفکر» را قبــول دارد؛ ولــی در آنجــا کــه بحــث روشــنفکر
دینــی بــه میــان میآیــد ،ایــن واژه را برنمیتابــد و اینگونــه موضــع میگیــرد« :روشــنفکر دینــی
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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ﺳﺎل اول

ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم

ﭘﯿﺎﭘﯽ٤:

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

تســلط کامــل و جامــع داشــته باشــد؛ تــا از ایــن طریــق بتوانــد مســائل جامعــه را بــا احــکام اســامی
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 آنهــا
صحبــت بــه میــان مـیرود ،دارای ایــن خصیصــه نیســتند و همیــن امــر باعــث میشــود کــه دربــاره
مفاهیــم و مســائلی کــه نظــر میدهنــد ،بیشــتر برگرفتــه ازاندیش ـههای تحصیلــی خــود و جوامــع
مــدرن ،بــا آگاهیهــایاندکــی کــه از مفاهیــم دینــی دارنــد باشــند و همیــن موضــوع باعــث
میشــود کــه دســتورالعملها و راهکارهایــی کــه ارائــه میکننــد ،انطبــاق کامــل بــا مفاهیــم دینــی
نداشــته باشــد؛ ولــی چــون همســویی بــا علــوم روز و مســائل روز دارد ،مــورد پذیــرش جامعــه
قــرار میگیــرد و همیــن امــر باعــث میشــود مــردم و جامعــه از ایمــان مذهبــی اصلــی دور بماننــد.
باورهــای دینــی حتــی اگــر مــورد شــناخت افــراد و جامعــه و پذیــرش آنهــا هــم قــرار بگیــرد ،ولــی
منتــج بــه عمــل صالــح نشــود ،هی ـچگاه آن فــرد و جامعــه ســعادتمند نخواهــد بــود» .او در ایــن
زمینــه ،مثــال «شــیطان» را بیــان میکنــد .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 میگیــرد کــه شــناخت و ایمــان بهتنهایــی ،نهتنهــا باعــث ســعادت انســان و جامعــه
نمیشــود ،بلکــه میتوانــد زمینههــای ســقوط و انحطــاط ایشــان را فراهــم آورد؛ ولــی اگــر همــراه
بــا ایمــان و آموزههــای 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،
چهــار علــت مهــم را در خصــوص گریــز انســان از عمــل بیــان میکنــد ،کــه در کنــار مــوارد فــوق
میتــوان از آنهــا نــام بــرد (همــان.)80 ،

6ـ3ـ .1ارجاء
«ارجــاء» یــک بحــث کالمــی اســت و در قــرن دوم هجــری ،در مقابــل تفکــر افراطــی خــوارج کــه
تــارک عمــل را هــم کافــر میدانســتند ،پدیــد آمــد .ایــن عقیــده پــس از ایــن زمــان هــم گســترش
یافــت و پیروانــی نیــز بــه دســت آورد ،کــه بــه نــام «مرجئــه» شــناخته میشــوند .ایــن گــروه
در مقابــل افــراط خــوارج ،راه تفریــط در پیــش گرفتــه ،معتقــد شــدند کــه ایمــان فقــط مربــوط
بــه دل اســت؛ تــرک اعمــال موجــب گنــاه نیســت و اعمــال هیــچ تأثیــری در ایمــان افــراد نــدارد
(شهرســتانی ،1404 ،ج 162 ،1؛ مجلســی ،1404 ،ج 297 ،65؛ همــان ،ج  .)70 ،27حکمرانــان دنیاپرســت
و مــردم شــهوتران بســیار از ایــن مکتــب فکــری حمایــت و آن را ترویــج کردنــد؛ تــا آنجــا کــه
ـد یــک ادعــای زبانــی
گســترش ایــن عقیــده موجــب شــد دینــی بــودن یــک جامعــه ،تنهــا در حـ ّ

116

چنیــن تفســیری از دیــن ،میتوانســتند همــه نــوع ظلــم و ســتمی را مرتکــب شــوند و همچنــان
هــم بــه عنــوان «خلیفــه» اســام از حمایــت علمــا و مســلمانان برخــوردار باشــند (مطهــری،1395 ،
 .)83اولیــن حرکــت منســجم گریــز از عمــل در جهــان اســام ،همیــن تفکــر تفریطــی بــود .امــروزه در
جوامــع اســامی کمتــر چنیــن تفکراتــی بــه چشــم میخــورد.

6ـ3ـ .2جبرگرایی
جبرگرایــی نیــز ازاندیش ـههایی اســت کــه در اواخــر قــرن اول و اوایــل قــرن دوم هجــری پدیــد
آمــد و بســیار مــورد حمایــت حــکام بنیامیــه قــرار گرفــت .بنــا بــر ایــن اندیشــه ،هــر اتفاقــی
کــه در ایــن جهــان رقــم میخــورد ،خواســت و مشــیت الهــی اســت و در مقابــل ایــن خواســت و
مشــیت ،انســان بــه جــز تســلیم و رضــا نبایــد کاری انجــام دهــد (ســبحانی .)209 ،1428 ،در ایــن
اندیشــه ،انســان تســلیم قضــا و قــدر الهــی اســت و از خــود هیچگونــه اختیــاری نــدارد .هــر چنــد
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باقــی بمانــد .دلیــل حمایــت شــماری از خلفــای اســامی از ایــن طــرز فکــر آن بــود کــه بــا ارائــه

ایــن اندیشــه چنــدان دوام نیــاورد و بهتدریــج بــا اندیشــههای دیگــر منســوخ شــد ،صدمــات
جبرانناپذیــری را متوجــه جهــان اســام کــرد (مطهــری.)83 ،1395 ،
ارجــاء و جبرگرایــی ،بیشــتر در میــان اهــل تســنن و در دوران تاریخــی دور رواج داشــت و امــروزه
در جوامــع اســامی کمتــر دیــده میشــود؛ ولــی در میــان جوامــع شــیعه نیــزاندیشــههایی بــا
ســابقهای بعضــاً طوالنــی وجــود دارد ،کــه همچنــان نیــز گریبــان شــیعه را گرفتــه و مانعــی بزرگــی در
راســتای عمــل بــه احــکام و مفاهیــم اســامی اســت .در ادامــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود:

تقیه
6ـ3ـّ .3

«تقیــه» در اصطــاح ،بــه معنــای پنهــان داشــتن عقیــده و اعتقــادات معنــا شــده اســت
ّ

(ابنمنظــور ،بیتــا ،ذیــل ریشــه و ق ی) .ایــن اندیشــه در تاریــخ اســام ،بهخصــوص در قــرن دوم
هجــری و بــا رواجاندیشـههای کالمــی پدیــد آمــد .در ایــن دوران ،حکومــت جــور عباســی شــیعیان
را بــه شــدت ســرکوب میکــرد و بنــا بــه دســتور برخــی از آیــات قــرآن ،1امامــان شــیعه بــا در پیــش
تقیــه ،ســعی کردنــد جامعــه شــیعه را هدایــت کننــد.
گرفتــن ّ

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

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

ﺳﺎل اول

از بســیاری از فرامیــن الهــی ـ بهخصــوص امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ـ غفلــت شــود (مطهــری،
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6ـ3ـ .4محبت اولیاء اهلل
در میــان احادیــث شــیعه ،بــر محبــت اهــل بیــت؟ع؟و بهخصــوص محبــت حضــرت علی؟ع؟تأکیــد
زیــادی شــده اســت؛ بــه گونـهای کــه برخــی دانشــمندان ،اعمــال دینــی را بــدون اعتقــاد بــه امامــت
ایشــان و حــب اهــل بیت؟ع؟فاقــد ارزش میداننــد .از همیــن منظــر ،در طــول تاریــخ ،بســیاری از
ـب اهــل بیــت؟ع؟را بســیار توجــه کردنــد؛ تــا آنجــا کــه اســاس ارزش اعمــال انســان
شــیعیان بــه حـ ّ
را بــدان منتســب نمودنــد .پیرامــون ایــن ارزش نیــز بعضــاً انحرافاتــی پدیــد آمــده اســت؛ از جملــه
ـب اهــل بیــت؟ع؟و بهویــژه حضــرت علــی؟ع؟ بهتنهایــی زمینــه
اینکــه برخــی معتقــد شــدند ،حـ ّ
ســعادت انســان را فراهــم میکنــد و اعمــال انســان را تحــت الشــعاع قــرار میدهــد .چنیــن
برداشــتی از محبــت اولیــاء اهلل ،خــود زمینهســاز گریــز از اعمــال دینــی را فراهــم مــیآورد و یکــی
دیگــر از موانــع تعمیــق ایمــان و باورهــای دینــی در جامعــه میشــود (همــان).

نتیجهگیری
در قــرون جدیــد و همــگام بــا پیشــرفت علــوم ،نگاههــای جدیــدی بــه مقولــه دیــن و باورهــای
دینــی در جهــان ایجــاد شــد و اندیشــمندان مختلفــی ســعی کردنــد بــا اســتفاده از تجــارب بشــری
و همچنیــن دســتاوردهای علمــی ،دیــن و باورهــای دینــی را تبییــن نماینــد .جوامــع مختلــف بــه
همیــن دلیــل ،دچــار آســیبهای گوناگونــی گردیــد؛ بهگونــهای کــه امــروزه تشــکیل جامعــهای
تمامــاً دینــی تقریبــاً غیرممکــن اســت .در ایــن میــان ،اندیشــمندانی بودهانــد کــه بــا مطالعــه آثــار
موجــود در ایــن زمینــه و بــا اســتفاده از مبانــی وحیانــی ،ســعی در تبییــن چگونگــی دســتیابی
بــه ایــن مهــم داشــتهاند .در ایــران معاصــر نیــز ،رویکردهــای مختلفــی بــه دیــن و باورهــای دینــی
وجــود داشــته اســت .از بیــن ایــن رویکردهــا ،شــاید بتــوان رویکــرد شــهید مطهــری را یگانــه
دانســت؛ زیــرا او عــاوه بــر توجــه بــه بیــان مفاهیــم دینــی ـ قرآنــی ،درصــدد پاســخ بــه شــبهات
اوال ،باورهــای دینــی نیــاز
دیگــر نظریهپــردازان نیــز برآمــد .حاصــل ایــن پژوهــش بیــان میکنــد کــه ً
بــه آمــوزش دارد و شــرایط آمــوزش نیــز بــر پایــه همیــن آموزههــا مشــخص میشــود .همچنیــن،
در کنــار آمــوزش ایــن مفاهیــم ـ کــه بــر اســاس فطــرت بشــری بــرای انســان بیــان میشــود ـ بایــد
تقیــه و محبــت
موانــع موجــود همچــون علمزدگــی ،توجــه افراطــی بــه مقولههایــی همچــون ّ
اولیــاء خــدا و همچنیــن تفکراتــی همچــون ارجــاء و روش ـنفکری دینــی را برطــرف کــرد؛ تــا بتــوان
بــه جامعــه دینــی مطلــوب دســت یافــت.
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•نهج البالغه

آوتویــت ،ویلیــام و تــام باتامــور ( ،)1392فرهنــگ علــوم اجتماعــی قــرن بیســتم ،ترجمــه حســن چاوشــیان،
• ِ
تهــران :نشــر نــی ،چــاپ اول.
•ابنمنظور ،محمد بن مکرم (بیتا) ،لسان العرب ،بیروت :دار الفکر ـ دار صادر.

•الیــاده ،میرچــا ( ،)1365دینپژوهــى ،ترجمــه بهاءالدیــن خرمشــاهى ،تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســانى و
مطالعــات فرهنگــى.
•برونوفســکی ،جیکــوب و بــروس مازلیــش ( ،)1378ســیر اندیشــه در غــرب از لئونــاردو تــا هــگل ،ترجمــه
کاظــم فیروزمنــد ،تبریــز :نشــر اختــر.
•دورکیم ،امیل ( ،)1383صور بنیانی حیات دینی ،ترجمه باقر پرهام ،تهران :نشر مرکز.

• سبحانی ،جعفر ( ،)1428محاضرات فی

االلهیات ،قم :مؤسسه امام صادق ع.

•ســگال ،رابــرت ( ،)1391راهنمــای دینپژوهــی؛ آشــنایی بــا رویکــرد در مطالعــه ادیــان؛ ترجمــه و توضیــح
محســن زنــدی و محمــد حقانــی فضــل ،قــم :انتشــارات دانشــگاه ادیــان و مذاهــب.

عهعماج یمومع گنهرف رد ینید یاهرواب قیمعت عناوم و لماوعع

کتابنامه

•قرآن کریم

•شجاعی زند ،علیرضا ( ،)1388جامعهشناسی دینی ،تهران :نشر نی.
•شهرستانی ،عبدالکریم ( ،)1404الملل والنحل ،لبنان :دار المعرفة.

•طباطبایــی ،سیدمحمدحســین ( ،)1367تفســیر المیــزان ،ترجمــه ناصــر مــکارم شــیرازی ،قــم :بنیــاد علمــی
فرهنگــی عالمــه طباطبایــی.
•فنایی ،ابوالقاسم ( ،)1375درآمدی بر فلسفه دین و کالم جدید ،قم :انتشارات اشراق.

•کــوزر ،لوئیــس ( ،)1392زندگــى و اندیشــه بــزرگان جامعهشناســى ،ترجمــه محســن ثالثــى ،تهــران:
انتشــارات علمــی.
•مجلسی ،محمدباقر ( ،)1404بحار األنوار ،لبنان :مؤسسة الوفاء.

•محمدی ،مجید ( ،)1374دینشناسی

معاصر ،تهران :قطره.

•محمدرضائی ،محمد (« ،)1382نگاهی به دینپژوهی» ،قبسات ،دوره هشتم ،شماره  ،39بهار .1382

•مشــکور ،محمدجــواد ( ،)1350اخبــار ســاجقه روم (بــه انضمــام مختصــر ســلجوقنامه ابنبیب ـی) ،تهــران:
کتابفروشــی تهــران.
•مطهری ،مرتضی ( ،)1395گریز از ایمان گریز از عمل ،قم :صدرا.
• ،)1377( ----------مجموعه آثارشهید مطهری ،قم :صدرا.

•مــک کــواری ،جــان ( ،)1375تفکــر دینــی در قــرن بیســتم ،ترجمــه عبــاس شیخشــعاعی و محمــد
محمدرضایــی ،قــم :مرکــز انتشــارات دفتــر تبلیغــات اســامی.

•مهرنیــا ،حســن (« ،)1392تبییــن ،بررســی و نقــد اندیشــه دینــی کانــت» ،دوفصلنامــه علمــی ـ تخصصــی
تحــول در علــوم انســانی ،دوره ،1شــماره ،1پاییــز و زمســتان .1392
•همیلتون ،ملکم ( ،)1392جامعهشناسی دینی ،ترجمه محسن ثالثی ،تهران :نشر ثالث.
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