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دین در سیر تکاملی زندگی انسان ،فراز ونشیب های محسوسی را تجربه کرده است .فرایندد مددرن نددن عام ده
سنتی ،دین را با چالش های عدیدی مواعه ساخت ،به گونه که برای حذف وانزوای دین از عام ده ،راهردرد هدای
تطریق دین در ساختار زندگی اعتماعی ،مرتنی بر تقدم قوانین موضوعه بشری -اعتمداعی بدر ومدوزه هدای دیندی
تئوریزه گردید .هرچند بسیاری از دگردیسی های دینی واعتماعی وبشخور غربی دارد ،اما اندیشمندان اسالمی نیدز
بدان رویکرد همسانی ندانته اند .منظور از زندگی اعتماعی ،تنها ساختار فزیکی ون که ندام چدادر نشدینی ویدا
ساختار مهندسی نده مدرن وپسامدرن می نود نیست ،بلکه بیشتر افکار واندیشه های است که در فرایندد تکامد
زندگی اعتماعی ،به منصه ظهور رسیده و در تنظیم روابط اعتمداعی بدا ومدوزه هدای دیندی ا دطکا پیددا مدی
کند.هرچند وموزه های مسیحیت با ظهور رنسانس ،نتوانست حضور ومدیریت خود را در عام ه غربدی حظدک کندد،
اما این بدان م نی نیست که هیچ دینی است داد مدیریت اعتماعی را ندارد ،اسالم با ویژگی های عام یدت وکمدا ،
خاتمیت و تحریف ناپذیری ،مرتنی بر فطدر دیندی انسدان ،در سداختار زنددگی پسدامدرن دارای چندان اهمیدت
وکارکردی است که در عام ه سنتی وباستانی بوده است.

مقدمه:
انسان در تظکر اسالمی ،دارای فطر دینی واعتماعی است .باتوعه به عام یدت وکمدا دیدن اسدالم ،سدازگاری
وعدم تناقض در وموزه های ون ،ایجاب می کند که حضور وعایگاه دین در ساختار زندگی اعتمداعی ،مدی بایسدت
دارای مقرولیت ومشروعیت همگانی بوده و به ور پدیده تأثیر گزار و هددایتگر مدورد حمایدت قدرار گیدرد .امدا
حضور دین در گستره تاریخ ،چنین نروده ،بلکه فراز وفرودهای محسوسی دانته ،به گونه ای که گاه دین نده تنهدا
الزمه زندگی اعتماعی ،هدایتگر وپیشرو نروده ،بلکه باعث انحطاط فکری واعتماعی تلقی ندده اسدت .از ایدن رو،
در برخی عوامع وفرهنگ ها برای زدودن دین از عام ه و یدا فروکداهی ون در سداحت زنددگی فدردی ونخصدی
راهرردهای تئوریزه نده است .مهمترین ونها پیدایش و گسترش تظکرا سکوالریستی و پلورالیستی است کده بدا
تولد رنسانس در غرب وسپس در کشور های اسالمی ترلور پیدا کرد.
این سوا مطرح می نود که با توعه به فطر دیندی واعت مداعی انسدان ،چدرا حضدور دیدن در سداختار زنددگی
اعتماعی با فراز ونشیب همراه بوده؟ ویا این به م نی تناقض وناسازگاری فطر دینی با فطر اعتمداعی نیسدت؟
پاسخ ونها را در این تحقیق خواهید یافت.
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تعریف دین :
دین در فرهنگ لغا :
فرهنگ لغا هرچند دین را در قالب والظاظ مت دد بیان کرده است ،اما فرعام وخروعی مشابه و واحد دارندد مد؛ال
انقیاد وذ (مصطظوی ،1360 ،ج ،1ص  ، )5عزا وطاعت(قرنی ،1371 ،ج ،2ص  380و راغب ا ظهانی 1412 ،ق،
ج ،1ص 323وطریحی ،1375 ،ج ،) 251 ،6عاد (فراهیدی 1410 ،ق ،ج ،7ص  )83ونأن(ابن منظور 1414 ،ق،
ج  ،13ص ،)169یا هر رونى که با ون عراد خداوند مت ا نود(بستانی ،1375 ،ص  )403در برخدی واهه نامده
ها -1:مجموعه عقاید ،وموزش ها ودستور ال م هایی که به وسیله نخصی مقدس به ویدژه پیدامرر ارا ده ندده
است وم تقدان به مقتضای ون رفتار می کنند را دین اسالم ،دین بودا ،دیدن مسدیا(انوری ،1381 ،ص  )3482و...
می خوانند  -2و دربرخی دیدن مجموعده عقایدد در بداره انسدان،عهان ومردد وعدود بده ویدژه خددا یدا خددایان
است(انوری ،1381 ،ص  -3 )3482وبرخی دین را به مجموعه عقایدموروث مقرو در باب روابط انسان به ونچده
مرد وعودی وی خوانده تواند ند والتزام برسدلو ورفتدار برسدلو ورفتدار بدر مقتضدای ون عقایدد ،مظداهیم
ومسالکی چون روح ،خدا ،زندگی ،مرگ ،دنیای پس از مرگ ،غیدب ،عهدنم وبهشدت ودر پداره ای مدوارد برخدی
مسا اخالقی واعتماعی نیز که غالرا در قلمرو این عقایدد مدی گنجد(سد یدیان،1384 ،ص )3308ت ریدف ندده
است.
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کلیات ومفاهیم:
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دانشمندان غربی و دین:
نظوذ دین در حوزه های مختلف علمی وت داریف ارا ده ندده بدا رویکردهدای عام ده نناسدی ،نظدری ،ندهودی،
روانشناختی ،تاریخی ،و ...حکایت از پرگستره و فراگیر بودن دین دارد.
یینگر « :ونجا که نوعی وگاهی از مسا همیشگی ،عاری وابدی بشر نک می گیرد ،عدایی کده مراسدم وعقایدد
مرترط با این وگاهی ،مسیر یک توفیق نهایی را مشخص می نماید ودر ونجا که در عهت ارتقاء این وگاهی وت لدیم
وپاسدانت این مراسم وعقاید ،گروه هایی سازمان می یابند ،در واقع یک دین به ظهور رسدیده اسدت»(ندجاعی
زند ،1380 ،ص )37
تی ی ( )1830 -1902در حقیقت دین وض یتی روحی یاحالتی ناب وحرمت ومیزی است کده ون را خشدیت مدی
خوانیم(.مایک پترسون و ،1379 ،...ص )18
برادلی( )1864 -1924دین ،بیش از هرچیزی کونشی است بدرای اینکده حقیقدت کامد خیدر را درتمدام وعدوه
هستی مان بازنمایم(.همانجا)
فرهنگ کوچک اکسظورد :دین عرار است ازنناخت یک موعود فوق بشری که دارای قدر مطلق است و...
نالیرماخر :دین عرار است از احساس خدا وگاهی( .کانت ،1380 ،ص)12
کانت  :دین عرار است از نناخت تکالیف مابه عنوان احکام الهی(همان ،ص)12
وایتهد :دین چیزی است که فدرد در خلدوتش بددان مدی پدردازد ومداخر ون را « احسداس اتکدای محدض» مدی
داند(نجاعی زند ،1380،ص ) 37در حا که اسمیت ون را یک الزام عم ی وکمتر از یک انتخداب وت لدق خداطر
نخصی به حساب می وورد (.همان ،ص )45
اندیشمندان اسالمی و دین:
عالّمه طراطرا ی :ایشان در مجلدا مختلف المیزان وبه مناسرت های مختلف به ت ریف دین پرداخته وباتوعده بده
وثار اعتماعی دین ،ون را قانون زندگی و نوعی سلو برای س اد می داند .در ذی ویه  27سوره روم می نویسد:
دین راه وقانون زندگی است که ودمی در دنیا عهت رسیدن به س اد ون را می پیمایدد(.طراطرایی1417 ،ق،ج،16
چ ،5ص )178ودر ذی ویا  213سوره بقره و  24 -17سوره هود ودر کتاب نی ه در اسالم نیز بر همین عنرده
دین تأکید دارد.
عوادی وملی :دین مجموعة عقاید ،اخالق ،قوانین و مقرراتی است که برای ادارة عام ه انسدانی و پدرورش انسدان
ها است(عوادی وملی ،1372 ،ص )93
مصراح یزدی « :دین در ا طالح ،به م نای اعتقاد بده وفرینندده ای بدرای عهدان و انسدان و دسدتورهای عملدی
متناسب با این عقاید است از این رو کسانی که مطلقاً م تقد به وفریننده ای نیستند و پیدایش پدیدده هدای عهدان
را تصادفی و یا رفاً م لو ف و انظ ا های مادی و طری ی می دانند بی دین نامیده می نوند»(مصراح یدزدی،
 ،1370ج  1و ،2چ ،7ص ) 29 -28

تعریف برتر:
دین مجموعه گزاره های از هست ها( نام خدانناسی ،انسان نناسی وعهانی نناسی ،اعم ازدنیا ووخر ) وبایدد
ها ونراید ها است که به هدایت وکما بشری می انجامد.اگر وموزه های ون ادق ومطابق باواقع باند ،دین حدق
تلقی می نود وعم به ونها از اعترار کافی برخوردار است ،وگرنه دین باط خواهد بود  .گزاره هدای دیندی از راه
عق یا وحی به دست می وید ومستلزم باورها واعما ویژه قلری وعوارحی اسدت (.ابوالظضد سداعدی،1387،ص
)17
رابطه دین وجامعه:
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تطبیق دین در جامعه وراهبردهای آن:
این رویکرد مرتنی برتقدم وا الت قوانین موضوعه بشری برقوانین الهی ودیندی اسدت کده در دور ا دطکا
بدان عم وپرداخته می نود .پیدایش این نظریه به زمانی بر می گردد که بشدر سرمسدت پیشدرفت هدای سدریع
علمی وتکنولوهی ،در دنیایی که خود ترسیم کرده پیش می فت و با وعود علم وعق انسدانی ،خدود را بدی نیداز از
قانون الهی می پندانتند .برای توعیه حضور تاریخی دین در عوامع انسانی وا طکا وموزه هدای ون بدا قدوانین
اعت ماعی بشر ،تئوری تطریق دین در عام ه ،یا به ت ریر دیگر عرفی ندن را سرلوحه کار خویش قرار دادندد وبدرای
این کار از راهرردهای زیر استظاده ند.
الف :خصوصی شدن دین:
هرچند تئوریسین خصو ی ندن را «پارسونز» می دانند که در روند تحوال عاری در زیرساخت های اعتماعی،
برا ی وینده دینداری در عوامع مسیحی غرب ،این راهررد را ارا ه کرده بود واناره به موق یت دارد کده در ون ،دیدن
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هرچند حضور دین در عوامع با فرازو نشیب های عدی مواعه بوده است ،تا عای که در ب ضی موارد دین را عامد
انحطاط عام ه پندانته اند ،اما علیرغم ون کمتر عام ه وانسانی می توان یافت که بر بی دینی خدود برالدد .ازایندر
دین همواره در زندگی اعتماعی وخصو ی انسان ها ،به ور غیر همسان وبا ند وض ف هدای قابد توعده،
حضور دانته است.
الف :دین وعام ه اسالمی :در اسالم انسان دارای فطر دینی واعتماعی است.پس رابطه هردو به ور مدتالزم
نناخته می نود.
ب :غرب :غرب رویکرد های متظاو نسرت به رابطه دین وعام ه دانته اند .گاه عام ه در خدمت دین بدوده وگداه
نیز دین در خدمت عام ه قرار گرفته است .در زمان که دین در خدمت عام ه قرار می گیدرد ،بدرای کداهش نقدش
اعتماعی دین راهررد های متظاو در نظر گرفته می نود.
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ب :نمادین دانستن آموزه های دینی:
نمادین بودن وموزه های دینی بدان م نا است که برنامه ها ومولظه های دینی ،امدور واق دی و مدرترط بدا حقیقدت
نیستند بلکه خیا پردازی های حکمیانه است که توسط نخص بنام پیامرر ،متناسب با پیشرفت زمدان ،بده منصده
ظهور رسیده است وپیامرر وپس از ون روحانیون چنین رسالتی را بدوش می کشدند کده در تدداوم تداریخ همزمدان
وهمگام با پیشرفت ودگردیسی های اعتماعی ،از وموزه های کهن وسنتی دین نیز تظسیر عدید ونو ارا ه دهندد امدا
در واقع افسانه ای بیش نیست  «.مذهب ،بیانگر افسانه هایی است کده بده خداطر نتیجده بخشدی وحدس تربیدت
اعتماعی ون را باید چنان باور دانت که گویی راستند ...در نهایت ،روحانیون از میان این افسانه هدا بایدد ونهدای را
انتخاب کنند که بیشتر به کار مردم می وید»(مصطظی عمالی ،1384،ص )47-46در این رویکرد تأمد بده عدوهر
وپیام ا لی دین تر گظته می نود وبیشتر به وثار وتجلیا بیرونی ون پرداخته می نود.
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از هرگونه حضور وحیا اعتماعی م زو می گردد وتنها برای قاب تحم نمودن زندگی در قظس وهندین دنیدایی
تهی از م نویت ،به ت لق خاطر نخصی بد می نود تا دلمشغولی اوقدا فراغدت وتنهدایی وی گدردد( .علیرضدا
نجاعی زند ،مجله نقد ونظر ،9-1378 ،ص  )199اما زمینه ها وعل پیدایش این نظریه به زمانی بر می گردد کده
حاکمیت کلیسا بیش از پیش بر عام ه اروپایی سیطره پیدا کرده بود ،با این رویکرد که هیچ نوع نجا ورسدتگاری
دربیرون ازکلیسا وعود ندارد(محمدسروش ،1381،ص  )77از اینرو کلیسا نه تنها منرع دین وومدوزه هدای وحیدانی
نناخته می ند ،بلکه منرع علم ،خردگرایی ،قدر وحاکمیت نیز بود .ارنست تدرولتش بدی اغدراق مدی گویدد کده
هنروعلم مدتهای مدید « سخت وابسته به کلیسابود ،درحقیقت ،هدیچ گونده ارزش غیردیندی ومسدتقلی درتمددن
وعود ندانت که مدعی وعود حق الهدی سدوای کلیسدا وورمانهدای ون باندد .تنهدا حاکمیدت موعدود ،حاکمیدت
کلیسابود نه دولت ،نه تولید اقتصادی ،نه علم ونه هنر -هیچ یدک حداکمیتی نداندت (».فدرانکلین لوفدان بدومر
دکترحسین بشیریه ،1382،ص )46از اینرو کسی حق نداندت سدخنی غیدراز کلیسدا را بدر زبدان وورد .وگوسدتین
قدیس یک قاعده اساسی نهاده بود که می گظت « :الحیت کتاب مقدس ازهمه نیروهای عقد انسدانی بیشدتر
است»(محمد عواد احری ،1381 ،ص )37کلیسا با این تظکر ناخواسته در برابر پیشرفت ها وفرایند داندش بشدری
قرار می گیرد و دانشمندان می بایست بین دین ودانش یکی را بر گزینندد ،زیدرا فرایندد تحقیقدا وداندش ندوین،
مغایر با وموزه های سنتی کتاب مقدس ومسیحیت بود « .گالیلده دینددار ،سدخت وزرده بدود کده اکتشدافا ندوین
نجومی باظاهر یا بانص پاره ای از ویا تدورا ناسدازگار افتداده اسدت (».عرددالکریم سدروش ،1373،ص )218
سلطه همه عانره کلیسا ،این باور را بر مردم قروالنده بود که «هر عا ،میان مشاهده علمی باتورا تضاد بده وعدود
می ومد ،می باید مشاهده را رها کرد (».محمد عود احری ،1381 ،ص )37از این رو کسانی چون گالیله ،هداروی
وبسیار از دانشمندان ومخترعان دیگر به عرم اختراع وتظکر نوین ،به مسلخ کشیده می نوند .عدالوه بدرون مسدئله
تظتیش عقاید وبسیار از ناهنجاری های اخالقی -مدیریتی کلیسا باعدث ندد ،سکوالریسدت هدای غدرب ،نظریده
خصو ی ندن وفروکاهی نقش وکار کرد دین به ساحت نخصی وخصو ی زندگی را تئوریزه کنند.

ج) تک بُ دی کردن دین:
زندگی انسان از دو ساحت م نوی ومادی تشکی می نود .تالش های که برای تک ب دی کردن دین بده منصده
ظهور رسیده اند ،به اختصاص دادن ون به ساحت م نوی زندگی مدی انجامدد وسداحت مدادی زنددگی ،در فقددان
وموزه های دینی والهی ،با عق وخرد بشری مدیریت می نود .ازاینرو دین از ساحت اعتماعی زنددگی بشدر کندار
می رود وبه پدیده فردی ونخصی ون منحصر می نود .در این نگاه دین در تنظیم روابط اعتماعی انسانها نقشدی
ندارد ،بلکه فقط می تواند رابطه انسان با خود ویا خداوند را مدیریت کند.
فلسظه تک ساحتی کردن دین و کنار رفتن ون از زندگی اعتماعی ،ناسازگاری ون با ویژگی های اعتمداعی اسدت
که اوال مانع تشک عام ه انسانی وتمدن واحد می نود سپس در عریان پیشرفت ،اتحاد و قوانین اعتمداعی واحدد
را به چالش می کشد «.مذهب حتی بیش از قومیت ،افراد را از هم متما یز مدی سدازد .یدک نظدر مدی تواندد نیمده
فرانسوی ونیمه عرب باند وحتی تاب یت مضاعف دانته باند ولی نیمی مسدیحی ونیمدی مسدلمان بدودن ،بسدیار
دنوار است(».هانتینگتون ومنتقدانش ،1374،ص)52

دین در ساختار زندگی اجتماعی

رکن تئوری تک؛ر گرایی در ادیان ،کاستن تظاو ها وافدزودن تظاهمدا ومشدترکا میدان ادیدان مختلدف اسدت.
براساس این نظریه امتیازا میان ادیان ماهیتی وعوهری نیست بلکه تظاو در درعا ومراتب اسدت کده بیشدتر
مدیون مرزها ،عغرافیا وفکر وفرهنگ های متظاو اسدت کده ون را در درون خدود پدرورش داده اندد .اگدر زمدانی
کسو های که با این عناوین برتن دین پوناند ه نده است ،بیرون رود ،حقدایق ودیدان عدز هسدته دیاندت واحدد
انسانی که مت لق ومشتر همسان تمام بشریت است مشاهده نخواهد ند .بنا براین همانطوری کده هدیچ دیندی
تمام حقیقت نیست ،هیچ دینی خالی از حقیقت نیز نمی باند.
به گظته نرستری:
یقین کردی که حق در بت پرستی است.
مسلمان گر بدانستی که بت چیست
محمدتقی نری تی می گوید :ب د ازوننا ندن مردم اروپا با زبان سانسکریت وخواندن کتیره ها وکتب م ترر قددیم،
م لوم ند ادیان قدیم دارای م ارف عالیه ای بوده ومخصو ا موحد بوده اند ونیز میدان ادیدان قددیم هندد ومصدر
وایران ،مشابهتها ومشترکاتی وعود دارد وبه روننی م لوم نیست که کدام از دیگری اقتراس کرده ویا اینکده همده
ونها از یک ا باستانیتر منش ب نده اند(.محمد تقی نری تی ،1384 ،ص )367
هـ :عصری کردن دین
عصری کردن دین به قرا ت های متجددانه از دین منجر می نود .قرا ت های زمانمندد وکدم دوام کده
دارای مشرق ومغرب مشخص ومحدود است.این رویکرد به دو مرنا استوار است:
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د :تکثر گرایی:

دین در ساختار زندگی اجتماعی

نتیجه:
نظریه تطریق دین در ساختار زندگی اعتماعی رویکرد الحادی ندارد ،بلکه فقط در خصوص ا طکا اموزه های
دینی با قوانین موضوعه بشری برای تنظیم روابط اعتماعی انسان ،ا الت وتقدم از ون قوانین اعتماعی وبشری
است .اما هریکی از راهررد های عل ودالی خودش را دارد که در پی مورد بررسی وکنکاش قرار می گیرد.

علل تقدم قوانین اجتماعی برآموزه های دینی:
تالش ها وراهررد های تطریق دین در زندگی وتقدم قوانین اعتماعی بروموزه های دینی ،مسروق بده پدیش زمینده
های بود که از دیر زمان ،فرهنگ وعغرافیایی مغرب زمین با ون دست وپنجده ندرم مدی کدرد .هرچندد مدی تواندد
عواملی زیادی براین امر دخالت دانته باند ،اما عواملی که در امور زیدر خال ده مدی ندود ،بده فروکداهی نقدش
اعتماعی دین ،سرعت مضاعف بخشید.
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او  :م رفت دینی غیر از دین است وهیچ عالم دینی درطو تاریخ ادعا نکرده کده م رفتدی دیندی وی،
همان دین است .دین ووموزه دینی ،همان است که دست به دست و سینه بده سدینه از گذندتگان بده
به دست ما رسیده است ،ولی م رفت دینی ،نناخت ودرکی است که مانسرت بده
نق از م صومین
این نصوص وویه ها واخرار پیدا می کنیم وبردانت وفهمی است که ازاین ویده و روایدت هدا داریدم .بندا
براین ،این دو در حا که ارتراط محکمی با یکدیگر دارند ،دومقوله عدا از هم هستند ونمی توان عندوان
یکی را بر دیگری گذانت.
دوم :م رفت دینی ،تکام پذیر است ومتناسب با بلوغ تولی به دین ،گسدتره عریدان م رفدت دیندی در
دیگر م ارف بشری وحوزه های حیا انسانی توس ه وتکام پیدا می کند .ثمدره ون نیدز ندک گیدری
منظومه م رفتی عدیدی است که محور های ون ،م رفتی وم ارف دینی هستند .هم چنین متناسدب بدا
توس ه وتکام م رفت دینی ،دیگر م ارف بشری در منظومه م رفت دیندی ،توسد ه وتکامد پیددا مدی
کند(.مصطظی عمالی ،1384 ،ص)152
بنا براین م رفت پایدار از دین وعود ندارد ،همراه وهمگام با پیشرفت ودگردیسدی هدای اعتمداعی فهدم
وتظسیر از دین نیز متحو ومتجدد می نود.برای حظک حضور و وعود دین ،می بایست با تظسدیر عدیدد
از ون ،دین را در ساختار زندگی اعتماعی تطریق داد.

الف :عملکرد ناصواب اربابان کلیسا:
رفتار نامناسب کلیسا ،پیامدهای زیان باری زیادی را برعام ه اروپا تحمی کرد .مرکزی که بایدد منردع ومرکزترلید
وترویج دین باند ،با رفتارخدای گونه سرب بی دینی عام ه وفلسظه نظر فالسظه ودانشمندان ون سدامان از دیدن
وخداوند گردید .ماکیاولی عمده مسئولیت بدبختی ایتالیا را باکلیسای کاتولیک می داند « :مامردم ایتالیا از کلیسدای
رم وکشیشان اش این دَین را بگردن داریم که به واسطه ون هاست که بدعنس وبدی دیدن ندده ایدم » (ارنسدت
کاسرر )1380(،ص )156
ایمانو کانت م تقد است که نظر دینی ونگاه بروز می کند که پیشوایان دینی ،کاری نخصی وباط خود را بده
خداوند منتسب کنند ،این امرنظر مردم را برمی انگیزد ،زیرا نمایدانگر نخدو وتکردر ایدن طایظده اسدت(.ایمانو
کانت،)1383(،ص)141

دین در ساختار زندگی اجتماعی

ب :تبیین غیر عقالنی از دین ودر تضاد قرار دادن آن با پیشرفت های دانش بشری:
اربابان کلیسا وحامالن لوای دین مسیا ،هر فروورد عدید اندیشه بشری را در تظسدیر طری دت وانسدان ،بدا برنامده
های کلیسا ،ناسازگار می دانستند و نخرگان علمی وفکری را به ند محکوم می کردند.
در توضیا بیشتر این ماعرا وورده است « :با اناعه مسیحیت در روم ودیگر نقاط اروپا ونضج گرفتن کلیسا وضدع از
بن دگرگون گردید :کلیسا مدعی ند که یگانه حافک حقیقت الهی در روی زمین است ...وظیظه فلسدظه  ...عسدتن
حقیقت نیست ،وحتی این نیست که با دالی عقلی حقانیت ایمان دینی را ثابت کند ...علم وفلسدظه خدادم الهیدا
مسیحی است .نتیجه ون ادعا واین نیوه فکری این بود که در دوره ای که درسراسر عهدان اسدالم طالردان علدم
درانتخاب مواد وموزنی وپژوهشی از وزادی کام برخوردار بودند ،کلیسا حق این انتخاب را از پیدروان خدود سدلب
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حاکمیت کلیسا فضا را بگونه رقم زده بودند که هیچ نوع نجدا ورسدتگاری را دربیدرون ازکلیسدا نمدی
)1
دیدند(محمد سروش )1381( ،ص )77مردم وفرهیختگان را بر سر دو راهى قردو و طدرد نتدایج پدژوهش هدای
علمى و یا عقاید دینى قرارد داده بودند که ازبین دین ودانش ،می بایست یکی را برگزینند .باتوعه با سلطه همده
عانره کلیسا ،این باور را بر مردم قروالنده بود که «هرعا ،میان مشاهده علمی باتورا تضاد به وعود می ومد ،مدی
باید مشاهده را رها کرد( ».محمد عدواد داحری( ،)1381ص  )37فضدا را بگونده ای بده نظدع کلیسدا وبدر ضدرر
دانشمندان وفالسظه تغییر داده بود که حتی حق انتخاب مردم را نیز گرفتده بدود ،عدز ونکده از فدرامین وحاکمیدت
کلیسا اطاعت کنند راه دیگری ندانتند.
برخورد تند وبی رحمانه ی اربابان کلیسا ،سرب ند تا فرهنگ وتمدن غربی ،در مسدیر رندد وتکامد خصو دا در
قرون  18و 19کم کم رنگ الحاد و انکار خدا ودین را به خود بگیدرد ودر اوا د قدرن بیسدتم بدا ظهدور مدارکس
وانگلس وپیدایش ماتریالیسم دیالکتیک وتشکی دولت های کمونیستی ،انکار خداوندد والحداد گظتمدان غالدب ون
ند.

دین در ساختار زندگی اجتماعی

ج :ناکامی آموزه های مسیحیت:
در وغاز نهضت عدید علمی ،فرهنگ مدرنیته نه تنها با دین وخداوند تضادی نداندت بلکده « بدرای وگوسدتین در
قرن پنجم میالدی ،واهه التینی  modernnusاز یک سو بیانگر نظی کظر ،نر  ،الحاد وارتدداد بدود واز سدوی
دیگر بابی بود به سوی عصر نوین مسیحیت»(حسین علی نوذری )1379(،ص  )81واولین بندای م مداری مددرن
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کرد وحتی علوم تجربی راتحت نظار خود دروورد ووموزش درانحصار وم ه درومد .بدین ترتیب استقال فدردی
چه درزندگی م نوی(وموزش ،تظکر وپژوهش) وچه درزندگی مادی وظاهری به کلی منتظی گردید وونچده درنوندته
های اروپایی"فرهنگ دوران باستان" نامیده می ند درخواب ندوتصورا وفرهنگ قرون وسدطایی عدای ون را
گرفت(».حسین علی نوذری ،)1379(،ص )22-21
کسانی چون گالیله ،کپرنیک ،پاستور و ....با اختراعا وابتکارا عدید به پیشواز مخالظت ومقابله بدا اربابدان کلیسدا
رفتند .هرچند این مقابله به قیمت عان نان تمام ند ،امدا بدرای عام ده کلیسدایی اروپدا ،روزنده هدای بده سدوی
مدرنیسم گشودند .علی رغم ونکه بانیان نهضت عدید ،از وباء واربابان کلیسا ورعا دین بودند ،اما نهضت عدید در
عریان تکام خود رویکرد ورنگ تضاد با دین وخداوند را پیداد کرد.
این مسئله برای دانشمندان وبه خصوص مکتشظان به عنوان یک م ض عدی مطرح بدود ،کده نده مدی توانسدتند
ازدین دست بکشند ونه دست کشیدن ازمسا ویافته های علمی برای نان وسان بود .لذاب ضی دانشمندان ،بدرای
اینکه با دین در تضاد وخصومت نیظتند ،تظسیر عدیدی ازدین ارا ه دادند ،درباره گالیله نونته اندد« :گالیلده دینددار،
سخت وزرده بود که اکت شافا نوین نجومی باظاهر یا بانص پاره ای از ویا تورا ناسازگار افتاده است .نه علدم
را می توانیست رها کند نه دین را ،به تناقض هم که خوننود نمی توانست بود ،ناچارفتا باب تدازه کدرد ،واز دیدن
تظسیر تازه داد وگظت :دین ومده است برای اینکه بگوید چگونه به وسمان ( بهشت) مدی تدوان رفدت ،نده اینکده
وسمان چگونه می روند.
ی نی سخنان که درکتاب مقدس درباب رفتن وسمان ها(حرکت سیارا ) ومده نسرت به هدف ا لی دیدن ،فرعدی
است وعدی نراید گرفته نود وت ارضش باعلم نرایدخاطر را بیازارد ویاخردمندی را ازعرودیدت بدازدارد»(عرددالکریم
سروش،)1373(،ص )218چون وی هم به علم حرمت می نهاد وهم به دین دلرسته بود ،وتناقض را نیدز برنمدی
تافت .برای هماهنگ کردن م رفت دینی بام رفدت علمدی اش فدتا تدازه کدرد و از دیدن تظسدیر تدازه ای ارا ده
داد(همان) گالیله می گظت« :خداوند که به ما حواس وعق واندیشه راعطا کرده است از مانمی خواهدکده حدواس
وعق مان را درمسا فیزیکی که به وسیله تجارب مستقیم یا براهین ضروری در م رض چشمان و ذهنمان قدرار
گرفته است ،کناربگذاریم»(محمد عواد احری )1381(،ص )30
عریان رو به رند مدرنیته وعلم گرایی ،بیش از پیش حاکمیت مطلقه کلیسا را متزلز و در سراندیری سدقوط قدرار
داد .کلیسا برای نجا وحظک حیا خویش ،عام ه اروپا را از سرمایه های بزرگ علمی محروم کرده و دانشدمندان
بسیاری چون گالیله ،کپلر ،کپرنیک ،هاروی ،و ...را به مسلخ فرستاد.

نیز کلسای سن دنیس مت لق به نوهر فرانسوی بود(همان ،ص  )116وانچه فرهنگ مددرن غدرب را در تضداد بدا
وموزه های کلیسا کشاند دو مسئله بود
 : 1وموزه های منسوخ وتحریف نده مسیحیت توانای مدیریت عام ه رو به پیشدرفت اروپدا را نداندت و :2اینکده
اربابان کلیسا از عهت توانمندی علمی واستداللی ضد یف تدر از ون بدود کده بتوانندد در برابدر دانشدمندان مددرن
مقاومت کنند .از اینرو در قرن نانزدهم میالدی ،همزمان با وغاز عصر رفورماسیون و ا دالح مدذهری ،زمینده بدر
افتادن سیطره دیرپایی کلیسا ،از عر ه های مختلف سیاسی ،اعتماعی ،اقتصادی ،فکری – فرهنگی وادبی عوامدع
غربی فراهم گردید .ا الح م ذهری نخسدت از ولمدان ندروع ندد وسدپس سدایر کشدور هدای اروپدایی را در بدر
گرفت(حسین علی نوذری )1379(،ص )112-105
حقیقت وجایگاه دین در ساختار زندگی اجتماعی:

دین در ساختار زندگی اجتماعی
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موفقیت های فرهنگ غربی ،در انظرادی کردن ،نمادین دانستن و تک ب دی کردن دین  ،قاب انکار نیست .اما ویدا
این بدان م ناست که دین است داد حضور در ساختار زندگی اعتماعی را ندارد؟ پاسخ این مسئله نیازمندد بازنناسدی
حقیقت دین وتأم در ذا وماهیت ون است.
اگر دین ساخته وپرداخته خیاال واوهام وتظکرا انسانی باند ،همانطوری که وعدود ون در زنددگی پیامدد م؛ردت
محسوس نخواهد دانت ،انزوا ،انظرادی ونخصی کردن ون وحتی فقدان ون نیز خأل محسوسی را ایجداد نخواهدد
کرد .اما اگر پدیده الهی ووسمانی باند که برای نیازهای بزرگ وکوچک ،خواه در زاویه های فردی ونخصدی ویدا
ساحت اعتماعی زندگی انسان برنامه های سازنده وت الی بخش دارد ،در این ور نقش دین درسداختار زنددگی
اعتماعی ،دمیدن روح ورمق در پیکر مادی ون است که ضرور ولزوم ون قاب انکار نیسدت .چنانچده تولسدتوی
حکیم م روفی روسی از ون به عنوان سرمایه زندگی یاد می کند «:ایمان همان چیزی است که انسان باون زنددگی
می کند ،سرمایه زندگی »(مرتضی مطهری ،1368 ،ج ،11ص )399واستاد مطهری دیدن وایمدان را مسداوی بدا
انسانیت می داند «:انسانیت مساوی است بادین وایمان ،واگر دین وایمدان نراندد انسدانیتی نیسدت»(همدان ،ص
 )401وعالّمه طراطرا ی درت ریف دین می گوید « :دین راه زندگی اسدت کده ودمدی در دنیدا بده ناچدار ون را مدی
پیماید (».محمد حسین طراطرا ی،1372 ،ج ،8ص )134
وی دورانت وقت حضور وعایگاه دین را در زندگی بررسی می کند ،عدای وفرار از ون را غیدر ممکدن مدی داندد
ومی گوید «دین د عان دارد ،هر چه ون را بکشى دو مرتره زنده مىنود» نهید مطهری درعواب می گوید ایدن
یک حقیقتى است .نمىخواهد بگویى د عان دارد ،همین قدر بگو عان دارد خود را راحت کدن ،ی ندى فطدر
است .چرا مىگویى د عان دارد؟! فطر بشر را نمىنود کشت (.مطهر ،1368 ،ج ،3ص )583
بنا بر این اگر مسیحیت وکلیسا ،از ساختار زندگی مدرن در محاق رفته است ،بدان م ندی نیسدت کده انسدان فاقدد
فطر دینی است ویا هیچ دینی است داد حضور در ساختار زندگی اعتماعی را نددارد .فطدر دیندی ،م؛د فطدر
اعتماعی در اندیشه ونظر اندیشمندان اسالمی وغیر اسالمی ،به ور مظروض ومسلم پذیرفته ندده اسدت بده

دیگر سخن ،همانطوری که انسان دارای فطر اعتماعی است ،دارای فطر دینی نیز هست که همزاد بشر بدوده
واز تولد تامرگ او را همراهی می کند ،وبه عنوان عزء الینظک زندگی انسان ،زاویه های فردی واعتمداعی او را در
بر می گیرد.
راهبرد های تطبیق در اسالم موضوعیت ندارد:

دین در ساختار زندگی اجتماعی
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درعلم منطق ودر قیاس نک او  ،با کنار هم قرار دادن دو مقدمده ،بددون هدیچ گونده تدالش ذهندى،
نتیجه بدست می وید .م؛ال اگر «الف ب است» و «ب ج است» بده دور بددیهی «الدف ج اسدت»
نتیجه حا می نود .نک او از انکا چهارگانه استدال «بدیهى االنتاج» است .با توعه به تظکدر
واندیشه اسالمی ،با استدال بدیهی وقیاس نک او منطقی که بدیهی االنتاج است ،عدم موضوعیت
راهررد های تطریق دین در عام ه در اسالم ثابت می نود« .دین فطری است»« ،فطر ذاتی انسدان
است» «پس دین ذاتی انسان است» بنابراین حذف دین از ساختار زندگی اعتماعی واختصاص دادن ون
به زندگی خصو ی ویا ساحت م نوی در اسالم موضوعیت ندارد .بلکه دین از وغاز تافرعام تداریخ بشدر،
در سراسر زندگی ،خواه خصو ی واعتماعی ،و خواه مادی وم نوی ،عاری وساری است .به دیگر سدخن
دین به دلی فطری وذاتی بدودن ون بدرای انسدان ،همدانطوری کده حدذف ون از زنددگی انسدان م ندا
وموضوعیت ندارد ،انزوا واختصاص دادن ون بده سداحت خصو دی ،فدردی وم ندوی انسدان نیدز م ندا
وموضوعیت ندارد.
ترین مقدما :
الف :دین فطری است:
برخی ویا قرونکریم ،براین مسئله داللت دارد که اوال دین مطابق بافطر وسرنت انسان است وثانیا ،در خلقدت
ا لهی در طو تاریخ تردی ودگرگونی راه پیدا نمی کند .پس دین نیز که با سرنت انسدان سرندته اسدت ،تحدو
ودگرگونی را بر نمی تابد .فَأَقِمْ وَعْهَکَ لِلدِّینِ حَنیظاً فِطْرَ َ اللَّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَرْدی َ لِخَلْدقِ اللَّدهِ ذلِدکَ
الدِّینُ الْقَیِّمُ(.روم )30
چند نکته در تظسیر ویه:
اقامه دین به م نی رو ووردن به سو دین ،و توعه بدان بدون غظلت از ون است.
-1
ظاهرا الم در" دین" الم عهد است ،و در نتیجه مراد از دین،روح تسلیم وانقیاد وحق خواهی ودمی
-2
است.
دین چیز به غیر از سنت حیا  ،و راه و رونى که بر انسان واعب است ون را پیشه کند تا س ادتمند
-3
نود نیست.
کلمه «فطر » بر وزن ف لت به ا طالح اه ادب بنا نوع را مىرساند و در کلمه مورد بحث به
-4
م نا نوعى از خلقت است.
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ب :فطر ذاتی انسان است.
از واهگان غریزه ،طری ت وفطر  ،تنها فطر از مختصا ذاتی انسان است ،هر چند انسان دارای غریزه وطری دت
نیز هست ،اما چیزی که او را از بقیه موعودا ممتاز می نماید فطر او است .ذاتی بدودن فطدر در انسدان بده
م نی پ ایداربودن ،زوا ناپذیر ،مساوی ومشتر بین افراد انسان است .زیرا از ویژگی های ذاتدی ،غیرم لد بدودن
وانظکا ناپذیری ون از ذا است« الذاتی ال ی لد و ال رضدی ی لد »(سدرزواری ،1379 – 1369،ج ،1ص )225
ی نی همانطوری که هیچ انسانی نمی تواند بدون ذا وذاتیا وعود دانته باند ،هدیچ لحظده از زنددگی وزمدان
های او را نیز نمی توان منهای فطر تصور کرد .چون فطر به عنوان پدیده ذاتی ،تمام زاویه ها ودقا ق زنددگی

12

دو فصلنامه تخصصی نور المصطفی_شماره -9پاییز و زمستان 98

وفرینش انسان مظطور به فطرتى است که همواره او را به سو تکمی نواقص و رفع حوا ج هدایت
-5
ومصالا ومظاسد زندگی را به او الهام می کند.
فطر انسان ها هادی همه افراد انسان در هر عصر ودوره و هرنقطه عغرافیایی بوده وهست که او را
-6
به سوی س اد دعو می کند(.موسوی همدانی ،1374،ج  ،16ص)268
نتیجه:
بنا براین فطر پدیده پایدار ،واحد ،همگانی ،غیر متک؛ر ،غیر متضاد وغیر قاب تغییر وتحو می باندد وبده لحداظ
ذاتی بودن ون برای انسان ،به اموری تظسیر ونناخته می ندود کده نیداز بده ومدوزش ،تلظیدق واسدتدال نداندته
باند(.مطهری،1368،ج ،3ص  )480ی نی انسان همزاد با وفرینش و وعود ،گدرایش هدای فطدری را چدون کمدا
خواهی ،عشق به بقاء ،دانش دوستی ،عدالت خواهی ،نکر من م ،راستی ،درستی ،و ...با خود دارد .سدیطره تداریخی
این گرایش ها در انسان ،بیانگر وعود مصداق خارعی ونهاست .زیرا برهان فطر  ،برهان تضدایف اسدت کده بدین
دوطرف متضایف واق یت وضرور بالقیاس حاکم است .از سوی دیگر مت لق گرایش ها نمی تواندد موعدود فقیدر،
ناقص ،فناپذیر  ....باند ،پس لزوما می بایستی وعود مطلق ،کما مطلق وغنی مطلدق باندد کده انسدان در حدا
انقطاع کام از عوام واسراب طری ی بتواند به ون تکیه کند وون عز خداوند نمی تواندد باندد.ازاین رو فطدر بده
عرودیت ،توحید وم رفت خداوند ت ریف نده است «.و الظطرة فی اللغة هو االبتداء  ....فیکون م نى اآلیدة و الخردر
ک مولود یولد على الظطرة ی ابتداء الخلقة کان اهلل ت الى لما ابتد هم و ابتدعهم فطرهم على ال رودیة له و نهاهم
ن ی ردوا غیره ید علیه ما ب د اآلیة -ال تَرْدِی َ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ و یؤیدده قولده وَ مدا خَلَقْدتُ الْجِدنَّ وَ
الْإِنْسَ إِلَّا لِیَ ْرُدُونِ »(ابن نهر ونوب1369 ،ق ،ج ،1ص  )151در تظسیر « َ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى» گظته اندد « إنّ
اللّه فطرهم على التوحید »(فیض کانانی 1406 ،ق ،ج ،4ص  )23ودر عای دیگر فطر بر م رفدت تظسدیر ندده
است« هِیَ الْظِطْرَةُ الَّتِی فَطَرَ اللَّهُ قَا َ :فَطَرَهُمُ اللَّهُ عَلَى الْمَ ْرِفَةِ(».طریحی،1375 ،ج  ،3ص )439
بنا براین دین وفطر دو پدیده همزاد وهمگرا بوده که زندگی انسان را از تولد تا مرگ می پوناند .فطدر دیندی،
اقرار انسان به م رفت ،توحید و عر ودیت خداوند است که هرچند گرفتار سستی وکاستی می نود و حدذف وانکدار
ون از زندگی امکان پذیر نیست ونگداه تدک سداحتی بده دیدن اسدت کده در قالدب رویکدرد هدای سکوالریسدتی
وپلورالیستی ،یاحد اقلی ،حداک؛ری ،فردی واعتماعی به منصه ظهور رسیده اند ،در دین م ندا وموضدوعیت نددارد
وبا ذا وماهیت ون سازگار نیست.

او را در بر می گیرد وتمام امور نژادی ،زبانی ،قومی ،ملیتی ،رنگ وپوست ،طرقا اعتماعی واقتصادی ،تقدم وتأخر
تاریخی ،غر وکرر سنی و ....عارضی است وعوارض تغییر پذیرند «اإلعراض ال ترقى زمدانین(».ابدن رندد1993 ،
م ،ص )327
به گظته موالنا :وب اندر ناودان عداریتى اسدت وب انددر ابدر و دریدا فطرتدى اسدت(بلخی ،1289،دفتدر پدنجم،
بیت)2491
در المتألهین در باره بقاء وپایداری فطر وزوا مت لقا و وابستگی های عارضی در انسان م؛ کظر نظداق کده
باعث می نود در اسظ السافلین عهنم منز گزیند می گوید «:ن الرحمدة واسد ة و الظطدرة باقیدة و اآلالم دالدة
على وعود عوهر لی مقاوم لها و التقاوم بین المتضادین ال یکون دا میا و ال ک؛ریدا لمدا حقدق فدی محلده فدال
محالة یئو »( درالمتالهین ،1360 ،ص )318

دین در ساختار زندگی اجتماعی

13

دو فصلنامه تخصصی نور المصطفی_شماره -9پاییز و زمستان 98

ج :پس دین ذاتی انسان است
پس از اثرا ذاتی بودن فطر  ،به این نتیجه می رسیم که دین ذاتی انسان است .بنا براین حضور ووعود دیدن
در ساختار زندگی فردی واعتماعی ،همراه با لحظا ودقا ق زندگی انسان علت پذیر نیست ،بلکه فقدان ،کاسدتی،
سس تی دین در زندگی نیازمند علت است .بداهت و وضوح استدال بده رطوبدت بدرای وب ،ندوری بدرای نمدک
وچربی برای روغن است که عای برای تأم وکنکاش نمی گزارد.
بنا براین راهررد های تطریق دین در سداختار زنددگی اعتمداعی ،بدا م رفدت نناسدی اسدالمی از دیدن،
بخصوص در دین اسالم موضوعیت ندارد.
نتیجه:
بنا براین دین به عنوان پدیده همزاد وهمگرا وبلکه ملهم فطر نیز مانند فطر همگانی و از د مشدغولی هدای
زندگی انسان در سپهر عغرافیا وتاریخ است .همانطور که هیچ انسانی منهای فطر وعدود نددارد ،فاقدد دیدن نیدز
نمی تواند وعود دانته باند وبه همان دلی نیز دقا ق زندگی هدر انسدانی از دیدن تظکیدک پدذیر نیسدت .زیدرا از
مختصا و امتیازا ذاتی انسان نسرت به سا ر موعودا است.در مقایسه این ویژگی انحصاری انسان نسدرت بده
حیوانا می توان بیان دانت که برخی حیوانا ممکن است نسرت به ب ضی افراد بشر ،در پاره از توانمنددی هدا،
توانمن د تر به نظر برسد ،اما هیچ حیوانی نشانه ای از یک حیا دینی وارزنی را از خود بدروز ندداده اسدت ،کداری
انجام نداده که بتوان ون را به عنوان تمهیدی برای زندگی عاودانه وارزنمند پدس از مدرگ بده حسداب وورد .امدا
تاریخ بشر نشان می دهد ،که همه انسان ها ،هرچند دارای پست ترین نک زندگی بوده امدا الده هدای را بدرای
پرستش انتخاب کرده است .اهرام مصر ،م ابد تاریخی ،نواهد تاریخی و ...وکنده از اعتقادا ووروزهای اسدت کده
دین باوری ون ها را به اثرا می رساند .انگیدزه دیندی ،درف نظدر از چگدونگی ون ،در تدداوم تداریخ در فکرهدا
وفرهنگ های مختلف حظک ند ه است .درعوامع مدرنیسدم روزگدار مدا و در فضدای پرسدروتاه فرویندد تکنولدوهی
و ن ت ،رویکردهای سکوالریستی ،پلوالریستی ،حداقلی ،حد اک؛ری ،فردی واعتماعی بدودن دیدن مطدرح اسدت
وبه گونه از افو واضمحال ون سخن می رود اما فطری وذاتی بودن دین با نظس های هر چند ولدوده ،در دقدایق
ونظحا زندگی نرانه روزی ،خود را نشان می دهد .خصدومت ودندمنی بدا دیدن کده بیشده ی بسدیاری از هدم

روزگاران ماست نیز خود واکنشی به احساس وعود وحضور دین در زندگی است .به هدر رو کدنش هدا و واکدنش
های که در تداوم تاریخ نسرت به پدیده دین باوری اتظاق افتاده است ،حکایت از ذاتی بودن وتظکیک ناپدذیری ون
از افراد ودقایق زندگی انسان ها دارد.
چند اشکال وجواب:
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الف :انحرافا زندگی به م نی خطایی فطر نیست بلکه خطایی در تطریق است:
انحرافا وانتراها زندگی ،خواه به بزرکی عنگ های او و دوم عهانی وعنایدت هدای از ایدن قرید باندد یدا
انحرافا عز ی وکوچکی روز مره ،که انسان در مسیر زندگی بدانها گرفتار می نود ،هیچ کددام بده م ندای نقدض
خطاناپذیری فطر یا نقض یگانگی وفراگیر بودن ون نیست .بلکه حکم فطر بر خدا خواهی ودین باوری انسدان
تخلف ناپذیر است.
عالمه طراطرا ی می نویسد :انسان بر حسب فطر خداوندی ،طالب کما وس اد مطلق اسدت واسدالم برنامده
چنین س ادتی است .انحرافاتی که در طی پیمودن این راه طوالنی نصیب انسان می گردد نراید به حسداب بطدالن
ویا مرگ فطر انسانی گذانته نود بلکه این ها از نوع خطای در تطریق است ،انسان هرچندد در ایدن مسدیر پدر
فراز و فرود ممکن است به چپ وراست متمای نود ،در نهایت به کما غایی وحقیقی که خواسدته فطدر اسدت
خواهد رسید زیرا حکم فطر تخلف ناپذیر است(طراطرا ی 1417 ،ق ،چ ،5ص  131و)132

14

دو فصلنامه تخصصی نور المصطفی_شماره -9پاییز و زمستان 98

فطری بودن ولزوم یگانگی دین ممکن است باعث ایجاد نرها وسواالتی گردد که در پدی بررسدی وعدواب داده
می نود.
انکا او :
خطا ناپذیری فطر با خطاهای انسان سازگاری ندارد.
با توعه به ونکه فطر پدیده ذاتی و فراگیر می باند وهمواره انسان را به سوی تکمی نواقص هدایت مدی کندد،
نراید خطا وانحراف که غیر ذاتی وغیر فطری است بر انسان غلره کند وانسان بدام ونها گرفتار نود .امدا اندتراها
وانحرافا عوامع انسانی در تاریخ ،به گونه ای پر رنگ وانکار ناپذیر علوه می نماید که فطر دیندی ،خدداعوی و
خطاناپذیری ون را زیر سوا می بدرد .انحرافدا وخطاهدا ،خدواه در حدوزه فکدری واعتقدادی باندد م؛د ظهدور
پلورالیسم ،سکوالریسم ،اومانیسم ...ویا درحوزه ن ت و تکنولوهی مدادی باندد م؛د تراهیددها وحدوادثی کده در
عریان عنگ او و دوم عهانی ،بوقوع پیوست ،به هر رو ،هر کدام زخم های عمیق بر پیکر بشدریت نهداده اسدت،
که بلندای تداوم تاریخ نیز قادر به درمان والتیام ون نخواهد بود .اعالمیه عهانی حقوق بشر ،که در پدی علدوگیری
وتکرار از بروز چنین حوادث ووحشیگری های نابخشودنی وبه منظور در مان والتیام زخم های ون بده وعدود ومدد،
هر چند توانست نقش بی بدیلی را بازی کند ،اما خود گرفتار انحرافا و خطاهای استراتژیک وبنیدادی اسدت کده
عواقب وپیامدهای دراز مد ون کمتر از زخم های نیست که قر از ون ،بر تاریخ بشریت تحمی نده بود.
پاسخ:

دین در ساختار زندگی اجتماعی

ج:فطر ووزادی
همانطور که انسان فطر خدا خواهی و دین بداوری دارد ،دارای نیدروی وزادی نیزهسدت .ایدن فقدره در پیرامدون
پرسش ه ای فوق ،مطرح می نود ،که اگر فطر خطاناپذیر بتواند علو انحرافدا وخطاهدای انسدان را بگیدرد ،بدا
نیروی وزادی واختیار انسان در تضاد می افتد .بردانت نا واب از فطر  ،ون را در تضداد وترداین بدا وزادی تظسدیر
وتوعیه می کند و یکی از چند دلیلی است که مخالظان وعود فطر در انسان ارا ه مدی کنندد .امدا وعدود فطدر
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نهید مطهری در توضیا ویه فطر می نویسد چگونگی خلقت ووفرینش انسان که خدای مت ا همده ی انسدان
ها را بدان وفریده است ،تغییر پذیر نیست ،زیرا عزء سرنت انسان است انسان های موعود در عالم وانسدان هدای
که ب دا وفریده می نوند نیز باهمین سرنت متولد می نوند ،ی نى سرنت را نمىندود در انسدانها عدوض کدرد و
تغییر داد و تردی به چیز دیگر کرد(مطهری ،1368 ،ج ،3ص )603
بنابراین حکم فطر خطاناپذیر است ،کما طلری وس اد عویی ذاتی فطر است امدا ت یدین مصدداق سد اد
وکما در فطر نهظته نیست بلکه با تشدخیص و اختیدار انسدان دور مدی گیدرد واندتراها ایدد ولوهیکی و
اعتماعی نیز در همین مقطع قاب تصور است.
ب :فطر  ،بشرط وعود مقتضی وعدم مانع هدایت گر است:
در تظکر اسالمی فطر منشأ حرکت وتالش دا م انسان به سوی گرایش های م؛رت وسازنده است .ی ندی انسدان
با تولد ،است داد نکوفا ندن وکما خواهی را نیز با خود به دنیا می وورد ،اما در مسیر رسیدن به تکام بدا چدالش
ها وموانع عدی دست وپنجه نرم می کند .همانند دانهای که است داد کما را دارد اما بدرای رسدیدن بده ون ،بایدد
مسیری دنوار وپرپیچ وخمی را طی کند م؛ال از پوسته عدا نود ،ریشه بدهد ،ب دساقه و سپس گ ودر نهایت بده
میوه که کمالش هست منتهی نود .بدیهی است دانه هر چند در ابتدا است داد میوه ندن را دانته است اما وقتدی
می تواند به میوه برسد که مقتضی موعود ومانع مظقود باند.
هر فرد انسان ،پیش از ونکه به دین وفرهنگ انحرافی ویا منسوخ ت لق بگیرد ،خدا باور و خددا وندنا اسدت« .کُد
مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الْظِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ یُهَوِّدَانِدهِ وَ یُنَصِّدرَانِهِ وَ یُمَجِّسَدانِه» (فدیض کاندانى 1406 ،ق ،ج ،23ص )1281امدا
فطر به نرط وعود مقتضی وعدم مانع هدایت گر انسان بسوی تکمی نواقص و س اد وکما که اساس همده
ون ها توحید ،تدین وخدا باوری است ،می باند .اما در عالم خلقت ،قانون تخلف ناپدذیر اسدراب ومسدررا وعلد
وم الی حکم فرما است ،که در نرایطی می تواند هدایتگری فطر را به کندی وچالش مواعه کند.
عالوه بر قانون علت وم لو  ،فاکتور های چون گزارش ها ودریافت های روز مره ،عام ه ،فرهنگ ،پدر ومدادر کده
او را یهودی،نصرانی مجوسی می کند نیز در خطاها وانحرافا  ،به انسان کمک مدی کندد .عدوادی وملدی در ایدن
خصوص می نویسد :گرایش های انسان مسروق به گزارش های علمی او است .انسان به چیزی گرایش به لحداظ
مصداق پیدا می کند که ون را بظهمد ،چه با علم حصولی وچه با علم حضوری .ی نی انسان ابتددا ون چیدز را ادرا
می کند ومی فهمد ،سپس به ون گرایش پیدا می کند ،گرایش ومحرت انسان به چیزی نظیر عاذبه وهن ربا ووهدن
یا گیاه به سمت مواد غذای نیست که مسروق به علم نراند ،انسان یک موعود مختار است ،تحقدق تمدام گدرایش
های عملی او از گزارش های علمی او نک می گیرد(.عوادی وملی ،1384 ،چ ،3ص)38

دین در ساختار زندگی اجتماعی

تقریر پلورالیسم ویا کثرت گرایی دینی:
بیش وپیش ازعواب دادن به سوا  ،تقریر موضوع به ح مسئله کمک می کند .واهه پلورالیسم هرچندد از گظتمدان
های پرطرفدار وپرتکرار زندگی اعتماعی روزگار ما نده است ،اما در م نا واقسام ون اختالفا عدی وعود دارد .بدا
پرهیز از یادووری اقوا ونظریا اختالفی ،نظریه مقرون به واب در این پژوهش روی میزنظدر خواننددگان قدرار
می گیرد.
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وحتی خطا ناپذیری ون ،هیچ گاه با نیروی وزادی در تضاد نیست .زیرا فطدر گدرایش وکشدش سداز در انسدان،
است داد و زمینه پذیرش حق را ایجاد می کند ،بدیهی است در ور عددم مدانع انسدان بده ندکوفایی وتکامد
م نوی می رسد و این م نا از فطر هیچ گاه اختیار وحق انتخاب را از او نمی گیرد .م؛د اینکده انسدان مید بده
تحقیق وتظحص دارد ،اما برخالف می  ،دنرالش نمی رود ،با وعود می به ترحم ،خیر ،نیکی ،احسان ،عدالت ....امدا
با اراده خود دست به قساو می زند ،اعما تروریستی انجام می دهدد ویدا عندگ هدای عهدانی او ودوم را در
عغرافیای وزادی خویش رقم می زند .به اتظاق وراء تمام مکاتب وایدد ولوهی هدا ،انسدان را از نیدروی عقد وخدرد
برخوردار می دانند و ون را یکی از امتیازا ذاتی انسان نسرت به سا ر موعودا می نمارند ،ولدی ویدا همگدان در
میدان عم منقاد عق وخرد انسانی هستند؟ ویا برخالف عق بده غرا دز وندهوا حیدوانی سرسدپردگی ندارندد؟
فطر و هدایت فطری نیز همینگونه است ی نی تمام انسانها مظطور به فطدر دیندی هسدتند امدا برخدی بده ون
گردن نمی نهند و رستگارنمی نوند.
پس هردو نیرو در وعود انسان نهادینه نده است وهیچ کدام در تضاد باهم نیستند .علیرغم ونکده فطدر انسدان
خطاناپذیر ویگانه است ،انحرافا در زندگی خواه اعتقادی باند یا غیدر ون ،در سدایه اسدتظاده ندامطلوب از نیدروی
وزادی امکان پذیر است .افزون برونچه گظته ومده ،وزادی در ساختار وسرندت ودمدی م ندی دارد ونده فراتدر از ون،
ی نی وزادی انسان مطرح است وانسان ی نی ن ور وتدوان وفطدر وعدودی ،پدس وزادی در انسدان اسدت وعدزء
فطر اوست نه برانسان وفرا فطر تا بافطر ناسازگار افتد ویا فطر نظی وزادی کند بنا براین اعتقاد به این که
فطر سلب وزادی می کند خود متناقض وپارادکس است.
انکا دوم :
فطر واحد وادیان مت دد(پلورالیزم):
با توعه به فطر واحد وخطا ناپذیر ون وبا وعود ادیان مت دد این سوا مطرح می نود که اگر دین فطدری اسدت،
وفطر انسان ها واحد وخطا ناپذیر است ،می بایست دین هم واحد باند ،وتک؛ر ادیان م نی نددارد .همدزاد بدودن
دین وانسان و وعود فرهنگ ها وتمدن های متظاو در تداوم تداریخ کده هرکددام ریشده در فطدر انسدان دارد
حقانیت پلورالیسم دینی را تقویت و انحصار گرایی و وحد دینی را به ظاهر تض یف ویا ناممکن علدوه مدی دهدد.
بنا براین یاباید خطا پذیری فطر را پذیرفت ویا فطر واحد را انکار کرد ،درحالیکه هدیچ کددام از اینددو بامردانی
علمی واستداللی فطر سازگاری ندارد ،زیرا فطر از نوع ساختار وعودی است ودرون خطا م نا ندارد .و از سویی
دالی قرونی وحدی؛ی نیز بر فطر واحد انسانی داللت وتأکید دارد که تک؛ر ون را بر نمی تابد.

دین در ساختار زندگی اجتماعی

پاسخ
به نظر می رسد نظریه پردازان ک؛ر گرایی دینی ( پلورالیسدم ) بددام خلدط مظهدومی افتداده اندد کده طرفدداران
سکوالریسم نیز بدان گرفتار ومده بودند .پرگستره بودن دین ،در ساحت های مختلف زندگی ،تظکیدک ون را از واهه
مترادف دنوار می نماید .زیرا همانطوری که با توعه به فطری و تشکیکی بودن دین ،می تواند ساده و قابد فهدم
باند ،عالرغم ون ،فهم کام دین نیاز مند تجزیه وتحلی علمی و استداللی است کده بدرای همگدان نیدز میسدر
نیست .چنانچه رابر ا .هیوم می گوید « :دین به اندازه ساده است که هربچه عاق وبال ویا ودم بزرگ می تواندد
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پلورالیسم از مراحث فلسظه دین است ،بگظته لگنهاوزن ،پس از عنگ عهانی دوم ونیمه قرن بیسدتم ،نخسدتین بدار
در باره کسانی است ما ند که از کشورهای مختلف در اروپا مهاعر کردندد وحاضدربه پدذیرش دیدن مسدیحیت
نشدند ،فرقه های گوناگون مسیحی ون ها را اهد دوزخ ومسدتحق هرگونده رفتداری مدی دانسدتند ،امدا برخدی
متکلمان مسیحی ( عان هیک و ویلظرد کنت و و اسمیت) پلورالیسم دینی را مطرح کردند(.اسدالمی ،1388 ،ص
31و)32
واهه پلورالیسم( )pluralismدر زبان انگلیسی ،ترکیری است از واهه هدای پلدورا ( )pluralوپسدوند ایسدم یدا
ایزم( )ismبه ک؛ر گرایی یا و ین ک؛ر ترعمه کرده اند(.وریدان پدور ،1378 ،ج ،4ص  )3949ک؛در گرایدی در
مقاب انحصارگرایی( )excluisivismم نی پیدا می کند .چنانچده از واهه هدای ون نیدز پیداسدت اولدی نجدا
وحقانیت را درانحصار دین خا ی قرار نمی دهد ،برخالف دومی که م تقد است نجا ورسدتگاری تنهدا در سدایه
دین واحد تحقق پیدا می کند.
ک؛ر گرایی به طولی وعرضی قاب تقسیم است .ک؛ر گرایی طولی به این م نی است کده ادیدان وندرایع ،در
تداوم زندگی بشر ،یکی پس از دیگری ظهور می کند و دین عدید ناسخ دین قرلی است ،با ظهور دین عدید ،دیدن
سابق اعترار ندارد وعم به وموزه ها ومولظه های ون نجا بخش وهدایتگر نیست.
ک؛ر گرایی عرضی ون است که در یک زمان ودر عرض هم ،مجموعده از ندرایع وسدمانی وعدود دارد وهدیچ
کدام ناسخ دیگری نیست بلکه همه می تواند حجیت دانته باند.
عان کالم در تظاو ک؛ر گرایی طولی وعرضی در تکرار وت دد حقیقت است .در ک؛ر گرایی طدولی حقیقدت در
عین وحد تکرار می نود ،اما در عرضی حقایق مت دد وعود دارد.
در تقسیم بندی دیگر واهه پلورالیسم را به حقانیت ،نجا و اعتماعی تقسیم کرده اند .پلورالیسم یدا ک؛در گرایدی
حقانیت (ادیان گوناگون راه های مختلف به سوی حقیقت مطلق اند) و ک؛ر گرایی نجدا (پیروان ادیدان مختلدف
اه نجا اند) و ک؛ر گرایی اعتماعی( پیروان ادیان گوناگون می توانند در یک عام ه با هدم زنددگی مسدالمت
ومیز دانته بانند) تظسیر وتوعیه می نود (اسالمی ،1388 ،ص 37و.)38
ونچه انکا برانگیز وچالش وفرین است ،ک؛ر گرایی عرضی وک؛ر گرایی حقانیتی است کده بدا فطدر واحدد
وخطا ناپذیر انسانی سازگاری ندارد.

یک تجربه دینی حقیقی دانته باند وبه اندازه عامع وییچیده است که برای فهدم کامد وبهدره گیدری تدام از ون
نیازمند به تجزیه وتحلی می باند(».هیوم ،1373 ،چ ،3ص )18
هرچند پاسخ پلورالیسم وتک؛ر گرایی را نیز می توان از پاسخ های انکا او استنراط نمود ،زیدرا ایدن را نیدز مدی
تواند یکی از مصادیق خطای در تطریق و استظاده نامطلوب از نیروی وزادی ،عدم وعود مقتضی ووعود مانع بدرای
نکوفایی فطر دانست .اما برای تریین وتوضیا عواب ،در قالب ادبیا وبیدان عدیدد ،بده تظکیدک دیدن از واهه
های مرترط پرداخ ته می نود تا گظته نود ،ونچه تک؛ر پذیر وت دد پذیر هست ،واهه های مرترط بدا دیدن اسدت نده
خود دین.
تفکیک دین از واژه های مرتبط

دین در ساختار زندگی اجتماعی
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دین به م نای مصطلا و عام ون ،در سپهر عغرافیا وتاریخ ،در انواع واقسام مختلف حضور دانته اسدت .گونداگونی
وتنوع ادیان به گونه ای است که ناید هر فرد برای خود دینی بدین م نی دانته باند .زبان های زنده دنیا را مدی
توان در مجموعه وزیر مجموعه هایی عمع وطرقه بندی کرد اما ادیان عهان بده انددازه ای متظداو وگداه متضداد
است که در هیچ مجموعه وزیر مجموعه ی قاب عمع وت ریف نیست .زیدرا هرچندد رسدالت دیدن حدق ،همدواره
راه رری انسان به سوی خداوند است ،اما ونچه در عوامع تاریخی به عنوان دین بدرای افدراد ندک گرفتده اسدت،
بیش از ونکه پدیده الهی باند ،ساخته وپرداخته خود انسان هاست .پس تظاو وت دد در ادیان و هرگونده سسدتی،
کژی ،ناهم خوانی در مؤلظه ها و در متون ومنابع ووموزه های دین ،ت ددد وتک؛در ون در سدپهر عغرافیدا وتداریخ را
طری ی دانسته وند وض ف ون را در فراز و فرود تاریخ توعیه می کند .اما عالوه بر ون تظکرا وبرداندت هدای
پلورالیستی از دین ،می تواند وبشخورهای دیگری نیز دانته باند که با تأم در چندد واهه دیندی وتظکیدک ون هدا
ازیک دیگر ،راهی کوتاه تری به پاسخ واب وقناعت بخش خواهد پیمود .به گظته موالنا:
اختالف خلق ازنام افتاد چون به م نی رفت ورام افتاد(بلخی1289 ،ق ،دفتر دوم ،بیت )3680
دین واید ولوهی:
اید ولوهی هرچند واهه دینی نیست ،اما در برخی فرهنگ ها بویژه در غرب ،گاهی این دو به عای هم استظاده مدی
نوند و این امر باعث نده تا ت دد اید ولوهی را بر ت دد دینی حم کنند ،اما این دو از یکدیگر متظاو مدی باندد.
ونچه که ون ها را از یکدیگر عدا می کند ،افتراقی اسدت کده میدان غایدا ایدن دو وعدود دارد .غایدت الغایدا
اید ولوهی ها ،وبادی دنیا برای کامیابی هم اندیشان است .درحالیکه دین ،حتی در ادیان دنیا پذیر ،نظدر بده دنیدایی
دیگر نیز دارد(.نجاعی زند ،1380 ،ص  24و  )25از اینرو هرچند دیدن مخدالف غایدت ایدد ولوهی نیسدت وون را
دردرون خود ،وبلکه به عنوان عزء از وموزه های خود به رسمیت نناخته اسدت ،امداهیچ عینیدت بدین ون دوحداکم
نیس ت ،می توند ایدلوهی ها ،مت دد ودین واحد ،باند و اید ولوهی های مت دد ،خل در یگدانگی دیدن ایجداد نمدی
کند.
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دین وایمان:
دین وایمان هر چند در ت ریف لغوی وعلمی از یکدگیر متظاو ومتمایز بوده امدا گداهی درعدرف عدام بده دور
مترادف وبه عای همدیگراست ما می نوند.
ایمان حلو دین در ضمیر نخصی افراد است اما دین فراتر از تجربه نخصی اسدت و در اعتمداع نیزتجلدی پیددا
می کند .یینگر می گوید :تنها در مناسرا اعتماعی است که بسیاری از اب اد مهم دین محقدق مدی ندود(.همان،
ص )25
اگر ایمان امر نخصی وقلری است می تواند مت دد نیز باندد ،امدا دیدن چدون فراتجربده وذاتدی اسدت در اعتمداع
نیزمحقق می نود و اعتماع نیز برای رسیدن به تکام می بایست از ون پیروی کرد ،پس دین واحدد وایمدان هدا
مت دد است .واین خود می تواند دلی دیگر بر فطری بودن دین وهمینطور دلیلی بر واحد بودن ،غیدر متک؛در وغیدر
متضاد بودن فطر انسان باند.
دین ونری ت:
دین ونری ت بیش از همه مترادف وهم م نی به نظر می رسند .اما «دین یک رنته وموزه هدای اعتقدادی اسدت
که در ر س ون ها توحید قرار گرفته است واز ون عا که گزاره مربوط بده عقایدد وم دارف حداکی از واق یدت هدای
عینی است ،طر ا دگرگونی به ون راه ندانته وپیوسدته ثا بدت واسدتوار واز وحدد ویگدانی برخدوردار مدی باندد»
(سرحانی ،1379 ،ص )298
اما (نری ت) به ون راهی می گویند که انسان با پیمودن ون به وب مدی رسد(مصدطظوی ،1360 ،ج ،6ص )40گداه
نیز در لغت عربی به م نای وبشخور وعای بردانتن وب از نهر وچشمه وچاه است وچدون در خاورمیانده عربدی وب
کم بوده وم موال مردم به قروء وقصرا از چشمه سار ویا از رود خانه منحصر به فردی وب بر مدی داندتند از ایدن
رو مجازا کسانی را که در ون بالد در یک دین وقانون نریک بودند ودستورا ون را اعرا می کردند ،احب یدک
نری ت واحد ،ی نی یک وبشخور م نوی می دانستند(.علیزاده ،1371 ،ص  )73بنا براین مقصدود از ندرایع ومدوزه
های عملی واخالقی احکام وقوانین الهی است که بازندگی فردی و اعتماعی به تناسب زمدان ومکدان ومسدئولیت
انسان در مقاب خدا ومردم ارتراط پیدا می کند .اختالف نرایع نتیجه اختالف است داد ها وتوان امدت هدا وندرایط
گوناگونی است که برونان حکومت می کند وبه همین عهت چیزی در نری تی حرام ودر نری ت دیگر حدال مدی
باند .وبه خاطر انطراق ون با زمان ،مکان واست دادهای انسان ت دد ون نیز امکان پذیر وبلکه ضروری به نظدر مدی
رسد.
بنا براین ت دد نرایع لزوما ت دد ادیان را در پی ندارد ،زیرا این دو عینیت ندارندد ،از ایدن رو کلمده دیدن در قدرون
کریم همواره به لظک مظرد و همراه با عاودانگی واستمرار ومده استد« إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّدهِ الْإِسْدالم» و« وَ مَدنْ یَرْتَد ِ
غَیْرَ الْإِسْالمِ دیناً فَلَنْ یُقْرَ َ مِدن»(و عمدران  15و  )85امدا ندری ت بده دور عمدع ومظدرد وهمینطدور دارای
گوناگونی وتظاو وت دد است ما نده است«.لِکُ ٍّ عَ َلْنا مِنْکُمْ نِرْعَةً وَ مِنْهاعا»(ما ده  « 1)48ثُدم عَ َلْندا َ عَلدى
نَری َةٍ مِنَ الْأَمْر»(عاثیه )18

نتیجه:
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بنا براین دین به دلی فطری بودن ،گزاره ی تک؛ر وت دد ناپذیر وتظکیک ناپذیر از انسان است که در سپهر عغرافیدا
وتاریخ به ور واحد وهمگانی حضور دانته ،چالش های حضور دین در فدراز ونشدیب تداریخ بده م ندی امکدان
تظکیک ون از ساختار زندگی اعتماعی نیست ،بلکه انتراه در تطریق ویا حضور دیدن درقالدب ندرایع ومدذاهب بده
تناسب زمان ومکان واست دادهای بشری بوده که باعث بردانت هدای تظکیدک پدذیر گردیدده اسدت .مد؛ال دیدن
به م نای ادیان مت دد نیست ،بلکه اسالم محمدی است که در قرون واعصار مختلدف
ابراهیم ،موسی ،عیسی
توسط پیامرران الهی چون یوسف وابراهیم ( سوره یوسف  101و سوره ابراهیم  )61ترلی وترویج نده اسدت.
اما در ذا وماهیت خود هیچ تظاوتی باهم ندانته اند ،تنها تظاو وامتیاز ونها تناسب ومقتضیا زمانی است که در
سیر تکاملی زندگی انسان از باستانی ترین تامدرن وپست مدرن حضور دانته اما به دلی مقارندت وندراهت هدای
م نایی به نرایع ،مذاهب ،ایمان واید ولوهی های مت دد به ادیان ودین های مت دد ت ریر نده است.
بنا براین همانطوری که تظکیک پذیری دین از زاویه ها ودقا ق زندگی انسان قاب تأییدد نیسدت ،ت ددد وتک؛در ون
نیز علمی واستداللی نیست .زیرا دین فطری است و هیچ گاه از انسان سلب نمی نود کاستی وسستی ها وتغییدر
وتظاو در بروز وظهور تحقق عینی ومصداقی است ونه در حقیقت وواق یت دین.

منابع
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قرون کریم.
ابن نهر ونوب مازندرانى ،محمد بن على ،متشابه القرون و مختلظه (البن ندهر وندوب)  -قدم ،چدا :
)1
او  ،ق.1369
اسالمی ،علی ،)1388(،پلورالیسم دینی از منظر قرون ،تهیه پژوهشگاه علوم وفرهندگ اسدالمی ،مرکدز
)2
فرهنگ وم ارف قرون ،قم ،موسسه بوستان کتاب.
انوری ،حسین )1381( ،فرهنگ بزر سخن ،تهران ،سخن.
)3
وریان پور ،عراس(  )1378فرهنگ کام انگلیسی – فارسی ،تهدران ،انتشدارا سدپهر ،چدا
)4
نهم
بابایی ،احمدعلی )1382(،برگزیده تظسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
)5
بلخی ،موالنا عال الدین 1289(،ق)،م؛نوی م نوی ،قسطنطنیه.
)6
پترسون ،مایک و دیگران ) 1379(،عقد واعتقداد دیندی ،متدرعمین :احمدد نراقدی و ابدراهیم سدلطانی،
)7
تهران ،طرح نو.
عمالی ،مصطظی( )1384مدرنیته ،دین وا الحا  ،قدم ،ددا وسدیمای عمهدوری اسدالمی
)8
ایران ،مرکز پژوهش های اسالمی دا وسیما.
عوادی وملی ،عرداهلل ،)1384( ،فطر در قرون ،تنظیم وویرایش :محمد رضا مصدطظی پدور ،قدم ،مرکدز
)9
نشر اسراء.
عوادی وملی ،عرداهلل ،)1372(،نری ت در وینه م رفت ،قم :موسسه فرهنگی رعاء.
)10
راغب ا ظهانى ،حسین بن محمد 1412(،ق) المظردا فی غریب القرون ،دمشق‘بیرو  ،دارال لدم‘ الددار
)11
الشامیة ،چا او .،
ساعدی ،ابوالظض  )1387( ،دین ودنیای مدرن ،قم ،موسسه وموزنی وپژوهشی امام خمینی ،انتشارا .
)12
سرحانی ،ع ظر ،)1379(،مدخ مسا عدید در علم کالم ،قم ،موسسه امام ادق.
)13
سروش ،عردالکریم( )1373قدرض وبسدط تئوریدک ندری ت ،عرددالکریم سدروش ،موسسده
)14
فرهنگی راط
سروش ،محمد( ) 1381وزادی  ،عق وایمدان ،قدم ،تهیده مرکدز تحقیقدا علمدی ،دبیرخانده
)15
مجلس خررگان.
س یدیان ،عردالحسین ،)1384(،دا ره الم ارف بزرگ نو ،تهران ،علم وزندگی.
)16
نجاعی زند ،علی رضا ،)1380(،دین ،عام ه وعرفی ندن ،تهران ،نشر مرکز.
)17
نری تی ،محمد تقی ) 1384(،وحی ونرو در پرتو قرون ،همایش بزرگدانت استاد محمد تقی ندری تی،
)18
موسسه تحقیقاتی وتوس ه علوم انسانی.
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احری ،محمد عواد()1381سرچشمه های نواندیشی دینی در ومدی برتاریخ کدالم عدیدد،
)19
قم ،احیاگران
در المتألهین ،الشواهد الربوبیة فى المناهج السلوکیة1 ،علد ،المرکز الجدام ى للنشدر  -مشدهد ،چدا :
)20
دوم 1360 ،ه ش
طراطرایى ،سید محمد حسین  1417(،ق) ،المیدزان فدى تظسدیر القدرون ،قدم ،دفتدر انتشدارا اسدالمى
)21
عام ه مدرسین حوزه علمیه قم ،چا پنجم.
طراطرا ی ،محمد حسین ،)1372(،المیزان ،تهران :دارالکتب اإلسالمیه.
)22
طریحى ،فخر الدین ،)1375(،مجمع الرحرین ،تهران ،کتابظرونى مرتضو  ،چا سوم.
)23
فراهید  ،خلی بن احمد 1410(،ق) ،کتاب ال ین ،قم ،انتشارا هجر  ،چا دوم.
)24
فیض کانانى ،محمد محسن بن ناه مرتضى ،الوافی  -ا ظهان ،چا  :او  1406 ،ق.
)25
قرنى ،سید على اکرر )1371(،قاموس قرون ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیة ،چا نشم.
)26
کاسیرر ،ارنست(  )1380رساله ای در باب انسان ،ترعمه :نادر بزرگ زاده ،تهران ،پژوهشدگاه
)27
علوم انسانی ومطال ا فرهنگی.
کانت ،ایمانو ( )1383فلسظه سیاسی ،ترعمه :سید علی محمودی ،تهران ،نگاه م ا ر
)28
کلینی ،محمد بن ی قوب ،)1388(،ا و الکافی ،دارالکتب االسالمیه -وخوندی ،ال؛ال؛ه.
)29
مجلسى ،محمد باقر(،چا مکرر) بحار األنوار الجام دة لددرر خردار األ مدة األطهدار ،تهدران،
)30
اسالمیه.
محمد بن مکرم ابن منظور 1414 (،ق) ،لسان ال رب ،بیرو  ،دار ادر ،چا سوم.
)31
مجله نقد ونظر21 ،و  ،22سا نشم ،نماره او ودوم ،زمستان وبهار ، 9-1378احب امتیداز :دفتدر
)32
ترلیغا حوزه علمیه قم.
مصراح یزدی ،محمّد تقی )1370(،وموزش عقاید ،تهران :سازمان ترلیغا اسالمی.
)33
مصطظو  ،حسن ،)1360(،التحقیق فی کلما القرون الکریم ،تهران ،بنگاه ترعمه و نشر کتاب.
)34
مطهری ،مرتضی ،)1368 (،مجموعه وثار ،تهران ،درا.
)35
مطهری ،مرتضی ،)1370(،اسالم و مقتضیا زمان ،انتشارا د را.
)36
مکارم نیرازی ،)1374( ،نا ر ،تظسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
)37
موسو همدانى سید محمد باقر 1374 (،ش ).ترعمه تظسیر المیزان ،دفتر انتشدارا اسدالمى
)38
عام ه مدرسین حوزه علمیه قم  -قم ،چا پنجم.
نوذری ،حسین علی( )1379ور بندی مدرنیته وپست مدرنیته ،تهران ،نقش عهان.
)39
هیوم ،رابر ا ،)1373 (،.ادیان زنده عهان ،ترعمه  :عردالرحیم گدواهی ،تهران،دفتدر نشدر فرهندگ
)40
اسالمی.
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