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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 descriptiveanalytical 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 actionbased strategies of a religious government in preventing and removing
cultural damages.
Keywords: Epistemological Strategies, Cultural Damages, Religious
Government, The Qur'an, The Sunnah.

سال سیزدهم ،شماره  ،94تابستان  ،0910ص  0تا 82
rjqk.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/RJQK.2021.63920.2444

مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی

راه کارهای معرفتی حکومت دینی در رفع آسیب های فرهنگی با
دانشیار گروه معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

عنایت شریفی
سید مجید قاسمی پطرودی



دانشجوی دکتری مدرس معارف اسالمی رشته انقالب اسالمی
دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

حسام الدین خلعتبری

دانشیار گروه معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

چکیده
یکی از وظایف حکومت دینی تأمین امنیت فکری ،روحی و روانی افراد جامعه و دفع آسیب ها میباشد
.این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی راه کارهای حکومت دینی در دفع آسیب های
حکومت دینی در رفع آسیب های فرهنگی کدامند؟ راه کارهای فرهنگی در یک تقسیم بندی کلی به راه
کارهای عملی (رفتاری) و راه کارهای معرفتی تقسیم می شوند .راه کارهای معرفتی را می توان به راه
کارهای معرفتی نگرشی ،معرفتی گرایشی و معرفتی کنشی تقسیم کرد .باوربه توحید ،رسالت و امامت و
معاد از مهمترین راه کارهای معرفتی نگرشی هستند که نقش اساسی و بنیادی در رفع آسیب های فرهنگی

ISSN: 2008-9252

فرهنگی را مورد بررسی قراردهد و در این زمینه به این سؤال اساسی پاسخ دهد که راه کارهای معرفتی

تاریخ پذیرش0010/10/19 :

محمد صدقی االنق

استادیارگروه معارف اسالمی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

تاریخ ارسال0011/01/92 :

تأکید بر قرآن و سنت

دارند و حکومت دینی موظف است در تقویت این باورها تالش نمایدو افرایش علم و آگاهی مردم ،ترویج
فرهنگ عدالتخواهی و ظلم ستیزی ،ترویج آموزه های دینی در غالب پذیرش آزادانه  ،ارائه آسان وساده
التقاط و شبهه پردازی ،مقابله به خرافه گرایی و مقابله با پیروی و تقلید کوکورانه از فرهنگ بیگانه ،از راه
کارهای کنشی حکومت دینی در رفع آسیب های فرهنگی می باشد.

کلیدواژهها :راه کارهای معرفتی ،آسیب های فرهنگی ،حکومت دینی ،قرآن ،سنت.
این مقاله مستخرج از رساله دکتری دانشجو میباشد.
 نویسنده مسئولsmghpetroodi@gmail.com :

eISSN: 2538-2012

آموزه های دینی از راه کارهای معرفتی گرایشی و مواجهه با اندیشه های آسیب زا همانند بدعت گذاری،
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 .0مقدمه
یکی از اهداف حکومت دینی ساختن جامعه توحیدی و هدایت انسانها به ذات باریتعالی
میباشد .شکی نیست که در رسیدن به این هدف ،موانع ،مشکالت و آسیبهایی به وجود
میآید .اگر در این باره تدابیری اندیشده نشود ،جامعه دینی آسیب میبیند و سرانجامی جز
فرو پاشی نخواهد داشت  .از این رو به نظر میرسد را هکارهایی را که میتواند در پیش
بگیرد در یک تقسیم بندی کلی به راهکارهای معرفتی و راهکارهای رفتاری تقسیم کرد و
راه کارهای معرفتی نیز به سه قسم؛ معرفتی نگرشی ،معرفتی گرایشی و معرفتی کنشی تقسیم
میشوند .این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی در این باره به سؤاالت
ذیل پاسخ دهد:
الف) راهکارهای معرفتی نگرشی حکومت دینی در رفع آسیبهای فرهنگی از منظر
قرآن و روابات چگونه میباشد؟
ب)کارهای معرفتی گرایشی حکومت دینی در رفع آسیبهای فرهنگی از منظر قرآن
و روایات چگونه میباشد؟
ج) راهکارهای معرفتی واکنشی حکومت دینی در رفع آسیبهای فرهنگی از منظر
قرآن و روایات چگونه میباشد؟

 .8پیشینۀ پژوهش
دربارۀ پیشینۀ پژوهش آثار فراوانی نگارش یافتهاست از جمله کتاب آسیبشناسی فرهنگی
از دیدگاه قرآن کریم اثرمحسن مسلمی ،مؤلف دراین کتاب به آسیبهای اجتماعی عصر
جاهلیت پرداخته است،کتاب آسیبشناسی فرهنگی از دیدگاه نهجالبالغه اثر فاطمه
دسترنج که در سال  2931توسط جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی به چاپ
رسیدهاست مؤلف در این اثر به آسیبهای اخالقی و ایدئولوژی پرداختهاست و کتاب
آسیبشناسی جامعۀ دینی اثر عبدالحسین خسروپناه که در سال  2931توسط نشر معارف
به چاپ رسیدهاست این کتاب به صورت مجموعه مقاالت در باره عوامل عقب ماندگی،
آسیبهای دینی انقالب اسالمی ،آسیبهای دینپژوهی معاصر و آسیبهای جنبش نرم
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افزاری تولید علم را مورد بررسی قرار دادهاست و مقاالت؛ آسیبشناسی مدیریت فرهنگی
از منظر قرآن کریم اثر نعمتاهلل فیروزی و عباس معینفر چاپ شده در نشریه پژوهشهای
اجتماعی ـ اسالمی ،شماره  ،201زمستان  ،)2931آسیبشناسی جامعه دینی و نقش
حکومت در آسیبزایی آن از منظر نهجالبالغه اثر محمدرضا آقایی چاپ شده در نشریه
معرفت ،شماره  ،12اسفند  ،)2930مطالعه و بررسی معرفتشناسی دینی و آسیبشناسی
آن ،اثرفریده نجفی چاپ شده در نشریه علوم اجتماعی پژوهشهای علوم انسانی،شماره
 ،11آذر 2931و آسیبشناسی فرهنگی تبیین مفهومی ،نظری و راهبردی ،علیرضا رضایی
چاپ شده در نشریه علوم اجتماعی ،مهندسی فرهنگی ،شماره  21و  ،23خرداد و تیر
 .)2931ولی به نظر میرسد هیچ یک از منابع یادشده راهکارهای معرفتی حکومت دینی
در رفع آسیبهای فرهنگی نپرداختهاند و این مقاله اولین اثری است که در این زمینه به
نگارش در میآید.

 .3مفاهیم
 .0-3حکومت و حکومت دینی
برخی در تعریف حکومت گفتهاند :حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا،
وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندامهای حکومتی موجود
است(ر.ک؛ قاضی ، 2939،ج.)2:111برخی دیگر در تعریف آن مینوسیند«:حکومت یعنی
تشکیالت سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره یک کشور یا واحد سیاسی.
تشکیالت دولت که عالوه بر نمایندگیهای اجرایی ،معموالً از سه بخش مجریه ،مقننه و
قضاییه تشکیل میشود .مجموعه بنیادهای سیاسی ،قوانی و آداب و رسومی که حاکمیت از
طریق آنها اعالم میشود»(آقا بخشی.)221 :2911،
بر این اساس منظور از«حکومت دینی» حکومتی است که شناخت و برنامهریزی
مدیریتی آن متکی به منابع معرفتی جامع اسالم (معارف وحیانی ،عقالنی ،تجربی و
کارشناختی ،ک شفی و شهودی) بوده و مرجعیت همه جانبه دین را پذیرفتهاست و اهداف و
جهتگیریها ،قوانین ،مقررات و ساختارها ،شرایط کارگزاران و رفتارهای آن بر اساس

 | 6فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی | سال سیزدهم |شماره  | 94تابستان 0910

منابع جامع دینی مشخص میگردد و دست کم در هیچ زمینهاى ،با آموزههاى دینى
ناسازگاری ننماید.

 .8-3آسیبهای فرهنگی
اصطالح آسیبشناسی در رشتههای مختلف علوم کاربرد دارد .اما در عرصه فرهنگ به
بررسی آفات و آسیبهایی می پردازد که رنگ و لعاب فرهنگی دارند و عناصر تشکیل
دهنده و سازنده عادات ،رفتار و کنشهای اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار میدهد .از
آنجایی که اگر جلوی این آسیبها گرفته نشود آنها رفته رفته در فرهنگ اصیل جامعه
نفوذ میکنند(ر.ک؛ رهنمایی .)11 :2931،

 .3-3راهکارهای معرفتی
منظور از راهکارهایهای معرفتی ،روشهایی است که حکومت دینی میخواهد آگاهیها
و اطالعات الزم برای افراد جامعه بدهد تا آنان با آگاهی و شناخت بیشتری با مشکالت و
آسیبهای جامعه پیداکنند .راهکارهای معرفتی را در یک تقسیمبندی کلی میتوان به
راهکارهای معرفتی نگرشی ،گرایشی و کنشی تقسیم کرد .چرا که مباحث معرفنی یا در
حوزه باورها و اعتقادات هستند یا در حوزه گرایشات و تمایالت فطری و یادر حوزه
کنشها و واکنشها میباشد.

 .9راهکارهای معرفتی نگرشی و آسیبهای فرهنگی
منظور از راهکارهای معرفتی نگرشی ،اصول اعتقادات و باورهای اعتقادی میباشدکه
مهمترین آنها؛ توحید ،نبوّت و معاد میباشندکه در اصطالح به آنها ،اصول دین و اعتقادات
گفته میشود .این سه اصل مورد پذیرش تمام فرقههای اسالمی میباشد .دو اصل عدل و
امامت را که فقط مذهب شیعه قبول دارد .نیز به عنوان اصول مذهب بر این سه اصل افزوده
میشود که در اصطالح به آنها اصول دین مذهب گفته میشود .باور نداشتن به سه اصل
نخست موجب خروج از دین و کفر میشود در حالی که انکار دو اصل بعدی ،موجب
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خروج از مذهب تشیع است نه دین بر این اساس مهمترین راهکارهای معرفتی نگرشی
عبارتند از.:

 .0-9توحید و یکتاپرستی
در هستیشناختی قرآنی توحید و یکتاپرستی در رأس یا کانون هستی میباشد .در نگرش
قرآن کریم ،جهان از خدا نشأت گرفته و سرانجام در سیر تکاملی خود بسوی او باز
میگردد (بقره211؛ شوری)19 :او خالق همه چیز است(انعام ،202 :رعد ،21 :زمر، 11 :
غافر ،)11 :خدا جامع همه کماالت و مبّرا از همه نواقص است(اعراف ،)23 :خدا مالک
تمام هستی است و عزت و ذلّت بدست اوست(آلعمران ،11 :منافقون ،3 :فاطر ،20:یونس:
 ،11نساء ،)293 :حکومت مطلق بر جهان فقط از آنِ اوست(غافر ،)21 :سراسر هستی در
وجود و کماالت وجودی خود ،عین وابستگی و نیاز به خدا هستند و او مطلقاً از همه
موجودات بینیاز است(فاطر ،21 :محمد93 :؛ اخالص. ،)1 :نه از کسی زاده شده و به وجود
آمده و نه کسی از او زاده شدهاست(انعام ،202 :اخالص ،)9 :بی همتا است و به هیچ
موجودی شباهت ندارد(اخالص ،1 :شوری ،)22:نه مکان و جهت خاص دارد و نه در قالب
زمان قرار میگیرد ،در هر جایی و به هر جهتی و در هر زمانی میتوان با او ارتباط برقرار
کرد(بقره ،)221 :از رگ گردن به انسان نزدیکتر و نسبت به آنچه در الیههای وجودی و
ضمیر و درون انسان میگذرد ،آگاهتر است(ق ،)21:عالم به همه چیز است(بقره،13 :
مائده ،31 :حدید ،)9 :حکیم است (انعام ،213 :حجرات3 :؛ ممتحنه ،)20:قادر مطلق
است(بقره10:؛ آلعمران ،13 :مائده ،)21 :شنونده و بیننده است(حج ،12:لقمان،13 :
مجادله ،)2:هر آنچه در جهان رخ میدهد طبق سنتهای قطعی و تغییر ناپذیر الهی
است(نساء11 :؛ آلعمران )291 :و........
باور به توحید و یکتاپرستی نقش اساسی و بنیادی در رفع آسیبهای فرهنگی دارد.
چرا که باور به خدا مانع بروز آسیبها و بحران در بخشهای مختلف میگردد و باعث
آرامش و اطمینان قلب (رعد،)13 :توکّل(آلعمران ،)211 :صبر و شکیبایی( بقره،)219 :
ایجاد روحیه تسلیم و رضا به مقدرات الهی(نمل ) 92:میگردد .فردی که خدا را ناظر و
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همراه خود و حتّی از رگ گردن خود ،به خود نزدیک میبیند(ق )21 :تالش میکند در
برخورد با اعضای جامعه و انجام وظایف فردی و اجتماعی ،رضایت او را جلب نماید.
توجّه به عدالت خدا ،اینکه هیچ ظلمی را روا نمیدارد و حق هیچ مظلومی را ضایع
نمیکند ،زمینهشناختی دیگر ی برای مهار رفتاری اعضای افراد جامعه است هرچه این
حالت قویتر باشد ،مشکالت فرد کمتر خواهد بود.

 .8-9اعتقاد به رسالت و امامت
دوّمین باور دینی که رکن دین داری به شمار میرود ،عتقاد به امامت و رسالت میباشد.
نبوت و رسالت به معنای مقام ابالغ وحی ،در مرتبه اقل ،اجرای فرامین الهی و در مراتب
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
است(ر.ک؛ مکارم شیرازی و همکاران،2911 ،ج.)110 :2
اعتقاد به امامت و رسالت در رفع آسیبهای فرهنگی افراد جامعه از دو جهت نقش
اساسی دارد .نخست اینکه فراگیری دستورات دینی از پیامبر و جانشینان اوموجب میشود
که انسان در زندگی خویش ،به فراگیری امور دینی و زندگی بر اساس بینشهای دینی
همت گمارد و راه شناحت تعالیم دینی ،پس از کالم خداوند متعال ،سخنان پیامبر و
جانشینان ایشان است.دیگر اینکه اعتقاد به نبوت و امامت انسان را به الگوپذیری از اولیای
دین رهنمون میشود .در این باره ،قرآن انسان را دعوت میکند به این که پیامبر را الگویی
نیکو در زندگی قرار دهد«:لَّقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَۀٌ حَسَنَۀٌ لِّمَن کَانَ یَرْجُو اللَّـهَ
وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَکَرَ اللَّـهَ کَثِیرً(احزاب)11 :؛ مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق
نیکویى بود ،براى آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد
مىکنند».

 .3-9معادباوری
اعتقاد به معاد نقش اساسی در رفع آسیبهای فرهنگی دارد .چرا که اعتقاد به محاسبه دقیق
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و عادالنه درجهان آخرت سبب میشود که انسان خود را در انجام کارها آزاد نبیند و تقوا
پیشه کند و دنبال گناه و نا فرمانی نرود و و به حقوق دیگرتن تعدّی نکند و واز هوای نفس
متابعت نکند و بین آنان با عدالت رفتارکند چنانکه خدایتعالی در خطاب به حضرت

اْلَ ْر ِ
ي النَّ ِ
داوود(ع) میفرماید«:يَادَا ُو ُد إِنَّا َج َعلْنَ َ
ىف ْ
اك َخلِي َف ًة ِ
حق َو ََل تَتَّ ِبعِ
ض فَا ْحكُم بَ ْ
اس بِال ْ
الْ َه َوى فَ ُي ِضل َ
َاب شَ ِدي ُد ِبِ َا ن َُسوا ْ يَ ْو َم
َّك َعن َسبِيلِ اللَّ ِه إِنَّ ال َِّذ َ
ين يَ ِضلُّونَ َعن َسبِيلِ اللَّ ِه لَ ُه ْم َعذ ٌ

الح َساب(ص)11 :؛اى داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم پس در
میان مردم بحق داورى کن ،و از هواى نفس پیروى مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد
کسانى که از راه خدا گمراه شوند ،عذاب شدیدى بخاطر فراموش کردن روز حساب

دارند!» .در این آیه خدایتعالی حضرت داود (ع) را از هوای نفس که موجب گمراهی از
مسیر حق است به دور میدارد و یاد آور میشود که گمراهان از راه الهی به دلیل فراموشی
روز قیامت دچار عذاب دردناک میشوند.

 .5راهکارهای معرفتی گرایشی
منظور از راهکارهای معرفتی گرایشی ،گرایشهای فطری و تمایالتی که در وجود هر
فردی به ودیعه گذارده شدهاست که مهمترین آنها عبارتند از:

 .0-5افزایش علم و آگاهی افراد جامعه
علم و آگاهی پایۀ و اساس زندگی هر انسانی میباشد و همانند چراغ روشنگری هست که
مسیر زندگی را برای انسان مشخص و زندگی پاک و واقعی را از زندگی معمولی و طبیعی
جدا میسازند و به ما میآموزند که چگونه رفتاری با افراد جامعه داشته باشیم ،از اینرو هر
قدر سطح آگاهی و دانش افراد بیشتر باشد ،فضایل اخالقی در جامعه شکوفاتر و
آسیبهای اجتماعی و فرهنگی کمتر میگردد و بهعکس ،هرمقدار جهل و نادانی بیشتر،
آسیبهای اجتماعی و فرهنگی بیشتر میگردد .به همین دلیل است که قرآن کریم ،منشأ
بسیاری از آسیبهای فرهنگی و اجتماعی را فقدان آگاهی و اطالعات الزم میداند.

ك ْم لَتَأْتُونَ ال ِّر َج َ
ال شَ ْه َو ًة ِّمن ُدونِ
چنانکه درباره انحراف جنسى قوم لوط مىفرماید«:أَنَّ ُ
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ج َهلُون(نمل)11 :؛ آیا شما به جاى زنان از روى شهوت به سراغ مردان
النِّ َسآ ِء بَ ْل أَنتُ ْم قَ ْو ٌم تَ ْ
مىروید؟ شما قومى نادانید».
درآیۀ دیگر جهل و نادانی را سبب حسادات برادران حضرت یوسف (ع) میداند که
این عامل سبب توطئه قتل ،شکنجه و درچاه انداختن گردیدَ «:
قال َه ْل َعلِ ْمتُ ْم ما فَ َعلْتُ ْم
ف َو أَخي ِه ِإ ْذ أَنْتُ ْم جا ِهلُون(یوسف)33:؛ آیا دانستید با یوسف و برادرش (بنیامین) چه
وس َ
ِبيُ ُ
کردید ،آن گاه که جاهل بودید» و همچنین درباره کسانى را که نسبت به مقام واالى
رسول خدا (ص) احترام الزم را رعایت نمىکردند افراد کم فکر و نادان مىشمارد« :إِنَّ

جرا ِ
ين يُنَادُون َ
َْث ُه ْم َلَ يَ ْع ِقلُونَ (حجرات)1 :؛کسانى که از پشت
ال َِّذ َ
ت أَك َ ُ
ح ُ
َك ِمن َو َرآ ِء الْ ُ
حجرههاى خانهات ،بلند صدا مىزنند اکثرشان نمىفهمند».
براین اساس یکی از مهمترین راهکارهای معرفتی حکومت دینی ،افزایش سطح علم و
آگاهی افراد جامعه در ابعاد؛ خداشناختی ،خودشناختی ،هستیشناختی ،آخرتشناختی،
جامعهشناختی و طبیعتشناختی میباشد.

 .8-5ترویج فرهنگ عدالتخواهی و ظلمستیزی در جامعه
یکی از مهمترین وظایف حکومت دینی جهت رفع آسیبهای فرهنگی ترویج فرهنگ
عدالتخواهی و ظلم ستیزی در جامعه است  .عدالت خواهی و ظلم ستیزی در قرآن کریم
جایگاهی بس واال دارد .از سورههاى 221گانه قرآن کریم بیش از  31سوره به موضوع
عدل و ظلم پرداختهاست و در تعداد بسیار زیادى از آیات قرآن کریم به این دو واژه و
مشتقات و مفاهیم مرتبط به عدل و ظلم به چشم مىخورد.در آیات زیادی به طور قاطع به
آن فرمان میدهد و آن را واجب میکند ،چنانکه در آیه به تمام افراد با ایمان فرمان
میدهد که قیام به عدالت کنند و در همین راستا به جامعه اسالمی متذکّر میشود که
بدیها و دشمنیهای مخالفان نباید شما را از راه عدالت بیرون برد ،حتّی با دشمنان تان با

ك ْم شَ َنانُ
ج ِر َم َّن ُ
عدالت رفتار کنید«:يَأَي ُّها ال َِّذ َ
ين َءا َمنُوا ْ كُونُوا ْ قَ َّوا ِم َ
ي لِلَّ ِه ش ُهدَا َء بِالْ ِق ْس ِط َو ََل يَ ْ
ري ِبِ َا تَ ْع َملُون(مائده)3 :؛
ب لِلتَّ ْق َوى َو اتَّقُوا ْ اللَّ َه إِنَّ اللَّ َه َخ ِب ُ
ىل أَ ََّل تَ ْع ِدلُوا ْ ا ْع ِدلُوا ْ ُه َو أَقْ َر ُ
قَ ْومٍ َع َ

اى کسانى که ایمان آورده اید ،براى خدا به داد برخیزید [و] به عدالت شهادت دهید ،و
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البتّه نباید دشمنىِ گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید .عدالت کنید که آن به تقوا
نزدیکتر است ،و از خدا پروا دارید ،که خدا به آنچه انجام مىدهید آگاه است».
در آیه دیگر ،یکی از اهداف عمده پیامبران را اقامه عدل و قسط معرفی میکند« :لَ َق ْد
أَ ْر َسلْنَا ُر ُسلَنَا بِالْ َب ِّينَ ِ
اس بِالْ ِق ْسط(حدید)11 :؛ به
اب َو الْ ِمي َزانَ لِ َيقُو َم النَّ ُ
ات َو أَن َزلْنَا َم َع ُه ُم الْ ِكتَ َ
راستى [ما] پیامبران خود را با دالیل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود
آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند »،و در جای دیگر به حضرت داود دستور میدهد که

اْلَ ْر ِ
ي ال َّن ِ
میان مردم با عدالت قضاوت کند« :یادَا ُو ُد إِنَّا َج َعلْ َن َ
اس
ىف ْ
اك َخلِي َف ًة ِ
ض فَا ْحكُم بَ ْ

ِالح ََق َو ََل تَتَّ ِبعِ الْ َه َوى فَيُ ِضل َ
َّك َعن َسبِيلِ الله(ص( .)11 :اى داوود ،ما تو را در زمین
ب ْ
خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حقّ داورى کن) .روایات بی شماری از
پی شوایان معصوم (ع) ،در باره رعایت عدالت و پرهیز از ظلم و ستم بیان شدهاست :رسول
خدا (ص) فرمود« :إِ يَّاكُ ْم َو الظُّلْ َم فَ ِإنَّ الظُّلْ َم ِعنْ َد اللَّ ِه ُه َو الظُّل ََُمتُ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة (حرعاملی،

2939ش ،ج ،3ص ،)11از ظلم بپرهیزید زیرا از تاریکیها و تجسم اعمال در روز رستاخیز
خواهد بود» و در حدیث دیگر میخوانیم «:وبالعدل قامت السموات و االرض(ر.ک؛ فیض
کاشانی ،2121 ،ج)201 :1؛ آسمانها و زمین بر اساس عدل استوارند» .این حدیث بیانگر
این مطلب است که نه تنها زندگی محدود بشر در این دنیا بدون عدالت بر پا نمیشود ،بلکه
سراسر جهان هستی و آسمانها و زمین ،همه در پر عدالت و قرار گرفتن هر چیزی در مورد
مناسب خود برقرار هستند واگر لحظهای از این مسیر ،منحرف شوند رو به نیستی و نابودی
خود گام بر میدارند.
شاید به همین دلیل باشد که در حدیث میخوانیم« :املُل ُ
ك ْف ِر َو َلَيَ ْبقَي
ْك يَ ْبقَي َم َع ال ُ

َم َع الظُّلْمِ ؛ حکومتها با کفر دوام پیدا میکنند ولی با ظلم پایدار نخواهند بود(ر.ک؛
مجلسی103 ،21 ،2129 ،و ج.)212 :11

 .3-5ترویج آموزههای دینی در غالب پذیرش آزادانه
یکی از مهمترین راهکارهای معرفتی حکومت دینی برای رفع آسیبها این است در هدایت
مردم از هرگونه روش اجبار خوددار کند به عبارت دیگر انسان آزاد خلق شدهاست تا بر
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اساس منطق و عقالنیت خود ،راه درست را از نادرست بازشناسد و اگر حکومت دینی بر
اساس فرامین الهی ،منطق و حجت را در ارائه آموزههای دینی به کار گیرد ،بشر به طور
طبیعی و بر اساس فطرت ،آن را میپذیرد و حتی اگر نپذیرد ،نمیتواند دین را متهم به
ناکارآمدی کند .بنیادی ترین آیه قرآن که آیت الکرسی است به پذیرش آزادانه دین
ك ُف ْر بِالطَّاغُو ِ
ت َويُ ْؤ ِم ْن
َي فَ َم ْن يَ ْ
تصریح میکندََ « :ل إِكْ َرا َه ِ
ِف الدِّينِ قَ ْد تَبَ َّ َ
ي ال ُّرشْ ُد ِم َن الْغ ِّ

بِاللَّ ِه فَق َِد ْاستَ ْم َس َ
صا َم لَ َها َواللَّ ُه َس ِمي ٌع َعلِي ٌم (بقره،آیه )111؛در قبول
ك بِالْ ُع ْر َو ِة الْ ُوثْقَى ََل انْ ِف َ
دین ،اکراهی نیست( .زیرا) راه درست از راه انحرافی ،روشن شدهاست .بنابراین ،کسی که
به طاغوت (بت و شیطان ،و هر موجود طغیانگر) کافر شود و به خدا ایمان آورد ،به
دستگیره محکمی چنگ زدهاست ،که گسستن برای آن نیست و خداوند ،شنوا و داناست».
عالمه طباطبائی در تفسیر این مینویسد« :در جمله" :ال اکراه فى الدین" دین اجبارى
نفى شده است ،چون دین عبارت است از یک سلسله معارف علمى که معارفى عملى به
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
اعتقاد قلبى براى خود ،علل و اسباب دیگرى از سنخ خود اعتقاد و ادراک دارد و محال
است که مثال جهل ،علم را نتیجه دهد ،و یا مقدمات غیر علمى ،تصدیقى علمى را
بزاید»(،2101ج.)911 :1
در آیۀ دیگر پروردگار خطاب به پیامبرش میفرمایدَ « :ولَ ْو شَ ا َء َربُّ َ
ِف
ك ََل َم َن َم ْن ِ
اْلَ ْر ِ
ي (یونس)33 :؛ و اگر پروردگار
ْ
ْت تُ ْ
ض كُلُّ ُه ْم َج ِمي ًعا أَفَأَن َ
اس َحتَّى َيكُونُوا ُم ْؤ ِم ِن َ
ك ِر ُه ال َّن َ

تو مىخواست ،تمام کسانى که روى زمین هستند ،همگى به (اجبار) ایمان مىآوردند آیا
تو مىخواهى مردم را مجبور سازى که ایمان بیاورند؟! (ایمان اجبارى چه سودى دارد؟!)».
در حدیثی بسیار مهم ،امام رضا(ع) حکمت اجباری نبودن پذیرش و آموزههای دینی را در
چارچوب حدیث قدسی تشریع میفرماید :روزی مأمون از امام رضا(ع) پرسید :ای فرزند

اْلَ ْر ِ
رسول خدا! معنای این سخن خداوند چیست؟ « َولَ ْو شَ ا َء َربُّ َ
ض كُلُّ ُه ْم
ِف ْ
ك ََل َم َن َم ْن ِ
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ي(یونس ،آیه  .)33امام رضا(ع) به نقل از
ْت تُ ْ
َج ِمي ًعا أَفَأَن َ
اس َحتَّى يَكُونُوا ُم ْؤ ِم ِن َ
ك ِر ُه النَّ َ
پدرانش  ...از علی بن ابی طالب(ع) روایت کرد که مسلمانان به رسول خدا(ص) گفتند :ای
رسول خدا! ای کاش هر قدر میتوانستی مردم را مجبور به پذیرش اسالم میکردی تا شمار
ما فراوان میشد و بر دشمنانش برتری مییافتیم .رسول خدا| فرمود :با بدعتی که خداوند
نسبت به آن چیزی که به من نفرموده ،خدا را مالقات نخواهم کرد و من از سخت گیران
نیستم .در پی آن ،خداوند این آیه را فرستاد(االیه) .ما به شیوه وادار ساختن و از روی
ناچاری در دنیا همانگونه که در آخرت با مشاهده عذاب ،ایمان میآورند و اگر با آنان
چنین کنم ،استحقاق پاداش یا ستایشی از جانب مرا ندارند ،ولی من خواستهام تا آنان از
روی اختیار بدون آنکه مجبور شوند ایمان آورند تا از این رو مستحقِ کرامت ،تقرب و
جاودانگی شوند (صدوق ،2933 ،ج.)291 :2

 .9-5ترویج آسان و ساده آموزههای دینی
یکی از مهمترین آسیبهایی که جامعه دینی را تهدید میکند ،رویگردانی افراد از دین به
تصوّر سخت و دشوار بودن دینداری صورت میگیرد و عمالً موجب آسیبهایی چون
خود اجتهادی ،خودرأیی ،کنار گذاشتن دین ،سکوالریسم و  ...میشود.
آیات قرآن سرشار از بشارتهایی است که فهم دین و عمل به آموزههای دینی را
آسان و راحت جلوه می دهد .بدون شک اگر حکومت دینی و مروجان دین ،این حقیقت
را باور کنند جذب حداکثری اتفاق میافتد و عمالً کسی دچار آسیب ناشی از سخت نشان
دادن نخواهد شد.
ك ُم
خداوند در قرآن خطاب به همه بشریت تصریح میکند و میفرماید«:يُرِي ُد اللَّ ُه ِب ُ
ْس( بقره)231 :؛خداوند راحتی شما را میخواهد نه زحمت» و نیز
ْس َو ََل يُرِي ُد ِب ُ
ك ُم الْ ُع ْ َ
الْيُ ْ َ
میفرماید«وَمَا جَعَل عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (حج)13 /؛و در دین کار سنگین و شاقی بر
شما نگذارد» .و نیز در خطبه  201نهجالبالغه خدا را شکر میکند که دین آسانی را برای
هدایت انسانها برنامهریزی کردهاست»:شکر برازنده خدایی است که راه اسالم را گشود و
نوشیدن آب زاللش را بر تشنگان آسان فرمود (نهجالبالغه.)201 :
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ْت
پیامبر اسالم(ص)بعثت خود را بر اساس آسانی و مالیمت معرفی میکند «:.بُ ِعث ُ

ح ِة الس ْهلَة(کلینی،2933 ،ج)131 :1؛ خداوند مرا بر شریعت و دین حنیف و
ح ِنی ِفی ِة الس ْم َ
بِالْ َ
آسان و مالیم برانگیخته است » .و نیز در خطاب به پیروان خود اعم از حاکمان جامعه
اسالمی کارگزاران و مبلغان دینی میفرماید« :از سختگیری (تندروی) در دین خودداری
کنید چرا که خداوند دین را آسان قرار دادهاست.
آنچه می توانید از دین بهره مند شوید چرا که خداوند کار شایستهای را که ادامه یابد
دوست دارد اگرچه (آن کار شایسته) اندک باشد(ر.ک؛ هندی ،2931 ،ج  .)91 :9رسول
خدا(ص) در آموزهای بلیغ و بسیار کارگشا برای حکومت دینی و همه کارگزاران تبلیغ
دین یاد می دهد که نه خود را به رنج بیندازند و مردم را دچار رنج کنند و خداوند مرا نه
برای رنج دادن به دیگران برانگیخت و نه برای رنج دادنِ به خود بلکه مرا معلمی آسانگیر
مبعوث کرد(ر.ک؛ متقی هندی ،2931 ،ج.)111 :22
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،
لذّت و اشتیاق دینداری بیش از پیش گسترش خواهد یافت و عمالً آسیبها ـ که بیشتر
معلول نقصها و سوء اشتیاق هستند ـ بروز نمییابد.

 .6راهکارهای معرفتی واکنشی
منظور از راه کارهای معرفتی واکنشی ،واکنشها و عکس العملهای مطلوب در قبال
آسیبها و پدیدههای نا مطلوب است که مهمترین آنها عبارتند از:

 .0-6مواجهه با اندیشههای آسیبزا
یکی از آسیبهایی جدی برای هر حکومتی ،ترویج اندیشههای آسیب ز اهمانند؛ بدعت
گذاری ،التقاط ،شبههپردازی میباشد که هریک از این اندیشهها خود به تنهایی آسیب
جدّی برای فرهنگ جامعه و حکومت دینی میباشند که براساس آموزههای قرآنی و سنت
پیشوایان معصوم(ع )حاکمان و دست اندرکاران حکومت دینی ملزم به واکنش و مقابله به
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چنین آسیبهای بسیار خطرناک میباشند و در صورتی که با چنین پدیدههایی مقابله نکنند
و اهمال نمایند حکومت دینی دچار فروپاشی و سقوط خواهد بود .مهمترین اندیشههای
آسیبزا عبارتند از:

 .0-0-6بدعتگذاری
بدعت در اصطالح عبارت است از عملى که اصل و پایهاى در شریعت نداشته باشد ،یا
وارد ساختن چیزى در دین که جزء دین به شمار نمىرود(ر.ک؛ شهیدثانی ،2933 ،ج :2
 ) 132برخى دیگر بدعت را اعم از زیاد کردن چیزى در دین یا کم کردن از آن
دانستهاند(ر.ک؛ علمالهدی ،2120 ،ج .)111 :1
خطر بدعت در دین آن قدر زیاد است که با بروز هر کدام از آن ،یکی از احکام و یا
آموزههای دینی از جامعه رخت بر میبندد چرا که هدف اصل هر بدعت ،مقابله با یک
آموزه صحیح اعتقادی است .درست مثل یک جنس تقلبی که میخواهد جایگزین جنس
اصلی شود.
در قرآن کریم خدایتعالی بدعت گزارانی را که میخواستند احکام جدیدی را در
جامعه اسالمی وارد کنند به شدت واکنش نشان میدهد به ویژه آنکه اهل بدعت ،نوعاً
افرادی هستند که عالم به آن هستند و به طور عمدی در صدد ترویج آن هستند این افراد به
نوعی ،مستقیم در مقابل پروردگار قرار گرفتهاند .خداوند در آیه  211سوره انعام ،از

ىف
پیامبرش میخواهد با بدعتهای پدید آمده در دین ،این گونه مبارزه کند« :قُل ََّل أَ ِج ُد ِ
َما أُ ِ
ح َم ِخنزِي ٍر فَ ِإنَّ ُه
ىل طَا ِعمٍ يَطْ َع ُم ُه إِ ََّل أَن يَكُونَ َم ْيتَ ًة أَ ْو َد ًما َّم ْسفُو ًحا أَ ْو لَ ْ
لم ُ
ح َّر ًما َع َ
وح َى إِ َ

ري بَا ٍغ َو ََل َعا ٍد فَ ِإنَّ َربَّ َ
س أَ ْو ِف ْسقًا أُ ِه َّل لِ َغ ِ
ك َغفُو ٌر َّر ِحيم؛بگو« :در
ري اللَّ ِه ِب ِه فَ َمنِ اضْ طُ َّر َغ َ
ِر ْج ٌ

آنچه بر من وحى شده ،هیچ غذاى حرامى نمىیابم بجز اینکه مردار باشد ،یا خونى که (از
بدن حیوان) بیرون ریخته ،یا گوشت خوک -که اینها همه پلیدند -یا حیوانى که به گناه،
هنگام سر بریدن ،نام غیر خدا [نام بتها] بر آن برده شدهاست ».اما کسى که مضطر (به
خوردن این محرمات) شود ،بىآنکه خواهان لذت باشد و یا زیادهروى کند (گناهى بر او
نیست) زیرا پروردگارت ،آمرزنده مهربان است».
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در آیۀ دیگری پروردگار این افراد را ستمکارترین افراد معرفی میکند« :فَ َم ْن أَظْلَ ُم
اس ِبغ ْ ِ
ي( .انعام:
َري ِعلْمٍ ِإنَّ اللَّ َه ََل يَ ْه ِدي الْ َق ْو َم الظَّالِ ِم َ
َْتى َع َىل اللَّ ِه ك َِذبًا لِ ُي ِض َّل ال َّن َ
ِم َّمنِ اف َ َ
)211؛ پس چه کسى ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ مىبندد ،تا مردم را از
روى جهل گمراه سازد؟! خداوند هیچگاه ستمگران را هدایت نمىکند» .حساسیت دین
اسالم بر بدعت به گونهای است که میتوان آن را جز اولیات و بدیهیات برشمرد .به
گونه ای که امام صادق(ع) به نقل از پدرش امام محمدباقر(ع) و به نقل از جدش حضرت
علی بن الحسین(ع) میفرماید :رسول خدا(ص) هرگاه خطبه میخواند ،پروردگار را
ستایش میکرد و بر او درود میفرستاد و سپس میفرمود« :همانا راستترین گفتار ،کتاب
خدا و باالترین هدایت ،هدایت محمد| و بدترین کارها ،بدعتهاست و هر بدعتی گمراهی
است(ر.ک؛ مجلسی ،2129 ،ج .)111 :21
مقابله با بدعتگذاران آنقدر اهمیت دارد که اگر گفته شود همه سازوکارهای
حکومت دینی باید در این خصوص به کار گرفته شود ،درست میباشد .در روایتی
پیامبر(ص) به امام علی(ع) از حوادث دوران حکومتش خبر داد .امام(ع) با چشمانی اشک
بار عرض کرد «:ای رسول خدا!  ...دعا کنید خدا مرا نزد خود ببرد رسول خدا(ص) فرمود:
از من می خواهی درباره زمان مرگ که وقتش نزد خدا معیّن است دعا کنم؟! امام علی(ع)
عرض کرد :پس به چه دلیل با آنها بجنگم؟! رسول اکرم| پاسخ فرمود :به جرم
بدعتگذاری در دین(ر.ک؛ طوسی.)102 :2121،
از همین رو علی(ع) در زمان حکومتش بدعت را مقدمه فتنهانگیزی معرفی میکند و
پس از پایان جنگ صفین و ماجرای حکمیت در شهر کوفه فرمود« :همانا جز این نیست
که شروع بروز فتنهها ،پیروی از هوای نفس و بدعتهایی است که گذاشته میشود.
سخنانی که قرآن با آن مخالف است و گروهی [با هوای نفس و یا بدعت] بر گروه دیگر
سلطه و والیت پیدا کرد که برخالف دین خداست(نهجالبالغه :خطبه .)10رسول خدا
(ص) این امر را در مرحله اول وظیفه علما دانسته و فرموده«:هرگاه که در میان امت من
بدعتی رخ داد بر دانشمندان است که علم خود را آشکار کنند؛کسی که چنین نکند ،لعنت
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خدا بر او باد(کلینى2933،ق ،ج.)11 :2

 .8-0-6التقاط
التقاط یعنی موارد حق و باطل با هم آمیخته شود به گونهای که حقیقت در آن گم شود.
التقاط معموالً آسیبی محسوب میشود که افراد با تمسک به برخی از حقایق دینی و کنار
گذاشتن بخشهای دیگری از آموزههای دینی ،رفتار و گفتار اشتباه و انحرافی خود را از
لحاظ اعتقادی توجیه میکنند و به آن مشروعیت کاذب میدهند.
آسیبِ التقاط از آنجا اهمیت دارد که مرتکبینِ آن ،خود را در جای خدا ،پیشوایان
دین و مفسرِان قرآن و حدیث قرار میدهند و عمالً چون سعی میکند به خود مشروعیت
کاذب بدهند ،خطراتِ آسیب زنی آنها به مراتب بیشتر از دیگر افراد است خداوند در آیه
 221سورۀ نحل به طور مستقیم این افراد را خطاب قرار میدهد و میفرمایدَ « :و ََل تَقُولُوا لِ ََم
َْتونَ
ف أَل ِْسنَتُ ُ
ت َِص ُ
ب إِنَّ ال َِّذ َ
َْتوا َع َىل اللَّ ِه الْك َِذ َ
ك ُم الْك َِذ َ
ين يَف َ ُ
ب َهذَا َح ََل ٌل َو َهذَا َح َرا ٌم لِتَف َ ُ

حونَ ؛به خاطر دروغی که زبانهای شما توصیف میکند نگوئید این
ب ََل يُ ْفلِ ُ
َع َىل اللَّ ِه الْك َِذ َ
حالل است و آن حرام ،تا بر خدا افترا ببندید ،کسانی که به خدا دروغ میبندند رستگار
نخواهند شد».
همچنین پروردگار برای نشان دادنِ مصداقِ التقاط به شیوه رفتاری برخی از علمای
ح َس ُبو ُه
منحرف یهود اشاره میکند و میفرمایدَ «:وإِ َّن ِمنْ ُه ْم لَ َفرِيقًا يَلْ ُوونَ أَل ِْسنَتَ ُه ْم بِالْ ِكتَ ِ
اب لِتَ ْ
اب َويَقُولُونَ ُه َو ِم ْن ِعنْ ِد اللَّ ِه َو َما ُه َو ِم ْن ِعنْ ِد اللَّ ِه َويَقُولُونَ َع َىل
اب َو َما ُه َو ِم َن الْ ِكتَ ِ
ِم َن الْ ِكتَ ِ

ب َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمونَ (آلعمران ،آیه )13؛در میان آنها (یهود) کسانی هستند که به
اللَّ ِه الْك َِذ َ
هنگام تالوت کتاب (خدا) ،زبان خود را چنان میگردانند که گمان کنید (آنچه را
میخوانند )،از کتاب (خدا) است ،در حالی که از کتاب (خدا) نیست! (و با صراحت)
می گویند :آن از طرف خداست! با اینکه از طرف خدا نیست ،و به خدا دروغ میبندند در
حالی که میدانند!» .در این آیه تصریح شدهاست که التقاط گرایان نه از روی جهل بلکه
عامدانه و آگاهانه این روش را در پیش میگیرند و درست به همین علت ،برخورد با آنان
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از جانبِ حکومت دینی ضروری است.
قرآن در آیۀ شریفه دیگری تفکر التقاطی را عامل ناامنی ،کشتار و ناهنجاری
اجتماعی معرفی می کند و باز هم با نشان دادنِ مصداقیِ دیگر از شیوه رفتاری یهود ،خطر
ك ْم
التقاط را برای جامعه ایمانی گوشزد میکند و میفرماید« :ث ُ َّم أَنْتُ ْم َه ُؤ ََل ِء تَ ْقتُلُونَ أَنْف َُس ُ
ك ْم ِم ْن ِديَا ِر ِه ْم تَظَا َه ُرونَ َعلَيْ ِه ْم ب ْ ِ
ِاْلثْمِ َوالْ ُع ْد َوانِ َوإِنْ يَأْتُوكُ ْم أُ َسا َرى
خ ِر ُجونَ فَرِيقًا ِم ْن ُ
َوتُ ْ

ك ُف ُرونَ ِببَ ْع ٍ
ك ْم إِ ْخ َرا ُج ُه ْم أَفَتُ ْؤ ِمنُونَ ِب َب ْع ِ
ض ف َََم َج َزا ُء َم ْن
اب َوتَ ْ
ح َّر ٌم َعلَيْ ُ
ض الْ ِكتَ ِ
تُفَادُو ُه ْم َو ُه َو ُم َ
يَ ْف َع ُل َذلِ َ
َاب َو َما اللَّ ُه
حيَا ِة ال ُّدنْيَا َويَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة يُ َردُّونَ إِ َ
ك ِم ْن ُ
ل أَشَ ِّد الْ َعذ ِ
ي ِ
ك ْم إِ ََّل ِخ ْز ٌ
ِف الْ َ

ِبغَا ِفلٍ َع ََّم تَ ْع َملُونَ (بقره)31 :؛ اما این شما هستید که یکدیگر را به قتل میرسانید ،و جمعی
از خودتان را از سرزمینشان بیرون میکنید و در این گناه و تجاوز به یکدیگر کمک
میکنید (و اینها همه نقض پیمانی است که با خدا بستهاید) ولی اگر بعضی از آنها به
صورت اسیران نزد شما آیند فدیه میدهید و آنها را آزاد میسازید! در حالی که بیرون
ساختن آنان بر شما حرام بود ،آیا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان میآورید و به
بعضی کافر میشوید؟! برای کسی که این عمل (تبعیض در میان احکام و قوانین خدا) را
انجام دهد جز رسوائی در این جهان ،و باز گشت به شدیدترین عذابها در روز رستاخیز،
چیز دیگری نخواهد بود ،و خداوند از اعمال شما غافل نیست»؛ و نیز در آیه دیگری
پروردگار صریحاً این رفتار کفار را با انگیزه اصلی آنها معرفی میکند و میفرمایدِ « :إ َّن

ي اللَّ ِه َو ُر ُسلِ ِه َويَقُولُونَ نُ ْؤ ِم ُن ِببَ ْع ٍ
ك ُف ُر
ض َونَ ْ
ين يَ ْ
ال َِّذ َ
ك ُف ُرونَ بِاللَّ ِه َو ُر ُس ِل ِه َويُرِيدُونَ أَنْ يُ َف ِّرقُوا بَ ْ َ
ِب َب ْع ٍ
ي َذلِ َ
ِيل( .نساء)210:؛کسانی که خدا و پیامبران او را
ك َسب ً
ض َويُرِيدُونَ أَنْ يَتَّ ِخذُوا بَ ْ َ
انکار میکنند و میخواهند در میان آنها تبعیض قائل شوند ،و میگویند به بعضی ایمان
داریم و بعضی را انکار میکنیم و می خواهند در میان این دو ،راهی برای خود انتخاب
کنند».
این آیۀ شریفه به خوبی نشان میدهد که هم اکنون نیز بسیاری از افرادی که قصد
دارند اسالم را دین خنثی و بیتفاوت نسبت به حق و باطل نشان دهند از روش التقاط
استفاده میکنند و مدعی میشوند در صدد ایجاد راه میانه هستند .امام علی(ع) یکی از
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مهم ترین علل بروز تهدید امنیتی برای جامعه و مقابله با حکومت دینی را تمسک به التقاط
معرفی میکند .حضرت در تحلیل علّت جنگ صفین و حکمیت بین التقاط و فتنهانگیزی
رابطه مستقیم برقرار کرده و میفرماید« :همانا آغاز بروز فتنهها ،هواپرستی و بدعتگذاری
در احکام آسمانی است .نوآوریهایی که قرآن با آن مخالف است و گروهی [با دو
انحراف یاد شده] بر گروه دیگری سلطه یابند که برخالفِ دین خداست .پس اگر باطل با
حق مخلوط نمیشد ،بر طالبانِ حقِ پوشیده نمیماند و اگر حق از باطل جدا و خالص
میگشت ،زبانِ دشمنان قطع میگردید ولی [آناان] قسمتی از حق و قسمتی از باطل را
میگیرند و به هم میآمیزند .آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره میگردد و تنها آنان
که مشمول لطف و رحمت پروردگار هستند نجات خواهند یافت(نهجالبالغه.)10:
امام علی(ع) التقاط را با معرفی خباثت معاویه این گونه معرفی میکند «:أَ ََل َو إِنَّ

اض
حو َر ُه ْم أَ ْغ َر َ
ََب َحتَّى َج َعلُوا نُ ُ
س َعلَيْ ِه ُم الْخ َ َ
ُم َعا ِويَ َة قَا َد لُ َم ًة ِم َن الْ ُغ َوا ِة َو َع َّم َ
الْ َم ِنيَّة!(نهجالبالغه) 12 :؛آگاه باشیدمعاویه گروهی از گمراهان را همراه آورده و حقیقت را
از آنان میپوشاند تا کورکورانه ،گلوهایشان را آماج تیر و شمشیر کند».
در این بیانات به خوبی نشان داده میشود که اگر حکومتی ،در فهم حق واقعی اشتباه
کند و یا عامدانه آن را تحریف کند عمالً جامعه را دچار انحراف و آسیب میکند .همان
طور که معاویه با کتمانِ حق ،این افراد را به میدان جنگ میآورد و آنها بدون فهم صحیح
با حق ،مبارزه میکردند و خود نیز به هالکت رسیده و جهنمی میشدند ،اکنون نیز
حکومتهایی مثل آل سعود با کنار گذاشتنِ حقیقتِ اسالم ناب محمدی| و تمسک به
آموزههای انحرافی ،افرادی مثل داعش را تربیت میکند که با شعارها و ونمادهای دینی ،از
اسالم چهرهای خشن ،کریه و غیر منطقی به نمایش میگذارند .واکاوی تفکرات داعش
نشان می دهد که بیشتر آنان در تفکیک حق و باطل دچار مشکل هستند و عمالً با
درآمیختن آن دو ،رویکرد انحرافی از دین را نشان میدهند.
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 .3-0-6شبههپردازی
یکی از مهمترین اندیشههای آسیبزا شبهه پردازی است که همیشه مسیر حق را دچار
چالش میکند ،در جامعه دینی هر میزان شبههپردازی بیشتر باشد به علت تردیدها ،جامعه به
سمت گمراهی ،شهوترانی ،گناه و کفران نعمات الهی و رویگردانی از حق و حقیقت
بیشتر خواهد .لذا رسول اکرم دربارۀ عواقب بیتفاوتی در قبال شبهات میفرماید :آنکه
مرتکب شبهات شود ،در منجالب محرمات افتد چنانکه اگر شبان ،رمه خویش را در
حاشیه زمین های ممنوع بچراند ،در آستانه تعرض بدان قرار گیرد(ر.ک؛ نوری ،2103 ،ج
.)919 :21
اگرحکومت دینی در قبال مواجهه با شبهه به صورت عمل نکنند و نسبت به ترویج
شبهه حساس نباشند بر همه امور سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی سایه میافکند در این
صورت میتواند سرنوشت حکومت دینی را تغییر دهد چنانکه امام علی پس از بیوفایی
کوفیان و همراهی نکردن آنان با جریان حق و حقانیت که به گستاخی و میدانداری
بنیامیه منجر شد خطاب به آنان میفرماید« :جایگاه خود را به ستمگران واگذار کردید و
زمام امور خود را به دست بیگانگان سپردید و امور الهی را به آنان [بنیامیه] سپردید
همانهایی که به شبهات عمل میکنند و در شهوات غوطهور هستند(نهجالبالغه .)201 :این
عبارات به خوبی نشان می دهد که شبهه و شهوت ،دو عنصر کلیدی در فکر و جسم
میباشد که میتواند در صورت بروز ،سرنوشت حکومت دینی را عوض کند.

 .8-6مقابله با تقلید نابجا و کورکورانه
یکی از مهمترین آسیبهایی که از ابتدای اسالم وجود داشته است و در شرایط کنونی به
علت هجوم فرهنگی و ضعف تبیین معارف دینی بسیار بیشتر شده است پیروی و تقلید نابجا
و کورکورانه است .به گونهای که اکنون در جامعه ما ،برخی در گفتار ،رفتار ،پوشش و
نوع زندگی به آموزههای دینی بیتوجه هستند و سعی میکنند فرهنگ مادی غرب را
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جایگزین فرهنگ حقیقی اسالم کنند .فرهنگی که ناظر بر زندگی مطلوب دنیوی و اخروی
میباشد.
خداوند در قرآن انسان را به فهم صحیح از واقعیتها و بیتوجهی به تقلید از دیگران
َص َوالْ ُف َؤا َد ك ُُّل أُولَ ِئ َ
سل َ
ك كَانَ َعنْ ُه
فرا میخواندَ «:و ََل تَق ُ
َك ِب ِه ِعلْ ٌم إِنَّ َّ
ْف َما لَ ْي َ
الس ْم َع َوالْ َب َ َ
َم ْسئُ ً
ول (اسراء ،آیه ،)91از آنچه نمیدانی پیروی مکن ،چرا که گوش و چشم و دلها همه
مسئولند».
مذمت پیروی کورکورانه آن قدر اهمیت دارد که امام علی(ع) آنان را به عنوان ضلع
سوم و خطرناک هر جامعهای معرفی میکند که انسان مؤمن باید از نزدیک شدن به آنان و
یا قرار گرفتن در زمره آنان به شدت خودداری کند آسیب این افراد به اندازهای است که
حتی ممکن است سرنوشت یک امت و یا حکومت صالحه دینی را عوض کنند بر اساس
روایتی که کمیل بن زیاد نقل میکند ،حضرت دست او را گرفت و به سوی قبرستان کوفه
َري َها أَ ْو َعا َها ،فَا ْحفَظْ َعنِّي
ُوب أَ ْو ِعيَ ٌة فَخ ْ ُ
برد و آنگاه آه پر دردی کشید و فرمود«:إِنَّ َه ِذ ِه الْ ُقل َ

ُول ل َ
َما أَق ُ
ج َر َعاعٌ ،أَتْ َبا ُع ك ُِّل نَا ِعقٍ
اِن َو ُمتَ َعلِّ ٌم َع َىل َسبِيلِ نَ َ
جا ٍة َو َه َم ٌ
َك .النَّ ُ
اس ث َََلثَةٌ :فَ َعالِ ٌم َربَّ ِ ٌّ

ل ُركْنٍ َو ِثيقٍ ( .نهجالبالغه،
جئُوا ِإ َ
ََيِيلُونَ َم َع ك ُِّل رِي ٍ
ح ،لَ ْم يَ ْستَ ِضيئُوا ِب ُنو ِر الْ ِعلْمِ َو لَ ْم يَلْ َ
حکمت «،)211ای کمیل! این قلبها همچون ظرفهایی هستند که بهترین آنها فراگیرترین
آنهاست پس آنچه را که میگویم نگاهدار .مردم سه دستهاند :دانشمند الهی و آموزندهای
در مسیر رستگاری و گروهی [سوم] مثل پشههایی که دستخوش باد و طوفان هستند و
همیشه سرگردانند به دنبال هر صدایی میروند و با وزش هر بادی حرکت میکنند نه از
روشنایی دانش نور گرفتند و نه پناهگاه استواری پناه بردند»
طبق این بیان نورانی ،گروه سوم که از لحاظ اجتماعی گروه خاکستری نامیده
میشوند در مسیر سعادت نیستند .این افراد عالوه بر آسیبی که به خود وارد میکنند موجب
آسیب به جامعه می شوند و چون کمیّت آنها ـ به ویژه در شرایط کنونی ـ قابل توجه است،
نماد حق ،جلوه میکنند ،لذا حکومت دینی برای این افراد ،باید برنامهریزی کند تا از
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کمیّت آنها کاسته شود و عمالً بیشتر پیروانِ جامعه از دو گروه دانشمند و طالب علم
تشکیل شود و هرچه شمارِ این دو گروه بیشتر شود ،آسیب پیروی کورکورانه کمتر جامعه
اسالمی را تهدید میکند.
حکومت دینی الزم است با فرهنگ سازی با چنین آسیبی واکنش نشان دهد چنانکه
پیشوایان معصوم انجام دادند رسول اکرم(ص) نیز به پیروان خود سفارش میفرمایدَ« :ل

ك ْم ،إِنْ
اس أَ ْح َسنَّاَ ،وإِنْ ظَلَ ُموا ظَلَ ْمنَاَ ،ولَ ِك ْن َوطِّنُوا أَنْف َُس ُ
تَكُونُوا إِ َّم َعةً ،تَقُولُونَ ِ :إنْ أَ ْح َس َن النَّ ُ
ح ِس ُنواَ ،وإِنْ أَ َسا ُءوا ف َََل تَظْ ِل ُم(ر.ک؛ ترمذی ،2102 ،ج )911 :1؛ و
اس أَنْ تُ ْ
أَ ْح َس َن ال َّن ُ
سسترأی نباشید که بگویید :اگر مردم خوبی کردند ،خوبی میکنیم و اگر ستم کردند،
ستم می کنیم بلکه خود را این گونه آماده کنید که اگر مردم نیکی کردند ،نیکی کنید و

اگر بدی کردند ،ستم نکنید» (ترمذی ،2102 ،ج )911 :1و نیز امام موسی بن جعفر (ع) به
یکی از شاگردانش میفرماید :ای هشام! اگر در دست تو گردویی بود و مردم گفتند
مروارید است سودی به حال تو ندارد ،در حالی که تو خود میدانی که آن گردو است .و
چنان چه آنچه در دست تو است مروارید باشد ولی مردم بگویند گردو است ،این گفته
مردم نیز زیانی به تو نمیرساند ،در حالی که خود میدانی که آنچه در دست داری
مروارید است»(حرانی.)131 :2101 ،

 .3-6مقایله با خرافهپرستی
خرافه یا خرافات عبارت است از اعتقادات بیاساسی که با عقل و منطق و علم و واقعیت
سازگاری نداشته باشدهمانند؛ اعتقاد به نحس بودن عدد سیزده ،سیزده فروردین ماه نزد
ایرانیان و یکشنبۀ سیزدهم هر ماه نزد اروپاییان ،جنگیری ،نحس بودن هدیه دادن چاقو،
شکستن نمکدان ،سعادت آوردن آتشافروزی در چهارشنبهسوری ،ناله جغد ،اعتقاد به
شانس ،و. ...
خرافیگرایی مختص به جوامع عقب مانده نیست ،در پیشرفتهترین جامعهها نیز افکار
خرافی رواج دارد .عالمه طباطبایی در این مورد مینویسد :مایه بسی تعجب است که
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خرافه پرستی،گریبان مدعیان تمدن جدید و دانشمندان علوم تجربی و روشنفکران امروز را
نیز گرفته است(ر.ک؛ طباطبایی 2931،ق،ج.)119 :1
خرافهگرایی عوامل گوناگونی دارد :برخی زادۀ ساده دلی است و منشأ روانی ـ
عاطفی دارد و برخی زاییده تصورات خیالی و آرزوها میباشد و برخی نیز برآمده از جهل
به علل و فرآیند به وجود آمدن آن است.
عالمه طباطبایی منشأ خرافات را از این جهت میداند که عواطف و احساسات باطنی
که قوه خیال صورتی را در ذهن خود قرار داده ،به بیرون میکشاند که گاه از روی
امیدواری یا از ترس شکل میگیرد و همان را در ذهن خود نگه میدارد مانند اینکه بیابانی
بزرگ و وحشتناک تصور میکند که غولی خطرناک قصد نابودی او را کرده و کسی که
در این وادی دادرسی ندارد .در ذهن خود اشباح و اجسام عجیب و غریب تصور میکند
که در اطراف او قرار دارند .در این هنگام برای دفع این موجودات ،به خواندن اوراد و
اعمالی روی میآورد و یک باره همه آنها نابود میشوند .این تجربه را در عالم واقع قرار
میدهد(ر.ک؛ همان،ج .)112 :2پیشوایان معصوم(ع) با خرافهگرایی مبارزه کرده و
همواره مراقب بودند که مبادا خرافهای در دین اسالم و در خانواده جامعه اسالمی به وجود
آید.
آن حضرت خود در چنین مواقعی با بهترین اقدام از پیدایش انحراف جلوگیری
میکردند ،چنان که در روایتی از امام کاظم(ع) است که فرمود:ابراهیم فرزند رسول
خدا(ع) ،وقتی از دنیا رفت و کسوف خورشید رخ داد ،مردم گفتند :خورشید به خاطر
درگذشت فرزند رسول خدا کسوف نمود رسول خدا وقتی این سخن را شنید بر فراز منبر
رفت و بعد از حمد و ثنای الهی فرمود«:ای مردم ،خورشید و ماه دو نشانه از نشانههای
الهیاند ،و به امر خدا در جریان هستند و مطیع او هستند ،به خاطر مرگ کسی کسوف
نمیکنند ،اگر یکی از آنها یا هر دوی آنها کسوف کردند پس نماز بگذارید»(همان ،ج:9
 . )119سپس رسول خدا از منبر فرود آمدند و همراه با مردم نماز آیات خواندند .در این
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حدیث ضمن آنکه افکار آنها را باطل و بیاساس اعالم میکنند ،وظیفه شرعی آنها که
اقامۀ نماز است را نیز بیان میفرماید.
برخورد پیامبراکرم با خرافات و اوهام ،اختصاص به دوران رسالت حضرت ندارد،
بلکه در تمام دوران زندگی این گونه بود :زمانی که در سن چهارسالگی بود و در صحرا در
کنار مادر رضاعی خود حلیمه سعدیه زندگی میکرد ،روزی از مادر خواست همراه
برادران خود به صحرا برود .حلیمه این تقاضا را پذیرفت و فردای آن روز،محمد را تمیز
کرد و به موهایش روغن زد و بر چشمانش سرمه کشید و برای اینکه از شرّ دیوهای صحرا
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
همواره با من است ،حافظ و نگهبان من خواهد بود(ر.ک؛ مجلسی،2129،ج.)231 :11

بحث و نتیجهگیری
الف) راهکارهای حکومت دینی در رفع آسیبهای فرهنگی در یک تقسیمبندی کلی به
راهکارهای معرفتی و راهکارهای عملی و رفتاری تقسیم میشوند و راهکارهای معرفتی در
یک تقسیمبندی کلی به راهکارهای معرفتی نگرشی ،معرفتی گرایشی و معرفتی کنشی
تقسیم میشوند.
ب) راهکارهای نگرشی شامل؛ توحید و یکتاپرستی ،رسالت و امامت و معاد باوری
میباشند که هریک از آنها در رفع آسیبهای اجتماعی تأثیرگذارند براین اساس حکومت
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.
ج) باور به توحید و یکتا پرستی نقش اساسی و بنیادی در رفع آسیبهای فرهنگی دارد چرا
که اعتقاد به حضور خدا در تمامی ابعاد زندگی انسان ،مانع بروز آسیبها و بحران و در
بخشهای مختلف رفتار و عمل انسان همانند؛ انحصاری آرامش و اطمینان قلب ،توکّل،
صبر و شکیبایی ،ایجاد روحیه تسلیم و رضا به مقدرات الهی تأثیرگذار است و اتقاد به
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رسالت و امامت در دوجهت فراگیری دستورات دینی و الگو پذیری از اولیای الهی در رفع
آسیبهای نقش اساسی دارند و اعتقاد به محاسبۀ عادالنه در جهان آخرت سبب میشود
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.
د) مهمترین راهکارهای معرفتی گرایشی ،افزایش علم و آگاهی افراد جامعه ،ترویج
فرهنگ عدالتخواهی و ظلمستیزی ،رعایت اعتدال در ترویج آموزههای دینی و ارائۀ
آسان و سادۀ آموزههای دینی میباشد.
هـ ..مقابله با اندیشههای آسیبزا ،مقابله با تقلید کورکورانه از فرهنگ بیگانه و خرافهپرستی
ازمهمترین راهکارهای معرفتی کنشی میباشند .بدعتگذاری ،التقاط و شبههپردازی از
مهمترین اندیشههای آسیبزا میباشند .که حکومت دینی جهت رفع آسیبهای فرهنگی
ملزم به مقابله با این اندیشههای انحرافی میباشد.
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