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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 و رویکرد جامعه شناختی به دینطباطبایی عالمه 

 3131چاپ شده در ویژه نامه همایش بین المللی اندیشه های عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان، ابان 

 3مصاحبه با سید حسین شرف الدین

  پژوهی چه مختصاتی دارد؟رویکرد جامعه شناختی به دین در مقایسه با سایر رویکردهای دین ( 3س

است درون دینی متالهان، فیلسوفان دین و...( هایرویکردیسه بارویکردی برون دینی )در مقا ،جامعه شناسی دین

دین در مقام بل )در مقاو عینیت در مقام تحققبه مثابه یک پدیده اجتماعی، در موقعیت تاریخی و دین به یعنی 

و مصداق  به دین خاصدر این رویکرد معموال توجه دارد. یا دین انضمامی)در مقابل انتزاعی( تعریف(

به بوجود آمده جامعه شناسی ادیان که به اقتضای تنوع و تکثر ادیان در )البته  مشخصی از دین توجه نمی شود.

ه بیان دیگر، جامعه شناسی و گاه به صورت مقایسه ای پرداخته می شود(. ب با حفظ مختصات آنهامختلف ادیان 

دین، نه شناخت از دین که شناخت در باره دین است. ویژگی های دیگری نیز همچون تحویل گرایی، تقلیل 

عاری بودن از دغدغه کشف حقیقت یا اثبات حقانیت دین،  گرایی، کارکرد گرایی، اکتفا به روش پوزیتیویستی،

تخصیص میل به تعیمیم گرایی، عای ناهمدلی و بی طرفی، عینیت گرایی و عدم تعلق خاطر به موضوع یا اد

، پرهیزازتامالت شهودی و تجربیات زیستی ناشی از سلوک بریدگی از رویکردهای فلسفی والهیاتیگرایی و 

نیز برای جامعه شناسی دین ذکر شده که و...  مومنانه، داشتن موضع عقلی انتقادی در موضوعات مورد مطالعه

عمدتا متاثر از ادبیات و اندیشه جامعه صداق عینی و متحصل آن که دارای خاستگاه غربی و البته بیشتر بر م

مرحوم عالمه اگر چه به صورت صریح و برجسته از رویکرد جامعه شناسان  کالسیک است، منطبق می باشد. 

رد عالقه و دغدغه این شناختی در مطالعه دین و ابعاد و آثار اجتماعی آن بهره نگرفته اما به برخی از مباحث مو

 رویکردعمیقا درگیر شده اند. 

                                                           
 استادیار و عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره -1



2 
 

با توجه به غلبه سکوالریسم در جهان غرب، چگونه است که علم جامعه شناسی برغم خاستگاه ( 2س

در پاسخ باید عرض کنم که  غربی به مطالعه دین به عنوان یک سنت و میراث تاریخی اقبال کرده است؟

اوال، جامعه شناسی دین، به تعبیر یکی از اندیشمندان،  از جمله علومی است که نه تنها به موضوع خویش، اقبال 

و التفات مثبتی نداشته و ندارد، که اتفاقا همین  نگرش منفی خود از موجبات روی آوری برخی از متفکران دین 

امعه شناسی دین  نه از روی بی طرفی و همدلی  بلکه از موضعی انتقادی و پژوه به این حوزه بوده است.  ج

توام با بدگمانی نسبت به دین کار خود را آغاز کرد.  ثانیا، اهمیت دین برای جامعه شناسان نه فی نفسه بلکه به 

ه در ابتدا تبع تاثیراتی بود که بر حیات اجتماعی می گذارده یا از آن می پذیرفته است.مخاطب دین اگر چ

افرادند و تجلی نخستین آن در ایمان و تعلق خاطر فردی ظهور می کند اما متضمن استعدای باال برای جریان 

یابی در کلیت زندگی و یافتن وجه اجتماعی است. این دگرگونی و صیرورت در جهت اجتماعی شدن حتی 

ه اینکه گاه در یک جامعه به دلیل کثرت ممکن است به رغم خواست و تمایل پیروان و مروجان دین باشد. عالو

مومنان، داشتن موقعیت اجتماعی برتر، التزام جدی آنها به ارزش ها و قواعددینی و... دین به یک مرجع 

بالمنازع برای اخذ الگوهای زیستی و قواعدزندگی مورد نیاز فرد و جامعه تبدیل شود. در هر حال، آنچه در 

دین بوده و هست نه زوال و اضمحالل آن. ثالثا،وقوع فرایند عرفی شدن در غرب بوقوع پیوست افول جایگاه 

غرب خود به عنوان یک روند دوران ساز و برآیند مجموعه ای از تحوالت خاموش،  بالتبع زمینه مطالعه دین را 

از  به عنوان  یک واقعیت فرهنگی و گفتمانی مسلط در قبل، یکی از بسترسازان ظهور عرفی شدن و حتی یکی

رقبای این ایدئولوژی  و فلسفه نوظهور،  مطرح ساخت؛ رابعا،  نفوذ و رسوخ تاریخی و دیرپای دین در تاروپود  

نظام های معنایی رایج و آمیزه های سنتی برجای مانده در جهان اجتماعی غرب،  مانع از آن بود که جامعه 

اشد؛ خامسا، دین از جمله واقعیاتی است که حتی شناسی نسبت به این واقعیت مشهود، و تاثیر گذار بی اعتنا ب

در فردی ترین شکل دینداری نیز تاثیرات  شناختی، احساسی و رفتاری خود را به طور غیر مستقیم برجامعه 

تحمیل کرده و ناخواسته در کلیت حیات جمعی بویژه  در عرصه هایی  که عقالنیت ابزاری حضور کانونی و 

افتد. مطالعه وبر در اخالق پروتستان و ظرفیت های تحول آفرین آن حائز توجه  محوری ندارد، به جریان می

است؛ سادسا، سکوالر شدن یا عرفی شدن  معانی مختلفی دارد که طبق برخی معانی، سکوالریسم تنها به کاهش 

 و تنزل موقعیت دین در جامعه و سطوح نهادی و فرهنگی منجر شده و به بیان جامعه شناختی از موضع

فرانهادی افول و همچون نهادی در عرض سایر نهادها به تعامل غالبا دو سویه و در مواردی یکسویه ادامه 
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حیات می دهد. و طبق برخی تحلیل ها سکوالریسم، برخی از حوزه های ارتباطی انسان را به علم) مثل ارتباط 

طه و نفوذ دین خارج ساخت،اما دین در با طبیعت( یا قرار داداجتماعی)مثل ارتباطات متقابل اجتماعی( از سل

سایر حوره ها، نفوذ و تاثیر دست کم حداقلی خود را حفظ کرده است.  از این رو، نمی توان گفت جامعه 

غرب تحت تاثیر تحوالت مختلف از جمله روند سکوالریزاسیون و سکوالریسم کامال از دین عاری شده و 

کاوی به موضوعی سنتی و موزه ای به نام دین روی آوردند. الزم جامعه شناسان دین صرفا از سر تفنن و کنج

به ذکر است که دین چه به عنوان یک متغیر مستقل)تاثیرگذار( و چه به عنوان یک متغیر وابسته) تاثیر پذیراز 

ساخت و شرایط اجتماعی و عوامل محیطی( با طیف وسیعی از پدیده های اجتماعی به گونه های مختلف در 

است. تنوع و تعدداین ابعاد به حدی است که در علم جامعه شناسی عالوه بر حوزه خاصی به نام جامعه آمیخته 

شناسی دین در سایر حوزه ها نیز همچون جامعه شناسی نهادها، ساخت ها، کنش، دگرگونی ها، آسیب هاو 

خاصی مثل فرهنگ،  انحرافات، قشربندی، نظم و همبستگی، کار و شغل، تضاد و کشمکش و... و در مقوالت

 و... زمینه بحث از دین و نقش و تاثیر آن فراهم آمده است.    ، فراغتتوسعه اخالق، نظام ارزشی و هنجاری،

اتخاذ رویکرد جامعه شناختی به دین، فرع  بر احراز بعد و جنبه اجتماعی داشتن دین  و عینیت یابی (1س

دارا بودن  ن تنها به مطالعه چنین ادیانی محدود است؟آن بعد در گستره اجتماع است، آیا جامعه شناسی دی

بعد و جنبه اجتماعی قدری ابهام دارد. و همانگونه که در پاسخ به سوال قبل اشاره شد، تقریبا همه ادیان حتی 

ادیانی که فحوای آموزه ای مشخصی در باب زندگی اجتماعی ندارند، بسته به موقعیت، مستقیم و غیر مستقیم 

ماعی داشته ودارند. برخی دین پژوهان  که به جای تعریف یا عالوه بر تعریف به بیان ابعاد دین نیز تاثیر اجت

پرداخته اند، غالبا از وجه اجتماعی دین سخن گفته اند. برای مثال، آلستون در بیان ابعاد نه گانه دین، به اعمال و 

ه کرده یا اسمارت در ذکر ابعاد ششگانه دین مناسک) که برخی جمعی اند(، قواعد اخالقی وتشکل مومنان اشار

عالوه بر مناسک و اخالقیات مشخصا از بعد اجتماعی دین یاد کرده است؛ همچنین گالک در توضیح بعد 

استنتاجی یا پیامدی دین به عنوان یکی از ابعاد چهارگانه به پیامدهای اجتماعی ناشی از التزام مومنان به عقاید، 

نی توجه داده است. در هر حال، همه ادیان ترویج شده و عینیت یافته، رفته رفته زمینه اخالقیات و احکام دی

شکل گیری  یک اجتماع دینی را فراهم ساخته اند. بدیهی است که عضویت در این اجتماع بازتاب های قوی 

نیز متاثر می سازد. برخی  بین االذهانی دارد و آثار آن عالوه بر ارتباطات درونی، سایر ارتباطات آنها با جامعه را
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از دین پژوهان نیز از منظر جامعه شناختی به شناسایی و برجسته سازی ابعاد اجتماعی اسالم پرداخته اند که به 

صراحت و وضوح به باورهای معطوف به زندگی اجتماعی)یا الهیات کاربردی و اجتماعی(ایعاد تجربی، 

 عی در جامعه انعکاس دارد،اشاره کرده اند.مناسکی، فقهی، اخالقی، عرفی،که هر یک به نو

در تعریف مرحوم عالمه از دین که به  مولفه های سه گانه) عقاید، احکام و اخالق( اشاره شده به طور ضمنی 

این بعد با تفصیل بیشتری مورد  به بعد اجتماعی دین نیز توجه رفته است و البته در توضیحات تکمیلی ایشان،

رفته است. الزم به ذکر است که دین پژوهانی  همچون عالمه از موضع درون دینی و توجه و تصریح قرار گ

باواکاوی ظرفیت های موجود متون دینی و معارف دینی به شناسایی بعد یا ابعاد اجتماعی دین پرداخته اند و به 

ی به شناسایی این بیانی رویکرد نظری، انتزاعی و استنباطی دارند و کسانی که با موضع و منظر جامعه شناخت

بعد، قطع نظر از دعاوی موالیان،  در جامعه و تاریخ پرداخته اند،  رویکرد برون دینی، تجربی)میدانی(و تاریخی 

ذکر پاره ای از دیدگاههای مرحوم عالمه در دارند. این دو رویکرد برغم اشتراک، تفاوت های جوهری دارند. 

 از فایده نخواهد بود.  خصوص ابعاد اجتماعی دین)ادیان الهی( خالی

حقیقت مطلب وآنچه که در آن شکی نیست، این است که تمدن و اصالح حال دنیا و همچنین عبادت و »

اصالح حال آخرت را وحی الهی به انبیای گذشته و امت های آنان آموخته و آنان را به انواع عبادات ووضع 

ند دستورات راجع به همزیستیصالح و اجتناب از ظلم و قوانین کلی ای که عقل سلیم نیز آن را درک می کند)مان

تمدن  یلاین قبیل خیرات و شرور( هدایت کرده است، و ریشه تمامی تجهیزات ووسازاسراف و اعانت ظالم وا

امروز همین وحی ای است که به انبیای گذشته می شده؛ انبیا بودند که مردم را به اجتماع و تشکل جامعه 

و فساد واداشته اند، و در این مساله عادل دعوت نموده و آنان را به خیر و صالح و اجتناب از شر و فحشاء

(می توان 892: 7جالمیزان،  نداشته است.) بودن یا ستمگر بودن زمامداران آن روز جوامع بشری هیچ تاثیری

ثار نبوت آکه در جوامع بشری یافت می شود همه از  -چه اعتقادی و چه عملی -گفت آنچه سنت پسندیده

(تمامی احکام و قوانین صالح که در میان مردم جاری بوده و هست 603: 7جالمیزان، انبیا)علیهم السالم( است.)

سالم( در بین آنان جریان یافته. آری عواطف و افکار بشر ممکن است او را به غذا و همه به وسیله انبیا)علیهم ال

مسکن و نکاح و لباس صالح برای زندگیش و خالصه به جلب منافع و دفع مضار و مکاره هدایت بکند و اما 

نیست که اموری  ؛معارف الهی و اخالق فاضله و شرایعی که عمل به آن حافظ آن معارف و آن اخالقیات است
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المیزان، بتوان آن را از رشحات افکار بشر دانست، هر چند بشر نابغه و دارای افکار عالی اجتماعی هم باشد.)

(آنچه از معارف الهیو فضایل نفسانی که در گوشه و کنار عالم بشریتوجود دارد یادگارهای انبیا)علیهم 673: 7ج

دم به دین الهی و نشر کلمه حق و ترویج دین توحید و السالم( و آثاری است از مجاهدات ایشان در دعوت مر

 (   623: 7ج المیزان،هدایت نوع انسانی به سوی سعادت حقیقیش در زندگی دنیوی و اخروی.)

 

 با توجه به تنوع تعاریف ارائه شده از دین، مرحوم عالمه چه تعریفی از دین به دست داده اند؟(4س

ه از حقیقت و ماهیت دین و قابل انطباق بر هر آنچه در بیرون به این نام ارائه تعریفی جامع، مانع و متفق علی

وجود تعاریف متعدد و متنوع از دین در  شناخته می شود، به دالیل عدیده غیر ممکن اگر نگوییم محال است.

 حوزه مختلف دین پژوهی شاهدی روشن برپیچیدگی و صعویت دست یابی به یک تعریف متفق علیه است.  

این تعددو تنوع عالوه بر تعدد منظر مطالعه)کالمی، تاریخی، جامعه شناختی، روان شناختی، فلسفی و...(، تنوع 

رویکرد)کارکرد گرا، عقل گرا، شهودی و...(و صور و اشکال دین در مقام تحقق عینی و جلوه های خارجی آن 

 است.    

پژوهی همواره سعی کرده اند تادین را با ذکر برخی البته جامعه شناسان دین نیز همچون سایر حوزه های دین 

قیود سلبی )دین چه چیزهایی نیست(یا قیود ایجابی تعریف کنند. مجموع تعاریف ارائه شده را می توان در یک 

دسته بندی کلی به دو نوع جوهری و کارکردی تقسیم بندی نمود. ارائه دهندگان تعاریف جوهری غالبا بر 

فراطبیعی، روحانی، فراانسانی، فراتجربی و امثال آن به عنوان عناصر و مولفه های  عناصری همچون مقدس،

رذیل رابه عنوان عناصر اصلی دین برشمرده وسان اماجامعه شن اصلی دین اشاره کرده اند. ویلم با بررسی آراء

( 3عمال مقدس؛( ا3(مکان ها و اشیای مقدس؛ 4( مفهوم رستگاری؛ 6( اسطوره و نماد؛ 8؛سنت گروی(1است:

( تجربه مقدس. تعاریف کارکردی معموال به جای پرداختن به 2( جامعه مقدس؛ 7نوشته ها و متون مقدس؛ 

جوهر دین به آثار و پیامدهای آن و مناسبات دین با نهادها و ساختارهای اجتماعی می پردازندو به جای بررسی 

 ردهای آن از منظر ناظر تمایل نشان می دهند. منشاء و علل موجده دین، به علل غایی آن به مثابه کارک
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و مفهومی، جزو تعاریف جوهری برغم تفاوت های صوری عالمه تعاریف چند گانه ارائه شده از سوی مرحوم 

تاکید شده است. در این تعاریف گاه به منشاء  عنوان مولفه های اصلی دیناند. در این تعاریف، برچند مولفه به 

گاه عالوه بر منشاء به غایت و هدف دین و گاه به هردو  توامان اشاره شده است. روشن و  خاستگاه وحیانی و

راجع اند. اسالم کامل ترین آنها یعنی ادیان ابراهیمی و مشخصا ناظر به به بیان مصداقی است که این تعاریف، 

از طرف خداوند برای  مجموعه ای از عقاید و سلسله دستورات عملی و اخالقی که پیامبران  دینبرای مثال، 

راهنمایی و هدایت بشر آورده اند. اعتقاد به این عقاید و انجام این دستورات، سبب سعادت و خوشبختی انسان 

در موضع دیگر می نویسد: دین مجموعه ای از باورها و عقاید، ( 81 بی تا:در دو جهان است.) شیعه شناسی، 

ی است که از طریق وحی و نبوت به بشر رسیده است.)المیزان، ارزش ها و قوانین اجتماعی، عبادی و معامالت

(در این تعریف بر دو عنصر اعتقاد به خدا ) به عنوان هدف(و قواعد اخالقی و حقوقی به مثابه برنامه 486: 3ج

 حرکت و روش نیل به آن هدف تاکیدشده است. 

درواقع، روش وبرنامه عملی دین »مثال،برخی از تعاریف نیز دقیقا به وجه کارکردی دین اشاره دارد. برای 

ا و آخرت می رساند. دین از نیروی یزندگی است و راهی است که انسان را به سرمنزل مقصود یعنی سعادت دن

( به بیان دیگر، 63عمومی و اقتضای کلی دستگاه آفرینش الهام و سرچشمه می گیرد.) بررسی های اسالمی، ص 

الح دنیا را به گونه ای که موافق کمال اخروی و حیات دائمی حقیقی دین روش خاصی در زندگی است که ص

باشد تامین می نمایدچون حیات انسان یک حیات متصل است و دو جنبه دنیوی و اخروی آن هرگز از یگدیگر 

دین عبارت است از روش خاصی در زندگی دنیا که هم صالح زندگی ( »127: ص 6)المیزان، ججدا نمی شوند.

امین می کند و هم در عین حال با کمال اخروی و زندگی دائمی و حقیقی در جوار خدای تعالی موافق دنیا را ت

 «است، ناگزیرچنین روشی باید در شریعتش قوانینی باشد که متعرض حال معاش به قدر احتیاج نیز باشد...

 (194: 8ج المیزان،)

 عنصر ممیزه و گوهری دین از دید عالمه چیست؟(5س

جامعه شناسان دین بسته به مبنای فکری، موضع اعتقادی و نوع تلقی اشان از ابعاد، اهداف و کارکردهای دین 

در پاسخ به این سوال مواضع مختلفی دارند: برخی بر وجه رفتاری و آیینی یا بعد مناسکی دین، برخی بر 
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ای ذهنی و روحی فرد در رابطه با بعداخالقی یا شریعتی،  برخی بر جنبه های عاطفی و شهودی)دل مشغولی ه

خدا و امور مقدس(، و برخی بر جنبه اجتماعی یا سازمانی دین، تاکید کرده اند. البته روشن است که تاکید بر 

یک بعد به معنای نایده انگاشتن سایر ابعاد نیست  و در مقام تحقق و واقعیت نیز نمی توان این ابعاد را از هم 

 تفکیک نمود.

ه ضمن تاکید بر بعد معرفتی و اعتقادی و دستورات اخالقی به عنوان گوهر دین،از سایر ابعاد و مرحوم عالم

مظاهر آن نیز با عطف توجه به نیازهای فردی و اجتماعی انسان و اهداف و غایات دین یعنی بسترسازی برای 

ی و ایدئولوژی را تحلیل نیل انسان به سعادت دنیوی و اخروی سخن گفته اندو از این رهگذررابطه جهان بین

کرده است چرا که هر جهان بینی، ایدئولوژی و سنت پردازی متناسب را به دنبال دارد. به بیان دیگر، از دید 

مرحوم عالمه، همه اجزای دین برغم داشتن منطق درونی اصل و فرع، با یکدیگر پیوستگی ارگانیک داشته و در 

ظر نقش آفرینی می کنند.  نقش زمینه ساز دین برای ساختن جامعه راستای تامین اهداف و آرمان های مورد ن

مطلوب به عنوان حیات طیب و بستر رشد و تعالی انسان در این جهان محور برجسته ای است که در جای 

جای المیزان و به هنگام بحث از دین و دنیا و کارکرد اجتماعی دین و... بدان توجه داده است. مالحظه دنیا و 

ر تعامل مستقیم با یکدیگر و البته تاکید بر اهمیت و اولویت آخرت نسبت به دنیا و نقش تعیین کننده و آخرت د

تاثیر محرز حیات دنیوی بر سرنوشت اخروی، مهم ترین اصلی است که ضرورت دنیا سازی و جامعه سازی 

اهتمام به جامعه مستلزم بذل  مطلوب را به اعتبار نقش مقدمی و تعیین کننده آن الزام می کند. بدیهی است که

توجه به اجزای برپادارنده آن یعنی فرهنگ، سیاست، اقتصاد، علم، تکنولوژی و غیر آن می باشد. توجه به این 

اصل پایه مهم است که اسالم دین زندگی در کلیت ابعاد و اضالع آن است و آموزه های تکلیف آور روشنی 

ست و اجتماع دارد.از نظر اسالم مسیر تعالی و سعادت و نجات برای موالیان خویش در پهنه فرهنگ، سیا

اخروی جز از طریق حضور مثبت در دنیا، تعامل و موانست پویا با طبیعت و مشارکت فعال در اجتماع انسانها 

میسر نمی گردد. اسالم با ناموس طبیعت، فطرت بشر و منطق و اصول عقالنی منطبق است و از همه ظرفیت 

ای جاودانگی و پاسخ دهی به نیازهای فردی و اجتماعی انسان در همه سطوح و در همه اعصار و های الزم بر

 امصار برخوردار است.
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و خاستگاه دین به عنوان یکی دیگر از سواالت محوری جامعه منشاء موضع عالمه در خصوص (6س

 شناسی دین، چیست؟ 

دین بویژه از دید جامعه شناسانی که از منظر کارکردی ابتدا چنین به نظر می رسد که سوال از منشاو خاستگاه 

چون از دید ایشان کارکردهای دین به عنوان  دین و ضرورت اجتماعی آن را تبیین می کنند، جایگاهی ندارد

جامعه شناس ترین ؛ اما الزم است بدانیم که دورکیم به عنوان برجسته علل ایجادی دین نگریسته شده است

تبیین اثراجتماعی مهم دین یعنی ایجاد همبستگی اجتماعی به عنوان یک ضرورت کارکردی  کارکردگرا در مقام

حیات جمعی و اقتضائات قهری آن برای شکل گیری صور ابتدایی حیات دینی وصول یافت بود که به منشائیت 

 شد. و احتماال از این پس بود که بحث از منشادین نیز به فهرست مباحث جامعه شناسی دین افزوده 

و بالغیر است یعنی هدف اصلی و گوهری این علم و تبعی در مطالعه دین یک دغدغه دغدغه جامعه شناسی 

 اجتماعی اصحاب آن مطالعه و بررسی توصیفی، تحلیلی، تبیینی، تفسیری و انتقادی پدیده ها و اقعیت های 

در دستور کار قرار هنگ و جامعه به عنوان بخشی از واقعیت اجتناب ناپذیر فراست. مطالعه دین نیز صرفا 

در هر حال، سوال از منشا و خاستگاه دین چه به عنوان یک متغیر مستقل و تاثیر گذار بر کلیت حیات . گرفت

به ساخت و شرایط محیط یا باالتر از جمعی و دنیای فردی و اجتماعی انسانها و چه به عنوان یک متغیر وابسته 

ت های کارکردی آن؛ موجه خواهد بود. از این رو، سوال از چرایی دین یا محصول اقتضائات محیط و ضرورآن 

یا علل ایجادی آن علل و عوامل موثر در پیدایش دین  جامعه شناسان دین را در جهت یافتن، آنتبییین ضرورت 

رجاع جامعه شناسان با استناد به تحلیل کارکردی و ااز الزم به ذکر است که برخی  به تکاپو واداشته است.

 معاف ساختهاند. دین برای یافتن علل ایجادی  تالشناصواب منشاء به غایت و کارکرد، عمال خود را از 

در مقام ذکر منشا ؛ ی دارندالحادی یا الادری گویکه در خصوص چیستی منشاء دین موضع نیز ی ناجامعه شناس

ستناد می اآن عاطفی وروانی(و کارکردهای اجتماعی  یاکارکردهای روانی)اعم از عقلی و معرفتی به غالبا دین 

می توان نیز را دینداری چه  ؛آنها کامال مخدوش استمنشاء در این تحلیل ها مرز میان دین و دینداری و کنند. 

مکانیسم تاثیر این زمینه های . تبیین نمودتامین این قبیل نیازها از طریق دین  با ارجاع به همین کارکردها و

 که در منابع جامعه شناسی دین،سوال مهم دیگری است و دینداری نیز اجتماعی در شکل گیری دین وروانی 
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؛ چرایی دینداری انسانبا فرض تبیین نکته دیگر اینکه این نظریات ذکر نشده است.  در پاسخ آن چیز درخوری 

اسالم به و عده ای مسیحیت در قالب دین ورزی و ایمان به را چرا عده ای این تمایل به این سوال مهم که 

الزم تحلیل دیگری می طلبد. پاسخی نداده اند. بدیهی است که این سوال پاسخ و کرده اند، ء و تامینارضاو...

به ذکر است که کارکرد گرایان عالوه بر اصل حدوث دین، بقاو تداوم حضور آن در جامعه را نیز به ایفای نقش 

 های کارکری مهم و بدیل ناپذیر مستند می دانند. 

 یاد شده است. برای مثال،دین باوری انسان  ءمنشاء دین یا منشا عواملی به عنواندر منابع جامعه شناسی غالبا از 

رس از مردگان)از دید برخی جامعه شناسان، ترس از مردگان منشا پیدایش دین و ترس از زندگان منشا تشکیل ت

، ترس ناشی از جهل، ترس ناشی از تحیر یا مرگ؛ ناتوانی انسان از رویارویی با نیروهای (حکومت بوده است

ی از اسرار هستی، مساله مرگ و میل در مقام تفسیر و رمز گشایانسان تحیر اعجاب و یز، اغرنیروی و  تطبیع

و...؛این سنخ علل و دالیل از دید الهیون فاقد ارزش و اعتبار علمی بوده و در موضع خود با دالیل  به جاودانگی

خود یکی از زمینه های طعن بی پایه، ورود جامعه شناسان و تفوه به این سنخ دعاوی متقن نقد و رد شده است. 

 ت. آنهارا فراهم ساخ علیه

 و نحوه تقریر استدالل، از ، اصولبرغم اختالف نظر در مبانینیز  از جامعه شناسان و روان شناسان دین خیرب

با حفظ البته یا طبیعت تعالی جوی انسان به عنوان منشا دین یا دینداری یاد کرده اند. مرحوم عالمه را فطرت 

 نمود.باید جزو این دسته شماره  و مستندات منطق تحلیلی ،مختصات اندیشه ای

نمی توان از همه آنچه به نام دین یا شبه دین در بحث منشاء، ،در این خصوص نکاتی قابل توجه است. اوال

اراده به صورت یک پارچه و یک جاسخن راند. بدیهی است که تاکیدبر وحی یا  اعالم موجودیت کرده اند،

 ناظر به ادیان ابراهیمی و اسالم استتنها عالمه همچون متفکرانی  ویساز ، به عنوان منشا دینتشریعی خداوند

ثانیا، دین و دینداری را در مقام منشا یابی باید از هم . و نمی توان آن را به سایر ادیان تسری و تعمیم داد

مبانی انسان . برای مثال، تاکید بر فطرت به عنوان منشاء دینداری توسط کسانی مثل عالمه مبتنی بر تفکیک نمود

دین در مقام بقاء و تداوم به علل و دالیلی فراتر از علل و ثالثا، شناسی خاصی است که مقبولیت همگانی ندارد. 

برخی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست حتی میان وجود دین در دالیل موثر در حدوث آن، متکی و مقوم است. 

 ذهن،ضمیر و باطن آدمیاندرن( با دین در مقام انفس )جامعه و عینیت اجتماعی دین)وجودآفاقی و تحققی دی
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جامعه بازتابهای روان شناختی و ( نیز فرق قائلند و این دو نوع حضور آثار عینی و در قالب دینداری و ایمان

 دارد.کامال متفاوتی شناختی 

مرحوم عالمه نیز همچون سایر متفکران مسلمان منشاء دین )اسالم و سایر ادیان الهی( را وحی در هر حال، 

واراده تشریعی خداوند، از طریق ارسال رسل و انزال کتب می دانند و منشاء دینداری را فطرت خداجوی بشر. 

پاسخ گفته بعثت پیامبران به این تقاضا نزول دین و که خداوند از طریقتقاضایی وجود دارد  ودر انسان فطرتی 

دین مقتضای میل کمال خواهانه و تعالی جویانه انسان و محصول ارتباط متقابل خداو از دید عالمه، است. 

 انسان است. 

  . برای مثال،اشاره کنیمایشان در این خصوص صریح فرمایشات ادامه این بخش، مناسب است به برخی از در 

از مجموعه احکام و قوانینی که وجود خود انسان، انسان را به سوی آن ارشاد می کند، و یا دین خداعبارتست »

به تعبیر دیگر: فطری بودن دین خدا به این معنا است که دین خدا مجموعه سنتهایی است که وجود و کون 

شده و افراد به هدف  عمومی عالم آن را اقتضاء می کند به طوری که اگر آن سنتها اقامه شود مجتمع بشر اصالح

وجودی و نهایت درجه کمال خود می رسند، باز به طوری که اگر آن سنت ها را باطل و بی اعتبار کنند، عالم 

این احکام و قوانین چه مربوط به  وبشریت رو به تباهی نهاده، آن وقت مزاحم نظام عمومی جهان می گردد

منظم کند و چه مربوط به عبادات باشد که آدمی را به معامالت اجتماعی باشد که حال مجتمع را اصالح و 

کمال معرفتش برساند و او را فردی صالح در اجتماعی صالح قرار دهد، می بایستی از طریق نبوت الهی ووحی 

 (894: 18)المیزان، جسمانی به آدمی برسدو انسان تنها باید به چنین قانونی تن در دهدو الغیر.آ

یک سلسله امور روانی خدادادی است که در میان همه آدمیان در فرمایش عالمه،  مراد از فطری یا فطریات

مشترک است و هر یک از آنها اقتضائاتی خاص دارد. این فطریات به دو دسته تقسیم می شوند: یک دسته ازآنها 

جویی و مربوط به جنبه حیوانی انسان و مشترک میان انسان و سایر حیوانات است. مانند غذا طلبی، جفت 

می نامند. دسته دیگر آنهایی است که به جنبه انسانی انسان متعلق است « غرائز»صیانت ذات. این دسته را غالبا 

و به بنی نوع انسان اختصاص دارد.این دسته را می توان فطریات به معنای اخص نامید.  به بیان دیگر، فطریات 

از آنها از همان آغاز عمر به فعلیت می رسند، مانند غریزه  قوا و استعدادهای نهادی و نهانی ای هستند که بعضی
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گرسنگی و تشنگی و بعضی دیگر با گذشت زمان و به تدریج شکوفا می شوند و خود را می نمایند مانندغریزه 

 جنسی.در روان شناسی گاه واژه غریزه در باره هر دو دسته از تمایالت انسان به کار می رود.

 ؛گرایش به کمال مطلق؛ محوریطلبی و حقیقت حقیقت  :عبارتند ازدر انسان مهم ترین مصادیق امر فطری 

 ؛معنا خواهی)گرایش به معنویت( ؛ه خواهیجاودان ؛گرایش به عبودیت و پرستش ؛گرایش به هنر و زیبایی

 .گرایش به مدنیت و حیات اجتماعی

 

  ز نیاز فردی و اجتماعی چه تحلیلی دارد؟عالمه در توجیه نیاز انسان به دین اعما(6س

پاسخ به این سوال در ضمن بحث از کارکردهای دین مطرح شده است. در این بخش به اجمال به نیاز اجتماعی 

بشر که بیشتر با جامعه شناسی دین تناسب دارد اشاره می کنم.  مرحوم عالمه با طرح اصولی همچون وجود 

ایت تکوینی و تشریعی ویژه بشر، سعادت خواهی و کمال طلبی انسان، هدایت عمومی در متن هستی، هد

اجتماعی بودن زندگی اوونیاز زندگی اجتماعی به قانون برای تعیین وظایف و حقوق افراد در ارتباط با یکدیگر 

و...  و در نتیجه رفع اختالفات و تزاحمات اجتناب ناپذیرزندگی، ناتوانی انسان از تدوین قانونی جامع و کامل

بر ضرورت تدوین این قانون جامع و کامل از طریق وحی الهی به مقتضای اصل هدایت عامه و خاصهتاکید 

 این قانون جامع همان دین است. کرده است.

 :استدر قالب چند مقدمه به شرح زیر تقریرشده عالمه از ضرورت نیازجامعه به دین مرحوم  استدالل

انجام می که الف( انسان در ذات و سرشت خود سعادت خواه و کمال طلب است. براین اساس، هر کاری را 

هر چند ممکن است در تشخیص  است؛دهد یا ترک می کند به انگیزه دست یابی به سعادت و کمال مطلوب 

تضای طبیعت و سعادت و کمال حقیقی دچار خطا گردد)اصل کمال جویی و سعادت طلبی(؛ ب( انسان به مق

می  منظوراست. بدین از جمله انسان های دیگرگیری از موجودات پیرامون خوده حس منفعت طلبی در پی بهر

)اصل استخدام(؛ ج( تمایل طبیعی به خدمت گیردخود و ارضای نیاز منافع  درجهت تامینکوشد تا هر چیزی را 

، زیرا بهره گیری از اندیشه و عمل دیگران پیشین)اصل استخدام( انسان را به حیات اجتماعی سوق می دهد
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حس استخدام  از سوی دیگر،. در یک میدان تعاملی به نام جامعه،غیرممکن استبدون داشتن ارتباط با آنان 

پذیرش نوعی این امر، الزمه . همگانی است، و در نتیجه همه افراد نسبت به یکدیگر چنین احساسی دارندامری 

عهده برآوردن نیازهای  زاست. به ویژه آنکه افراد به تنهایی او حیات اجتماعی دگی تعامل وتعاون در امور زن

یند؛ د( از آنجا که غریزه استخدام در همه افراد بشر وجود دارد، اصطکاکو برخورد منافع آخود برنمی عدیده 

و بدنی تفاوت های از طرفی، افراد بشر از نظر توانمندیهای فکری، روحی بود.خواهد بینی پیش قهری و قابل 

و عدالت اجتماعی مایل به پذیرش نسانهایی که از قدرت بیشتری برخوردارند، کمتر قاعدتا اتکوینی دارند و 

می شوند. شواهد تاریخی وواقعیت های جوامع بشری گواه این مدعاست. در نتیجه بروز رعایت حقوق دیگران 

ه( اگر  ؛یر خواهد بود.)اصل اختالف در زندگی(اختالف در زندگی اجتماعی امری ضروری و اجتناب ناپذ

 از آنجا که. به مخاطره می افتدمهار و کنترل نشود،حیات اجتماعی  ،اختالفاتی که در جامعه بشری رخ می دهد

چاره اندیشی کرد. برای حل و آن حیات اجتماعی برای انسان ضرورت دارد، باید برای حل و رفع اختالفات 

اصل ضرورت قانون(؛ و( ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.)قانون و برنامه جامع ،داشتن رفع اختالفات اجتماعی

داشته باشد. قانون مطلوب، قانونی  مختلفیقانونی که برای زندگی اجتماعی بشر الزم است می تواند گونه های 

را انسان است که عالوه بر توجه به توحیدو ارزش های اخالقی، حیات اخروی و سعادت و شقاوت ابدی 

از آنجا که آگاهی بشر از سعادت و شقاوت  .مورد اهتمام قرار دهد عالوه بر مصالح و منافع این جهانی اش

که هم بتواند برای حل اختالفات در زندگی دنیوی بشر  -قوانینی چنین عهده تدوین  ازاخروی ناچیز است، 

. بنابراین، تنها قانون جامع آن است که دبر نمی آی -سودمند باشد، و هم سعادت اخروی او را تضمین کند

عالمه در مواضعی به زمینه (869 -129 ؛128-173 :8، جالمیزانداشته باشد. )ر.ک: ووحیانی سرچشمه الهی 

های پذیرش و مقبولیت قوانین دارای خاستگاه وحیانی از سوی بشر عموما و مومنان خصوصا و نیز ضمانت 

نیازهای فردی انسان به دین نیز طیف گسترده به تفصیل سخن گفته است.  بویژه حکومت دینی هاهای اجرای آن

از باجمال به برخی از آنها در بحث  است.ای دارد که به در منابع روان شناسی دین به تفصیل از آن سخن رفته 

 کارکردهای دین اشاره می شود. 
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 اجتماعی دین کدام اند؟ یا آثار و نتایجکارکردها دید عالمه، از (7س

نگاه کارکردی و توجه به آثار و پیامدهای خواسته و ناخواسته دین در جامعه در میان جامعه شناسان دین غالب  

است، چه این رویکردبه خطا علل و اسباب پیدایی دین و دینداری را نیز به کارکردها یا همان فواید و نتایج 

ایی کارکردهانمی تواند ما را از جست و جوی عوامل موثر یا منشا ظهور ارجاع داده است. روشن است که شناس

و ایجاد دین و پیدایش دیانت در جامعه و در روح و جان مومنان بی نیاز کند. و همانگونه که برخی از 

جامعه  دین را نمی توان با ارجاع به کارکردها تبیین علی نمود.  در هر حال،در آثار اندیشمندان متذکر شده اند،

شناسان دین، از کارکردهای مختلفی برای دین) قطع نظر از ابهامی که در تعریف دین و حتی تعریف 

کارکردوجود دارد( ذکر شده که از باب نمونه به برخی از آنها بدون رعایت ترتیب و چینش خاص اشاره می 

ی، جدیت بخشی، استقامت و شود. در بعد فردی به کارکردهای همچون اعتماد بخشی، معنا دهی، هویت ساز

بردباری،امیدوارسازی به آینده، تطبیق سازی با محیط، معرفت بخشی، تعدیل غرایز،پدید آوردن احساس 

خوشبختی در مومنان، تسکین آالم ، تخفیف سرخوردگی ها و مهار انگیزه های ضد اجتماعی، تسلی بخشی در 

روحی و ایجاد انگیزه برای حیات و افزایش روحیه برای برابر شکست ها و جبران ناکامی ها،درمان بیماریهای 

تحمل پذیری و قابل تحمل کردن رنج ها در حیات بشری و...؛ و در بخش اجتماعی به کارکردهایی 

همچونتفکیک میان امر مقدس و عرفی، تقویت سنت ها و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه و التزام به رعایت 

خالقی، ایجاد وحفظ همبستگی وانسجام گروهی، ایجاد انگیزه برای حفظ و انتقال آنها، حمایت از ارزش های ا

میراث فرهنگی اجتماعی، ارائه رهنمودهای کلی برای سامان دهی به نظم اجتماعی، ترغیب به برقراری عدالت 

یداری اجتماعی، مهار و کنترل آسیب ها و ناهنجاریهای اجتماعی،هویت بخشی به جامعه و کمک به حفظ و پا

 آن، مشروعیت بخشی به قدرت سیاسی، ایجاد تحول و دگرگونی در جامعه و... اشاره شده است.   

مرحوم عالمه نیز در هر موضعی که سخن از دین بمیان آورده اند، به نوعی به کارکردها و آثار دین نیز تصریحا 

مستقیم به جامعه معطوف اند،از این قرارند: و تلویحا توجه داده اند. عمده ترین کارکردهایی که مستقیم و غیر 

اعطای جهان بینی و تامین نیازهای معرفتی و شناختی بنیادین بشر، هدایت انسان یا ایجاد زمینه برای هدایت 

انسان در مسیر نیل به سعادت غایی، معنابخشی به زندگی)اعطای ارزش، فایده و هدف(،ترسیم خطوط کلی و 

 ه و الگوی زیستی مطلوب)سبک زندگی(،  تامین و تکمیل قواعداخالقی و حقوقی،بایسته های زندگی مومنان



14 
 

احیای سنن و ارزش ها و گرایشهای فطری، تقویت انگیزه برای اخالقی  پرورش اخالقی وتربیت وتزکیه نفوس،

گی همبستتقویت حس جمع گرایی و اخوت مومنانه، بودن و اخالقی زیستن و التزام به رعایت قواعد حقوقی، 

اجتماعی در پرتو اعتقادات و ارزش های مشترک، اصالح وسامان دهی روابط و مناسبات اجتماعی،  تقویت 

، ایجاد و تقویت روح عزتمندی و اقتدار، زمینه و پیشرفت و تعالی جامعه روحیه برای اصالح و آبادانی زمین

استقرار حاکمیت توحیدی و نظام  سازی برای شکوفایی ظرفیت های معرفتی وتوسعه دانش، زمینه سازی برای

زمینه سازی برای زمینه سازی برای نزول برکات الهی، والیی برای اجرای حدود الهی و استقرار حیات طیب،  

اجرای قسط و عدل، تعدیل و مهار روحیه استخدام گری انسان،  ترغیب عموم به اقامه سنت امر به معروف 

، رفع اختالفات برخاسته از زمینه های فطری و اختالفات اجتماعیدر راستای نظارت و کنترل ونهی از منکر

، رعایت جدی حرمت عهد و پیمانها و ناشی از بغی و سرکشی) اختالفات قبل از علم و بعد از علم به حق(

، تقویت انگیزه برای صله ارحام و تحکیم مواثیق مشترک، اهتمام به حقوق نیازمندان، ترغیب به دفاع از نیازمندان

 و... پیوندهای خویشاوندی

مرحوم عالمه عالوه بر فحوای آموزه ای اسالم به تجربیات تاریخی این دین و تاثیرات که مستقیم و غیر مستقیم 

 برجامعه بشری داشته، توجه داده اند. ذکر نمونه هایی از فرمایشات ایشان خالی از فایده نخواهد بود:

بشر را به معارف حقیقی و عقاید حقه، اخالق فاضله و اعمال نیک بهترین دلیل این ادعا )که دین همواره »

دعوت می کند و صالح عالم انسانی نیز در همین سه چیز است( اسالم است که در مدتی کوتاه که در آن مدت 

در اجتماع مسلمانان حکومت کرد، از منحط ترین مردم صالح ترین اجتماع ساخت، از راه تعلیم و تربیت نفوس 

دم را اصالح نمود،و آن مردم دیگران را اصالح کردند. حتی به جرات می توان گفت اگر در عصر حاضر آن مر

عصر حضارت و تمدن هم رگ و ریشه ای از جهات کمال در هیکل جوامع بشری دیده می شود، از آثار 

 (199: 8پیشرفت اسالمی و جریان و سرایت این پیشرفت در سراسر جهان است.)المیزان، ج

ر موضعی دیگر می نویسند: حقیقت امر این است که این تمدنی که ما فعال در جوامع مترقی بشر می بینیم، ود

همه از آثار نبوت و دین است که این جوامع آن را به وراثت و یا تقلید به دست آورده اند، از روزی که دین در 

به آن دانستند، از همان روز عالقه به اخالق میان بشر پیدا شد، و امت ها و جماعت های بسیاری خود را متدین 

فاضله و عشق به عدالت و صالح در بشر پیدا شد، چون غیر از دین هیچ عامل دیگری و هیچ داعی دیگری 
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بشر را به داشتن ایمان و اخالق فاضله و عدالت و صالح دعوت نکرده است. پس آنچه از صفات پسندیده در 

بینیم، هر قدر هم اندک باشد، به طور قطع از بقایای آثار و نتایج آن دعوت است.  امروز در میان اقوام و ملل می 

دین است که بشر را در جمیع شئون مادی و معنوی دعوت به صالح می کند، هم در اعتقادات و هم در اخالق 

مید داشت، و در آن و هم دررفتار. بنابراین اگر در دنیا امید خیر یا سعادتی باشد، باید از دین و تربیت دینی ا

مهم ترین هدفی که اسالم در تعالیمش دنبال کرده صالح مجتمع و اصالح ( » 883: 8ج جستجو کرد.) المیزان،

عموم است،چون هر چند انسانها فردفردند، و هر فردی برای خود شخصیتی و خیر و شری دارد و لیکن از 

نظرطبیعتی که همه انسانها دارند یعنی طبیعت مدنیت، سعادت هر شخص مبنی بر صالح و اصالح ظرف 

ماعی است که در آن زندگی می کند... به همین جهت اسالم در اصالح اجتماع اهتمامی ورزیده که هیچ اجت

نظام غیر اسالمی به پای آن نمی رسد، منتها درجه جد و جهد را در جعل دستورات و تعالیم دینی حتی در 

در ظرف اجتماع صالح سازد.) عبادات از نماز و حج و روزه مبذول داشته تا انسانها را هم در ذات خود و هم 

 (  473: 18المیزان،ج

برخی جامعه شناسان، تحلیل کارکردی از آموزه های دین را به دلیل تقلیل گرایی و سایر توالی (8س

معرفت شناختی، خدشه پذیر می دانند. در عین حال، بسیاری از اندیشمندان مسلمان از جمله مرحوم عالمه 

 ضمن این نوع تحلیل است. در این خصوص توضیح دهید.  و حتی برخی آیات و روایات مت

ابتدا باید عرض کنم که میان تحلیل های کارکردی مندرج در آموزه های دین و زبان برخی آیات و روایات و 

نیز تفسیر های کارکردی متفکران مسلمان از برخی آموزه های دین تحت عنوان علل الشرایع یا مقاصد الشریعه 

تفاده شایان از این سنخ تحلیل ها بویژه در مقام تفسیر فلسفه وجودی دین با آنچه در منابع جامعه و... و نیز اس

جاری و رایج است، در توضیح حدوث و بقای دین، شناسی دین و دیدگاههای جامعه شناسان کارکرد گرا 

ز دین موجب غفلت از در مقام نقد این رویکرد گفته شده که تحلیل های کارکردی اتفاوت هایی وجود دارد. 

جنبه های حقانی، متعالی و قدسی دین)و تقلیل آن به سودمندی عملی(، غفلت از علت یا علل ایجادی دین )و 

معلول را به جای علت نهادن یا کارکردرا همان منشا پنداشتن(، عدم توجه به اهداف و آرمانهای مورد ادعای 

در انسانها، خروج آنهااز ظلمت به سوی نور، ایجاد حیات دین)مثل انقالب فرهنگی در جامعه و تحول روحی 

طیبه، آزاد کردن انسانها از زنجیره های اسارت و... ودر نهایت نیل انسانها به قرب الهی به عنوان کمال غایی( یا 
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عدم تفکیک میان کارکردهای غایی و کارکردهای تبعی دین )به بیان برخی متکلمان، کارکردهای مورد نظر 

شناسان از سنخ فواید دین است نه اهداف غایی دین(؛ تحلیل کارکردی همچنین مستلزم نوعی تحویل  جامعه

گرایی)تحویل ذات و گوهر دین به کارکرد ها و پیامدهای اجتماعی آن(، تقلیل گرایی)تقلیل دین به برخی ابعاد 

س و  منتخب و غفلت از همچون مناسک(، محدود ساختن کارکردهای متنوع دین به برخی کارکردهای محسو

برخی کارکردهای دنیوی مهم دین مثل کارکردهای فردی یاکارکردهای روحی، جسمی و مادی و معنوی 

افرادهمچون معرفت بخشی، رهایی بخشی، شکوفا سازی استعدادهاو...(، محدود ساختن کارکردهای دین به 

ز کارکردهای آخرتی دین(،  مالحظه کارکردهای این جهانی و نقش ابزاری دین در تامین آنها)وغفلت ا

کارکردهای اجتماعی دین از موضع ناظر و مشاهده گر)وغفلت از نیت، انگیزه و تلقی مومن بازیگر از معتقدات، 

 ارزش ها و عملکرد مومنانه خویش که تنها با رویکرد پدیدار شناختی قابل دریافت است(و...

ن دینی یا در آراءاندیشمندان مسلمان در همه وجوه فوق با روشن است که تحلیل های کارکردی مذکور در متو

دیدگاههای غالب جامعه شناسان تفاوت هایی داردکه نباید به صرف مشابهات صوری در تحلیل از منطق 

 بنیادین، مفروضات و نتایج مورد نظر آن غفلت کرد.      

 

ز منظر درون دینی، می توان اجتماعی عالوه بر کارکردهای اجتماعی آشکار و پنهان دین در جامعه، ا(3س

پاسخ این سوال از دید مرحوم عالمه کرد؟ اثبات بودن را به عنوان یکی از ابعاد دین الهی یا مشخصا اسالم 

 کامال مثبت است. 

از نظر وی، اسالم در میان همه ادیان دیگر، تنها دینی است که صد در صد اجتماعی است و تنها دینی است که 

را براجتماع بنا نهاده است و در هیچ یک از شئوون و امور انسانی مساله اجتماع را مهمل نگذاشته  بنیان خود

است. در واقع، اسالم روح اجتماع را به کامل ترین وجه در کالبد احکام خود دمیده است و همه احکام را در 

معه معتقد است در هیچ دین و قالب اجتماعی ریخته است. ازسوی دیگر، رابطه ای که اسالم میان فرد و جا

آیینی سابقه ندارد. از نظر اسالم میان فرد و جامعه رابطه ای حقیقی وجود داردو با تجمع افراد وجود دیگری به 

؛المیزان، 93 -94: 4پدید می آید که از خواص و آثار ویژه خود برخوردار است.)ر.ک: المیزان، ج« جامعه»نام 
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، اسالم مهم ترین احکام و قوانین خود را بر پایه اجتماع بنیان نهاده، حکومت ( همچنین از نظرعالمه132: 7ج

اسالمی را حافظ همه شعایر دین قرار داده و نیز همگان را به اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر 

موظف کرده و هدف مشترکی را برای جامعه اعالم کرده است. این هدف مشترک عبارت است از سعادت 

( موضوع دیگر جامعیت تعالیم اسالم و اشتمال آن 97: 4قیقی و رسیدن به قرب و منزلت الهی؛  )المیزان، جح

بر همه اندیشه ها و تعالیمی است که در کسب سعادت حقیقی انسان ها ضروری می باشند. از دید مرحوم 

در مغز بشر جلوه کند و همه  عالمه: در تعلمیات اسالم تمام افکاری که درآفرینش جهان و انسان ممکن است

اخالقی که می تواند در نفوس مردم جایگزین شود و همچنین همه اعمال و فعالیت هایی که می شود از یک 

انسان درمحیط زندگی بروز نماید، بررسی شده است. در حیطه اندیشه، اسالم اندیشه های واقع بینانه را که در 

یه و اساس سایر اندیشه ها قرار داده است. در قلمرو اخالق، اسالم راس آنها توحید است، انتخاب کرده و پا

روابط آنچه را که در واقع و نزدعقل سلیم پسندیده و نیکوست برگزیده و بر اصل توحید استوار ساخته است.)

( سپس بر پایه اخالق و قرار دادن اخالق به عنوان هدف اصلی، یک سلسله 17و 13 : 1629اجتماعی در اسالم، 

مقررات و قوانین عملی را تشریع کرده است که همه جزئیات زندگی انسان را بررسی کرده و درنتیجه وظایف 

کوم را تبیین فردی و اجتماعی همه انسانها اعم از سیاه و سفید، شهری یا بیابانی، کوچک یا بزرگ و حاکم و مح

کرده است.اساسا خاتم بودن دین اسالم و ثبات شریعت اسالمی مستلزم آن است که استکمال فردی و اجتماعی 

انسان با همین معارف و قوانینی که قرآن تشریع کرده صورت پذیرد و به بیش تر از آن نیازی نباشد.)المیزان، 

( هدف انسان در 1متضمن مقدمات سه گانه است:  ( استدالل مرحوم عالمه برای اثبات این مدعا166: 8ج

( این تالش و 8زندگی تاین سعادت و خوشبختی خود می باشد که برای به دست آوردن آن باید تالش کند؛ 

( بهترین و پایدار ترین 6فعالیت بدون داشتن برنامه ای که کلیات راهکارهای او را مشخص سازد ممکن نیست؛ 

ای است که برگرفته از آفرینش و طبیعت انسان و مطابق با  فطرت او باشد، نه آنکه از  راه و رسم زندگی، برنامه

عواطف و احساسات فرد یا جامعه نشات گفته باشد. به تعبیر دیگر، انسان باید در زندگی فردی و اجتماعی 

ی آلوده به هوا و هوس خود قوانینی را به کار بندد که طبیعت و فطرت انسان آن را اقتضامی کند نه طبیعت انسان

های شخصی و محیطی و احساسات و عواطف خام. الزمه چنین برنامه ای آن است که همه تجهیزات و 

استعدادهای وجودی انسان تعدیل گردد و به هر کدام به اندازه ای میدان عمل داده شود که برای استعدادهای 
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های نفسانی. چنین برنامه ای تنها از منبع وحی می دیگر مزاحم نباشد و عقل بروجود انسان حاکم باشد نه هوا

 (16 -11 :1629 تواند سرچشمه بگیرد. )ر.ک: قرآن در اسالم،

عالوه بربیانات کلی فوق، در منابع دینی بویژه قرآن کریم به ابعاد اجتماعی برجسته ای توجه داده شده که تبلور 

خواهد رسید. برای مثال، پیوند دادن دنیا و آخرت و  و تجلی آنها در قالب یک جامعه و تمدن اسالمی به ظهور

اینکه سعادت اخروی به عنوان غایت هستی انسان تنها از معبر دنیا و زندگی موقت او در این جهان تامین 

خواهد شد، تشریع احکام و حدود الهی، امر به کسب علم و دانش، به کار و تالش وآباد کردن دنیا، به بهره 

اسب از نعمت ها و طیبات این جهانی، به تشکیل حکومت دینی برای اجرای حدود و اقامه گیری معقول و من

قسط و عدل، به قتال در راه خدا و در راه مردمان، به تجهیز قوا برای مقابله با دشمنان، به اجتناب از طواغیت، 

در امور، به مشارکت  به حفظ وحدت و یکپارچگی و اجتناب از تفرقه و تشتت، به تعاون و همکاری و مشورت

جدی در امور اجتماعی، به اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر، به رعایت ارزش های اخالقی و فضایل 

مدنی، به بهبود مناسبات انسانی، به رعایت حقوق مردم، به وفای به عهد و پیمان، به پایبندی به تعهدات متقابل 

بر حقوق الهی، به اصالح ذات البین و... تنها بخش اندکی از آموزه  اجتماعی، به رعایت حق الناس و تقدم آن

های اجتماعی اسالم مندرج در قران کریم است. تجربه تاریخی اسالم در جامعه سازی و تمدن آفرینی نیز شاهد 

 دیگری براهمیت نظام اجتماعی و جایگاه برجسته آن دراسالم است. 

سوره هود، از دین به عنوان یک سنت اجتماعی یاد کرده  12و  17ه الزم به ذکر است که عالمه درتفسیر آی

توجه داده « دین اساسا هویتی اجتماعی دارد»( و در موضعی دیگر به این مهم که 121: 10است)المیزان، ج

(؛  و در جای دیگر تاکید دارد که اسالم همه احکام خود را در قالب اجتماع 183: 18است)ر.ک: المیران، ج

 (97: 4و روح اجتماعی را در همه احکام تا آخرین حد ممکن دمیده است) المیزان، جریخته 

البته به رغم وجود رابطه وثیق میان دین و جامعه، جامعه را نباید و نمی توان علت ایجادی دین پنداشت. 

بیان دیگر، دین زندگی اجتماعی  بیشتر نقش زمینه ای و معد برای ظهور دین و تعیین گستره آن داشته است. به 

مقتضای فطرت انسان است و چون انسان بدون زندگی در جامعه به سعادت و کمال مطلوب نمی رسد، دین نیز 

سامان دهی زندگی اجتماعی را با هدف شکوفایی ظرفیت های فطری بشر، استکمال وجودی، رفع تزاحمات 

 بازدارنده و...در کانون توجه و اهتمام خود قرار داده است.  
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یکی از موضوعات چالشی که برخی از فرمایشات مرحوم عالمه موهم آن است، موضوع تکامل (31س

  ادیان است، در این خصوص توضیح دهید؟

تکامل و رشد دین از مراحل ابتدایی تا مراحل متعالی، از تنوع و تکثر صور در سطوح محلی و منطقه ای به 

صور تکامل یافته و جهانشمول، ازاعتقاد به  رب النوع های متعدد تا اعتقاد به توحید و فروضی از این دست از 

قرن نوزدهم، بحث های چالشی مختلفی را  جمله مباحثی است که در تاریخ ادیان و مردم شناسی دین بویژه در

منشا بحث تکامل گرایی در حوزه های مختلف علوم اجتماعی از جمله مردم شناسی و کاربرد زمینه سازی کرد. 

گرا در مطالعات و تحقیقات زیست تکامل واژه تکامل در تطورات عالم انسانی، عمدتا تحت تاثیر غلبه دیدگاه 

  شناسی صورت گرفته است.  

جامعه شناسان بر این فرض مبتنی است که همه ادیان و تکامل ادیان به معنای مورد نظر برخی مردم شناسان 

دارای منشا، عناصر، گستره، و کارکردهای همانندی هستند. دین نیز همچون سایر پدیده های اجتماعی در روند 

تجربه کرده است. از این رو، ادیان تاریخ دستخوش تغییر شده و مراحلی از کمال را به تبع تحوالت محیط 

موجود و اشکال متعالی آنها همچون ادیان توحیدی شکل تکامل یافته ادیان نخستین اند. به همین اعتبار و با 

استناد به اصل وحدت ماهوی ادیان، صفات و خصوصیات ادیان نخستین را به عنوان مراحل اولیه ادیان جدید 

نیز تسری داد. در مقام مطالعه نیز برای اطالع یابی دقیق تر از منشاء این  می توان به نوعی به سایر ادیان

تحوالت، بررسی وواکاوی اشکال و صور اولیه دین در جوامعی که کمتر تحوالت تمدنی از نوع مدرن را تجربه 

ی تصور دراین تلقی دین به مثابه یک کلیت زنده، متضمن استعدادها و ظرفیت هایکرده اند، توصیه می شود. 

مقوالت تمدنی بشر  عناصرو شده که در طول زمان و در پرتو ارتباط با محیط و به موازات تطور سایر

یافته است. الزم به ذکر است که واژه تکامل شکال و صوری در روند رشد کمالی خود شده و تغییر دستخوش 

ته است: در سطح فردی به معنای رشد و ) قطع نظر از ابهامی که در آن وجود دارد( در موارد متعددی به کار رف

کمال فرد در حوزه شناختها، باورها، احساسات، تجربیات ورفتارهای دینی در پرتو سلوک مومنانه که به صورت 
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تدریجی حاصل می شود؛ تکامل فکری بشر در عرصه شناخت ادیان و کشف پتانسیل های درونی آنها در پرتو 

رفتی یا رشد و تکامل در حوزه معرفت دینی و دانش های معطوف به رشد و آگاهی در سایر حوزه های مع

آموزه ای یک دین) مثال اسالم( در مقایسه با اشکال متقدم آن ) سایر ادیان توحیدی(. تکامل مورد دین؛ تکامل 

   نظر مردم شناسان که احتماال زمینه طرح سوال فوق را فراهم ساخته، با سه تلقی اخیر کامال متفاوت است.

مردم شناسان وجامعه شناسان نیز پیروان پروپا قرصی ندارد. میان حتی در  فوق تلقی تکامل گرایانه به معنای 

کسانی مثل کنت دین را به دوران طولیت بشر منسوب می دانند و برغم تاکید بر ضرورت دین برای جامعه به 

ی آن شان معرفتی قائل نیستند؛ در مقابل برخی عنوان پشتوانه ای برای هنجارهای اخالقی یا کارکردها مشابه برا

جامعه شناسان، با تاکید برخاستگاه عقالنی دین، آن را به عنوان یک پدیده فراگیر در جوامع انسانی، صورت 

تکامل یافته تفکرات اولیه بشری می دانند. در مقام نقد نظریه ای که دین را موضوع و متعلق چرخه تکامل 

چگونه می توان  برخی از ادیان موجود تنها در اطالق اسم دین با یکدیگر اشتراک دارند. پنداشته باید گفت که

ادیان توحیدی را استمرار خطی و شکل کمال یافته ادیان نخستین، شرک آلوده، تکثر گرا، فاقد منشا مشخص و 

تحفظ بر تعاریف نادیده انگاری تنوعات جوهری و ماهوی ادیان عمدتا به دلیل  آموزه های مستند دانست.

کارکرد گرایانه یا تعاریف جوهری غیر جامع و مانع از دین و کم توجهی غالب جامعه شناسان به مطالعات 

   ثانیا، درون دینی و الهیاتی و ضعف جایگاه مطالعات مقایسه ای میان ادیان است. 

، البته با تسامحی تکاملعنی نوع اخیر بیشتر ناظر به تکامل آموزه ای ) ی، ذکر شدهآنچه در برخی از تعابیر عالمه 

. برای مثال، ایشان در فرازی از نسبتی نداردهیچ معنای مذکور  که در اطالق این واژه وجود دارد( است و با

را که همه جهات احتیاج بشر  دین خدا الیزال رو به کمال داشته، تا آنجا که تمامی قوانینیالمیزان می نویسند: 

متضمن شده است، در این هنگام است که دین ختم می شود و دیگر دینی از  ،برداشته باشددرندگی زرا در 

برگیرنده تمامی جهات  درخاتم ادیان باشد، باید مستوعب و  ،ناحیه خدا نمی آیدو به عکس وقتی دینی از ادیان

 (194: 8جالمیزان، احتیاج بشر باشد.)

سوره آل عمران،  19یه آبا استناد به ه براحتی دفع می شود. وی این توهم بدوی با مالحظه سایر فرمایشات عالم

« دین»معتقد است که همه پیامبران الهی به یک دین دعوت کرده اند و با وجود تفاوت ها، اصول مکتب انبیا که 

نامیده می شود یکی است. اختالف ادیان تنها در شرایع است و اختالف شرایع نیز در یک سلسله مسائل فرعی 
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رحسب مقتضیات زمان و خصوصیات محیط از یک سو، و تفاوت تعالیم پیامبران به مقتضای تکامل بشر از ب

 بوده است.  ،سوی دیگر

دین مورد نظر اوال ادیان الهی است نه مطلق ادیان، ثانیا، تفاوت این ادیان تنها در شریعت آنهم به تبع نیازها و 

یا دست کم اثبات رشد  فاوت بیشتر تفاوت کمی است تا کیفیضرورت های جامعه مخاطب است. ثالثا، این ت

. رابعا،این تکامل به فعل خداوند به عنوان منشاء دین کمی آن مونه کمتری در مقایسه با جنبه های کیفی آن دارد

 منتسب است نه روند تاریخی و پتانسیل های درونی ادیان.    

که اصول  دارندتصریح درکتاب جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن  ،نیز احتماال در مقام دفع این توهماستاد مصباح 

یات همه ادیان الهی واحد و مشترک است و همین اصول و کلیات واحد است که همه افراد، گروهها، لو ک

همه مقاطع تاریخی می توانند و باید تابع آن باشندو فرهنگ و نظام ارزشی خود را از آن  رقشرهاو جامعه ها د

کاملتر بودن یک دین الهی نسبت به دین الهی دیگر، فقط به این معنا قابل قبول است که اخذ و اقتباس کنند.

تدبیر و اداره جامعه  دارای احکام و مقرارت حقوقی و اجتماعی بیشتر است. براین اساس، دینی که عهده دار

چند صد میلیونی است باید کاملتر از دینی باشد که برای یک قبیله بیابانگرد چادرنشین نازل شده است. با 

ی کاملتر است. اما اینکه پیامبر اکرم)ص( لصرف نظر از این معنا نمی توان مدعی شد که هر دینی از دین قب

له نقلی قطعی است نه اینکه مقتضای یک قانون عقلی یا علمی کاملتر از همه انبیای الهی دیگرند، مفاد اد

 ( 170و1632:138ر.ک: جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن،).باشد

برخی از جامعه شناسان، از جمله علل سکوالرشدن تدریجی جهان را ظهور بدیلهای کارکردی و (33س

مرحوم عالمه همچون  ی دارند؟چه نظرتقلیل موقعیت کارکردی دین می دانند. عالمه در این خصوص 

، فرض از میان رفتن موقعیت جاودانگی اسالمسایر اندیشمندان مسلمان با عطف توجه به ویژگی کمال و 

 به هیچ وجهرا کامال منتفی می دانند. اساسا برخی کارکردهای دین  ی عصریکارکردی دین در ظل ظهور بدیلها

نیاز خود را جز از طریق دین تامین نماید. تمایل آشکار جهانی  هیچگاه نمی تواندبشرجایگزین پذیر نیستند و 

این ادعا البته مبتنی بر  در عصر و زمان حاضر به رجوع مجدد به معارف معنوی دین دلیل صادق این مدعاست.

موقعیت و شرایط اجتماعی،  شناخت ظرفیت های دین از موضع درون دینی است و اما واقعیت عینی ادیان،
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تالش مومنان برای استقرار اجتماعی و نهادی غالب از آموزه ها،  یفیت موالیان، گفتمانهای تفسیرکمیت و کی

فرصت ها و شانس های تاریخی، نحوه تعامل رقباو... هر یک می تواند در تعیین سرنوشت آموزه های دین، 

دارند که به برخی از آنها بیانات صریحی در این خصوص عالمه دین در مقام تحقق تاثیر گذار باشد.مرحوم 

 باجمال اشاره می شود:

یعنی راهی که دستگاه آفرینش انسان و جهان برای انسان نشان می دهد. اسالم یعنی آیین و مقرراتی « اسالم»

که با طبیعت ویژه بشری تطبیق می پذیردو برحسب سازش کاملی که با فطرت و طبیعت انسانی دارد 

ته های پنداری و تمنیات عاطفی و احساساتی انسان را تامین و رفع می نماید. نیازمندیهای واقعی، نه خواس

بدیهی است که طبیعت و فطرت انسانی تا انسان انسان است همان است که هست و همان خواهد بودو انسان 

در هر مکان و زمانی و با هر وضعی زندگی کندطبیعت و فطرت انسانی خود را دارد و طبیعت و فطرت راهی 

 (32: 1، ج1622در پیش پای وی گذاشته، خواه آن را بپیماید یا سرباززند.)بررسی های اسالمی، 

تکالیف الهی اموری است که مالزم آدمی است، و مادامی که در این نشاه، یعنی در دنیا زندگی می کند چاره »

حد کمال وجودش  ای جز پذیرفتن آن ندارد، حال چه اینکه خودش فی حد نفسه ناقص باشد و هنوز به

 (894: 18نرسیده باشد و چه اینکه از حیث علم و عمل به حد کمالرسیده باشد. ) المیزان، ج

اسالم معارف و احکام خود را برپایه آفرینش گذاشته و با درنظر گرفتن نیازمندیهای انسان به برآورده ساختن »

همه افراد، نژادها و جوامع و در همه زمان آنها پرداخته است و روشن است که فطرت و ساختار اصلی بشر در 

ها یکسان است؛ چرا که جامعه انسانی از خاور تا باختر،یک خانواده است؛ بدان معنا که همه از نوع  انسانند و 

بزرگ و کوچک، مرد و زن، دانا و نادان، سفید و سیاه و جز آن، همه و همه اعضا و افراد این خانواده هستند و 

ان ساختمان انسانی یکسان هستند که نیازهای اصولی مشابهی دارند. بنابراین، اسالم آیینی است در اصول و ارک

که به رفع نیازمندیهای واقعی و فطری انسان می پردازد و برای همگان و در همه زمان ها زنده است و هم از 

 (17-13 :1622، این رو است که خداوند دین اسالم را دین فطرت نامیده است.)آموزش دین

کارکرد دین پاسخ به حوایج واقعی و حقیقی، تامین نیازهای ثابت و مصالح واقعی انسان است؛ به بیان دیگر، 

وچون این مصالح دارای ثبوت واقعی و غیر قابل زوال و تغییرند، قاعدتا دین و دستورات بنیادین آن نیز همواره 
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ثابت خواهند بود. با توجه به این نقش، جایگزینی که بتواند همه کارکردها را به سبک و شیوه و عمق و غنای 

دین تامین کند، برای آن متصور نیست. نکته پایانی اینکه اگر در فرایند تکامل جامعه انسانی، برخی از 

تماعی دستخوش تغییر شد، این را کارکردهای دین در عرصه نیازهای جسمی و روحی و مادی و معنوی یا اج

کاهش موقعیت، نحیف و الغر شدن تدریج، انقضای تاریخ مصرف و بی کارکرد شدن دین نباید به معنای 

پنداشت. برخی از این کارهای اساسا کارکرد اصیل و انحصاری دین نبوده و نیستند، از طرفی تامین آن از سایر 

ین بخش یا رجحان سایر شیوه ها بر شیوه دینی نیست، و سوم اینکه طرق به معنای بی کارکردی کامل دین در ا

برخی شیوه ها هر چند از ابتدا به نوعی با دین پیوند خورده اما آنچه دین برآن اصرار دارد گوهر و نتیجه 

حاصل از آن طرق بوده است نه صدف آن. برخی از اندیشمندان با استناد به آیاتی)همچون: و یعلمکم ما لم 

نوا تعلمون( رسالت دین را تنها پاسخ دهی به نیازهایی می دانند که بشر هیچگاه نمی تواند با استمداد از تکو

 آن، به تامین آن قادر شود.عقل و خرد خویش حتی در باالترین صورت استکمال 

 

اجتماعی بشر همواره در حال تغییر و تحول  دنیایپاسخ عالمه به این شبهه که دین ثابت و (32س

 است،چیست؟ 

، بخش عقاید و باورهای  دینی و )باورها، احکام و اخالق(عالمه با محوریت سه مولفه اصلی دینمرحوم 

اسالمی را به دلیل بنیاد عقالنی و اتقان منطقی ومعقول آن همواره ثابت و جاودان می داند. مولفه دوم یعنی 

دلیل زیرساخت عقلی )ابتناء برحسن و قبح عقلی( امری جهانشمول و ثابت و در عین حال، اخالق نیز به 

می دانند که البته دین در تقویت و تحکیم پایه ها و ایجاد انگیزه برای التزام عملی به رعایت آن را نقش فرادینی 

ل ارتباط تنگاتنگ با جامعه به دلیفقهی . مولفه سوم دین یعنی احکام جدی و تعیین کننده ای داشته و دارد

و معقولی مقنع توجیه و تحلیل و قاعدتااست آن، بیشتر از دو بعد فوق محمل شبهه فوق وواقعیت های متغیر 

عالمه در این خصوص با تقسیم احکام فقهی اسالم به دو بخش ثابت و متغیر و ارجاع بخش ثابتآن .  می طلبد

و بخش متغیر آن به نیازهای عصری و گذرا سعی یا سامانه وجودی ثابت انسان به نیازها و ضرورتهای فطری 
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به این شبهه با بسط و دقت « سالم و مقتضیات زمانا»کرده به این شبهه پاسخ گوید. شهید مطهری نیز در کتاب 

 می کنیم:در ادامه به شمه ای از فرمایشات مرحوم عالمه در این خصوص اشاره نظر ویژه ای پاسخ گفته اند. 

اسالم که نظر تربیتی خود را معطوف به انسان فطری داشته و با دعوت خود اجتماع بشر را به اجتماع پاک »

فطری که دارای اعتقاد پاک فطری، عمل پاک فطریو مقصد پاک فطری است، رهبری می نماید، همان افکار بی 

خود قرار داده است. و در نتیجه مقررات خود را به  انسان فطری را در اعتقاد و عمل، برنامه الزم االجرای ،شائبه

دو بخش ثابت و متغیر تقسیم نموده و بخش اول را که روی اساس آفرینش انسان و مشخصات ویژه او استوار 

پرتو آن به سوی سعادت انسانی رهبری می کند. بخش دوم که  دراست به نام دین و شریعت اسالمی نامیده و 

است و به حسب مصالح مختلف زمان ها و مکان ها اختالف پیدا می کند، به عنوان آثار مقرراتی قابل تغییر 

منوط به نظر نبی اسالم و جانشینان و منصوبین از طرف اوست که در شعاع مقررات ثابته دینی و  والیت عامه،

 (20: 1، ج1622نمایند.)بررسی های اسالمی، می به حسب مصلحت وقت و مکان، آن را تشخیص داده و اجرا 
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