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Abstract 

One of the duties of a religious government is to ensure the 

intellectual, spiritual and psychological security of the people in a 

society. This research aims to investigate the methods of a religious 

government in preventing cultural damage using a descriptive-

analytical method; the main question which is to be answered is as 

follows: What are the epistemological strategies of a religious 

government in preventing cultural damages? In a general division, 

cultural strategies could be divided into practical (behavioral) 

strategies and epistemological strategies. Epistemological strategies 

are further divided based on perspective, tendency, and action. Belief 

in monotheism, prophethood, imamate and resurrection are among the 
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most important perspective-based epistemological strategies that play 

a fundamental role in preventing and removing cultural damage, and 

the religious government is obliged to try to strengthen these beliefs. 

Raising people's awareness, promoting the culture of seeking justice 

and rejecting tyranny, presenting religious teachings in an easy and 

simple way, and promoting religious teachings based on freedom are 

among the tendency-based epistemological strategies. And 

confronting harmful ideas such as heresy, eclecticism and skepticism, 

superstition and blind imitation of foreign culture is among the action-

based strategies of a religious government in preventing and removing 

cultural damages. 

Keywords: Epistemological Strategies, Cultural Damages, Religious 

Government, The Qur'an, The Sunnah. 
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با  یفرهنگ یها بیدر رفع آس ینیحکومت د یمعرفت یراه کارها

  بر قرآن و سنت دیکأت

 رانیا، تهران، یدانشگاه عالمه طباطبائ یگروه معارف اسالم اریدانش  یفیشر تیعنا
  

   یپطرود یقاسم دیمج دیس
 یرشته انقالب اسالم یمدرس معارف اسالم یدکتر یدانشجو

 رانیا، تهران، یدانشگاه عالمه طباطبائ
 

 رانیا، تهران، یدانشگاه عالمه طباطبائ یمعارف اسالم ارگروهیاستاد  االنق  یمحمد صدق
  

 رانیا، تهران، یدانشگاه عالمه طباطبائ یگروه معارف اسالم اریدانش   یخلعتبر نیحسام الد
  

 چکیده
 باشد یها م بیافراد جامعه و دفع آس یو روان یروح ،یفکر تیامن نیتأم ینیحکومت د فیاز وظا یکی
 یها بیدر دفع آس ینیحکومت د یراه کارها یلیو تحل یفیپژوهش در صدد است با روش توص نی.ا

 یمعرفت یپاسخ دهد که راه کارها یسؤال اساس نیبه ا نهیزم نیقراردهد و در ا یرا مورد بررس یفرهنگ
به راه  یکل یبند میتقس کیدر  یفرهنگ یکدامند؟ راه کارها یفرهنگ یها بیدر رفع آس ینیت دحکوم
توان به راه  یرا م یمعرفت یشوند. راه کارها یم میتقس یمعرفت ی( و راه کارهای)رفتار یعمل یکارها
رسالت و امامت و  د،یوحکرد .باوربه ت میتقس یکنش یو معرفت یشیگرا یمعرفت ،ینگرش یمعرفت یکارها

 یفرهنگ یها بیدر رفع آس یادیو بن یهستند که نقش اساس ینگرش یمعرفت یراه کارها نیتر معاد از مهم
 جیمردم، ترو یعلم و آگاه شیافرا دویباورها تالش نما نیا تیموظف است در تقو ینیدارند و حکومت د

آزادانه ، ارائه آسان وساده  رشیدر غالب پذ ینید یآموزه ها جیترو ،یزیو ظلم ست یخواه فرهنگ عدالت
 ،یزا همانند بدعت گذار بیآس یها شهیو مواجهه با اند یشیگرا یمعرفت یاز راه کارها ینید یآموزه ها

از راه  گانه،یکوکورانه از فرهنگ ب دیو تقل یرویو مقابله با پ ییمقابله به خرافه گرا ،یالتقاط و شبهه پرداز
 .باشد یم یفرهنگ یها بیدر رفع آس ینیحکومت د یکنش یکارها

 .قرآن، سنت ،ینیحکومت د ،یفرهنگ یها بیآس ،یمعرفت یراه کارها :ها واژهکلید
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 مقدمه  .0

تعالی ها به ذات بارییکی از اهداف حکومت دینی ساختن جامعه توحیدی و هدایت انسان

هایی به وجود مشکالت و آسیبباشد. شکی نیست که در رسیدن به این هدف، موانع، می

بیند و سرانجامی جز آید. اگر در این باره تدابیری اندیشده نشود، جامعه دینی آسیب میمی

تواند در پیش کارهایی را که میرسد را هفرو پاشی نخواهد داشت . از این رو به نظر می

تاری تقسیم کرد و کارهای رفکارهای معرفتی و راهبگیرد در یک تقسیم بندی کلی به راه

کارهای معرفتی نیز به سه قسم؛ معرفتی نگرشی، معرفتی گرایشی و معرفتی کنشی تقسیم راه

شوند. این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی در این باره به سؤاالت می

 ذیل پاسخ دهد: 

ظر های فرهنگی از منکارهای معرفتی نگرشی حکومت دینی در رفع آسیبالف( راه

 باشد؟قرآن و روابات چگونه می

های فرهنگی از منظر قرآن ب(کارهای معرفتی گرایشی حکومت دینی در رفع آسیب

 باشد؟و روایات چگونه می

های فرهنگی از منظر کارهای معرفتی واکنشی حکومت دینی در رفع آسیبج( راه

 باشد؟قرآن و روایات چگونه می

 . پیشینۀ پژوهش8

شناسی فرهنگی است از جمله کتاب آسیبژوهش آثار فراوانی نگارش یافتهدربارۀ پیشینۀ پ

های اجتماعی عصر از دیدگاه قرآن کریم اثرمحسن مسلمی، مؤلف دراین کتاب به آسیب

البالغه اثر فاطمه شناسی فرهنگی از دیدگاه نهجاست،کتاب آسیب پرداخته جاهلیت

واحد استان مرکزی به چاپ  توسط جهاد دانشگاهی 2931رنج که در سال  دست

است و کتاب های اخالقی و ایدئولوژی پرداختهاست مؤلف در این اثر به آسیب رسیده

توسط نشر معارف  2931شناسی جامعۀ دینی اثر عبدالحسین خسروپناه که در سال آسیب

است این کتاب به صورت مجموعه مقاالت در باره عوامل عقب ماندگی، به چاپ رسیده

های جنبش نرم پژوهی معاصر و آسیبهای دینای دینی انقالب اسالمی، آسیبهآسیب
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شناسی مدیریت فرهنگی  است و مقاالت؛ آسیبافزاری تولید علم را مورد بررسی قرار داده

های  فر چاپ شده در نشریه پژوهش اهلل فیروزی و عباس معین از منظر قرآن کریم اثر نعمت

شناسی جامعه دینی و نقش  (، آسیب2931، زمستان 201اجتماعی ـ اسالمی، شماره 

البالغه اثر محمدرضا آقایی چاپ شده در نشریه  زایی آن از منظر نهج حکومت در آسیب

شناسی  شناسی دینی و آسیب (، مطالعه و بررسی معرفت2930، اسفند 12معرفت، شماره 

وم انسانی،شماره های عل آن، اثرفریده نجفی چاپ شده در نشریه علوم اجتماعی پژوهش

شناسی فرهنگی تبیین مفهومی، نظری و راهبردی، علیرضا رضایی  و آسیب2931، آذر 11

، خرداد و تیر 23و  21چاپ شده در نشریه علوم اجتماعی، مهندسی فرهنگی، شماره 

کارهای معرفتی حکومت دینی رسد  هیچ یک از منابع یادشده راه(. ولی به نظر می2931

اند و این مقاله اولین اثری است که در این زمینه به ی فرهنگی نپرداختههادر رفع آسیب

 آید.نگارش در می

 . مفاهیم3

 . حکومت و حکومت دینی 3-0

 اند: حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا،در تعریف حکومت گفتهبرخی 

حکومتی موجود های وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندام

 حکومت یعنی»نوسیند:(.برخی دیگر در تعریف آن می2:111، ج 2939،قاضی)ر.ک؛ است

 تشکیالت سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره یک کشور یا واحد سیاسی.

مقننه و  معموالً از سه بخش مجریه، های اجرایی،تشکیالت دولت که عالوه بر نمایندگی

قوانی و آداب و رسومی که حاکمیت از  مجموعه بنیادهای سیاسی، شود.قضاییه تشکیل می

 (.221: 2911آقا بخشی،«)شودطریق آنها اعالم می

ریزی حکومتی است که شناخت و برنامه« حکومت دینی»بر این اساس منظور از

مدیریتی آن متکی به منابع معرفتی جامع اسالم )معارف وحیانی، عقالنی، تجربی و 

است و اهداف و شفی و شهودی( بوده و مرجعیت همه جانبه دین را پذیرفتهکارشناختی، ک

ها، قوانین، مقررات و ساختارها، شرایط کارگزاران و رفتارهای آن بر اساس گیریجهت
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هاى دینى اى، با آموزهگردد و دست کم در هیچ زمینهمنابع جامع دینی مشخص می

 ناسازگاری ننماید. 

 های فرهنگی. آسیب3-8

های مختلف علوم کاربرد دارد. اما در عرصه فرهنگ به شناسی در رشتهاصطالح آسیب

پردازد که رنگ و لعاب فرهنگی دارند و عناصر تشکیل هایی میبررسی آفات و آسیب

از  دهد.های اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار میدهنده و سازنده عادات، رفتار و کنش

ها گرفته نشود آنها رفته رفته در فرهنگ اصیل جامعه آنجایی که اگر جلوی این آسیب

 (.11: 2931)ر.ک؛ رهنمایی ،کنندنفوذ می

 کارهای معرفتی . راه3-3

ها خواهد آگاهیهایی است که حکومت دینی میهای معرفتی، روشکارهایمنظور از راه

ی با مشکالت و و اطالعات الزم برای افراد جامعه بدهد تا آنان با آگاهی و شناخت بیشتر

توان به بندی کلی میکارهای معرفتی را در یک تقسیمهای جامعه پیداکنند. راهآسیب

چرا که مباحث معرفنی یا در  کارهای معرفتی نگرشی، گرایشی و کنشی تقسیم کرد. راه

حوزه باورها و اعتقادات هستند یا در حوزه گرایشات و تمایالت فطری و یادر حوزه 

 باشد.ها میواکنشها و کنش

 های فرهنگی کارهای معرفتی نگرشی و آسیب. راه9

باشدکه کارهای معرفتی نگرشی، اصول اعتقادات و باورهای اعتقادی میمنظور از راه

باشندکه در اصطالح به آنها، اصول دین و اعتقادات ترین آنها؛ توحید، نبوّت و معاد می مهم

و   عدلباشد. دو اصل های اسالمی مییرش تمام فرقهشود. این سه اصل مورد پذگفته می

بر این سه اصل افزوده   مذهب  اصول  عنوان  را که فقط مذهب شیعه قبول دارد. نیز به امامت

شود. باور نداشتن به سه اصل شود که در اصطالح به آنها اصول دین مذهب گفته می می

شود در حالی که انکار دو اصل بعدی، موجب  نخست موجب خروج از دین و کفر می
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کارهای معرفتی نگرشی ترین راهخروج از مذهب تشیع است نه دین بر این اساس مهم

 عبارتند از:. 

 . توحید و یکتاپرستی 9-0

در نگرش باشد. ا کانون هستی میشناختی قرآنی توحید و یکتاپرستی در رأس یدر هستی

قرآن کریم، جهان از خدا نشأت گرفته و سرانجام در سیر تکاملی خود بسوی او باز 

،  11: زمر، 21: رعد، 202: است)انعام زیاو خالق همه چ(19؛ شوری: 211)بقره گردد می

مالک (، خدا 23، خدا جامع همه کماالت و مبّرا از همه نواقص است)اعراف: (11: غافر

، یونس: 20، فاطر:3، منافقون: 11عمران: تمام هستی است و عزت و ذلّت بدست اوست)آل

(، سراسر هستی در 21(، حکومت مطلق بر جهان فقط از آنِ اوست)غافر: 293، نساء: 11

وجود و کماالت وجودی خود، عین وابستگی و نیاز به خدا هستند و او مطلقاً از همه 

(، .نه از کسی زاده شده و به وجود 1؛ اخالص: 93، محمد: 21اطر: نیاز است)فموجودات بی

(، بی همتا است و به هیچ 9، اخالص: 202است)انعام: آمده و نه کسی از او زاده شده

(، نه مکان و جهت خاص دارد و نه در قالب 22، شوری:1موجودی شباهت ندارد)اخالص: 

توان با او ارتباط برقرار در هر زمانی می گیرد، در هر جایی و به هر جهتی وزمان قرار می

های وجودی و تر و نسبت به آنچه در الیه(، از رگ گردن به انسان نزدیک221کرد)بقره: 

، 13(، عالم به همه چیز  است)بقره: 21تر است)ق:گذرد، آگاهضمیر و درون انسان می

(، قادر مطلق 20ه:؛ ممتحن3، حجرات: 213(، حکیم است )انعام: 9، حدید: 31مائده: 

، 13، لقمان: 12(، شنونده و بیننده است)حج:21، مائده: 13عمران: ؛ آل10است)بقره:

های قطعی و تغییر ناپذیر الهی دهد طبق سنت(، هر آنچه در جهان رخ می2مجادله:

 ( و........291عمران: ؛ آل11است)نساء: 

های فرهنگی دارد. فع آسیبباور به توحید و یکتاپرستی نقش اساسی و بنیادی در ر

گردد و باعث های مختلف میها و بحران در بخشچرا که باور به خدا مانع بروز آسیب

(، 219(، صبر و شکیبایی) بقره: 211عمران: (،توکّل)آل13آرامش و اطمینان قلب )رعد: 

ر و گردد. فردی که خدا را ناظ( می 92ایجاد روحیه تسلیم و رضا به مقدرات الهی)نمل:
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کند در ( تالش می21بیند)ق: همراه خود و حتّی از رگ گردن خود، به خود نزدیک می

برخورد با اعضای جامعه و انجام وظایف فردی و اجتماعی، رضایت او را جلب نماید. 

دارد و حق هیچ مظلومی را ضایع توجّه به عدالت خدا، اینکه هیچ ظلمی را روا نمی

ی برای مهار رفتاری اعضای افراد جامعه است هرچه این شناختی دیگرکند، زمینه نمی

 تر باشد، مشکالت فرد کمتر خواهد بود.حالت قوی

 . اعتقاد به رسالت و امامت9-8

باشد. رود، عتقاد به امامت و رسالت میدوّمین باور دینی که رکن دین داری به شمار می

اقل، اجرای فرامین الهی و در مراتب  نبوت و رسالت به معنای مقام ابالغ وحی، در مرتبه

باالتر، تبلیغ و نشر احکام خداوند؛ تربیت نفوس از طریق تعلیم است و رسول موظّف به 

دعوت مردم به سوی خدا، ابالغ فرامین الهی و تالش برای رشد فکری فرهنگی 

 (.110: 2،ج2911است)ر.ک؛ مکارم شیرازی و همکاران، 

های فرهنگی افراد جامعه از دو جهت نقش رفع آسیب اعتقاد به امامت و رسالت در

شود اساسی دارد. نخست اینکه فراگیری دستورات دینی از پیامبر و جانشینان اوموجب می

های دینی که انسان در زندگی خویش، به فراگیری امور دینی و زندگی بر اساس بینش

عال، سخنان پیامبر و همت گمارد و راه شناحت تعالیم دینی، پس از کالم خداوند مت

جانشینان ایشان است.دیگر اینکه اعتقاد به نبوت و امامت انسان را به الگوپذیری از اولیای 

کند به این که پیامبر را الگویی شود. در این باره، قرآن انسان را دعوت میدین رهنمون می

أُسْوَۀٌ حَسَنَۀٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّـهَ لَّقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّـهِ »نیکو در زندگی قرار دهد:

 سرمشق خدا رسول زندگى در شما براى اًمسلّم(؛ 11)احزاب: وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّـهَ کَثِیرً

 یاد بسیار را خدا و دارند رستاخیز روز و خدا رحمت به امید که آنها براى بود، نیکویى

 «.کنند مى

 باوری. معاد9-3

های فرهنگی دارد .چرا که اعتقاد به محاسبه دقیق اعتقاد به معاد نقش اساسی در رفع آسیب
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شود که انسان خود را در انجام کارها آزاد نبیند و تقوا و عادالنه درجهان آخرت سبب می

پیشه کند و دنبال گناه و نا فرمانی نرود و و به حقوق دیگرتن تعدّی نکند و واز هوای نفس 

تعالی در خطاب به حضرت نکند و بین آنان با عدالت رفتارکند چنانکه خدایمتابعت 

َو ََل تَتَِّبعِ    النَّاِس ِبالْحق     يَاَداُوُد إِنَّا َجَعلْنَاَك َخلِيَفًة ىِف اْْلَرِْض فَاْحُكم بَيْ »فرماید:می داوود)ع(
ِضلُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه لَُهْم َعَذاٌب َشِديُد ِِبَا نَُسواْ يَْوَم فَيُِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّه إِنَّ الَِّذيَن يَ   الَْهَوى
 در پس دادیم قرار زمین در( خود نماینده) و خلیفه را تو ما! داوود (؛اى11)ص: َسابالح

 سازد منحرف خدا راه از را تو که مکن پیروى نفس هواى از و کن، داورى بحق مردم میان

 حساب روز کردن فراموش بخاطر شدیدى عذاب شوند، گمراه خدا راه از که کسانى

تعالی حضرت داود )ع( را از هوای نفس که موجب گمراهی از در این آیه خدای«. !دارند

شود که گمراهان از راه الهی به دلیل فراموشی دارد و یاد آور میمسیر حق است به دور می

 شوند.روز قیامت دچار عذاب دردناک می

 رهای معرفتی گرایشی  کا. راه5

که در وجود هر  های فطری و تمایالتیکارهای معرفتی گرایشی، گرایشمنظور از راه

 ترین آنها عبارتند از:است که مهمفردی به ودیعه گذارده شده

 . افزایش علم و آگاهی افراد جامعه5-0

روشنگری هست که باشد و همانند چراغ علم و آگاهی پایۀ و اساس زندگی هر انسانی می

مسیر زندگی را برای انسان مشخص و زندگی پاک و واقعی را از زندگی معمولی و طبیعی 

رو هر  آموزند که چگونه رفتاری با افراد جامعه داشته باشیم، از این سازند و به ما می جدا می

قدر سطح آگاهی و دانش افراد بیشتر باشد، فضایل اخالقی در جامعه شکوفاتر و 

عکس، هرمقدار جهل و نادانی بیشتر،  گردد و  به های اجتماعی و فرهنگی کمتر می آسیب

گردد. به همین دلیل است که قرآن کریم، منشأ  های اجتماعی و فرهنگی  بیشتر میآسیب

داند. های فرهنگی و اجتماعی را فقدان آگاهی و اطالعات الزم میبسیاری از آسیب

أَنَُّكْم لَتَأْتُوَن الرَِّجاَل َشْهَوًة مِّن ُدوِن »:فرماید مى لوط قوم جنسى انحراف دربارهچنانکه 



 0910 تابستان | 94شماره | سیزدهم سال |معارف قرآنی  پژوهشنامه یفصلنامه علم | 01

 مردان سراغ به شهوت روى از زنان جاى به شما آیا(؛ 11)نمل: النَِّسآِء بَْل أَنتُْم قَْوٌم تَْجَهلُون

 .«نادانید قومى شما روید؟ مى

داند که درآیۀ دیگر جهل و نادانی را سبب حسادات برادران حضرت یوسف )ع( می

قاَل َهْل َعلِْمتُْم ما فََعلْتُْم »این عامل سبب توطئه قتل، شکنجه و درچاه انداختن گردید:
 چه( بنیامین) برادرش و یوسف با دانستید آیا(؛ 33)یوسف:ِبيُوُسَف َو أَخيِه إِْذ أَنْتُْم جاِهلُون

 واالى مقام به نسبت که را کسانى درباره چنین هم و «بودید جاهل که گاه آن کردید،

إِنَّ »: رداشم مى نادان و فکر کم افراد کردند نمى رعایت را الزم احترام رسول خدا )ص(
 پشت از که کسانى(؛1)حجرات: ِت أَكََْثُُهْم َلَ يَْعِقلُونَ االُْحُجر الَِّذيَن يُنَاُدونََك ِمن َورَآِء 

 .«فهمند نمى اکثرشان زنند مى صدا بلند ات، خانه هاى حجره

کارهای معرفتی حکومت دینی، افزایش سطح علم و ترین راهبراین اساس یکی از مهم

شناختی، شناختی، آخرتآگاهی افراد جامعه در ابعاد؛ خداشناختی، خودشناختی، هستی

 باشد.شناختی میشناختی و طبیعتجامعه

 ستیزی در جامعه خواهی و ظلم. ترویج فرهنگ عدالت5-8

های فرهنگی ترویج فرهنگ وظایف حکومت دینی جهت رفع آسیبترین یکی از مهم

 میدر قرآن کر خواهی و ظلم ستیزی در جامعه است . عدالت خواهی و ظلم ستیزیعدالت

سوره به موضوع  31گانه قرآن کریم بیش از 221هاى از سورهبس واال دارد.  یگاهیجا

ت قرآن کریم به این دو واژه و است و در تعداد بسیار زیادى از آیاعدل و ظلم پرداخته

خورد.در آیات زیادی به طور قاطع به مشتقات و مفاهیم مرتبط به عدل و ظلم به چشم مى

تمام افراد با ایمان فرمان به  آیه کند، چنانکه دردهد و آن را واجب میآن فرمان می

که  شود یمر متذکّ یراستا به جامعه اسالم نیدر هم و دهد که قیام به عدالت کنند می

ان با ت با دشمنان یبرد، حتّ رونیشما را از راه عدالت ب دیمخالفان نبا یهایو دشمن ها یبد

اِمَي لِلَِّه شُهَداَء ِبالِْقْسِط َو ََل يَْجرَِمنَُّكْم َشنَاُن »:دیعدالت رفتار کن يَأَيهُّا الَِّذيَن َءاَمنُواْ كُونُواْ قَوَّ
(؛ 3)مائده:  َو اتَُّقواْ اللََّه إِنَّ اللََّه َخِبرُي ِِبَا تَْعَملُون  اْعِدلُواْ ُهَو أَقْرَُب لِلتَّْقَوى قَْوٍم َعىَل أََلَّ تَْعِدلُواْ 

اید، براى خدا به داد برخیزید ]و[ به عدالت شهادت دهید، و  اى کسانى که ایمان آورده
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ت کنید که آن به تقوا البتّه نباید دشمنىِ گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدال

 «.دهید آگاه است نزدیکتر است، و از خدا پروا دارید، که خدا به آنچه انجام مى

لََقْد » :کندعرفی میرا اقامه عدل و قسط م امبرانیاز اهداف عمده پ یکی در آیه دیگر،
(؛ به 11 :)حدیدالِْميزَاَن لِيَُقوَم النَّاُس ِبالِْقْسطأَرَْسلْنَا رُُسلَنَا ِبالْبَيِّنَاِت َو أَنزَلْنَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َو 

راستى ]ما[ پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود 

دهد که و در جای دیگر به حضرت داود دستور می« آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند،

النَّاِس    ُد إِنَّا َجَعلْنَاَك َخلِيَفًة ىِف اْْلَرِْض فَاْحُكم بَيْ َداوُ یا»میان مردم با عدالت قضاوت کند: 
ق   ََ اى داوود، ما تو را در زمین . )(11: )صفَيُِضلََّك َعن َسِبيِل الله  َو ََل تَتَِّبعِ الَْهَوى   ِبالْح

(. روایات بی شماری از [ گردانیدیم پس میان مردم به حقّ داورى کن خلیفه ]و جانشین

است: رسول شوایان معصوم )ع(، در باره رعایت عدالت و پرهیز از ظلم و ستم بیان شدهپی

يَّاكُْم َو الظُّلَْم فَِإنَّ الظُّلَْم ِعنَْد اللَِّه ُهَو الظُّلََُمُت يَْوَم الِْقيَاَمةِ » خدا )ص( فرمود: )حرعاملی،  إِ

اعمال در روز رستاخیز  ها و تجسماز ظلم بپرهیزید زیرا از تاریکی (،11، ص3ش ،ج2939

وبالعدل قامت السموات و االرض)ر.ک؛ فیض » خوانیم:و در حدیث دیگر می« خواهد بود

گر این حدیث بیان«. استوارند عدل اساس بر زمین و ها(؛ آسمان201: 1، ج2121کاشانی، 

بلکه شود، این مطلب است که نه تنها زندگی محدود بشر در این دنیا بدون عدالت بر پا نمی

ها و زمین، همه در پر عدالت و قرار گرفتن هر چیزی در مورد سراسر جهان هستی و آسمان

ای از این مسیر، منحرف شوند رو به نیستی و نابودی مناسب خود برقرار هستند واگر لحظه

 دارند. خود گام بر می

  الُكْفِر َو َلَيَبَْقي َمعَ   املُلُْك يَبَْقي»خوانیم: شاید به همین دلیل باشد که در حدیث می
کنند ولی با ظلم پایدار نخواهند بود)ر.ک؛ ها با کفر دوام پیدا می؛ حکومتَمَع الظُّلْمِ 

 (.212: 11و ج103، 21، 2129مجلسی، 

 های دینی در غالب پذیرش آزادانه . ترویج آموزه5-3

است در هدایت  ها اینکارهای معرفتی حکومت دینی برای رفع آسیبترین راه یکی از مهم

است تا بر مردم از هرگونه روش اجبار خوددار کند به عبارت دیگر انسان آزاد خلق شده
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اساس منطق و عقالنیت خود، راه درست را از نادرست بازشناسد و اگر حکومت دینی بر 

های دینی به کار گیرد، بشر به طور  اساس فرامین الهی، منطق و حجت را در ارائه آموزه

تواند دین را متهم به  پذیرد و حتی اگر نپذیرد، نمی بر اساس فطرت، آن را می طبیعی و

ترین آیه قرآن که آیت الکرسی است به پذیرش آزادانه دین  ناکارآمدی کند. بنیادی

َ الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ فََمْن يَْكُفْر ِبالطَّاُغو »کند:  تصریح می يِن قَْد تَبَيَّ ِت َويُْؤِمْن ََل إِكْرَاَه ِِف الدِّ
در قبول (؛111)بقره،آیه  ِباللَِّه فََقِد اْستَْمَسَك ِبالُْعْرَوِة الُْوثَْقى ََل انِْفَصاَم لََها َواللَُّه َسِميٌع َعلِيمٌ 

است. بنابراین، کسی که دین، اکراهی نیست. )زیرا( راه درست از راه انحرافی، روشن شده

نگر( کافر شود و به خدا ایمان آورد، به به طاغوت )بت و شیطان، و هر موجود طغیا

 «.است، که گسستن برای آن نیست و خداوند، شنوا و داناستدستگیره محکمی چنگ زده

دین اجبارى  "ال اکراه فى الدین"در جمله: »نویسد: عالمه طباطبائی در تفسیر این می

عملى به نفى شده است، چون دین عبارت است از یک سلسله معارف علمى که معارفى 

دنبال دارد، و جامع همه آن معارف، یک کلمه است و آن عبارت است از )اعتقادات(، و 

اعتقاد و ایمان هم از امور قلبى است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد، چون کاربرد اکراه 

تنها در اعمال ظاهرى است، که عبارت است از حرکاتى مادى و بدنى )مکانیکى (، و اما 

قلبى براى خود، علل و اسباب دیگرى از سنخ خود اعتقاد و ادراک دارد و محال اعتقاد 

است که مثال جهل، علم را نتیجه دهد، و یا مقدمات غیر علمى، تصدیقى علمى را 

 (.911: 1،ج2101«)بزاید

َولَْو َشاَء َربَُّك ََلَمَن َمْن ِِف »فرماید:  در آیۀ دیگر پروردگار خطاب به پیامبرش می
 پروردگار اگر (؛ و33)یونس:  رِْض كُلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَنَْت تُْكرُِه النَّاَس َحتَّى يَُكونُوا ُمْؤِمِنيَ اْْلَ 

 آیا آوردند مى ایمان( اجبار) به همگى هستند، زمین روى که کسانى تمام خواست، مى تو

«. !(دارد؟ سودى چه اجبارى ایمان! )بیاورند؟ ایمان که سازى مجبور را مردم خواهى مى تو

های دینی را در  در حدیثی بسیار مهم، امام رضا)ع( حکمت اجباری نبودن پذیرش و آموزه

ای فرزند  فرماید: روزی مأمون از امام رضا)ع( پرسید:  چارچوب حدیث قدسی تشریع می

كُلُُّهْم  َولَْو َشاَء َربَُّك ََلَمَن َمْن ِِف اْْلَرِْض »رسول خدا! معنای این سخن خداوند چیست؟ 



 01 |  و همکاران یفیشر؛  ... با یفرهنگ یها بیدر رفع آس ینیحکومت د یمعرفت یراه کارها

(. امام رضا)ع( به نقل از 33)یونس، آیه َجِميًعا أَفَأَنَْت تُْكرُِه النَّاَس َحتَّى يَُكونُوا ُمْؤِمِنيَ 

ای  پدرانش ... از علی بن ابی طالب)ع( روایت کرد که مسلمانان به رسول خدا)ص( گفتند: 

کردی تا شمار  سالم میتوانستی مردم را مجبور به پذیرش ا ای کاش هر قدر می رسول خدا! 

فرمود: با بدعتی که خداوند  |یافتیم. رسول خدا شد و بر دشمنانش برتری می ما فراوان می

نسبت به آن چیزی که به من نفرموده، خدا را مالقات نخواهم کرد و من از سخت گیران 

ز روی نیستم. در پی آن، خداوند این آیه را فرستاد)االیه(. ما به شیوه وادار ساختن و ا

آورند و اگر با آنان  گونه که در آخرت با مشاهده عذاب، ایمان می ناچاری در دنیا همان

ام تا آنان از  چنین کنم، استحقاق پاداش یا ستایشی از جانب مرا ندارند، ولی من خواسته

روی اختیار بدون آنکه مجبور شوند ایمان آورند تا از این رو مستحقِ کرامت، تقرب و 

 (.291: 2، ج2933شوند )صدوق، جاودانگی 

 های دینی  . ترویج آسان و ساده آموزه5-9

کند، رویگردانی افراد از دین به  هایی که جامعه دینی را تهدید می ترین آسیب یکی از مهم

هایی چون  گیرد و عمالً موجب آسیب تصوّر سخت و دشوار بودن دینداری صورت می

 شود. سکوالریسم و ... می دین، خود اجتهادی، خودرأیی، کنار گذاشتن 

های دینی را  هایی است که فهم دین و عمل به آموزه آیات قرآن سرشار از بشارت

دهد. بدون شک اگر حکومت دینی و مروجان دین، این حقیقت  آسان و راحت جلوه می

افتد و عمالً کسی دچار آسیب ناشی از سخت نشان  را باور کنند جذب حداکثری اتفاق می

 نخواهد شد. دادن

يُِريُد اللَُّه ِبُكُم »فرماید: کند و می خداوند در قرآن خطاب به همه بشریت تصریح می
و نیز « خواهد نه زحمت خداوند راحتی شما را می(؛231) بقره: الْيُْْسَ َوََل يُِريُد ِبُكُم الُْعْْسَ 

و در دین کار سنگین و شاقی بر (؛13)حج/  عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَل»فرمایدمی

کند که دین آسانی را برای  البالغه خدا را شکر می نهج 201و نیز در خطبه «. شما نگذارد

شکر برازنده خدایی است که راه اسالم را گشود و «است:ریزی کرده ها برنامه هدایت انسان

 (.201 البالغه: نوشیدن آب زاللش را بر تشنگان آسان فرمود )نهج
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بُِعثُْت  »کند.: پیامبر اسالم)ص(بعثت خود را بر اساس آسانی و مالیمت معرفی می
(؛ خداوند مرا بر شریعت و دین حنیف و 131: 1،ج2933)کلینی، ِبالَْحِنیِفیِة السْمَحِة السْهلَة

و نیز در خطاب به پیروان خود اعم از حاکمان جامعه «. آسان و مالیم برانگیخته است 

از سختگیری )تندروی( در دین خودداری »فرماید:  کارگزاران و مبلغان دینی می اسالمی

 است.کنید چرا که خداوند دین را آسان قرار داده

ای را که ادامه یابد  توانید از دین بهره مند شوید چرا که خداوند کار شایسته آنچه می

(. رسول 91: 9، ج 2931دوست دارد اگرچه )آن کار شایسته( اندک باشد)ر.ک؛ هندی، 

ای بلیغ و بسیار کارگشا برای حکومت دینی و همه کارگزاران تبلیغ  خدا)ص( در آموزه

دهد که نه خود را به رنج بیندازند و مردم را دچار رنج کنند و خداوند مرا نه  دین یاد می

نگیر برای رنج دادن به دیگران برانگیخت و نه برای رنج دادنِ به خود بلکه مرا معلمی آسا

 (.111: 22، ج2931مبعوث کرد)ر.ک؛ متقی هندی، 

بدون شک این آموزه نبوی، چه در بُعد پیامبری و به عنوان حاکم جامعه اسالمی 

مطرح شده است و اگر این رویکرد، در سازوکار حکومت دینی جنبه اجرایی پیدا کند، 

ها ـ که بیشتر  بلذّت و اشتیاق دینداری بیش از پیش گسترش خواهد یافت و عمالً آسی

 یابد. ها و سوء اشتیاق هستند ـ بروز نمی معلول نقص

 کارهای معرفتی واکنشی  . راه6

های مطلوب در قبال ها و عکس العملمنظور از راه کارهای معرفتی واکنشی، واکنش

 ترین آنها عبارتند از:های نا مطلوب است که مهمها و پدیدهآسیب

 زاآسیب های. مواجهه با اندیشه6-0

های آسیب ز اهمانند؛ بدعت هایی جدی برای هر حکومتی، ترویج اندیشهیکی از آسیب

ها خود به تنهایی آسیب باشد که هریک از این اندیشهپردازی میگذاری، التقاط، شبهه

های قرآنی و سنت باشند که براساس آموزهجدّی برای فرهنگ جامعه و حکومت دینی می

(حاکمان و دست اندرکاران حکومت دینی ملزم به واکنش و مقابله به پیشوایان معصوم)ع 
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هایی مقابله نکنند باشند و در صورتی که با چنین پدیدههای بسیار خطرناک میچنین آسیب

های ترین اندیشهو اهمال نمایند حکومت دینی دچار فروپاشی و سقوط خواهد بود. مهم

  زا عبارتند از:آسیب

 گذاری. بدعت6-0-0

اى در شریعت نداشته باشد، یا  بدعت در اصطالح عبارت است از عملى که اصل و پایه

: 2، ج 2933رود)ر.ک؛ شهیدثانی،  وارد ساختن چیزى در دین که جزء دین به شمار نمى

( برخى دیگر بدعت را اعم از زیاد کردن چیزى در دین یا کم کردن از آن 132

 (. 111: 1، ج 2120الهدی،  اند)ر.ک؛ علم دانسته

خطر بدعت در دین آن قدر زیاد است که با بروز هر کدام از آن، یکی از احکام و یا 

بندد چرا که هدف اصل هر بدعت، مقابله با یک  های دینی از جامعه رخت بر می آموزه

خواهد جایگزین جنس  آموزه صحیح اعتقادی است. درست مثل یک جنس تقلبی که می

 .اصلی شود

خواستند احکام جدیدی را در تعالی بدعت گزارانی را که میریم خدایدر قرآن ک

دهد به ویژه آنکه اهل بدعت، نوعاً جامعه اسالمی وارد کنند به شدت واکنش نشان می

افرادی هستند که عالم به آن هستند و به طور عمدی در صدد ترویج آن هستند این افراد به 

سوره انعام، از  211اند. خداوند در آیه  ر گرفتهنوعی، مستقیم در مقابل پروردگار قرا

قُل َلَّ أَِجُد ىِف »های پدید آمده در دین، این گونه مبارزه کند:  خواهد با بدعت پیامبرش می
ْسُفوًحا أَْو لَْحَم خِ   مُحرًَّما َعىلَ     َما أُوِحَى إِلَ  نِزيٍر فَِإنَُّه طَاِعٍم يَطَْعُمُه إَِلَّ أَن يَُكوَن َمْيتًَة أَْو َدًما مَّ

 در: »؛بگو بَاٍغ َو ََل َعاٍد فَِإنَّ َربََّك َغُفوٌر رَِّحيم َغريَ اللَِّه ِبِه فََمِن اْضطُرَّ  لَِغريِ رِْجٌس أَْو ِفْسًقا أُِهلَّ 

 از) که خونى یا باشد، مردار اینکه بجز یابم نمى حرامى غذاى هیچ شده، وحى من بر آنچه

 گناه، به که حیوانى یا -پلیدند همه اینها که -خوک گوشت یا ریخته، بیرون( حیوان بدن

 به) مضطر که کسى اما.« استشده برده آن بر[ هابت نام] خدا غیر نام بریدن، سر هنگام

 او بر گناهى) کند روىزیاده یا و باشد لذت خواهان آنکهبى شود،( محرمات این خوردن

 «. است مهربان آمرزنده پروردگارت، زیرا( نیست
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فََمْن أَظْلَُم »کند:  کارترین افراد معرفی میدر آیۀ دیگری پروردگار این افراد را ستم
ِن افََْتَى َعىَل اللَِّه كَِذبًا لِيُِضلَّ النَّاَس ِبَغرْيِ ِعلٍْم إِنَّ اللََّه ََل يَْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِميَ  . )انعام: ِممَّ

 از را مردم تا بندد، مى دروغ خدا بر که کس آن از است ستمکارتر کسى چه (؛ پس211

. حساسیت دین «کند نمى هدایت را ستمگران گاههیچ خداوند! سازد؟ گمراه جهل روى

توان آن را جز اولیات و بدیهیات برشمرد. به  ای است که می اسالم بر بدعت به گونه

نقل از جدش حضرت ای که امام صادق)ع( به نقل از پدرش امام محمدباقر)ع( و به  گونه

خواند، پروردگار را  فرماید: رسول خدا)ص( هرگاه خطبه می علی بن الحسین)ع( می

ترین گفتار، کتاب  همانا راست»فرمود:  فرستاد و سپس می کرد و بر او درود می ستایش می

هاست و هر بدعتی گمراهی  و بدترین کارها، بدعت |خدا و باالترین هدایت، هدایت محمد

 (.111: 21، ج 2129مجلسی،  است)ر.ک؛

گذاران آنقدر اهمیت دارد که اگر گفته شود همه سازوکارهای  مقابله با بدعت

باشد. در روایتی  حکومت دینی باید در این خصوص به کار گرفته شود، درست می

پیامبر)ص( به امام علی)ع( از حوادث دوران حکومتش خبر داد. امام)ع( با چشمانی اشک 

ای رسول خدا! ... دعا کنید خدا مرا نزد خود ببرد رسول خدا)ص( فرمود: »بار عرض کرد:

خواهی درباره زمان مرگ که وقتش نزد خدا معیّن است دعا کنم؟! امام علی)ع(  از من می

پاسخ فرمود: به جرم  |عرض کرد: پس به چه دلیل با آنها بجنگم؟! رسول اکرم

 (.102: 2121گذاری در دین)ر.ک؛ طوسی، بدعت

کند و  انگیزی معرفی میز همین رو علی)ع( در زمان حکومتش بدعت را مقدمه فتنها

همانا جز این نیست »پس از پایان جنگ صفین و ماجرای حکمیت در شهر کوفه فرمود: 

شود.  هایی است که گذاشته می ها، پیروی از هوای نفس و بدعت که شروع بروز فتنه

وهی ]با هوای نفس و یا بدعت[ بر گروه دیگر سخنانی که قرآن با آن مخالف است و گر

(. رسول خدا 10البالغه: خطبه سلطه و والیت پیدا کرد که برخالف دین خداست)نهج

هرگاه که در میان امت من »این امر را در مرحله اول وظیفه علما دانسته و فرموده: )ص(

، لعنت چنین نکندبدعتی رخ داد بر دانشمندان است که علم خود را آشکار کنند؛کسی که 
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 (.11: 2 ج ،ق2933کلینى،خدا بر او باد)

 . التقاط6-0-8

ای که حقیقت در آن گم شود.  التقاط یعنی موارد حق و باطل با هم آمیخته شود به گونه

شود که افراد با تمسک به برخی از حقایق دینی و کنار  التقاط معموالً آسیبی محسوب می

های دینی، رفتار و گفتار اشتباه و انحرافی خود را از  آموزههای دیگری از  گذاشتن بخش

 دهند. کنند و به آن مشروعیت کاذب می لحاظ اعتقادی توجیه می

آسیبِ التقاط از آنجا اهمیت دارد که مرتکبینِ آن، خود را در جای خدا، پیشوایان 

خود مشروعیت کند به  دهند و عمالً چون سعی می دین  و مفسرِان قرآن و حدیث قرار می

کاذب بدهند، خطراتِ آسیب زنی آنها به مراتب بیشتر از دیگر افراد است خداوند در آیه 

َوََل تَُقولُوا لََِم »فرماید:  دهد و می سورۀ نحل به طور مستقیم این افراد را خطاب قرار می 221
وا َعىَل اللَِّه الَْكِذَب إِنَّ الَِّذيَن يَْفََتُوَن تَِصُف أَلِْسنَتُُكُم الَْكِذَب َهَذا َحََلٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِتَْفََتُ 

کند نگوئید این  های شما توصیف می خاطر دروغی که زبانه ب؛َعىَل اللَِّه الَْكِذَب ََل يُْفلُِحونَ 

بندند رستگار  حالل است و آن حرام، تا بر خدا افترا ببندید، کسانی که به خدا دروغ می

 «.نخواهند شد

گار برای نشان دادنِ مصداقِ التقاط به شیوه رفتاری برخی از علمای همچنین پرورد

َوإِنَّ ِمنُْهْم لََفِريًقا يَلُْووَن أَلِْسنَتَُهْم ِبالِْكتَاِب لِتَْحَسبُوُه »فرماید: کند و می منحرف یهود اشاره می
ِه َوَما ُهَو ِمْن ِعنِْد اللَِّه َويَُقولُوَن َعىَل ِمَن الِْكتَاِب َوَما ُهَو ِمَن الِْكتَاِب َويَُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِْد اللَّ 

در میان آنها )یهود( کسانی هستند که به (؛13عمران، آیه  )آل اللَِّه الَْكِذَب َوُهْم يَْعلَُمونَ 

گردانند که گمان کنید )آنچه را  هنگام تالوت کتاب )خدا(، زبان خود را چنان می

حالی که از کتاب )خدا( نیست! )و با صراحت(  خوانند،( از کتاب )خدا( است، در می

بندند در  گویند: آن از طرف خداست! با اینکه از طرف خدا نیست، و به خدا دروغ می می

است که التقاط گرایان نه از روی جهل بلکه در این آیه تصریح شده!«. دانند حالی که می

همین علت، برخورد با آنان  گیرند و درست به عامدانه و آگاهانه این روش را در پیش می
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 از جانبِ حکومت دینی ضروری است.

قرآن در آیۀ شریفه دیگری تفکر التقاطی را عامل ناامنی، کشتار و ناهنجاری 

کند و باز هم با نشان دادنِ مصداقیِ دیگر از شیوه رفتاری یهود، خطر  اجتماعی معرفی می

ثُمَّ أَنْتُْم َهؤََُلِء تَْقتُلُوَن أَنُْفَسُكْم »رماید: ف کند و می التقاط را برای جامعه ایمانی گوشزد می
ى َوتُْخرُِجوَن فَِريًقا ِمْنُكْم ِمْن ِديَارِِهْم تَظَاَهُروَن َعلَيِْهْم ِباْْلِثِْم َوالُْعْدَواِن َوإِْن يَأْتُوكُْم أَُسارَ 

ِبَبْعِض الِْكتَاِب َوتَْكُفُروَن ِببَْعٍض فَََم َجزَاُء َمْن  تَُفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعلَيُْكْم إِْخَراُجُهْم أَفَتُْؤِمنُونَ 
نْيَا َويَْوَم الِْقَياَمِة يُرَدُّوَن إَِل أََشدِّ الَْعَذاِب وَ  َما اللَُّه يَْفَعُل َذلَِك ِمْنُكْم إَِلَّ ِخزٌْي ِِف الَْحيَاِة الدُّ

رسانید، و جمعی  ید که یکدیگر را به قتل میاما این شما هست(؛ 31)بقره:  ِبَغاِفٍل َعَمَّ تَْعَملُونَ 

کنید و در این گناه و تجاوز به یکدیگر کمک  از خودتان را از سرزمینشان بیرون می

اید( ولی اگر بعضی از آنها به   کنید )و اینها همه نقض پیمانی است که با خدا بسته می

زید! در حالی که بیرون سا دهید و آنها را آزاد می صورت اسیران نزد شما آیند فدیه می

آورید و به  ساختن آنان بر شما حرام بود، آیا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان می

این عمل )تبعیض در میان احکام و قوانین خدا( را   شوید؟! برای کسی که بعضی کافر می

تاخیز، ها در روز رسانجام دهد جز رسوائی در این جهان، و باز گشت به شدیدترین عذاب

؛ و نیز در آیه دیگری «چیز دیگری نخواهد بود، و خداوند از اعمال شما غافل نیست

إِنَّ »فرماید:  کند و می پروردگار صریحاً این رفتار کفار را با انگیزه اصلی آنها معرفی می
َورُُسلِِه َويَُقولُوَن نُْؤِمُن ِببَْعٍض َونَْكُفُر  الَِّذيَن يَْكُفُروَن ِباللَِّه َورُُسلِِه َويُِريُدوَن أَْن يَُفرِّقُوا بَْيَ اللَّهِ 

کسانی که خدا و پیامبران او را (؛210. )نساء:ِببَْعٍض َويُِريُدوَن أَْن يَتَِّخُذوا بَْيَ َذلَِك َسِبيًل 

گویند به بعضی ایمان  خواهند در میان آنها تبعیض قائل شوند، و می کنند و می انکار می

خواهند در میان این دو، راهی برای خود انتخاب  کنیم و می کار میداریم و بعضی را ان

 «.کنند

دهد که هم اکنون نیز بسیاری از افرادی که قصد  این آیۀ شریفه به خوبی نشان می

تفاوت نسبت به حق و باطل نشان دهند از روش التقاط  دارند اسالم را دین خنثی و بی

ایجاد راه میانه هستند. امام علی)ع( یکی از  شوند در صدد کنند و مدعی می استفاده می
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ترین علل بروز تهدید امنیتی برای جامعه و مقابله با حکومت دینی را تمسک به التقاط  مهم

انگیزی  کند. حضرت در تحلیل علّت جنگ صفین و حکمیت بین التقاط و فتنه معرفی می

گذاری ها، هواپرستی و بدعت فتنههمانا آغاز بروز »فرماید:  رابطه مستقیم برقرار کرده و می

هایی که قرآن با آن مخالف است و گروهی ]با دو  در احکام آسمانی است. نوآوری

انحراف یاد شده[ بر گروه دیگری سلطه یابند که برخالفِ دین خداست. پس اگر باطل با 

 ماند و اگر حق از باطل جدا و خالص شد، بر طالبانِ حقِ پوشیده نمی حق مخلوط نمی

گردید ولی ]آناان[ قسمتی از حق و قسمتی از باطل را  گشت، زبانِ دشمنان قطع می می

گردد و تنها آنان  آمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می گیرند و به هم می می

 (.10البالغه: که مشمول لطف و رحمت پروردگار هستند نجات خواهند یافت)نهج

أَََل َو إِنَّ  »کند: عرفی خباثت معاویه این گونه معرفی میامام علی)ع( التقاط را با م
َس َعلَيِْهُم الَْخََبَ َحتَّى َجَعلُوا نُُحورَُهْم أَْغرَاَض  ُمَعاِويََة قَاَد لَُمًة ِمَن الُْغَواِة َو َعمَّ

ا (؛آگاه باشیدمعاویه گروهی از گمراهان را همراه آورده و حقیقت ر12البالغه:  !)نهجالَْمِنيَّة

 «.پوشاند تا کورکورانه، گلوهایشان را آماج تیر و شمشیر کند از آنان می

شود که اگر حکومتی، در فهم حق واقعی اشتباه  در این بیانات به خوبی نشان داده می

کند. همان  کند و یا عامدانه آن را تحریف کند عمالً جامعه را دچار انحراف و آسیب می

آورد و آنها بدون فهم صحیح  ین افراد را به میدان جنگ میطور که معاویه با کتمانِ حق، ا

شدند، اکنون نیز  کردند و خود نیز به هالکت رسیده و جهنمی می با حق، مبارزه می

و تمسک به  |هایی مثل آل سعود با کنار گذاشتنِ حقیقتِ اسالم ناب محمدی حکومت

با شعارها و ونمادهای دینی، از کند که  های انحرافی، افرادی مثل داعش را تربیت می آموزه

گذارند. واکاوی تفکرات داعش  ای خشن، کریه و غیر منطقی به نمایش می اسالم چهره

دهد که بیشتر آنان در تفکیک حق و باطل دچار مشکل هستند و عمالً با  نشان می

  دهند. درآمیختن آن دو، رویکرد انحرافی از دین را نشان می
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 پردازی . شبهه6-0-3

زا شبهه پردازی است که همیشه مسیر حق را دچار های آسیبترین اندیشه از مهم یکی

پردازی بیشتر باشد به علت تردیدها، جامعه به کند، در جامعه دینی هر میزان شبهه چالش می

رانی، گناه و کفران نعمات الهی و رویگردانی از حق و حقیقت سمت گمراهی، شهوت

فرماید: آنکه  تفاوتی در قبال شبهات می دربارۀ عواقب بی بیشتر خواهد. لذا رسول اکرم

مرتکب شبهات شود، در منجالب محرمات افتد چنانکه اگر شبان، رمه خویش را در 

، ج 2103های ممنوع بچراند، در آستانه تعرض بدان قرار گیرد)ر.ک؛ نوری،  حاشیه زمین

21 :919.) 

ت عمل نکنند و نسبت به ترویج اگرحکومت دینی در قبال مواجهه با شبهه به صور

افکند در این  شبهه حساس نباشند بر همه امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سایه می

وفایی  تواند سرنوشت حکومت دینی را تغییر دهد چنانکه امام علی پس از بیصورت می

داری  کوفیان و همراهی نکردن آنان با جریان حق و حقانیت که به گستاخی و میدان

جایگاه خود را به ستمگران واگذار کردید و »فرماید:  امیه منجر شد خطاب به آنان می بنی

امیه[ سپردید  زمام امور خود را به دست بیگانگان سپردید و امور الهی را به آنان ]بنی

(. این 201البالغه:  ور هستند)نهج کنند و در شهوات غوطه هایی که به شبهات عمل می همان

دهد که شبهه و شهوت، دو عنصر کلیدی در فکر و جسم  نشان می عبارات به خوبی

 تواند در صورت بروز، سرنوشت حکومت دینی را عوض کند. باشد که می می

 . مقابله با تقلید نابجا و کورکورانه6-8

هایی که از ابتدای اسالم وجود داشته است و در شرایط کنونی به  ترین آسیب یکی از مهم

ضعف تبیین معارف دینی بسیار بیشتر شده است پیروی و تقلید نابجا  علت هجوم فرهنگی و

ای که اکنون در جامعه ما، برخی در گفتار، رفتار، پوشش و  و کورکورانه است. به گونه

کنند فرهنگ مادی غرب را  توجه هستند و سعی می های دینی بی نوع زندگی به آموزه
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ناظر بر زندگی مطلوب دنیوی و اخروی  جایگزین فرهنگ حقیقی اسالم کنند. فرهنگی که

 باشد. می

توجهی به تقلید از دیگران  ها و بی خداوند در قرآن انسان را به فهم صحیح از واقعیت

ْمَع َوالْبَََصَ َوالُْفَؤاَد كُلُّ أُولَِئَك كَاَن َعنُْه :»خواند فرا می َوََل تَْقُف َما لَيَْس لََك ِبِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ
ها همه دانی پیروی مکن، چرا که گوش و چشم و دل از آنچه نمی(،91)اسراء، آیه  َمْسئُوًل 

 «.مسئولند

مذمت پیروی کورکورانه آن قدر اهمیت دارد که امام علی)ع( آنان را به عنوان ضلع 

کند که انسان مؤمن باید از نزدیک شدن به آنان و  ای معرفی می سوم و خطرناک هر جامعه

ای است که  زمره آنان به شدت خودداری کند آسیب این افراد به اندازه یا قرار گرفتن در

حتی ممکن است سرنوشت یک امت و یا حکومت صالحه دینی را عوض کنند بر اساس 

کند، حضرت دست او را گرفت و به سوی قبرستان کوفه  روایتی که کمیل بن زیاد نقل می

ِذِه الُْقلُوَب أَْوِعيٌَة فََخرْيَُها أَْوَعاَها، فَاْحَفْظ َعنِّي إِنَّ هَ »برد و آنگاه آه پر دردی کشید و فرمود:
كُلِّ نَاِعٍق  َما أَقُوُل لََك. النَّاُس ثَ ََلثٌَة: فََعالٌِم َربَّاِِنٌّ َو ُمتََعلٌِّم َعىَل َسِبيِل نََجاٍة َو َهَمٌج َرَعاٌع، أَتْبَاعُ 

البالغه،  . )نهجِبنُوِر الِْعلِْم َو لَْم يَلَْجئُوا ِإَل ُركٍْن َوِثيقٍ ََيِيلُوَن َمَع كُلِّ ِريٍح، لَْم يَْستَِضيئُوا 

هایی هستند که بهترین آنها فراگیرترین  ها همچون ظرف ای کمیل! این قلب»(،211حکمت 

ای  اند: دانشمند الهی و آموزنده گویم نگاهدار. مردم سه دسته آنهاست پس آنچه را که می

هایی که دستخوش باد و طوفان هستند و  ]سوم[ مثل پشه در مسیر رستگاری و گروهی

کنند نه از  روند و با وزش هر بادی حرکت می همیشه سرگردانند به دنبال هر صدایی می

 « روشنایی دانش نور گرفتند و نه پناهگاه استواری پناه بردند

طبق این بیان نورانی، گروه سوم که از لحاظ اجتماعی گروه خاکستری نامیده 

کنند موجب  شوند در مسیر سعادت نیستند. این افراد عالوه بر آسیبی که به خود وارد می یم

شوند و چون کمیّت آنها ـ به ویژه در شرایط کنونی ـ قابل توجه است،  آسیب به جامعه می

ریزی کند تا از  کنند، لذا حکومت دینی برای این افراد، باید برنامه نماد حق، جلوه می
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استه شود و عمالً بیشتر پیروانِ جامعه از دو گروه دانشمند و طالب علم کمیّت آنها ک

تشکیل شود و هرچه شمارِ این دو گروه بیشتر شود، آسیب پیروی کورکورانه کمتر جامعه 

 کند. اسالمی را تهدید می

حکومت دینی الزم است با فرهنگ سازی با چنین آسیبی واکنش نشان دهد چنانکه 

َل »فرماید:  جام دادند رسول اکرم)ص( نیز به پیروان خود سفارش میپیشوایان معصوم ان
َعًة، تَُقولُوَن: إِْن أَْحَسَن النَّاُس أَْحَسنَّا، َوإِْن ظَلَُموا ظَلَْمنَا، َولَِكْن َوطِّنُوا أَنُْفَسُكمْ  ، إِْن تَُكونُوا إِمَّ

 و(؛ 911: 1، ج 2102)ر.ک؛ ترمذی، ِلمُ أَْحَسَن النَّاُس أَْن تُْحِسنُوا، َوإِْن أََساُءوا فَََل تَظْ 

کنیم و اگر ستم کردند،  رأی نباشید که بگویید: اگر مردم خوبی کردند، خوبی می سست

کنیم بلکه خود را این گونه آماده کنید که اگر مردم نیکی کردند، نیکی کنید و  ستم می

موسی بن جعفر )ع( به ( و نیز امام 911: 1، ج2102)ترمذی، « اگر بدی کردند، ستم نکنید

فرماید: ای هشام! اگر در دست تو گردویی بود و مردم گفتند یکی از شاگردانش می

دانی که آن گردو است. و  مروارید است سودی به حال تو ندارد، در حالی که تو خود می

چنان چه آنچه در دست تو است مروارید باشد ولی مردم بگویند گردو است، این گفته 

دانی که آنچه در دست داری  رساند، در حالی که خود می زیانی به تو نمیمردم نیز 

 (.131: 2101حرانی، «)مروارید است

 پرستی . مقایله با خرافه6-3

اساسی که با عقل و منطق و علم و واقعیت  رافه یا خرافات عبارت است از اعتقادات بیخ 

سیزده، سیزده فروردین ماه نزد اعتقاد به نحس بودن عدد  همانند؛سازگاری نداشته باشد

هدیه دادن چاقو،  س بودنگیری، نح شنبۀ سیزدهم هر ماه نزد اروپاییان، جن ایرانیان و یک

سوری، ناله جغد، اعتقاد به  افروزی در چهارشنبه شکستن نمکدان، سعادت آوردن آتش

 شانس، و... .

ها نیز افکار   ن جامعهتری مختص به جوامع عقب مانده نیست، در پیشرفته گراییخرافی 

نویسد: مایه بسی تعجب است که  دارد. عالمه طباطبایی در این مورد می ج خرافی روا
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پرستی،گریبان مدعیان تمدن جدید و دانشمندان علوم تجربی و روشنفکران امروز را  خرافه

 (.119: 1ق،ج 2931)ر.ک؛ طباطبایی،نیز گرفته است

ساده دلی است و منشأ روانی ـ  ۀبرخی زاد گرایی عوامل گوناگونی دارد:خرافه

باشد و برخی نیز برآمده از جهل عاطفی دارد و برخی زاییده تصورات خیالی و آرزوها می

 به علل و فرآیند به وجود آمدن آن است.

داند که عواطف و احساسات باطنی عالمه طباطبایی منشأ خرافات را از این جهت می

کشاند که گاه از روی خود قرار داده، به بیرون می که قوه خیال صورتی را در ذهن

دارد مانند اینکه بیابانی گیرد و همان را در ذهن خود نگه میامیدواری یا از ترس شکل می

کند که غولی خطرناک قصد نابودی او را کرده و کسی که بزرگ و وحشتناک تصور می

کند عجیب و غریب تصور میدر این وادی دادرسی ندارد. در ذهن خود اشباح و اجسام 

که در اطراف او قرار دارند. در این هنگام برای دفع این موجودات، به خواندن اوراد و 

شوند. این تجربه را در عالم واقع قرار آورد و یک باره همه آنها نابود میاعمالی روی می

کرده و گرایی  مبارزه (. پیشوایان معصوم)ع( با خرافه112: 2ج)ر.ک؛ همان،دهدمی

ای در دین اسالم و در خانواده جامعه اسالمی به وجود همواره مراقب بودند که مبادا خرافه

 آید. 

خود در چنین مواقعی با بهترین اقدام از پیدایش انحراف جلوگیری آن حضرت 

است که فرمود:ابراهیم فرزند رسول  )ع(کردند، چنان که در روایتی از امام کاظم می

دنیا رفت و کسوف خورشید رخ داد، مردم گفتند: خورشید به خاطر  ، وقتی از)ع(خدا

درگذشت فرزند رسول خدا کسوف نمود رسول خدا وقتی این سخن را شنید بر فراز منبر 

های  ای مردم، خورشید و ماه دو نشانه از نشانه»رفت و بعد از حمد و ثنای الهی فرمود:

یع او هستند، به خاطر مرگ کسی کسوف اند، و به امر خدا در جریان هستند و مط الهی

: 9)همان، ج«کنند، اگر یکی از آنها یا هر دوی آنها کسوف کردند پس نماز بگذارید نمی

در این . . سپس رسول خدا از منبر فرود آمدند و همراه با مردم نماز آیات خواندند(119
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ه شرعی آنها که وظیف کنند، اساس اعالم میها را باطل و بی حدیث ضمن آنکه افکار آن

 فرماید. نماز است را نیز بیان می ۀاقام

با خرافات و اوهام، اختصاص به دوران رسالت حضرت ندارد،  برخورد پیامبراکرم

گونه بود: زمانی که در سن چهارسالگی بود و در صحرا در  بلکه در تمام دوران زندگی این

از مادر خواست همراه روزی  کرد، کنار مادر رضاعی خود حلیمه سعدیه زندگی می

برادران خود به صحرا برود. حلیمه این تقاضا را پذیرفت و فردای آن روز،محمد را تمیز 

که از شرّ دیوهای صحرا  کرد و به موهایش روغن زد و بر چشمانش سرمه کشید و برای این

در امان باشد، مهره یمانی که در نخ بسته بود برای حفاظت او به گردنش آویخت.محمد 

مهره از گردن درآورد و به مادرش گفت: مادر عزیزم، آرام و مطمئن باش؛ خدای من که 

 (.231: 11،ج2129)ر.ک؛ مجلسی،همواره با من است، حافظ و نگهبان من خواهد بود

 گیریبحث و نتیجه

بندی کلی به های فرهنگی در یک تقسیمکارهای حکومت دینی در رفع آسیبالف( راه

کارهای معرفتی در شوند و راهکارهای عملی و رفتاری تقسیم میمعرفتی و راهکارهای راه

کارهای معرفتی نگرشی، معرفتی گرایشی و معرفتی کنشی بندی کلی به راهیک تقسیم

 شوند.تقسیم می

کارهای نگرشی شامل؛ توحید و یکتاپرستی، رسالت و امامت و معاد باوری ب( راه

های اجتماعی تأثیرگذارند براین اساس حکومت در رفع آسیب باشند که هریک از آنها می

دینی موظف است در تقویت باورها و اعتقادات افراد جامعه تالش نماید و در صورت 

 اهمال در آنها سبب انحالل و سقوط حکومت خواهد بود.

ا های فرهنگی دارد چرج( باور به توحید و یکتا پرستی نقش اساسی و بنیادی در رفع آسیب

ها و بحران و در که اعتقاد به حضور خدا در تمامی ابعاد زندگی انسان، مانع بروز آسیب

های مختلف رفتار و عمل انسان همانند؛ انحصاری آرامش و اطمینان قلب، توکّل، بخش

صبر و شکیبایی، ایجاد روحیه تسلیم و رضا به مقدرات الهی تأثیرگذار است و اتقاد به 
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وجهت فراگیری دستورات دینی و الگو پذیری از اولیای الهی در رفع رسالت و امامت در د

شود های نقش اساسی دارند و اعتقاد به محاسبۀ عادالنه در جهان آخرت سبب میآسیب

که انسان خود را در انجام کارها آزاد نبیند و تقوا پیشه سازد و دنبال گناه و نافرمانی نرود و 

 به حقوق دیگران تعدّی نکند.

کارهای معرفتی گرایشی، افزایش علم و آگاهی افراد جامعه، ترویج ترین راهمهم د(

های دینی و ارائۀ ستیزی، رعایت اعتدال در ترویج آموزهخواهی و ظلمفرهنگ عدالت

 باشد. های دینی میآسان و سادۀ آموزه

پرستی بیگانه و خرافه زا، مقابله با تقلید کورکورانه از فرهنگهای آسیبهـ.. مقابله با اندیشه

پردازی از گذاری، التقاط و شبههباشند. بدعتکارهای معرفتی کنشی میترین راهازمهم

های فرهنگی باشند. که حکومت دینی جهت رفع آسیبزا میهای آسیبترین اندیشهمهم

 باشد.های انحرافی میملزم به مقابله با این اندیشه
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 منابع 
 . ترجمه مکارم شیرازی.قرآن کریم

 میرالمؤمنین.مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی أّ: قم .(2939.).ترجمه دشتینهج البالغه

. چاپ سوم. نهران: مرکز اطالعات و مدارک فرهنگ علوم سیاسی(. 2911آقا بخشی، علی. )

 علمی.

 . قم: نشر مدرسه امام مهدی.التمحیصق(؛ 2101اسکافی، محمد بن همام.)

 . بیروت: دار احیاء التراث. سنن الترمذی )الجامع الصحیح(ق(. 2102ترمذی، محمد بن عیسی. )

. ترجمه عبداهلل اصطالحات الفنون و العلومموسوعه کشاف تا(. تهانوی، محمد اعلی بن علی)بی

 خالدی. لبنان: مکتبه لبنان ناشرون.

 . قم: انتشارات مؤسسۀ نشر اسالمی. تحف العقول عن آل الرسولق(. 2101حرّانی، محمد بن علی. )

 . قم: نشر معارف.شناسی جامعه دینی آسیب(. 2931خسروپناه. عبدالحسین. )

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ت نامه دهخدالغش(. 2911اکبر. ) دهخدا، علی

 دادگران. ترجمه محمد .اجتماعی شناسی روان ش(.2912اُدیل بورفیون. ) و ماریآن روشیالو،

 مروارید.  تهران:

 .11. ص 90انامه معرفت . شماره . فصلفصلنامه معرفت(. 2931رهنمایی، سید احمد. )

. به الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیهق(. 2933)شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی. 

 کوشش سید محمد کالنترنجف: نشر جامعه النجف الدینیه.

. ترجمه نجفی اصفهانی. قم: نشر عیون اخبار الرضا(. 2933صدوق، شیخ ابوجعفر. محمد بن علی. )

 پیام علمدار.

 . قم: نشر دار القرآن الکریم. رسائل الشریف المرتضیق(. 2120علم الهدی، عالمه سید مرتضی. )

 . قم: نشر مؤسسه اسماعیلیان.المیزان فی تفسیر القرآنق(. 2931طباطبایی، سید محمدحسین. )

 . قم: دارالثقافه. امالی( . 2121طوسی، محمد بن حسن)

 . تهران: نشر دارالکتب االسالمیه.الکافیق(. 2933کلینی. )

. بیروت: نشر النوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهاربحاراق(. 2129مجلسی، عالمه محمدباقر. )

 مؤسسه وفاء. 

. بیروت. کنز العمال فی سنن االقوال و االنفعالق(. 2931متقی هندی، عالءالدین علی بن حسام. )
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 نشر مرکز تراث االسالمیه.

 ت.. قم. مؤسسۀ آل البیمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلق(. 2103نوری، میرزا حسین. )

  . چاپ دوم. قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.حکومت اسالمی(. 2931واعظی، احمد. )
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