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    به تقديم

  

   براي  آه  پاآي  روح آن

  در  گشته  گم  هزار جان هزاران

   راهنماي  و ناداني  غفلت  راههاي آوره

  بود  هدايت  بزرگراه  به رسيدن

    به تقديم
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 و  ، غريت ، عظمت  عزت  آه  عزيزي آن

 ،  حمبت مردانگي

 از  ايثار، تقوا، ، صفـا و دوسيت عـشق

  و فدا را با خودگذشتگي

 ديگر در   زيباي  خصلت هزاران

   مكتب  درس العيين طرفة

   آن  قرار داد و ما را ميهمان اش خانه

 منود

 
    جاويدم  هميشه  امام  به تقديم

  
   اخلميين  املوسوي  اهللا روح
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   ميالدش  سال  يكصدمني  مناسبت به

 
  جعفر اردبيلي

 1378   ماه آبان

 

 

 

 

 

   چكيده

  

 و درخور   مناسب اي  چهره  و ارائه ، پااليش حفظ

  باشد آه ميسر مي  آنگاه داري  و دين از دين
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   متعايل  از اهداف  و دوري  خطر احنراف هرگونه

 مؤثر   عوامل  گردد و با شناسائي برآورده دين

 شود   جلوگريي تاثرياتي  از چنني  آجروي در اين

   حميطي  آيا عوامل  آه  سؤال  اين  طرح پس

توانند بر   مي  و رسوم  آداب  بويژه واجتماعي

   دارد آه  مؤثرباشند، جاي  داري  و دين دين

 فرا   تأثريات  اين  ميزان  بررسي ما را به

 .خواند

 در   گفت توان ها مي  منونه  از بررسي پس  

  پذير و قابل  تأثريمشاهده  اين موارد زيادي

   از فهم  پس  ديين  عامل ايد يكو ب.   است اثبات

 و   خواسته  تأثريات  با تفكيك تأثرياتي چنني

   تأثريات  و يا حمدودآردن  رفع  به ناخواسته

   برخي  با ارائه در پايان. سوء بپردازد

   هديف  چنني  بسوي  هنادن در گام  سعي پيشنهادات

،  پژوهش  اين  و گنجايش  در حّد فرصت  آه داشته

 .  است  گرفته  صورت  آاري چنني
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   مطالب فهرست

 
   اّول خبش

 �   دين  و اصطالحي  لغوي  معناي:  نخست فصل

 �   در لغت دين  

 �   در اصطالح دين  

 �   دين  زبان  به  دين تعريف    

 �   آن  و توابع  اقسام  رسم:  دوم فصل

 �  فرهنگ  

 �  رسم  

 �  اجتماعي   رمسهاي  فرايند پيدايش:  سوم فصل

 �   و اثر پذيري تأثري گذاري:   چهارم فصل

 

   دوم خبش

 �   اجتماعي ، هنجارها و هنادهاي  دين:  اول فصل

 � يا تغيري رمسها   در پيدايش  تأثري دين  چگونگي:  دوم فصل

 � بر رمسها  تأثري دين    

 �   اجتماعي هاي  بر ديگر مؤلفه  تأثري دين:  سّوم فصل

 �   آن  اجتماعي  و جتلي  بر دين  تاثري رسم:  چهارم فصل
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 �  تأثري رمسها بر دين    

 �   شريعت  تدرجيي تأثري رمسها بر نزول  

 � ادعا   يك بررسي  

 �   نزول  زمان  رمسهاي  در آينه  وحي زبان  

 �   دين  اجتماعي  بر جتلي تأثري رسم    

 � و چند تذآر   فرضيه  يك طرح  

 �رها  بر باو تأثري رسم    

 �   داران ها و نفوذ در باور دين اسطوره    

 �   داران تأثري رمسها بر رفتار دين    

 �  پوشاك  

 �   با آن  مرتبط ها و سنتهاي خوراآي  

 �   بسنت دخيل  

 �  قرباني  

 �  جادو و طلسم  

 �   قومي هاي شعائر و شيوه  

 � مؤثر بر رفتار  ، عاملي  و احساسات عواطف  

 

   سّوم خبش

 � چند پيشنهاد :  اول صلف

 �   بندي مجع:  آخر فصل

 � ): اشخاص(  اعالم فهرست
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 �:   منابع فهرست

 

  مقدمه
   دين  به تواند نسبت  مني  آه  موجودي  يك  بعنوان انسان

دار در   دين  مجع  يك بعنوان  انساني  باشد و جامعه تفاوت بي
  اش و معنوي   مادي  منافع  خود بر اساس  ديين  تاريخ طول
   مادي  سو دنيا و نيازهاي آورد، از يك  مي  روي چالشهائي به

   دادن  از دست ديگر نگراني  و از سوي  ارزمشند بوده  وي براي
 و   آينده  در مرزهاي آند آه ، او را وادار مي  خوش عاقبيت
 در   سازگاري  يك  بيانديشد و بنوعي  هم  مادي  ازجهان خارج

 اجياد   جهاني و آن  جهاني  اين  حرآتهاي فتار ميان و ر اعمال
   تقابل  يك  به  ارادي  تعامل  موارد، اين  در برخي منايد آه

   تبديل  انسان  مستقيم   از اراده خارج و تأثري پذيري
   وي ذات  به  حب  حمصول  آه  انسان  جوي  منفعت روحيه. شود مي
 و   واقعي  منافع  به سيدن ر  براي  طوالني باشد در تالش مي

 در دو بعد دنيا و   اجياد توافق به  ميل  خود، مهيشه خيايل
  بشري ، جامعه  اساس  و بر مهني بوده)   ديين از ديدگاه ( آخرت
   نياز خود مهيشه  رفع  در جهت  اجتماعي  روابط  حفظ براي

 نياز   برآورد اين براي  آه  بوده  روابط متأثر از اين
 و   آداب  در قالب  و مقرراتي  قوانني  و ناخواسته ستهخوا

   آه  پيداست گريد، اما ناگفته  مي  و شكل پديدآمده رسوم
  تواند براحيت  باور تعهدآورمني دار در برابر يك  دين انسان
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.  و آهنا را بپذيرد  آنار آمده  و رسومي  آداب با هرگونه
   دين  منودن  مجع  براي اعي و اجتم  فردي تالش  آه در اينجا است

   به موارد الزام  در برخي گردد ويل  آغاز مي  و رسوم و آداب
 و  ، خواسته  قومي هاي  آورده  به  وابستگي  و ميزان رعايت

 سو   از يك  داري  و دين  بر دين تأثرياتي  منجر به ناخواسته
  .شود  ديگرمي  از سوي  ديين هاي  از برآورده و تأثرياتي

  گردند قابل  مي  بر حمور انسان  و رسوم  و آداب  دين و چون  
 .  است بيين  پيش  و قابل توجيه

 از يكديگر و   با تفكيك  تأّثرات  اين  درك  و ضرورت امهيت  
   و خطر پيدايش  احنراف يابد آه  منودمي  آهنا آنگاه بيين پيش

 را  ن دي  و استحاله  دگرگوني ، موجب  و اوهام خرافات
بايد با   مي  ديين  عامل  يك  آه  جا است آورد و در اين فراهم
 بداند از   خود راموظف ، دردمندانه  فراوان  و قدرت جرأت

   دين  پريايش  و دائمًا به  آرده ها جلوگريي ورود آالينده
، بقاء   طراوت  تنها منجر به  نه  وحراست  حفظ بپردازد، اين

   واصلي  حقيقي  مرزهاي  قادر است د بلكهشو  مي  آن گي و تازه
 و   و موارد تداخل  را روشن  و رسوم  و آداب  از دين هر يك

 خود و   را براي  بر ديگري  هريك  جماز و حتمي تأثري گذاري
 گذرا و  اي  بگونه  در گذشته  سازد هر چند آه  منايان جامعه

   مجع  ويل  شده اره اش  متقابل  تأثريات  اين  به  تذآرات دربرخي
  هاي  منونه  بعنوان  واثر پذيري  موارد اثرگذاري  و هتيه آوري
   دين  تأثريات  و در قالب  خمتلف هاي ، در زمينه  و زنده عيين
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 بر   داران  و يا تأثري دين  و بالعكس  اجتماعي بررسوم
 آار   يك  بصورت  آن  و ياعكس  اجتماعي  و رسوم  و آداب فرهنگ

   براي  هم اي  بود و سابقه  نشده دار ارائه  و هدف نسجمم
 .  جست توان مني آن

 را   پژوهش  بطور جدي  مستقيم  آمبود منابع  اساس بر مهني  
   آه اي  بگونه ساخت  مي  نزديك توقف  به  در مواردي هتديد و حيت

   وقوه گرديد اما حبول  مي  توأم  با نااميدي  تالشي هرگونه
 خدا   از دين  حراست ، براي  تعهد وجداني  يك  و بر اساس اهلي

   از ديگري  پس بستها يكي  دردآشنابن  فرهيختگان و آمك
 . مهوار گرديد  و راه مفتوح

 در   آنچه  و امهيت  طرف  از يك  موضوع  و پيچيدگي گي تازه  
 بدهد   رخ  است دهد و ممكن مي  و رخ  است  داده  رخ  ارتباط اين

   آه  است  مزييت  پژوهش هاي  ديگر، در آنار مضيقه از طرف
 خواهد   يادگار باقي  بعنوان  پژوهش  اين درانتها براي

 .ماند

   موارد اجتماعي  تبيني بايد براي  سو مي  از يك از آجنا آه  
 از   ديگر، دين  و از سوي شده  شناخيت  جامعه وارد مباحث
 قرار   و حتليل مورد بررسي،   درون  و بويژه منظر برون
 را خبود   عظيم دار حجمي  بشر دين  تاريخ  بررسي گريدمهچنني
   بر اساس  تبيني  از روش داشت دهد ما را بر آن  مي اختصاص
و  آوري  مجع  به  اجتماعي  و تفسري تارخيي  اسناد و حتليل ارائه
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  ال را تا انتها دنب  شيوه  و اين ها پرداخته  داده پردازش
 . منائيم

،   تارخيي  در موضوعات  اسناد خمتلف  به مراجعه  
 تفسري و  ، آالم  دين شناسي ،جامعه شناسي ، مردم شناسي جامعه

  اين  آهنا در برد آاري  و بررسي  با حتليل ، مهراه شناسي دين
 و   با توضيح  اول  در خبش  منودمي  و سعي نوشتار قرار داشته

 خود را در  ، مواضع  موضوعه  اصول گذاري ه وپاي  عنوان توصيف
  ، هر چند آه  آنيم مشّخص  تأثريات  و توضيح  تبيني  براي  دوم خبش

،  منود ويل  مي  آايف  پژوهش  اين ، براي  تأثريات  عيين اثبات
   خبش  بندي  مجع  و يك  پيشنهادات  برخي  و ارائه  حبث تكميل براي
 .  افزودمي  را نيز بدان سوم

 گذار   سپاس  نعماتش  بر مهه در اينجا از خداوند متعال  
 .را پذيرا باشد  و تالش  سعي  اين  و اميدوارم بوده
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   و سازماندهي  مفاهيم بررسي
  عنوان
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   خنست فصل

 

    دين  و اصطالحي  لغوي معناي

  
    در لغت دين

  
   آنيم  بررسي  لغت  را از دريچه  دين  واژه  خبواهيم چنانچه

   از قدمت  آه  آورمي بايد روي شناسي  لغت هاي  جمموعه بناچار به

  از سوي.  و اشتهار فزونرت برخوردار باشند بيشرت و قدرت

   آن  از نظر ماده  در معنا بلكه  نه  دين  واژه ديگرچون

   سپس رداختهپ  عربي  لغوي  معاجم  ابتدا به ، پس  بوده عربي

 . منود  خواهيم  و توجه  ديگر زباهنا نيز تعرض به

   دينا اي داينه «  و مكافات  جمازات  معناي  به  دينـ1

   عبادت معناي  به ، دين  و شأن  عادت  معناي  به ، دين» جازاه

   شده  آورده  طاعت  معناي  و به  اسالم  مبعناي  خدا و دين براي
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،  ، جزا و مكافات  و شأن  عادت  مبعناي ين ديگر د در جاي ـ2

  معنا شده  آردن  و آوچك ، بندگي ، طاعت پاداش

،  ، اسالم ، حساب  جزا و پاداش  در معاني  دين  از لغتـ3

  شده  استفاده  و راه ، روش ، طاعت  و شأن عادت

   لغت  از فرهنگ  است  مناسب  فارسي هاي نامه  لغت  در ميانـ4

 از   را پس  دين  واژه ، در آجنا دهخدامعناي  آنيمدهخدا ياد

 املوارد،  ، اقرب  االرب منتهي:  مانند  مآخذ عربي  به ارجاع

،  ، صبغه ، ملت ، آيش  معاني  به  القرآن  وترمجان  العروس تاج

: گويد مي  سپس  يافته دست)  آفر در مقابل ( ، شريعت طريقت

  به)   زرتشتيان  مقدس بآتا( و گاهتا   سانسكريت در لغت«

 نيز   و وجدان  معنوي ، تشخيص معنوي  و خصائص  آيش معناي

 ».رود بكار مي

   َاآدي  از زبان اي  با واسطه  دين  آلمه  معتقد است ايشان  

 بكار   و داوري  وحق  قانون  معناي  به  زبان  و در اين گرفته

 :دهد  مي و ادامه. شود  مي برده

 ذآر   اساسي  معناي  سه  دين  براي  اللغة  فقه عاملان«  

 :اند آرده

 و   استعاره  بيشرت شكل  آمده  آرامي  از زبان  آنچه: الف

 .رود  بكار مي  حساب  معناي  و به  را داشته آنايه
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   شده  استعمال  عادت  معناي  به  خالص  در عربي: ب

   عادت  عربي  ريشه  از مهان  ديانت  مبعناي  فارسي  در ريشه: ج

 ». اخذ شده

   مانده  ارث  عقايد به  را جمموعه  دين در انتها ايشان  

 بر   و التزام  با مبدأوجودي  انسان  روابط  در باب مقبول

 آند  مي  عقايد معريف  آن  و رفتار بر مقتضاي سلوك

،  ، آئني ، آيش ، مذهب  وجدان  معاني  به  ديگر، دين  در جايـ5

   براي  پيامرب و ائمه بوسيله  آه  آموزشهايي موعه و جم قانون

 و در   است  آمده  شده  از شر ارائه  خري و دوري  به راهنمائي

،   خدا، يا خدايان  به  و حرمت  خوف حالت« نو  انديشه فرهنگ

 و  رفتار فردي  بنيادي  بر الگوهاي  آه  با باورهايي مهراه

   در نظر گرفته  دين اي معن براي. گذارد  تأثري مي گروهي

 . شده

 معنا   صورت  سه  به دين) 1998  سال (Oxford   لغت  در فرهنگـ6

 :شود مي

، اعتقاد   ويژه  به  وجود خدا يا خدايان  اعتقاد به: الف

   يك داراي  انسان  آهنا و اينكه  توسط  جهان  آفرينش به

  امه اد ، وجودش  بدن  از مرگ  و پس  است  معنوي ماهيت

 . خواهد يافت



 
21

   بر اعتقاد ديين  آه  و عبادت  از عقيده  حامي  نظام: ب

 )  پيدا آرده  دوري  شكل تعريف ( استوار است

 . فرد  بر زندگي  آننده  نفوذ آنرتل  يك: ج

 :  معنا شده  دين اينگونه) 1998  سال (WEBSTER   در فرهنگـ7

   الوهيت  به  نسبت اش  از سپاسگذاري  انسان  بيان: الف

   ارتباط  با امر مقدس  آه  از عقايد و اعمال نظامي:  ب

خبشند  مي  وحدت  اجتماع  خود را در يك دارند و هواداران

 ....  و مسيحيت مانند يهوديت

   نظامي  چنني  به  نسبت  هواداري: ج

 يا   دين  لفظ  براي  ديگر تعبرياتي  فرهنگ هاي  در آتابـ8

RELIGIONالتني از لفظ   آه   RELIGEREاجراي  در معناي  شده مشتق   

 بكار   برتر و تفكر عميق  نريوهاي ، حرمت  وظيفه وجداني

 . رفته

 و   سريع ، با نگاهي  دين  واژه  معناي  امجايل  از بررسي پس  

   عربي  ناظر بر معناي فارسي  در لغت  دين  گفت توان گذرا مي

   است  عربي  موجود در فرهنگ شي ارز  نگاه و متخذ از مهان

،  ِ طاعت ، روش ، عادت حماسبه «  معناي  از شش وتقريبًا از يكي

   التني  در معناي  آه باشد، در حايل مني خارج»   و آيش ، ملت پريوي

و   ارزشي  معناي  به  توجه  بدون  دين  لغوي معناي)  انگليسي(
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  ، اهبام و در نتيجه بنا   دين  فلسفي  تعريف بيشرت بر اساس

  هر چند در آخرين.  شده  آشيده  هم  در لغت  اهبام  به تعريف

 تقريبًا جدا و   فلسفي  از تعريف  دين  واژه  معناي بررسي

 و   آامًال روشن ليكن. گريد  را خبود مي واژه  يك  تعريف شكل

،   هرفرهنگ  در معناي  بكاررفته هاي  واژه  آه  است واضح

 .   است  فرهنگ  موجود در مهان  از ارزشهاي اي وابسته

   تعريف  دخالت  آنكه  است  ما مهم  براي در اينجا آنچه  

 در   و آنچه  باشيم داشته  را توجه  اصطالحي  در تعريف اي واژه

   معناي  شده  در نظر گرفته  دين  واژه  نوشتار براي اين

 .باشد  مي  و راه روش  و بندگي طاعت

 

    در اصطالح دين

  
   نگاه  در مهان ، تعدد معاني اي  واژه  از گذر از تعريف پس

   مهان  البته آند آه مي  را جلب اي ، نظر هر خواننده خنست

چرا . تر  عميق  بشكل  آهنم  داشته  نيز جريان  در اصطالح اختالف

   مبراتب ، آاري  گسرتدگي  بواسطه  دين اصطالحي  تعريف آه

  البته. آند  جلوه  غري ممكن  اوقات شايد گاهيدشوارتر و 

 دچار   اصطالحي  تعريف نيز در حني...  و  هنر، فرهنگ گان واژه

   و پرداخت  برداشت  و نوع  گسرته چرا آه.شوند  مي  اشكايل چنني
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،  بيين ،جهان ، مكان  مانند زمان  خمتلف  عوامل بداهنا بسبب

...  و  حيات  طبيعي  و حميط  و اجتماعي  فردي  مقبول ارزشهاي

 .شود دچار تغيري مي

   در نگرش  دين ، مهانا واژه  اصطالحات  دشوارترين از مجله  

،   ضروري  چندان نياز نه  يك  بر اساس  آه  است فرا ارزشي

،   توقف  تعريف  و بر يك  روشن بايد مقصود ما از دين مي

 .  منائيم  استقبال  و يا ازيكي بسنده

 بر   يا داللت  تعريف ، بايد يك دانيم  مي  آه انگونهمه(  

   متييز آن  حد و ياتوانائي  آن  باشد آه ء داشته  شي ذاتيات

   آن  به  صورت  در اين  باشد آه از ديگر اشياء را داشته

   دين  براي  حدي  تعريف  يك  ارائه شود هرچند آه  مي  گفته رسم

 .) پذير نيست امكان

  توان  مي  از دين  تعريف  يك  به يابي  دست  برايدر اينجا  

 :  رو آورد؛ از مجله  راههائي به

   افراد عنوان  متامي آوري  مجعـ1  

   و آايف  الزم  شرائط  بيانـ2  

   و گوهر دين  هدف  بيانـ3  
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  :  افراد معَّرف آوري جمع

 ، بايد  افراد معَّرف  متامي  از گردآوري ، پس  روش در اين  

   آن  آهنا وجود دارد آه مهه  در ميان  چيز مشرتآي  چه بنگرمي

   تعريف  مشرتك  اوصاف  تا مهه چيز در غري معَّرفها وجود نداشته

 . شود ء حمسوب شي آن

   از تعريف  پيش  آه  است  آن  روش  در اين  اساسي مشكل  

،  عَّرف م  تشخيص  براي  پيدا آرد،چرا آه  دست  معَّرف  به توان مني

  ؛ آه ، خود نيازمند تعريف  مالك  و درك  هستيم نيازمند مالك

 اگر   ديگر، حيت از سوي. شود  مي  دور تشكيل  يك  صورت دراين

، در   منائيم را گردآوري  معَّرف  افراد، يك  با تسامح خبواهيم

 .منايد  مي  تقريبًا حمال آوري  مجع ، امكان  مورد خاص اين

 

 :  و آافي  الزم ائط شر از طريق

 ناچار   دين  و آايف  الزم  شرائط  درك  براي  روش در اين  

   تا بتوانيم  آنيم مراجعه  شده  ارائه  تعريفهاي بايد به مي

 : تعريفها  آن  از مجله  آورمي  آنرا فراهم شرائط

   سرمدي  خدائي  اعتقاد به دين «:گويد جيمز مارتينو مي

   بر جهان  اهلي ي  واراده  حكمت  آه  اين به اعتقاد  ، يعين است
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   اخالقي  مناسبات  با بشر داراي  آه راند خدائي  مي حكم

 ». است

   متام  آه  است  مطلب  اين  تصديق دين«: گويد  اسينسر مي هربرت

»   ما است فراتر از شناخت  هستند آه  قادري اشياء جتليات

 )  قدرت  به عنصر اذعان(

   نوعي  آه فهمم  مي  گونه  را اين  دين من «:فريزر،  ، جي ج

 برترند و  از انسان  آه  است  از قدرهتايي  و دجلوئي استمالت

 را   انساني  و حيات  طبيعت  جريان  آه  است اعتقاد بر آن

 ) عنصر ضعف(» .آنند مي  و آنرتل هدايت

   واقعيت  دادن  نشان  براي  است  تالشي دين «: ، براديل ، اچ اف

  عنصر آشف(» .  انسان وجودي هاي  جنبه  متام  خري از طريق آامل

 )  انسان از واقع

   آمك  به  آه  است  اخالقياتي دين«: گويد ماتيو آرنولد مي

   گشته و فروزان  شده ، برانگيخته  يافته  تعايل احساسات

 )عنصر اخِال(» . است

 و   خالص يا قالب   است  حالت  آن دين «:  تايل ، بي سي

  عنصر ملكه(» . ناميم مي  آنرا پرهيزآاري  آه آميز روح حرمت

 ) دروني
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 از بروز   است  فرد عبارت  يك دين «:ادوارد آارير

   آامل  معنا ومفاد بصريت  مجع  و حاصل  از جهان  وي هنايي تلقي

 )   هسيت عنصرهنايت(»  امور  به  نسبت وي

   بر اميان  آه  است ، شورو احساسي دين «:  تاگارت ، مك ،ني ام

  عنصراحساس(»  دارد تكيه  در آل  ماو جهان  ميان  سازواري به

 ).  بر اميان متكي

   سلسله  از يك  است  عبارت دين «): ره (  طباطبائي عالمه

»  دارد  ديگر رابدنبال  عملي  معارف  آه  علمي معارف

  بطور آلي«: گويد گر مي دي و در جاي)   عمل  براي عنصرعلم(

 » .  است ، اعتقادات دين

   از زبان  اگر اغرِا نباشد، صدها تعريف البته  

   گردآوري  حيت آه  شده  بيان  و غري مسلمان  مسلمان انديشمندان

   گردآوري  آه  است  و نشانگر آن  بوده آهنا آار دشواري

 دشوارتر از  بس   آاري  و آايف  الزم شرائط ، با روش  دين تعريف

  سخن  از دين  آنچنان  برخي چرا آه.  خواهد بود  پيشني روش

   موجود را فرامي  نريوهاي  از متام  وسيع اي  هپنه اند آه گفته

   فيزيكي  بر نريوهاي  آن  ترديددر مشول  حيت گريد؛ تا بداجنا آه

 از   حيت  آه  حمدود منوده  آنرا آنچنان  و گاهي نيز شده

 عناصر   به آند دين  افراد نيز جتاوز مني  و درون قلب هدائر

   مجع  غريقابل آه(  مجع  در حالت  و نه  تنهايي  به  نه ذآر شده

  ، باشد، چرا آه  هست  آنچه  گوي تواند پاسخ هرگز مني)  است
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  خواهد و بدان  مي آند آه  مي  بيان  راآنگونه  دين هر آسي

 ادعامنود   شايد بتوان هند، پس  مي  ارزش  و بدان  داشته ميل

.  خنواهد اجناميد  از دين  و مانع  جامع  تعريفي  به  روش اين

فِر دارد چرا ...  و ،آتش  با آب  دين  تعريف  آه  آنيم توجه

   چه اي  عاطفه  هيچ  و آتش  آب  تعريف  به  انساهنا نسبت آه

توانند بر   مي ل دلي دهند و هبمني  مني  نشان منفي  و چه مثبت

   دين  درتعريف  منايند در حاليكه  و اجتماع  توافق  آن تعريف

  ، و عناصري  خمالفيم  و با يكسري  موافق  اديان ما با يكسري

 و  گنجانيم  مي ، در تعريف پندارمي مي  موافق  در اديان آه

  مشكلي  اين  آه آنيم  آسر مي  از تعريف انگارمي  مي  خمالف آنچه

 .آند  مي  فراهم  در تعريف  توافق  را در خصوص  عظيم سب

 ذاتًا در او موجود   آه  دين  در تعريف  عظيم  مانع يعين  

   دين  به  نسبت آنندگان  از تعريف  هر يك  رويكرد ارزشي است

   دين  در تعريف  عناصر الزم  آسر و تعديل  موجب  آه است

 . شود مي

 

    هدف  بيان از طريق

  
 و   هدف  از شناسائي  پس  آه  است  بر آن  سعي  روش ر ايند  

   يك ، به  طويل يا چند هدف  يك  آهنا به  مهسوگراي  نقطه فهم
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   آساني  ميان در اين.   يابيم  دست  آامل  چندان  نه تعريف

 :  مهچون

   ما را بسوي  آه  است  گرايشي  ميل دين «:گويد  مي فويرباخ

 ».دهد  سِو مي خوشبخيت

   آه  هائي  عقايد و توصيه  جمموعه دين «:گويد  ماير مي ميشل

دهند   مي  جهت  و باخودمان بر رفتار ما با خدا، با مردم

 ».باشد مي

   رفتار خويش  به  انسان  دادن  جهت دين «:گويد  مي  روي آلربت

   تسلط  به  آه  جمهول  و روح انسان  روح  بني اي  رابطه  ادراك طبق

مند   اعتقاد دارد و عالقه او بر خود و ساير اجزاء جهان

 ».  و پيوند با اوست اتصال به

 و   راه  مبعناي  دين:فرمايد  مي  در امليزان  طباطبايي عالمه

 را   اصًال صانع  آسانيكه  و آافر،حيت مومن (  است  زندگي رسم

 ديگر  و در جاي)  نيستند  دين منكرند، بدون

   انسان  آه اي  و طريقه  زندگي جز روش  چيزي دين«:فرمايد مي

 .» سعادمتند شود  را بپيمايد تا در زندگيش بايد آن

 ما   دين  در هنايت  و آنچه  هدف  بيان  از راه  دين در تعريف

   ما قرار گرفته فراروي  خواهد رساند نيز مشكالتي را بدان

   سعادت ، برخي گي زند  و رسم  را راه  دين ، هدف  برخي چرا آه

   از آالم هم) خدا( و پسوند با او  و اتصال دين را، هدف
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  خبواهيم  از هر سو آه البته. شود  مي  ديگر برداشت گروهي

   و صعوبيت  با اشكال  مواجه  منائيم  فراهم  دين  براي تعريفي

   برخي  تعريف  ويتگنشتاين  بنابرنظريه  شد چرا آه خواهيم

، او معتقد   است  تقريبًا غري ممكن وضوعاتها و م واژه

 قرار   خانوادگي  مهبستگي  نظريه  تعريفها، حتت برخي است

   به  گوناگون تعريفهاي  را با اين  خماطب توان  مني  آه گرفته
با   الف   تعريف  منود، بطور مثال  واحد رهنمون مقصودي

د   با تعريفآمرت و   ج   زياد و با تعريف اشرتاآات ب  تعريف
   وضع  است  ندارد،مهچنني  اشرتاآي  هيچ�ه  آمرت و با تعريف

   در اينجا برخيو و  هو د  و  ج   با تعريفهاي ب  تعريف

 .رسند  مي  هم  اشرتاك و فقدان  تقابل  به تعريفها، حيت

 تعريفها   آن  از مجله  دين  معتقدند تعريف  ملكيان آقاي  

   دين  تعريف  براي  ونه  جوئي  چاره  براي  ايشان  و هم است

   بدان  حبث  در انتهاي اند آه  منوده  را مطرح پيشنهادي

 .  پرداخت خواهيم

  رسد تعريف  بنظر مي  تعريف  از راههاي  سوم اما در قسم  

پذير نباشد و  امكان  آن  هدف  به ، با نگاه  از برون دين

   ديين  متون ايد به، ب  و قلمرو دين  حتديد هدف بايد براي

   نيازي  نه  و قلمرو دين  هدف  تعيني اساسًابراي.  آرد رجوع

  منابعي  چنني  و نه  هست  ديين  برون  منابع  به  و اويل جدي
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 از   و يا هبرت از دين  دين  جاي  به  را دارند آه  آن صالحيت

 .بگويند ، سخن  دين قلمرو و هدف

   و رسيدن  بندي  مجع  شد براي بيان   آه  مطاليب  به با توجه  

 و   قرارداده  آخر رامورد بررسي  دو نظريه  فقط  نتيجه به

 .  گزينيم  را بر مي راهكاري

   معتقدند ما به  ملكيان آقاي شد   بيان  آه مهانگونه  

   يك  بايد بد نبال پس  يافت  خنواهيم  دست  از برون  دين تعريف

   ترتيب بدين.   مشرتآند باشيم  در آن ن اديا  مهه  آه گي ويژه

   اشاره اي ، بگونه  و سعادت  و رهائي جنات  به  اديان  مهه آه

 و   مادي وضع(دهند،  موجود رضا مني  وضع اند و به منوده

  ، رستگاري  و جنات  رهائي  به  دعوت  اين  از درون آه)  معنوي

 و   يافت  جنات توان  مي  با دينداري آورد، چراآه سر بر مي

 پيدا   درهسيت  هبرتي  وضعيت يعين.  رسيد  سعادت رستگار شد و به

   خنواهيم  دست  تعريفي ، ما به  عنصر مشرتك  اين با طرح. منود

   مفتوح  سخن  ادامه  را براي  راه توانيم مي  فقط  بلكه يافت

 .  دارمي نگاه

   قلمرو آن و  دين  تعريف  نوشتار به  اين  آه در حايل  

خواهد   مي  نه باشد و چون  نيازمندمي  موضوعي  اصل  يك بعنوان

   دين  فلسفه  مباحث  به  سخن  آوتاه تواند در اين  مي و نه

، از   دين  به  و ارزشي  ديين  درون بارويكردي بپردازد، پس

   واحديعين  از زبان  دين  دقيقرت به  و حيت  ديين  متون راه
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   به  مشخص اي تا بتواند در حمدوده.  خواهد منود ه، نگا اسالم

 .برسد  و آاربردي  شفاف پاسخي

   خواهيم  و رواياتي  آيات  به  از درون  دين در تعريف  

   دارند آه  اسالم دين  حدود و اهداف  در بيان  سعي  آه پرداخت

 .  پرداخت  خواهيم  خود بدان  در جاي البته

   آه  دين  اصطالحي  در تعريف  اينكه ه ب  با توجه در ادامه  

   خمتلف از ديدگاههاي  دين  به  ناخواسته  داشت  دين  به نگاهي

   شناخيت  و جامعه  روانشناخيت  تعاريف  برخي  و حيت روآورده

 اجياد   صورت  در اين  آه  قرار گرفت  ومورد بررسي نيز طرح

 -  ازمنظر جامعه  دين  تعريف  بعنوان  ممتاز و جداگانه فصلي

   آه  جهت  از آن رسد وليكن  بنظر مي  بيهوده  آاري شناسان

   جامعه  رويكردهاي  نياز به نوشتار، گاهي  اين  مباحث برخي

   تناسب بواسطه( دانيم  مي  بر خود فرض  خواهد داشت شناسانه

   از سوي  شده  ارائه  نظرات  برخي  گذرا به اي بگونه)  موضوع

 .  باشيم  داشته اشاره  شناسان جامعه

   است  شناسان  جامعه  بيانات  امجايل در اينجا قصد ما، طرح  

  در منت.  منائيم  واگذار مي ختصصي  مباحث  آنرا به و تفصيل

 : خوانيم  مي چنني»   شناسي  جامعه زمينة « اقتباسي

   پيچيده  از اعتقاداتي  است اي  شبكه  فردي  در معين دين«  

 از   است اي ، شبكه اجتماعي  و در معين  فِو طبيعت  نريوهاي هب
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   فراهم  اعتقادات  آن  بر اساس  آه  اجتماعي هاي سازمان

 ».اند آمده

تواند   مني  دين  براي  صريح  تعريف  يك  از آنكه  پسگيدنز  

 بر   دين  و هسيت  چيسيت  را ازطريق آند مشكل  مي بيابد سعي

 :  آه  بيان ين منايد، بد طرف

   اخالقي  و دستورالعملهاي  با يكتا پرسيت  مساوي دين«  

   چگونگي  به در پاسخ  الزامي  هيچ  آه ناظر بر رفتار مؤمنان

   و از سوي بيند نيست  و دنيا بر خود مني  جهان پديد آمدن

   از منادها با شعائر و تشريفات اي  جمموعه متضمن ديگر دين

 ».  است ت اعتقادا هبمراه

   ديگر آه شناسان  جامعه  برخي آند تعريف  مي  سعي  وي سپس  

   حتقيقات  به  آن  ودرباره  گفته  سخن در مورد دين

   آار به  در هنايت  منايد آه اند را، بيان پرداخته

 :گويد  شود، او مي  و بداهنا ملتزم رسيده  از دين هايي مشخصه

   از مجله  منوده  را طرح ين د  مميزات  برخي  فقط مارآس«  

و »   است  انسان  از خودبيگانگي  دهنده  نشان دين«:  آنكه
   وحدت  و نظام  سيستم دين«:   معتقد بود آه دورآهامي

باشد   مي  امور مقدس  به  مربوط  از عقايد واعمال اي يافته

 ».دهد  يكديگر پيوند مي  را به  پريوانش آه
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 امور  ، احساس ؛ دين عتقد است م آانت ديگر  از سوي  

 بر   آه جهت  از آن است) بايدها و نبايدها ( الزامي

 .  است  مبتين  اهلي دستورات

   و قدم  روبرو بوده  صوري  جا، ما با تعريفهاي تا بدين  

   استقرائي  شكل  به توان مي ، ويل  استقراء ننهادمي در عرصه

   بررسي  آه آنگونه.  مي بپرداز  دين  و تعريف  بررسي نيز به

باشند،   مي  چيزي  چه  متضمن  تارخيي  اديان يابيم  درمي شده

   اديان شناسان جامعه  بنابر اعتقاد برخي  بررسي  در اين يعين

 :عبارتند از

  ئي  جلوه  آه  و سازمان  اعتقاد، عمل  درباره نظامهائي  

   از يك پس. دهند مي  شكل  را در رفتار پريوانشان اخالقي

  توان ، مي  و يا استقرائي  صوري  تعاريف  در اين  امجايل بررسي

   از عناصر مشرتآي  ويل  نبوده  و مانع  جامع  يك هيچ فهميد آه

  ـ رفتارهاي2 ماوراء ـ اعتقاد به1:  گويند از مجله  مي سخن

  ، آه  الزام  يك ـ بر اساس4   با شعائر مقدس ـ مهراه3  منادين

 نوشتار از   در اين  آه  است  اآثرآساني  مورد توافقتقريبًا

 مهانا عناصر   نياز داشتيم  بدان  آنچه ، البته آهنا ياد شده

 و   آورده  بدست  بود آه شناسان  جامعه  از ديدگاه دين اصلي

 روشها و   برخي پيدايش ، خود موجب  اصلي  عنصرهاي مهان

   بعدي  مباحث د در ضمن باي شوند، آه  مي  اجتماعي حرآتهاي

 .  بپردازمي  آن جدي  طرح به
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   شد مهان  خواهيم  ملتزم  جا ما بدان  در اين  آه اما آنچه  

   و با تعيني بطور مشخص  آه  دين  بزبان  از دين  است تعريفي

تواند راهگشا و   قلمرو خود مي  اصطالح  و به   وظائف حمدوده

 . نوشتار قرار گريد ين ا  جاي  ما در جاي موضوعي اصل

 

    دين  زبان  به  دين تعريف

  
   به  و دستيابي  توفيق  و عدم  از برون  از نگاه پس  

   بعنوان تعريف  يك ، از آجنا آه  حبث  از اين  شايسته تعريفي

   معناي  به  ما خواهد بود، با عنايت گشاي ، راه  موضوعي اصل

   و روايات  قرآن  يعين  ديين  مسلم متون  به  روي  دين لغوي

  البته.  شومي  را از آهنا جويا مي  دين  و معناي آورده

   نياز ما در اين  تأمني  قادر به عنصر يا عناصر مشرتك طرح

   متون  ما در حمدوده تعريف  آنكه  خنواهد بود، نتيجه حبث

 . خواهد شد  مرزبندي ارزشي

   از سوي  بشر آه  و حيات  تاريخ  در طول  دين  وحدت حبث  

   براي  آغازين تواندنقطه  مي  شده  مطرح  و روايات قرآن

   در خصوص  آه  آياتي از مجله.  باشد  از دين  مناسب تعريفي

 : از توان  مي  رانده  شريعتها سخن  وآثرت  دين وحدت
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 نوحًا   به  ما وصي  الدين  من  لكم شرع «: الف  
   ابراهيم ينا به و ما وص  اوحينا اليك والذي
 و ال تتفرقوا   اقيموا الدين ان'   و عيسي وموسي

 »  اليه  ماتدعوهم  املشرآني  آرب علي فيه

   امتداد زندگي  را در طول  دين  صراحت  به  آيه در اين  

 و تغيري   و مكان زمان آند و حتول  مي  چيز معريف ، يك بشري

 نيازها،  اساس بر   آه  انسان  و اجتماعي  فردي حاالت

   حوادث  دستخوش  ديگر آه  و عوامل ،عواطف نگرشها، احساسات

جديدتر  اي  نو، در برهه  زندگي  را آماده ، وي ناپايدار شده

 .منايد مي

،   آن  تا انتهاي  بشري  زندگي  از ابتداي  دين  خط پس  

   اهلي  وحي  بتوسط  ازعوامل  ناشي  باشد و تغيريات بايد يكي مي

، در   او را جتديد بنا منوده  اجتماعي تواند ساختار فردي يم

 .  است  مانده  باقي  خنورده  و دست  آهنا يكسان  مهه اصل  آه حايل

   پيشني  شريعت  جديد را جايگزين  خداوند شريعت در حقيقت  

 سو   خود از يك بشر با دستورات  منودن منايد تا با مهخوان مي

 ديگر،   از سوي  و مكان  با زمان  فرامني و مهداستاني

 بياجنامد در   اعتقاديش  اصول  تثبيت متغري او به نيازهاي
 :فرمايد مي   طباطبائي عالمه   خصوص اين
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،   انبياء بوجود آورده  خداوند توسط  آه  شرايعي متامي«  

  و هم» . هناد آهنا فرقي  ميان توان  مني  واحد آه  است ديين

   پسني  شريعت  به  پيشني  شريعيت گاهي«: دهند مي   ادامه ايشان

   و قوم  بوده  َاَمدات  داراي  شده  نسخ  حكم شود چرا آه مي نسخ

   اعتقادي  الزام ،پس» گرفته  را در بر مي  خاص اي و طائفه

   الزام  ديگر، بدون  شرايع  احكام  شريعتها به  مهه براي

  ، براي  احكام  به  و عملي اعتقادي  و الزام  حكم  بدان عملي

 در   اختالف  و عدم  دين  اقامه  معناي  مهان  ويژه  شرايع آن

 ».  است  شريعت  و آثرت  دين  ووحدت اصل

 در  رمز اختالف«: فرمايند  مي  آيه  مهني  ديگر ذيل در جاي  

   به  منسوب  خمتلف ها وگروههاي  فرقه  پيدايش  موجب  آه دين

   از فرو فرستادن  ناشي  اختالف انخداوند شد، مه

   و تفاضل  زندگي  در مراتب  تفاوت  بواسطه  آه است شريعتهائي

 و   در طبع اختالف  خود حمصول  آه  در آمد و معاش در مسائل

   بود آه اي  هبانه  مهان باشد، و اين  مي  است استعداد مردم

   سخن اين   تكميل براي» گرديد  مي  نونازل  و شريعت وحي

 :  شريف فرمايند آيه  مي اضافه

 و   مبشرين  النبني  اهللا  فبعث  واحدة  امة  الناس آان«
 »... منذرين
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   دهنده  را نويد آور و بيم  خداوند پيامبران  واحد بودند، پس  امتي مردم:  ترجمه

  .... برانگيخت

  ، واحد فطري  در دين  داخل  مردم  دارد آه صرحيًا داللت  

ننمودند، و خداوند   بر آن  اختالف  آه  زمان  تا آن بوده

   ايشان  انبياء را فرستاد تا ميان  اختالف  اين  رفع براي

 . منايند  برحق  حكم  آتاب  وسيله به

   الذين  و ما اختلف  االسالم  عنداهللا  الدين  ان: ب  
   العلم  بعد ما جائهم  االمن اوتوا الكتاب

 » بغيًابينهم

   آنان به)  آسماني (  آتاب  آه  و آساني  است  اسالم  نزد خدا همان  دين در حقيقت:  ترجمه

  .آمد)  حاصل (  آنان  براي  علم  از آنكه  نپردازند مگر پس  اختالف  با يكديگر به شده داده

 »  منه  يقبل  دينًا فلن  غري االسالم  يبتغ و من «: ج  

  . نشود جويد هرگز از او پذيرفته) ديگر ( يني د  جز اسالم هر آس:  ترجمه

 واحد،   دين  آه  جست  هبره  اينگونه توان  فِو مي از دو آيه  

،  پذيرد و اآثر مفسرين  آنرامي  و خدا فقط  است  اسالم مهان

  اند از مجله  خود گرفته  لغوي  معناي  را به در اينجا اسالم

 : ايشان
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،  ، طربسي  طوسي ، شيخ ي، شهيد مطهر  طباطبائي عالمه  
 را   و اسالم  را اسالم  دين  آه تفسري منونه و حممدجواد مغنيه

   رامهان  توحيد ابراهيمي  از ايشان  و برخي  دانسته تسليم

 تعبري   است  سابق  معناي  مهان  افاده  واحد خدا آه دين

 .اند منوده

   دين  مهان  آه  اسالم  لغوي ، بر معناي  مفسرين  اين متامي  

 خود   نوبه  به  آه داشته ، توافق  است  شده واحد و پذيرفته

   البته  ما باشد، آه  طرح تواند بيانگر و تأئيد آننده مي

   فرمان  آخرين  به  تسليم خدا، يعين  در برابر فرمان تسليم

  آه  و مهانگونه  نبوده  در تغيري فرماهنا عبث  اهلي  غرض چرا آه

   و برآورد نيازها و مهسان  اختالف  رفع مايد برايفر خود مي

 .باشد  او مي  با فهم  خودو مهرتازي  اطراف  بشر با جهان منودن

   معناي  را به  اسالم  هم  از مفسرين  برخي  ميان در اين  
   لكن ميبدي و   رازي ابوالفتوح  از مجله  تعبري آرده اصطالحي

 نيامدتا   بدست  مستند از ايشان و  دقيق  و سخن  آايف استدالل

،   دهيم  ترجيح  خنست  دسته  آثرت  را به  ايشان  قلت بتوانيم

 : گذارد از مجله مي  صّحه  نيز بر ادعاميان  ديگري آيات

 »  يبغون  اهللا افغري دين«: د

  جويند؟  خدا را مي آيا جز دين:  ترجمه
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 اال   متوتن فال  الدين  لكم  اصطفي  اهللا  ان يا بين «:�ه
 »  مسلمون و انتم

 نبايد جز  ، البته  را برگزيد، پس  دين  شما اين ، خداوند براي  من  پسران اي:  ترجمه

  .بميريد مسلمان

 مبا   و منهاجا ليبلوآم  جعلنا شرعة لكل« :و
 » آتاآم

 خدا و اگر.  ايم  قرار داده  روشني  و راه شريعت) امتها( از شما   هر يك براي:  ترجمه

  . تا شما را بيازمايد  خواست داد ولي  قرار مي  امت شما را يك خواست مي

   اختصار، از ذآر باقي  بعلت  آه  دست  از اين و آياتي  

 . آنيم  مي آهنا خودداري

 و آخر خدا   اول  را دين  اسالم  آه ، از آياتي تفسري آاشف

 :  منوده  بيان  ترتيب  بدين داند فهرسيت مي

   ـ مائده101   ـ يوسف133   ـ بقره114 و 72   يونس رهسو«  

 »85   عمران  ـ آل111

   متامي  بلكه  نيست9  اآرم  رسول  شريعت  مقصود از اسالم آه  

 آهنا   مهه اند و جوهره آورده  انبياء اهلي  آه  است ادياني

 .باشد  و معاد مي  توحيد، نبوت  اصل  سه  به دعوت
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منايند از   را تأئيد مي  سخن  نيز مهني يات ديگر روا از سوي  

 : مجله

انا معاشر االنبياء ديننا : 9  اهللا  رسول قال« : الف
 »واحد

   واحد بيان  انبياء را بر دين  صرحيًا بعثت  آه  روايت اين  

  ، پس  آرده  واحدخطاب  دين آورآن  و خود را پيام منوده

   عوامل  برخي  بر اساس ه آ  واحد دانست  را دين  اسالم توان مي

 ديگر با   و شريعتهاي  شده  خمتلف و بريوني و عناصر دروني

  اعرتاف  و بدان  تسليم  بعدي  شريعت  جديد به وجود شرائط

 .اند منوده

 و   پيام  آخرين  بايد به  چون  امجايل  از بيان در اينجا پس  

   و فرمان  حكم  بعنوان  و بايد ازآن  رو آورده  و شريعت سخن

 دو   بعنوان  روايات  آن  تبع  و به  قرآن ، پس  آنيم خدا پريوي

   چراغ  و قلمرو آن  دين ، تعريف  راه در ترسيم مأخذ اصلي

 . آورد  فروخواهيم  در برابر آن  سر تسليم  آه  است روشنگري

 حمور   را در سه  اديان  مهه  و اصل  جوهره  طباطبائي عالمه  

 اخري   دو اصل  البته  آه منوده  و معاد خالصه تتوحيد، نبو

   خداوند خواهد بود، يعين  لطف  از باب  و وظيفه نتيجه

  باشد و با نگرشي  مي  دين  و هدف  جوهره توحيد ويكتاپرسيت

مقصود خود را   آردمي  در صدر ارائه  آه  تعريفي  به دوباره
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   اين  درون آه،   توحيد دانسته  به  هدايت  مهان از هدايت

خدا و اخبار از مبدأ و معاد نيز   سوي  به توحيد بازگشت

 در خور و   عملي  هدايت  اين  به  رسيدن  و براي  است هنفته

 انبياء  هاي  از آورده  و پريوي  با پذيرش  آه  است انسان شأن

)   و اجتماعي فردي( ، تربييت  از اعتقادي ها اعم  زمينه در مهه

 .  يافت  دست هدايت  به توان ي م و عملي

شوند و   مني  و ماهييت  تغيري ذاتي  دستخوش  باورها آه پس  

   دگرگون  و مكان زمان  آهنااز حيث  به  ما نسبت  فهم فقط

 و   حال  مقتضاي  به  از دستورات  برخي  معنا آه شود بدين مي

   براي  ابزاري  چون  چرا آه  است  صادر شده موقت نيازهاي

   ايل است  طريقي شود و فقط  مي  برتر بكار برده امري

   شكل  اساس  بر مهني  شرايع  شده  گفته  آه  مهانگونه پس الواقع

 .اند  و پديد آمده گرفته

 ».  هو التسليم االسالم:... 9  اهللا  رسول قال« : ب

   لغوي  معناي ، به  بعدي  و روايت  روايت  در اين  اسالم آه  

 در   پيامرب اآرم  بعدي ، درروايت  شده  واحد معريف  دين نو مها

 از   خبشي اند آه  منوده اي ، حماجه'  يهود و نصاري  دعوت زمان

 :رسد نظر مشا مي  به آن

   دين9 ؟ قال  العاملني  رب  دين  آم فاخربني:  قال« : ج
  و ما دين:  و قال  له  واحد ال شريك  تعايل واحد واهللا
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   من  النبيون  دان و به:  قال.  االسالم: 9  قال؟ اهللا
  آانت: 9 ؟قال فالشرايع:  ، قال نعم: 9 ؟ قال قبلك

 »   االولني  سنة  قد مضت خمتلفه

  . خدا با خبرنما مرا از تعداد دين:   گفت  يهودي عالم:  ترجمه

   دين:   گفتاو.  ندارد  و شريك  است  و خدا يكي  است  خدا يكي دين:  فرمود9پيامبر

  ؟ خدا چيست

  . معتقد بودند  از تو بدان  پيش  پيامبران  آه  ديني همان:  او گفت.  اسالم:  فرمود9پيامبر

  . شريعتها چيستند پس:  او گفت.  بله:  فرمود9پبامبر

  . شد  سپري شريعتها مختلفند و زمانشان:  فرمود9پيامبر

   اسالم توان  مي  و روايات  آيات  عميق  چندان  نه با بررسي  

   بر اساس  آه  واحددانست  انبياء و دين  دعوت را مهان

   بشريت  به  شريعيت  نام ، به  شد در هر زمان  بيان  آه عواملي

   آخرين  آهنا است  مهه  پيام  آه  تسليم ، وبر اساس  شده عرضه

 معنا  ، برمهني  دانسته  خدا را بر ما الزامي  و فرمان شريعت

  ، قرآن  قلمرو دين  و تعيني  ما در تعريف  اصلي  و منبعمأخذ

 . منود خواهيم  تكيه  و بدان  بوده و روايات
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 حمور   را در سه  اديان  مهه  و اصل  جوهره  طباطبائي عالمه  

   دو اصل  آه  و معاد دانسته  توحيد،نبوت  يعين  عرض غري هم

  ،يعين  توحيد است صل ا  به  و بازگشت  لطف  و حمصول اخري نتيجه

  توان  مي ، بنابراين  بوده  دين  جوهره توحيد و يكتاپرسيت

 : گفت

   حاوي ، آه  انسان  هدايت  خدا براي  پيامربان هاي  آورده مهه«
 و   ارشادي  و دستورات  از باورها،عواطف  اعم  معارف متامي

 .» گويند  اهلي را دين)   و اجتماعي فردي (  عملي هداييت

   آه  توحيد، است  به  راهيابي  مهان مقصود ما از هدايت  

 در   هدايت  آه  است  و معاد نيزهنفته  توحيد نبوت  اين درون

   و احكام گردد، باورها، عواطف  مي  ارائه  و راه  شكل سه

 ديگر   و دو تاي  قليب  اميان  بگونه  يكي آه)  الزامي دستورات(

 .آند دار بروز مي  دين ن رفتار از انسا در قالب

 و   حال  مقتضاي  به  خداوند متعال  هداييت  از فرامني برخي  

   امري  براي  ابزاري چون  چرا آه  صادر شده  موقت نيازهاي

   فقه  اصول  در علم  آه شوند و مهانگونه  مي برتر بكار برده

   به  شرائع  ترتيب و بدين.  است»   الواقع  ايل طريق«  شده بيان

 .اند ظهور رسيده

 در   عظيم  بس  تغيرياتي  موجب  و دستورات  فرامني اين  

...  و  بشر وتغيري روند فرهنگي  و اجتماعي  فردي رفتارهاي
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   موجب  و گاهي  جوامع  روند صعود برخي  گاهي اند، آه شده

 و يا بروز آردار   تقابلي  ارزش ديگر بصورت  برخي نزول

  معنا آه  بدان اند، نه  شده  را موجب  خمتلف م اقوا عناد گونه

   را فراهم  اجتماعات  ارزشي  و نزول  سقوط  موجب  اهلي فرامني

 ديگر،   و شرائط  اجتماع آن  مقابله  نوع اند بلكه منوده

 در   آه  آشانده  پنداري  از ارزشهاي  سقوط  را به اي جامعه

 . پرداخت   آهنا خواهيم  بررسي  به آتي فصلهاي

 و القاء   هدف  به  با عنايت  اسالم  دين  آنكه آخر سخن  

،   رستگاري  به رسيدن براي)  هدايت( خود  باورها و ارزشهاي

   آه  بشر پيشنهاد منوده  را به روشها، آئينها، رمسهائي

   آه  از شعائر بوده  هتي با شعائر و برخي  از آهنا توأم برخي

   سنن  و تكامل ر پيدايش د  بسيار عميق تأثريي

 .اند داشته اجتماعي

 مبقدار   آهنم  متذآر شومي  نزديك  بايد در آينده آنچه  

   رابطه باشد آه مي  دين دهي  فرمان  شيوه  مسئله نياز، طرح

 . دارد  دين  با هدف مستقيمي
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   دوم فصل

 

    آن  و توابع ، اقسام رسم

  

 تا در   است  تعاريفي  به  يابي  قصد ما دست  آه پيداست  

   مقصد ياري  به رسيدن  از آهنا براي  بتوان  مباحث ادامه

  در مباحث...  و  رسم  مفهوم  و از آجنا آه جبوئيم

   علم  مهني بايد از زاويه  مي بنا بر اين  شده  طرح شناسي جامعه

   بسيار عميق  نه  البته  يابيم  مورد نظر دست  تعاريف به

   شود و نه  خارج  از دست  آالم  و رشته  سخن  اصل  آه وختصصي

 .   برگرفت چيزي  از آن  نتوان  آه آنقدر سطحي

   آن  و توابع  و اقسام  رسم هاي  واژه  ديگر، متامي از سوي  

 اجزاء   بعنوان  خّاص معين  به  و هم  عّام  معين  به  در فرهنگ هم

   به  نگاهي يد نيممنا  مي  الزم باشند پس  مي  مطرح فرهنگ

 از   منودي  بعنوان  ديگر واژگان  به ، سپس  منوده فرهنگ تعريف

 .   آنيم  توجه فرهنگ
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  فرهنگ

 

 را بسيار  ، فرهنگتايلور مانند   شناسان  جامعه برخي  

   ندانسته آنراحمصور در امور مادي  و گسرته  آرده  تعريف وسيع

 : گويد اثر او مي

،  ، معتقدات  معارف  شامل  آه  است اي پيچيده   جمموعه فرهنگ«  

   متام ، و باالخره ، سنن ، اخِال،قوانني ، فنون هنرها، صنايع

   عضو جامعه  فرد بعنوان  آه  است ، رفتار و ضوابطي عادات

 را  ، تعهداتي  جامعه گريد و در برابر آن  فرا مي ازجامعه

   فرهنگ  شناسان  ديگر ازجامعه و برخي» .شود  دار مي عهده

اند از   را تنگرت در نظر گرفته  آن تر و دايره را خصوصي

 :گويد  مي  آمريكائي  شناس  جامعهسامنر آهنا مجله

 و سنتها و   و رسوم  آداب  از جمموعه  است  عبارت فرهنگ«  

 »  اجتماعي هنادهاي

 :گويد  مي  روسي  شناس  جامعه دو رو برتي  

   است  و علمي  نظري هاي ر و دانسته افكا ، جمموعه فرهنگ«  

 .» است ، انسان  تنها موجود واجد آن آه

 :   معتقد است گوستاو آلم  
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، هنر،  ها، علم ، ختصص ، اطالعات  و رسوم  آداب  شامل فرهنگ«  

  شود آه  مي  مطرح  هنگامي  وبه است  و مذهب  خانوادگي زندگي

. »شود مي  منتقل انان جو  به  گذشتگان هاي  و دانسته جتربيات

   گروههاي  از فرهنگ  و انگليسي  آمريكائي  شناسان جامعه

   و رسم  يا راه  باورها، آداب  آل جمموعه ، بعنوان اجتماعي

 .آنند  ياد مي  خاص  گروههاي زندگي

   متدن  را مرادف  فرهنگ اند حيت  آرده  نيز تالش  برخي البته  

 شد   بيان  تا آنون رتاز آنچه بسيار وسيع  در معنائي يعين

معنا منايند مانند انگلو ساآسوهنا و در برابر آملانيها 

   و آهنا را رو در روي  ندانسته  را يكي  ومتدن  فرهنگ مفهوم

 .دهند  قرار مي هم

   و متعدد آه  گوناگون  بازار تعريفهاي  آشفته در اين  

  دود معريفآنرا حم  چيز و برخي  مهه  را شامل  فرهنگ برخي
   جعفري حممد تقي استاد   مرحوم  آه آنند بطوري مي
تواند   مي  آه  و چهار تعريف يكصد و شصت تاآنون: فرمايند مي

  اصلي  و علت  شده  بيان  شود از فرهنگ  بر هزار هم بالغ

   تلفيق  و يا حيت  يا عنصر فرهنگي  خبش  ذآر يك  مهان اختالفات

ها و يا   بيين  جهان ديگر بر اساس عناصر با عناصر بعضي

   صاحبنظران  آشنائي  و عدم  گويندگان هاي  انگاري ارزش

 و   خود را در مرز طبيعت  پرچم  آه  انسان  اصلي باهويت

 .باشد  مي  زده  طبيعت ماوراي
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 : افزايند  مي  فرهنگ  در تعريف  ايشان هم  

 و  يسته با ي  يا شيوه  از آيفيت  است  عبارت فرهنگ«  

   و معنوي  مادي حيات  از فعاليتهاي  دسته  آن  براي شايسته

  ي  تصعيد شده  و احساسات  سليم  طرز تلقي انساهنا مستند به

   فرهنگ  ديگر برخي از سوي. »  تكاملي  معقول  درحيات آنان

   اشاره  انساني مشرتك  فرهنگ ، به  و گروهي  جامعه  يك را خاص

 در   چه  عام  معناي  به  فرهنگ  گفت توان  مي پس. اند داشته

   در تعريف  آنگلوساآسوهنا و چه  در نگاه  و چهتايلور تعريف

   غريمادي و شكل  هناده  در ماوراء ماده ، گام استاد جعفري

   مهه  در ميان  ماوراء ماده  معنا آه  بدان  نه دارد، البته

، مدنظر   ثابت  ارزش ك ي  و بادر نظر گرفنت  يكسان صاحبنظران

 . باشد  شده واقع

   بگوييم  اگر خبواهيم  آوتاه  بررسي  از اين  پس  اآنون هم  

   مرياث  مهان  فرهنگ گفت توان  مي بسادگي» ؟  چيست فرهنگ«

   در تعريفهاي  آه  از آنرامهانگونه و خبشي.   است اجتماعي

   آه و سنت   اجتماعي ، عادات  و رسوم شد آداب باال بيان

  آنندتشكيل  مي  تزريق  جامعه  را به  رفتار اجتماعي الگوي

 . دهد مي

   در عناصرياد شده ، دگرگوني ، اخرتاع  حتول  هرگونه پس  

 .خواهد بود  و بالعكس  فرهنگ متأثر از حتول
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  رسم

 

   در صحنه دانند آه  مي  فردي  عادات  را معموًال مهان رسم  

 بروز و ظهور   ورسوم  آداب  نام  به ن آال  بشكل اجتماع

 ... آند مي

 و بر   بكار رفته شناسي  بيشرت در مردم  اصطالح  و اين  

آند و از   مي داللت  رفتار و معتقدات  جا افتاده سياقهاي

   زندگي  در مورد امور معمويل  ديگر اطِال رمسها، هم سوي

   متييز يك  سبب  آه  است اي ويژگيها مميزه  براي  و هم روزانه

   رايك رسم  برخي و در هنايت. شود  ديگر مي  از فرهنگ فرهنگ

 از   برخي  بر اثر تكرار منظم  آه  معيين آارآرد اجتماعي

 در  اند؛ آه  منوده  تعريف  شده فراهم  اجتماعي  متقابل آنشهاي

:  شده  و مهاجنا گفته  انتخاب  تعريف  اين  و تاريخ  جامعه آتاب

   رمسهاي  آلي  عنوان  را حتت  بزرگ  گروههاي  هنجارهاي همه«

 ».آرد  مندرج توان  مي اجتماعي

   دانسته  از فرهنگ  را خبشي  رسم  گذشت  آه  مهانگونهتايلور  

   انسان  آه  است ها و عاداتي قابليت  مهان رسم«: گويد و مي

 ».آموزد  را مي  آن  از جامعه مهچو عضوي
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   منظمي  عمل  اگر عادت  گفت توان  مي باره دو با نگاهي  

   رسم  باشد پس  وآموختين  آنرا تكرار منوده  شخصي باشد آه

   آن  اجنام  به  اجتماع  آه  است  و تكراري  منظم  عمل مهان

   معريف  هم  اجتماعي  عادات  با نام  رسم منايد البته مي مبادرت

 .شد

   اشاره  رسم  تقسيمات و  ديگر انواع  به اگر خبواهيم  

   اجتماعي  از رمسهاي برخي  اجتماعي آداب:   گفت توان  مي منائيم

  گريد و رمسي  مي  صورت  آمد ديگران  خوش  براي  فقط  آه است

   را ميثِا اجتماعي  برقرار شده  از جامعه  خبشي با توافق آه

ر و  در موارد ناد  آه خمصوص  را رمسهاي  اجتماعي و تشريفات

   از قدرت  برخورداري  در صورت  آه شود دانسته  اجرا مي معني

 تغيري   اجتماعي  شعائر و مناسك ، به  فراوان  با امهيت وتوان

   آهين  گوناگون  نيز رمسهاي قومي هاي  شيوه پس. دهند  مي نام

  داشته  راه  جامعه  اآثريت  روزانه  در زندگي خواهد بود آه

   از حرمت  آهنگي  اقتضاي ، به  دار عمومي  ريشه  رمسهاي و مهني

   اجتماعي  سنت  برخوردارند آه قداست  و نوعي اجتماعي

 .گريد  مي ناميده

   هنجارها و ناهنجارهاي  به  رسم  از توابع توان مي  

   بدان بطور مفصل  بعدي  در فصول آه.  منود  اشاره اجتماعي

   سخن  اختصار از آن  جا به و در اين.   پرداخت خواهيم

 : گوئيم مي
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 : معتقدند برخي  

 رفتار   تثبيت  ضمن باشند آه  مي  رفتاري هنجارها نظمهاي«  

شوند، هنجارها،   اجياد مي متقابل  افراد و با آنش  بني شخصي

   از ديگران  آنچه  تعريف  براي  مردم  هستند آه قواعدي

   مذآور پس فتاري ر برند، نظمهاي  آار مي انتظاردارند، به

   اعضاي  رابراي  و نامناسب ، رفتار مناسب  شدن از هنادي

   آوتاهرت بيان  در مجله اي و عده» منايند  مي  تعريف گروه

 :دارند مي

   است ، معيار يا ميزاني  هنجار رفتار، قاعده بنابراين«  

شود،   مي  سنجيده  ازجامعه  اشخاصي  رفتار اجتماعي  با آن آه

 هبنجار و اگر   آند رفتاريست  تطبيق  با آن  آه رفتاريهر 

   رفتاريست گوئيم  باشد مي  داشته احنراف  آن  به نسبت

 »ناهبنجار

   تعريف  معنا به  نيز هنجار در سه  تكميلي  نگرش در يك  

،   جا داده  تعاريف  ديگر را دراين  معاني  و مهه  شده آشيده

 :بر دارد   هنجار داللت اصطالح

   چيزي  بوسيله  آه  در مورد مقايسه  مشرتك  معياري: الف

   متغريي  يا ميانگني مشروط  ارزش شود و داراي  مي ساخته

   آن  بر اساس  موجود در مجعيت  اقالم  آه است

 .شوند مي مقايسه
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  ، يعين  يا مشروط  متوسط ها، ادراك ، عقيده  رفتار، نگرش: ب

 . شود  مي يافت  اجتماعي ه آهنا در گرو ترين نوعي

رود   انتظار مي  آه  اجتماعي  گروه  اعضاي  بني  معيار مشرتك: ج

 از   با آن  مهنوا آنندو مهنوائي اعضاء خود را با آن

 .گردد  تنفيذ مي  و منفي  مثبت هاي  جمازات طريق

  توان  شد مي  هنجار بيان  در خصوص  آه  مطاليب  به با توجه  

   هستند آه  ومعيار رفتاري ها، قواعد رفتاري، هنجار گفت

دهند   مي  تطبيق  را با آن  رفتارشان ، ناخود آگاهانه اشخاص

   اخالقي  رسوم  رابرخي  رفتار اجتماعي هنجارهاي و مهمرتين

 .اند مستقر دانسته

 و آشكار، بر رفتار افراد   پنهان هنجارها در دو صورت  

 دو  ديگر از اين  يا بزبانمنايند و  مي  نظارت دراجتماع

 .شود  مي  تنظيم  اجتماع  رفتاري  الگوهاي طريق

   متامي  يافته  سازمان  ساختار آامل ، فرهنگ و باالخره  

   گرفت  نتيجه  چنني توان مي.  است  ملت  يك  رفتاري الگوهاي

   از باورها و ارزشها مهان  برخواسته  اجتماعي هنجارهاي

   بر رمسهاي  با تكيه ، آه  است امعهافراد ج رفتارهاي

  ثابت  الگوهاي  بعنوان ، تا بداجنا آه  ظهور يافته اجتماعي

   آه  است  عنصري  مهان شوند و اين  مي  مطرح  اجتماع رفتاري
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   و يا دگرگون  آورده  رافراهم اي  جامعه تواند فرهنگ مي

 .سازد
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   سوم فصل

 

   عي اجتما  رسمهاي فرآيند پيدايش

  

   تشكيل  اجزاي  و برخي فرهنگ)  عام(  با تعريف  پيشني در فصل

و ... مانند ميثاقها و  آن  و اقسام  رسم  يعين  آن دهنده

 و با وجود  آشنا شدمي)  هنجارهااجتماعي(  آن توابع

 مشهود و   آنچه  بر اساس و رسم  فرهنگ  فراوان تعريفهاي

 در رمسها   حتول گونه هر   گفت شايد بتوان.  بود منايان

 .شود  مي  آن  حتول  يا موجب  شده  حمسوب  در فرهنگ مهاناحتول

   فرهنگي  و دگرگوني  حتول  چگونگي  ابتدا به  فرض با اين  

   حود مبادرت  فرض هاي پايه  حتكيم  به  سپس  داشته نگاهي
 : گويد  مي  آوئن بروس.  ورزمي مي

 سنتها، ارزشها و  رها آردن عمومًا از   مردم هر چند آه«  

   آهنا آراهت  جاي به  تازه  ارزشهاي  و پذيرش  آهن رسوم

،   زماني  دوره  طي  آه  نيست  فرهنگي دارند، اما هيچ
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   اين  راپذيرا نباشد، روشها و درجه  دگرگوني هيچگونه

 عناصر  هر گاه.   است  متفاوت  آه  البته دگرگوني

 پديدار شوند و بر   فرهنگ ، در يك اي  تازه فرهنگي هاي جمموعه

   تغيري يابد،دگرگوني  فرهنگ  حمتوا و ساختار آن اثر آن

   دگرگوني  در برابر اين آيد، مقاومت  پديد مي فرهنگي

   دگرگوني  اين آند آه بروز مي  صورت  آشكارترين  به زماني

 در ».شود  جامعه  و رسوم  سنيت  شديد از ارزشهاي  احنراف موجب

   احنراف  ميان  ناگستين  دارد ارتباطي سعي   آوئن بروس جا  اين

   آهنا با تغيري و دگرگوني و تبديل از ارزشها و رسوم

   منوط  ديگري  را به  هر يك  برقرار منايد و هسيت فرهنگي

   جز عناصر تشكيل  را چيزي  ديگر فرهنگ  سخن منايدو به

   فرهنگي  حتول  درعناصر يك حتويل ننمايد تا هر   معريف اش دهنده

   تغيري رسوم  الزمه  فرهنگي  دگرگوني  اين  آه  شده حمسوب

 .باشد  مي  سنيت وارزشهاي

 :  شده  گفته از ديگر سوي  

   اجزاي  وسيله  بدان  آه  است  فرايندي  فرهنگي دگرگوني«  

. پذيرند  مي ،تغيري و تعديل  زمان ، با گذشت  فرهنگ  يك خمتلف

 »  است  دگرگوني  در حال  مهواره و هر فرهنگي

   يك  تغيري با تأثري بر عناصر درون  اين  گفت توان  مي آه  

 آورد تغيري -  تعبريديگر ره  و يا به  آمده  بدست فرهنگ

 . باشد  مي  جامعه  يك  اجتماعي گروههاي
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 :  معتقد است  آنيگ ساموئل

 دارد  اي  ذخريه  جنبه  فرهنگ  از حلاظ  انسان  اجتماعي مرياث«  

   اين  و سرعت  در فرهنگ شده  و عناصر ذخريه  عوامل و ميزان

   مهمرتين  آه  است  مشاري  بي  عوامل  به  بسته  سازي ذخريه

و » .  است  با خارجيان  متاس  موجود و چگونگي  دانش ،ميزان آن

 : دهد  مي ادامه

 ديگر   از فرهنگهاي اس اقتب  فرهنگ  از عناصر يك بسياري«  

 ».  است  وخارجي  از عناصر بومي اي و يا آميزه

 و در   را پيشرفت  در امور مادي  او تغيري فرهنگ و هم  

،   هاهباوس  سخن نامد و بااستناد به  مي  حتول امور غريمادي

 .منايد  مي  را طرح  نظريه اين

،   بريوني  و چه  دروني  عامل  بواسطه  چه  فرهنگي  حتول پس  

   مقصود هبرت است  شدن  روشن براي.  و ترديدناپذير است قطعي

 :  اينكه  و آن  منائيم  ديگر طرح  را از سوي سخن

   زندگي  به  خبشيدن  انتظام  ارزشها براي  جاگريي در هنگام  

 هنجارها و رمسها  صورت  ارزشها به افراد و گروهها، اين

 .آنند بروز مي

   جامعه  را پاسخ  رسم  پيدايش  از عوامل  يكي  سخن در اين  

   خود دانسته اجتماعي  و نظم  حيات  ادامه  نياز خود يعين به
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 را   از نياز رمسهائي  برخواسته  ارزشهاي  اين  در هنايت آه

 .آفريند مي

 : آند آه  مي  نقلسامنر از   آنيگ ساموئل  

 و  و سنن   و رسوم  از آداب  را عبارت  فرهنگسامنر«  

 .»داند مي)   اجتماعي هنادهاي ( تأسيسات

؛   شدمي  تعريف  ما نيز متذّآر اين  قبل  در فصل  آه مهانگونه  

   اجتماعي  و رسوم آداب«:گويد  مي  چنني  وي  از قول در ادامه

   خود در يك  خود به  آه  است  معمويل  و رسوم  از آداب عبارت

  گردد، اين  اجرا مي  زندگي ل با مسائ  مواجهه براي جامعه

 از   آه  معمويل  وروشهاي  از مقررات  است  عبارت  و رسوم آداب

   و بر حسب  يافته  بعد انتقال  نسلهاي  به  پيشني نسلهاي

  شود، و آداب  مي  اضافه  آن  به اي تازه ، آداب ضروريات

،   است  خود با اجتماع  تطبيق  تنها وسيله اجتماعي

انديشد و در   مي  خاص  تدبريهاي  مسائلش  حل  براي نسانا يعين

   يك  شامل طور آامل  تقريبًا به  وي  اجتماعي ، زندگي نتيجه

 :افزايد او مي» .  است  و رسوم  آداب رشته

 طور ناخود   خود خبود و به  رسوم  دارد اين  عقيدهسامنر«  

 ندارد و  ي طبيع  قواي به  هم آيد و شباهيت  بوجود مي آگاه

 در  ، فردي  نيست  قبلي  نقشه  و نتيجه  حمصول بطور آلي

   رسم  اين  هنگاميكه آند لكن  مي  را ابداع رفتاري اي جامعه
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   را آه زماني  و نه  آن  واضع توان  مي يابد نه  مي  عمومي جنبه

 .» آرد  را تعيني  شده وضع

  جتماعات را در مورد ا  حقيقت  اين  آنيگ ساموئلاما   

 اظهار  جديد و متمدن  جوامع پذيرد و در خصوص  مي اوليه

 .آند ترديد مي

 نياز فرد و   عامل  گفت توان  باال مي  مطالب  به با توجه  

   متعاقبًا شكل داردآه  وامي  ابراز رفتارهائي  را به جامعه

 نياز  آند آه  مني  هم گريد، فرقي  خود مي  را به  و رسم عادت

   از درون  و يا جوشيده  و ارزشي  باشد يا نيازغريمادي مادي

   يك پيدايش  زمينه ، هبر جهت  آن  از برون  و يا حتويل جامعه

   باشد آه  داشته  متعددي تواند عوامل  مي  آه  نيازيست رسم

  با نگاهي.   برخوردمتدهنا با يكديگر است  عوامل  از آن يكي

   نياز و بروز رفتار تا پيدايش  درك  از سوي  يعين از پائني

   و رسوم  آداب ، مهانا دگرگوني  فرهنگ  و دگرگوني و رسم عادت

. باشد نياز جديد مي  و تغيري رفتار، در اثر درك و عادات

 از برخورد فرهنگها،  تواند ناشي  مي  فرهنگي  دگرگوني پس

 بر   فرهنگي  فرهنگها و يا سلطه  فرهنگها،هتاجم تبادل

   و نيازهاي  سو و يا شرائط  ديگر از يك گيفرهن

   اطالعات  و سطح  و مكان  زمان  به  منوط  آه جامعه دروني

 يا   حقيقي نيازي  پيدايش  موجب  مهگي باشد آه...  و اجتماعي

 . شوند  در جامعه واهي
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 :گويد  مي  ارتباط  در مهنيگيدنز  

   غرب ان نشين  جزيره ، بعضي  پيش  قرن در حدود نيم«  

 هواپيما   چوبي بزرگ  مدهلاي  ساخنت  به  شروع  آرام اقيانوس

 اگر   آهنا شده  ساخنت  بسيار صرف آردند، ساعتها با شكيبائي

   نزديك  را از فاصله  در آجنا هرگز هواپيمائي آسي  هيچ چه

   نشده  پرواز در نظرگرفته  مدهلا براي  اين  بود ويل نديده

 »... بودند بلكه

   اجنام  معني  اگر مناسك آردند آه  ادعا مي  مذهيب رهربان«  
   بود آه خواهدرسيد، آارگو اجناسيآارگو   شود از آمسان

   توسط  خودشان  استفاده  بودند، غربيها براي  آرده مشاهده

 سفيدها  آورند، آنگاه  جزاير مي  اين ، به اشياء پرنده آن

باز خواهند   بومي مانناپديد خواهند شد و اجداد و مرد

 آارگو را   آئني  و فرايند پيدايش  جا علت در اين»  گشت

 : منايد آه  مي  تبيني  گونه بدين

 و   نشينان  جزيره  سنيت  عقايد و رسوم آهنا از برخورد بني«  

 بود   گرديده  معمول نفوذ غرب  بواسطه  آه  زندگي هاي شيوه

   و قدرت  ثروت ردند اينآ  فكر مي  و ايشان گرفت  مي نشأت

   آه  است  مرموزي  اشياء پرنده  از مهان  ناشي سفيدپوستان

مند   هبره از آن آورند و مهامجان  آهنا ثروهتا را مي براي

 »شوند مي
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   رسم  پيدايش آند فرضيه  مي  طرحگيدنز   آه  مثال با اين  

  ازورود و يا برخورد با  برخواسته  نياز آه  يك بر اساس

 بيشرت نزديكرت   هر چه  و قاعده  قانون  به  ديگر است فرهنگي

 نياز   برآورد يك  براي  عبادي  آئني  يك پيدايش يعين. شود مي

   يك آه)  گران سلطه  و دفع  رفع  براي  و ثروت  قدرت  به رسيدن(

 جديد   بر اثر ورود فرهنگ  است  و آرزوئي  آرماني خواست

 و   گذاشته  جاي  را از خود به  رمسي جهشود و درنتي آغاز مي

 .دهد  مي  موجود تغيري جهت يا در رسم

 :  معتقد است يل  آالنگ آلفردمك  

   و روابط  حقايق  آردن ، مهانا يكسان  تغيري فرهنگ منبع«  

 بوجود   جديد از عدم تغيريات  اين  است  ممكن  آه جديد است

 يا   از قوم  گرفنت ام با و  است  ممكن  آه آيند، مهانگونه

  و در هنايت» باشند پيدا شود  مي  باآهنا در متاس  آه گروهي

 :گويد مي

   سهم  آه  است  يا تصادف  اخرتاع  نتيجه  فرهنگي تغيريات«  

 .  است  افزون  بر اخرتاع تصادف

   برخي  فرهنگي  و دگرگوني  حتول  ديگر براي و در توجيهي  

 :معتقدند

  ، استقرار و ثبات  فرهنگ  از خصائص ر يكي ديگ از طرف«  

   ثابت  نسل  يك  براي فرهنگ  آه  حال  در عني يعين.   است منطقي
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 تنها  پذيرد، پس  مي  ديگر حتول  نسل  به  از انتقال  پس است

   زندگي  و تغيري ناپذيرند و گرنه  ثابت مرده فرهنگهاي

 و  باشد و طبعًاآداب   و يكسان تواند ثابت  مني  انساني جوامع

   فرهنگ  و هنر و بطور آلي  و آرزوها، ادبيات ، آمال رسوم

   حمسوب  آن  راز بقاي  درحقيقت  آه  است  تطوراتي  تابع آنان

 »شود مي

 :گويد  مي  آنيگ ساموئل   سخن در تأئيد اين  

   زندگي  با شرائط  بر تطبيق  مبتين  و سنن  و رسوم  آداب چون«

 » باشند؟  خبش  زيان  است  ممكن آيا است

   است  ممكن  آه  گفت توان  مي  سئوال  اين  به و در پاسخ  

  گردند، زيرا ممكن ضرر مي  گردند و غالبًا نيز موجب زيانبخش

 خود را از   فائده  را با اينكه  آداب  اين اي  جامعه است

ر  آند و د  حفظ  نباشد مهچنان  مقتضيات  ومطابق  داده دست

 .»  ناجورخواهد داشت  وصله  حكم  زمان  به  نسبت  صورت اين

 و   و فرايند پيدايش  فرهنگي  دگرگوني هاي  علت در ترسيم  

 :  گفت توان  رمسها مي حتول

 ديگر   با فرهنگ  شدن  از مواجه  ناشي  فرهنگ  يا دگرگونيـ1

 . است
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  هنگ فر  از فرايند انتقال  ناشي  فرهنگ  و يا دگرگونيـ2

 .  است  جامعه  در مهان  بعدي  نسل  به از نسلي

 و   فرهنگي  ذخريه  از امتام  ناشي  فرهنگ  و يا دگرگونيـ3

 .  است  و مكان  با زمان  مطابقت عدم

   فرهنگ  يك  طبيعي  و حمصول  نتيجه  فرهنگ  و يا دگرگونيـ4

 . پويا است

)   يا واهي يقيحق (  از نيازي  ناشي  فرهنگ  و يا دگرگونيـ5

   جامعه در فرهنگ  يا تصادف  اخرتاع  يك  منجر به  آه است

 .شود مي

 و در   فرهنگي  دگرگوني  علتهاي  متامي  گفت توان  مني البته  

   مجع امي  را توانسته اجتماعي  و رسوم  تغيري آداب  عوامل نتيجه

 اما.  گو شومي  را پاسخ  عظيمي  پرسش  چنني  و اين منوده

   به  رسيدن  براي  رساله  در اين  آنچه ادعا آرد، به توان مي

   مستقيم  مهاناوابستگي  آه  يافتيم  دست مقصود نيازمند بودمي

 .باشد  مي  رسم  خود يعين  زير جمموعه  به فرهنگ

   و نظر به  فرهنگ  دگرگوني  با علل  از آشنايي  پس هبر جهت  

 يا   پيدايش  چگونگي  به  دادن پاسخ  براي  حتليل  آن  عظيم گسرته

 خواهدشد،   و واضح  روشن  آن  و توابع  اجتماعي تغيري رمسهاي

   بواسطه  ديرين  جديد و يا تغيري رمسهاي  اجياد رمسهاي چرا آه
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 و   و مكان  زمان نو و اقتضائات  جديد و نيازهاي ارزشهاي

   پيدايش اين.  پذير است  امكان  و تصادف  اخرتاع يا بر اساس

   و يا نياز جامعه ، توجه  مقدار توانائي  به  منوط ياحتول

   جديد آه گزاري  باورها و ارزش  جديد بر اساس  رسم به

 با  اينك. باشد  مي  است  جامعه  فقر در آن  از يك برخواسته

 و   باورها، عواطف  خبش  در سه  آن هپنه  و پذيرش  دين تعريف

   بادين  تالقي  را در نقطه  فرهنگ توان  مي  الزامي دستورات

   واژه  يك  به  دو واژه  اين  با تلفيق  گهگاه  و حيت دانست

 از   يكي  گفت توان و مي  يافت  دست  ديين  فرهنگ  يعين ترآييب

  ، چرا آه  است  ديين هاي  و آورده ، دين  فرهنگ  دگرگوني عوامل

 بر   فرهنگ آورد و اين مي   ارمغان  به  با خودفرهنگي دين

تواند  مي  و برآورد نياز اجتماعي  حموله  وظيفه اساس

   اجياد منايد، مهچنني  جامعه  در ساختار فرهنگي  عظيم تغيرياتي

   ديرين  باورهاي جديد و يا ترميم  با القاء باورهائي دين

 منايد و   ديگر ترميم  ما را بنوعي تواند انتظارات مي

   و دستوراتي  آرده  جديد منعطف  خواستهاي رابسوي ما  عواطف

  پس.  رااقتضا دارند  جديدي  و رسوم  خود آداب صادر آند آه

   عامل  يا شايد مهمرتين  مهم  از عوامل  بناچار يكي دين

 .  است  اجتماعي  رمسهاي  وتغيري دهنده  فرهنگي دگرگوني

 و  گذاري و مقدار تأثري  چگونگي  به  بعدي در فصلهاي  

   منود آه  خواهيم  راارائه  بر رمسها مطاليب  دين تأثريپذيري

 .شود  مي  نوشتار حمسوب  ما در اين  و حمور حبث  سخن اصل
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   چهارم فصل

 

 

    و اثرپذيري تأثيرگذاري

  

  بايد به  مي  اجتماعي  و رمسهاي  دين  واژگان  از بررسي پس

   روشن  منود تا بياني توجه  هم  و اثرپذيري  تأثريگذاري واژه

 ذآر   رساله  در عنوان  آه  تأثري متقابل از مقصود و مفهوم

 . آيد شد بدست

   رسوخ  فارسي  ادبيات  به  عربي  از زبان  اثر آه واژه  

 قرار   معنا مورداستفاده  مهان  و تقريبًا نيز به منوده

 چيز   يك اقي، ب  پا، عالمت ، جاي ، پي  نشان  معاني گريد به مي

   را با حفظ  گوناگوني معاني  خمتلف  در علوم  البته آه

   اثر در علم آند، مانند معناي  مي  مبدأ آسب  به ارتباط

  شود و شايد بتوان  مي  را شامل  و حديث  سنت مهان  آه احلديث
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 و   عالمت  اثر درمعناي  از لغت  هبره  بيشرتين  تاآنون گفت

   معناي  به  ربطي  حروف  شدن  با اضافه گاهي   آه  بوده نشان

 .شود  مي  بكار برده  شي  يك جرائيت  به  و پاسخ دليل

 و اقتدار، بنا بر   تأثري و قدرت  واژه  ميان  اساس بر مهني  

 وجود   وثيق  ارتباطي سياسي  و عاملان  شناسان نظر جامعه

   هم  به  نيز نزديك  معنا و گاهي  يك  به  گهگاه دارد آه

   با رويكرد آنش شناسي  جامعه  در علم ،آه  شده دانسته

تغيري   تأثريمتقابل  ترآيب تواند به  تأثري مي  واژه متقابل

 .يابد

   عامي  معناي باشد مهان  در اينجا مقصود مي  آه اما آنچه  

 و گروهها  رفتارها را منحرف  اساس  بر آن توان  مي  آه است

  آه.   خود جدا ساخت  در هنجارهاي  شده  بيين را از مسري پيش

 :  گريد  جاي تواند در دو قسم خود مي اين

  مستقيم ي      

 ¯  تأثري  

  غري مستقيم م      

   يك  از سوي  مستقيم  بشكل  گاهي  و اثر پذيري تأثري گذاري  

پذيرد و   مي  اجنام ، هناد و يافرهنگ ، سازمان فرد، گروه

   بر آنرتل  تأثري قانون طور مثال ب  غري مستقيم گاهي

   و دانش  بر حتصيالت  و يا تأثري آموزش اجتماعي رفتارهاي
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 وهنجارها اآثرًا   بر فرهنگ  افراد و يا تأثري دين اندوزي

 . باشد  مي مستقيم

   پا مبيدان  و واسطه  با فاصله اما تأثري غري مستقيم  

 آمار طِال  فزايش برا  تأثري تكنولوژي گذارد، بطور مثال مي

   و شروع  در غرب  صنعيت  انقالب با پيدايش:   آه  بيان بدين

   و زندگي  رقيقرت شده  و سنيت  ديين  جديدتعصبات  شهري زندگي

   آزادي  رنگرت و درنتيجه  آم  زنان  اشتغال  بواسطه خانوادگي

  فشار و  با آمرتين شود آه  مي  بيشرت منايان  ايشان و استقالل

  ترين  آسان  بعنوان  بلكه  راه  آخرين طِال نه  عامل آوچكرتين

 آمار طِال   وافزايش  تكنولوژي  ميان شود، پس  مي مسري برگزيده

   دست  بدان توان  مي  و حتليل  دقت  با آمي  آه  است اي رابطه

 بر   صنعيت  تأثري انقالب  گفت توان  مني حساب با اين.  يافت

 تاثري  تشخيص ، براي  بوده  تاثري مستقيم طِال يك آمار  افزايش

 :  را پيشنهاد منود  راههايي توان  مي  از غري مستقيم مستقيم

 .اند  واسطه  بدون  مستقيم  تاثرياتـ1  

 .  و تفسري ندارند  حتليل  نياز به  مستقيم تاثرياتـ 2  

 . برخوردارند  در عمل  بيشرتي  از سرعت  مستقيم  تاثرياتـ3  

 با ديگر هنادها را   دين  رابطه توان  مي  مالك با اين  

 منظر  را از اين  بر ديگري  هر يك  و تاثريات  منوده بررسي

 بر   اجتماعي  سازمان  تاثري قطعي  منود، بطور مثال بيان
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  شود و از اين  ظاهر مي  اجتماعي مهبستگي  صورت  به يكديگر آه

 .آيد  پديد مي ري متقابل و غ  متقابل  تاثريات مهبستگي

   آثاري  بر حكومت  دين  سو تاثري مستقيم  از يك چرا آه  

 بر   مستقيمي  خودتأثريات  نوبه  نيز به  و حكومت داشته

   ارزشي  ديگر فرامني  سوي  دارد و از يك  اقتصادي سازمان

   با اين شود آه  مي  صرحيًا ارائه  اقتصادي  برسازمان دين

  توان مي)   شود چندجانبه  گفته يا هبرت است ( انبه دو ج نگاه

   ريشه  عميق  و تاثريات  دگرگوني  دستخوش اي  جامعه  براحيت گفت

 .شود ،در اقتصاد خود مي  از دين گرفته

 در يكديگر تاثري   اجتماعي  سازماهناي  مهه  گمان بي  

  آهنا بر قرار بني  مهاهنگي  رو نوعي گذارند و از اين مي

   و هم  تاثري بر اجزاء خود گذاشته  هم جامعه. شود مي

 .گذارد  مي بر جاي  اجتماع  بر آل تاثرياتي

 تغيري در هر   آه  معتقد است  نيز چنني  آارآرد گرائي مكتب  

شود هر چند مقدار تغيري   تغيري در هناد ديگرمي هناد منجر به

 .اشدب  رويكرد مي  اين  پردازان  نظريه مورد اختالف

 و مقدار تغيري   خواهد داشت  در پي  تغيريي  هر تاثريي پس  

   براي  تاثري و نفوذتاثريگذار دارد آه  قدرت  به بستگي

 اثرپذير   و مقاومت  مقدار تاثري پذيري  معادله  اين تكميل

 : گردد، پس نيز بايد حلاظ
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 .  شود  تغيري آلي تواند موجب  تاثري مي ـ الف  

 .  شود  تغيري جزئي تواند موجب اثري مي و يا ت ـ ب  

 تاثري   آنچه  يعين  داشته  متقابل  شكل  در هر دو صورت آه  

 تاثري بسيار  هر چند آن  تاثري نيز پذيرفته  بنوعي گذارده

 .  باشد جزئي

   است  منود، مهانا تاثرياتي  توجه  بدان  بايد با دقت آنچه  

توانند از خود   مي اجتماعي هاي ، هناد و يا سازمان  گروه آه

   و يا غري مستقيم  مقدار تاثري مستقيم  گذارند، مهچنني جباي

 از  ، يكي  آن  و انعكاس  بر ديگري  ازعناصر ياد شده هر يك

 . باشد  نوشتار مي  در اين موارد بررسي

 شد   بيان  تاثريات  در مورد انواع  آه هايي با مشخصه  

 را در   آند وغري مستقيم و تغيريات   تاثريات  سهم توان مي

 : گويد  مي روشه گي   رابطه  در اين  دانست  عظيم جامعه

 در   باشيم  آگاه  از آن  بطور مداوم  آنكه رفتار ما بي  

   ما رهنما و مدل براي  آه  است  تاثري هنجارهايي  حتت هر حلظه

   ذائقه، برمي  بكار مي  آه  گفتاري ، حلن  لباس هستند، آرايش

، درد يا   شادي  بيان ما، شيوه شناسي ، يا ذِوزيبائي غذايي

 در   آه  حميطي بوسيله  ما مهگي  افكار بسيار خصوصي  و حيت خشم

 و   يافته  و تدارك  ارائه  امي  و رشد يافته امي  شده  بزرگ آن
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   نتيجه  اندآي  اينها فقط  و از متامي است  شده  داده آموزش

 .»  ما است دي فر ابداع

 و   فطريات  تاثري تا مرزهاي  اين  و وسعت  نقش هر چند آه  

 قرار   انكار برخي ، مورد ترديد وحيت  غريزي گرايشهاي

،   و اختيار انسان  اراده  اعتقاد ايشان  به  چرا آه گرفته

 .  شود  واقع  چيزي  چنني الشعاع تواند حتت مني

  ماآس اثر   داري  سرمايه ح و رو  اخِال پروتستان در آتاب  
   جامعه  اقتصادي پيشرفتهاي  مهه  آه  است  بر اين  تالششوبر

 تغيري   اروپا را بر مهني  داري  و سرمايه  غربي نوين

   پروتستان  به  و توجه  در اثر حتول  دين  به مسيحيت نگرش

 .دآن  مي  معريف  را غريمستقيم  تاثريات  اين  اعظم  خبش بداند آه

   هناد، سازمان  دارد تاثري فرد، گروه  ديگر امكان از سوي  

   ترازي  هم  عدم  متعددبواسطه  بدالئل  باشد ويل مستقيم... و

 غري   و راه  بوده  تاثريپذير ضعيف  تاثري از سوي  انعكاس قدرت

   شده  پذيرفته  فرهنگ  خود منايد، بطور مثال  راپيشه مستقيم

   اجتماع خبشهاي  در مهه  و عميقي  مستقيم ريات از خود تاث ديين

   نو پايه ، فرهنگي  پيشني  فرهنگ  زدن گذارد و يا پس  مي جباي

   آارايي  و عدم  شدن  آن  ريشه  ادعاي  حال آند، درعني  مي ريزي

   قبلي داشتهاي  به  جامعه  تعلق  آثرت  بواسطه  گذشته فرهنگ

آند   مي  سعي  قبلي  فرهنگ نگام ه  باشد، در اين شايد گزافه

 و   مهساني  از مجله  خمتلف  از روشهاي گريي  باهبره  پنهان بگونه
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 ديگر   يا بنوعي گذشته  به  وابسته  عواطف  حتريك  با يك مهزيسيت

   بر گزيند و يا بشكل  جديد مكاني  خود در فرهنگ براي

 . بروز منايد  دوباره مهخوان

   آه  پيشني  فرهنگ  به  وابستگي  اين هاي  منونه از هبرتين  

باشد  ها مي  قبطي جوار خوديعين  هم  اجتماع متأثر از فرهنگ

   با هدايت آند، چرا آه  مي  معريف  اسرائيل  بين  قوم را قرآن

 با   فرعون  از دست  و جنات7  موسي  حضرت  خداتوسط از سوي

 . مياورند  روي سالهگو  پرستش  به  سامري  از سوي  حتريك اولني

 را   گوساله  به7  موسي  قوم  آوردن  روي توان  مني البته  

   مهمرتين  بعنوان شايد از آن  ويل  دانست  علت منحصر در اين

 .  ياد منود  بتوان علت

 زنگار   و زدودن  موسي  از بازگذشت  پس  اسراييل  بين حيت  

 . خدا شدند جسماني ديدار  خواهان  دوباره ، با درخواسيت شرك

 از   خود شايد تاثري گرفته  پرسيت  بت  يا سنت  فرهنگ اين  

 اشياء و   بشر به نگري  و رويكردحسي  گرايانه  حس نگاه

 او نيز   متعايل  ماوراء و گرايشهاي  به  آه  بوده اطراف

 غري   خدا و وابستگان  سر از مرزهاي  ويكباره  منوده سرايت

   به است  آايف  فقط  سخن  تاييد اين ، براي ه او در آورد مادي

 در   جمسِمه  فرقه  از مجله  گوناگون  متعدد در اديان هاي فرقه

 .   بيافكنيم  نظري اسالم
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   و غري مستقيم  مستقيم  تاثريات  گفت توان  مي در هنايت  

   بر جاي  و آرام سريع  بشكل  و جزئي  آلي توانند تغيريات مي

 و   و قدرت  توان  عنصر تاثريپذير بر اساس چنني مه گذاشته

   متقابل  بگونه  آن  اجتماعي نفوذ درتاثريگذار و يا جتلي

 . گذارد  مي اثر بر جاي

   و عوامل  شرائط  تاثري و بيان  اين بايد چگونگي   مي آه  

 .  واگذار منود  آتي  حبثهاي  را به آن
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 و   دين  متقابل تأثريات  بيان
  رسم
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   اول فصل

 

    اجتماعي ، هنجارها و نهادهاي دين

  

   در اين  آه  تعريفهائي  و انتخاب  و حبث  اول با گذر از خبش

   آه  است  ما بر آن سعي ، اينك  نيازمند بودمي نوشتار بدان

   پريامون  و با تفسري و توضيح  پرداخته  مسئله  تبيني به

   و جايگاه  در مكان  هر يك  صحيح  و چينش آمده  بدست اهيممف

 . تر شومي  نزديك  رساله  اين  هدف  بيشرت به خود هر چه

 و   از دين  آه  تعريفي  به  با توجه  مقدمه  يك بعنوان  

 دو بايكديگر را از   اين  رابطه  است  الزم امي هنجار داشته

 ديگر   را از سوي  اجتماعي  با هنادهاي  دين  سو و ارتباط يك

 .  منائيم بررسي

 در   هناد اجتماعي  را يك  دين شناسان  جامعه تقريبًا مهه  

   در اين  ترديد هم و حيت  دانسته  اجتماعي آنار ديگر هنادهاي

   نيز بنوبه  ديين  ديگر انديشمندان از سوي. اند  ننموده سخن
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   آه هائي با مشخصه (  هناد اجتماعي  را يك دين خود از اينكه

  منايند خمالفت معريف)  خواهد آمد  هناد اجتماعي در تعريف

   الزم اند، پس  منوده  مطرح  زمينه  را در اين  و مطاليب منوده

 .  منائيم  را تعريف  ابتدا هناداجتماعي است

 بنا، هناد   يك ، نه  گروه  يك ، نه  است  شخص  يك هناد نه  

   زندگي  از نوع يافته  نظام  قسمت ، يك  است نگ از فره اي پاره

   گروههاي  مشرتك  رفتاري  الگوهاي  و هناد پيكربندي  ملت يك

   يافته ، سامان  اساسي  نيازي  در حمور تأمني  آه است اجتماعي

 :  است  مشخصه  پنج و داراي

 .  است  هدف  دارايـ1  

 . واحد دارد  ساختـ2  

 . دارد پر دوامي نسبتًا   حمتوايـ3  

 .  است  ارزش  دارايـ4  

   از الگوهاي  نسبتًا پر دوام  است  ساخيت  هناد داراي پس  

   طرزي  به اشخاص  آه ، از نقشها و از روابط رفتاري

   اجتماعي  نيازهاي  تأمني ، براي آور و يكنواخت التزام

 .يابند  مي ، در برابر خود پديدآمده پايه

 در   دين  تعريف  به  دوباره  و با نگاهي  تعريف بنابراين  

   از سوي  آه الزامي  و دستورات  حمور باورها، عواطف سه
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   پيامربان  بواسطه  آهنم  شده  نازل  بشريت  هدايت خداوند براي

  ، به  دقت  و با آمي  وجه  من  و خصوص  عموم يك ، شايد به اهلي

 سو منشأ   ازيك چرا آه،   يابيم  راه  مطلق  و خصوص  عموم يك

   از الگوهاي  ساخيت  را داراي  و آن  دانسته هناد را جامعه

   هناد اگر جامعه  فاعلي منشأ و علت  پس  منوده  معريف رفتاري

   سازگاري  و منشأ دين  هرگز با دين  سخن باشد اين

 . خنواهدداشت

   باشد، پس  پديد آمده  نياز اجتماع اگر هناد بر اساس  

 شود، چرا  خوانده تواند هناد اجتماعي  نظر مني  از اين يند

، از   بشر است  و مافِو خواست  منشأ آمساني  يك  منشأ دين آه

 :اند  گفته  ديين  از عاملان برخي  جهت اين

 زير   از دو معناي  بيانگر يكي  دين  بودن هناد اجتماعي  

 : است

 تصور  و جز در اجتماع   است  اجتماع  ظرفش  دين  يعين ـ الف  

 .ندارد

 دارد و   پيوندي  با انسان  آه ها و اموري پديده:  توضيح  

 :اند  هستند، بر دوگونه  امور انساني  اصطالح به

 و در   تصور بوده  قابل  فرد هم  با وجود يك اموريكهـ 1

مثًال .  نيز وجوددارند  اجتماعي  زندگي  از ظرف خارج

 :فرمايد  مي جميد  قرآن هنگاميكه
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 بنيناها و   آيف  السماء فوقهم  ينظروا ايل افلم«
 »  فروج زينناها و ماهلا من

 در   و تأمل  آمسان  به  نگريسنت  را به  انسان  بيان با اين  

   است آند روشن  مي ترغيب  آن  و آراسنت  آفرينش  و چگونگي آن

   امري ن آمسا  و زينت  و نظر در آفرينش  و دقت  نگريسنت آه

.  ندارد  اجتماعي  بر زندگي  توقفي  و هيچگونه است فردي

 .نامند  مي  را امور فردي  امور و حوادث اينگونه

   متصور نيستند مانند آداب  اجتماع  جز در ظرف  اموريكهـ2

 اجزاء آهنا   آه اجتماعي  و يا قوانني  و ميهين  ملي و رسوم

   جز در ظرف هائي  پديده  چنني  است  بر وجود اجتماع متوقف

   باشند حمقق  داشته  اجتماعي  روابط  با هم وجود چندنفر آه

  نامند، يكي مي  امور را امور اجتماعي  گونه اين. شوند مني

   جامعه  از آغاز پيدايش  آه  است  دين از امور اجتماعي

   پيش  ويل  است ها وجود داشته ملت  متام  در بني  تاآنون انساني

   چنانكه  وجود نداشت  شود ديين  تشكيل  اجتماعي از آنكه

  اي  زمينه  هم  رود دين  از بني  اجتماعي  زندگي اگرزماني

  هناد اجتماعي  و نابود خواهد شد، بنابراين خنواهد داشت

 هر   است  اجتماع  آن  حتقق  ظرف  آه  است  معين  باين  دين بودن

 مافِو   فرد باشد و يا موجودي  آن چند منشأ و پديدآورنده

 . باشد  آنرا بوجود آورده  طبيعت  و جهان انسان
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   به توان  را مي  دين  بودن  از هناد اجتماعي  برداشيت چنني  
 »  مقدس سرپناه«  آتاب  از آنكه  داد، او پس  نسبتپيرت برگر
   امر اجتماعي  يك  بعنوان  دين  بررسي  به  و در آن را نوشت

   انكار منشأ اهلي  به  و متهم  قرار گرفت  مورداعرتاض ختپردا

   آتاب  از آن  گرديد وپس  آن  دانسنت  و زميين  مسيحّيت داشنت

   من  آه  داشت  اعالم  و در آن  را نگاشته»  فرشتگان شايعه«

   مسيحي  را نيز يك  و خودم  نبوده مسيحيت منكر منشأ اهلي

  مسيحيت  آنوني هاي ها و شعبه  دسته هر چند در دامن معتقد مي

   منشأ غري اهلي  دين  بودن  از اجتماعي  و مقصودم قرار ندارم

   را بعنوان ، دين  نظر از منشأ آن صرف  بلكه  نيست  آن داشنت

  اجتماع  وجود دارد و ظرفش  در اجتماع  آه  امر اجتماعي يك

 . ام  قرار داده  مورد بررسي است

   آه  آنست  دين  بودن  مقصود از هناد اجتماعي م ه  گاهي ـ ب

 نظر   هستند و برخالف فردي  آه  انساني هاي  پديده  برخي برخالف

 فرد   را به  و امور انساني  افعال  آه  روانشناسان برخي

 آهنا از   يا متام  از امور انساني اي دهند، پاره مي بازگشت

   است اجتماعي  زندگي ل و معلو  و حمصول  منشأ گرفته جامعه

  اند، بعبارت  زمره  از اين  دين  و منجمله  اجتماعي هنادهاي

   اشاره  شدن  در هنادي  آه ترتييب ، به  انسان ديگر نيازهاي

   و واآنش ، در اثر آنش  آرده  را طي  جرياني رفت

   سرگذشيت  نيز چنني آورند دين هنادها را بوجود مي اجتماعي

 در   مراحلي  باطي  آه  است  از نيازهائي  برخي ولدارد و معل
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   بنابراين  است  شده  تبديل  هنادي  به  اجتماعي  زندگي جريان

 .»  است  اجتماعي  و زندگي  جامعه  ومعلول  حمصول دين

 باشد و   اجتماع تواند ظرفش  مني ، دين  خنست  در معناي آه  

   در تعريف د چرا آهمتصور نباش  اجتماعي  زندگي جز در ظرف

  اش  بود والزمه  نگشته ، مطرح  اجتماعي  ظرف  داشنت  ضرورت دين

 باشد و  تواند فردي  مي ، هم  زندگي ، روش  نيست  چيزي  چنني هم

   و مقدس  امور غييب  به ، اعتقاد وباور داشنت  اجتماعي هم

وجود .  ندارد  اجتماعي  بر زندگي  توقفي هيچگونه

 يا   مجع  براي  آه  است  از اين  خدا نيز اعم از سوي يآور پيام

 از   هر يك شدن  باشد، و مبعوث  پيامرب خويش فرد و يا حيت

   و زندگي  پيامربي  بني اي  مالزمه  هيچ  گروهي  بسوي پيامربان

   بودن  منظر اجتماعي  از اين  دين پس. آند  اجيادمني اجتماعي

 . خواهد بود  نادرست  فرض  پيش  يك آن

 و   علت  يك  آه  پيداست  ناگفته  چيست  منشأش  دين و اينكه  

   اجتماعات  پيدايش بواسطه  و يا حيت  و اجتماعي منشأ انساني

   واحد بنام  قدرت  يك  برخي  زعم  خبالف  منشأ آن  بلكه نيست

   اجتماع  فرد فرد انساهنا نه  هدايت  براي  است خداوندمتعال

 .  اجتماعمبا هو

   هنوز دين  دو اشكال  از اين  با گذشنت  اگر خبواهيم حال  

   آه  نيست  آن  بازمعنايش  آنيم  معريف  هناد اجتماعي را يك

   بلكه  با ديگر هنادها است  عرض  هم  هناد اجتماعي  يك دين
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   اين  و مهيشه  بوده  طويل  اجتماعي ديگر هنادهاي  به  دين نسبت

   و اساسي  مهم نقش  چرا آه  داشته  خود حمفوظ ا براي ر جايگاه

   عميق  و تأثرياتي  ابعاد ايفا منوده  بشر در مهه در زندگي

 . داشته)   بنوعي هريك( هنادها  بر مهه

   بوده  نياز اجتماعي  معلول  دين  اينكه و در خصوص  

 و او را از   راداده  بشر آگاهيهائي  به  دين  گفت توان مي

   نشده  هم  بداهنا توجه  هرگز حيت  آه  ساخته  مطلع نيازهائي

   به  نياز انسان  ويل  است  نيازاجتماعي  يك  دين بود البته

   بلكه  نيست  اجتماع  و عليت  دين ، معلوليت  معنايش دين

 و   ساخته  رهنمون  جديدي  آگاهي ، ما را به اجتماع ظرف

    آنكه  نه منائيم  توجه  هم  اساسي نياز  اين سازد به وادار مي

 غري   اديان هر چند آه.   شومي  اخرتاع  نياز موجب  رفع براي

   ما بداهنا در اين  هستند آه  ساز بشراخرتاعي  و دست اهلي

 . نوشتار نظر ندارمي

 تعبري   و يا به  فوقاني  و ارتباط  سخن  اين  از پذيرش پس  

   حبث  به  اجتماعي  ديگرهنادهاي  به  نسبت  دين ديگر حتتاني

   اجتماعي  با هنجارهاي  دين  ارتباط  چگونگي  يعين بعدي

 . پردازمي مي

   مهه ، حامل  دين  از هنجار داشتيم  آه  تعريفي  به با توجه  

ها   ارزش  يعين  است از آن  هنجار پديد آمده  آه  است  چيزي آن

 را   در جامعه  اشخاص ري رفتا تواند نظم  مي  آه و باورهائي
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 ديگر هنجار معيار   نام  برقرار منايد، چرا آه اساس بر مهان

   آه  ديين  الزامي دستورات  صورت در اين.   نيز هست و قانون

 و   باورها، عواطف خبشند مهان  مي  الزام باورها بدان

   وي  و در عمل دار برانگيخته  فرد دين  رادرون احساساتي

  رفتارهاي  آشكار يا پنهان  يا بصورت يابد حال  مي جتلي

   اين منايد، هر چند آه  مي  و بر آهنا نظارت افراد را آنرتل

   آه  وجود داشت هنجارها بشكلي  در تعريف  رفتاري الگوهاي

شد و تقريبًا   مي  فهميده  فرد با اجتماع از او مهنوائي

   در حبث  خللي ن سخ  اين ويل: گرديد  صادر مي نيزناآگاهانه

 .سازد موجود وارد مني

   هنجارها و تضمني  برخي  آفريننده  دين  گفت توان  مي پس  

   هنجار اجتماعي پيدايش  از منشأهاي  و يكي  آهنا است آننده

 تنها   چرا آه  نيست  تنها آفريننده شود، ويل  مي حمسوب

  نقش  ، هر چند آه  نيست  نيز دين ساز وباور آفرين ارزش

 خود دراجياد هنجار بر   براي  غري ديين  در جوامع  حيت اي عمده

 .  و خواهد داشت  داشته عهده

  دار را در جامعه  دين  اگر رفتار يك  سخن با اين  

  هنجاراجتماعي)  بنوعي (  داران  يا غري دين داران دين

 عناصر موجود در   مهه  چرا آه امي  نكرده گوئي  گزافه بناميم

تواند   و مي رفتار موجود بوده  در اين  هنجار اجتماعي كي

  منايد  هنجار را تأمني  ما به نگاه
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اجياد .   و مقررات ، قوانني  رفتاري  الگوهاي  با ارائه دين

   بشري  تاريخ درطول....  و  و شعائر ويژه رمسها و تشريفات

   مهه عي و بنو  جاهنا گذاشته  در عمق  شگرف  تأثرياتي توانسته

 خود   به  و وابسته آهنا را از خودو يا تأثري يافته

 . بنمايد

   ادعا منود هنجار و ناهنجار را، با مالآهاي توان  مي پس  

   را نفي  ديگر عوامل  منود هر چندنقش  تعيني توان  مي ديين

   را سپري  وي  و زمان  را مرده  دين نيچه  ، آجنا آه آنيم مني

 در برابر او   آامل با خمالفتگيدنز . آند مي  معريف شده

 : گويد مي

   احتماًال زماني  و جديد آن  سنيت  در شكلهاي  دين جاذبه«  

   جاوداني  جاذبه  در اعتقادما اين آه» .دراز خواهد پائيد

  . است

   تنظيم  مهم  از عوامل  را يكي  دين  شناسان  جامعه حيت  

 پا را فراتر   از ايشان  وبرخي  منوده  معريف رفتار اجتماعي

 را مورد   اخالقي  در رفتارهاي  آثار دين  فقط  و نه هناده

 و   اقتصادي  در روابط  آثار دين  بلكه  قرارداده بررسي

 .اند  منوده  اعرتاف  و بدان  آرده  توجه  را هم سياسي

   اعتبار ديگر حتتاني  يا به  فوقاني  هناد اجتماعي  يك دين  

 و   فردي  مراتب در مهه  ويل  نداشته  منشاء اجتماعي  آه است



 
85

   و نظارت  دهي ، شكل  آفرينش  و به  هناده  گام اجتماعي

 . پردازد مي  رفتاري الگوهاي

   است  و معلويل  علي  رابطه  با هنجارها يك  دين  رابطه پس  

  باط ارت  و مهني  تام علت  نه ، البته  بوده  انفكاك و غري قابل

  با اين. باشد  برقرار مي  و هناد اجتماعي  دين نيز ميان

 بر اجياد يا تغيري   دين  تأثريات چگونگي  به  آوتاه مقدمه

آيا   و اينكه  پرداخت  آهنا خواهيم  يا تكامل  اجتماعي رمسهاي

   خود سؤايل ؟ آه  يا غري مستقيم  بوده  مستقيم  تأثريات اين

  بايد بدان  مي  آه اي  مسئله مهمرتين. حتقيق و   بررسي  قابل است

 خود و   اهداف  به  در رسيدن  دين  بيان  روشهاي پرداخت

   با آن  آنچه  و تغيري و يا تثبيت  فرمان  ارائه ياروشهاي

  باشد آه مي  را نداشته  با دين  سر خمالفت  يا حداقل موافق

 .  پرداخت  خواهيم  آن  بررسي  به  بعدي در فصل
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   دوم فصل

 

   يا تغيير رسمها  در پيدايش  تأثير دين چگونگي

  

   رمسهاي  فرايند پيدايش  و بيان  الزم  مفاهيم با تعريف

در برابر هنجارها و   دين  جايگاه  حبث  منودن  و سپري اجتماعي

 و   دين  روشهاي  به  سخن ، آجاوه  اجتماعي ديگر هنادهاي

 خود   براي در رمسها، جايگاهي   دين تأثريگذاري چگونگي

 .يابد مي

   خاص هاي ، سنت ، رسوم  مملو از آداب  هر فرهنگي از آجنا آه  

 موجود   از هنجارهاي  شده  نيزفراهم باشد و هر يك خود مي

 خود از   نوبه  هنجارها نيز به  بود و اين  جامعه يك

  عه جام  مهان  شده  و پذيرفته  برخواسته باورها وارزشهاي

 تأثري و   اولني  شددين  بيان  آه يابد و مهانگونه  مي سرچشمه

   را ابتدا در تغيري باورها و ارزشها و سپس  نقش صرحيرتين
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 و   رمسها، آداب  را با پيدايش اجتماعي تغيري هنجارهاي

 .  خواهد داشت  تبع  به  جامعه  يك سنتهاي

 زير   احداث  و حيت  ساخنت  در تغيري و دگرگون  سعي اين  

   دخلواه  و رخيت  و شكل  ُمدل به  رسيدن  براي  فرهنگي هاي جمموعه

 تغيري   اين باشد آه  مي  فرهنگ  آن  با ديدگاه و مطابق

   خواهد بود آه  موردي  از پنج  يكي  قطعًا براساس ودگرگوني

 .شد  مي  آهناحمسوب  حمصول  فرهنگي دگرگوني

 در   آه  داشته  سعي  آيا دين  آه شود بايد روشن ابتدا مي  

  ؟ حكم  گفته بشر سخن  و اخروي  دنيوي  زندگي  جزئيات مهه

 و   آليات  در بيان ؟ و يا فقط  آرده  ارائه  و برنامه رانده

؟   خود برگزيده  ديگر براي ؟ ويا راهي  آرده  توقف اهداف

 و   فردي  در مرزهاي  دين  هنادن  گام  از نوع آنچه

 :  عبارتند از اينكه  دريافت توان مي ماعياجت

 و   داشته ، سخن  جزئي ها و موضوعات  زمينه  در مهه  دينـ1

 .  آرده  ارائه  بياني  هر چيزي براي

   و حيت  داشته ، سخن  جزئي ها و موضوعات  زمينه  در مهه  دينـ2

 . مصدِا نيز پرداخته  تعيني  از موارد به در بسياري

 و در   منوده  بسنده  و آليات  اهداف بيان  به ط فق  دينـ3

 .   ورزيده  مصدِامبادرت  و تعيني  موارد جبزئيات برخي
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   به  و آمرت دست  پرداخته  تأئيد گذشته  اآثرًا به  دينـ4

 ).  امضائي احكام(  زده تأسيس

   دين  به  موضوع ارتباطي  بي  تأييد و يا به  با سكوت  دينـ5

 )   ردع عدم. ( ا صادر منوده خود ر رأي

 و   نوشتار نبوده  اين  و حوصله  در گنجايش  طوالني بررسي  

   برخي  يا تلفيق  پذيرش به  حاجت  مقدار نياز و رفع  به فقط

   به  و دوم  اول ، در اينجا روش  پرداخت از آهنا خواهيم

 . خواهد شد  داده  و توضيح هر دو، يكجا طرح  شباهت واسطه

اند آهنا   پنداشته  بعضي  آه  است  آمده  آياتي  آرمي ر قرآند  

 آهنا   مهّمرتين  به بنابر اين.آنند  مي  روشها را اثبات مهني

 : آنيم  مي توّجه

 »  شي  آل  و تفصيل  يديه  بني  الذي  تصديق ولكن«:  الف  

  و روشنگر هر چيزيباشد   مي  تو داري  آه  هر آنچه  آننده  تصديق و اما قرآن:  ترجمه

  . است

 و   هپنه  آه»ء  شي  آل تفصيل«   ظاهري  معناي  به با توجه  

 روشها   آن  آه  است ّشده گريد توهم  را فرا مي  بزرگي گسرته

 تفاسري   به  و مراجعه  و تأمل  از دقت شود اّما پس  مي اثبات

   سيِا آيات ، يا از طريق  آل  لفظ  آه يابيم متعدد درمي

،مقيد   آيه  مهني  موجود، ذيل  و يا روايات  موضوع  به مرتبط
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   نكرده  را اراده  معنايي  اصوًال چنني  قرآن  و يا اينكه شده

 . است

 را با قيد »ء  شي  آل تفصيل«   اجلامع تفسري جوامعدر   

   ماحيتاج آل«   آه ترتيب  بدين  معنا منوده متخذ از روايات
 . عبري شده ت»  الدين  يف اليه

 معنا   و اينگونه  را مقيد دانسته ، آل تفسري آاشفدر   

 .»  القرآن  ما جا يف آل«  منوده

   بر وجه  شي  آل  آه  است  فرموده  طوسي  شيخ  تفسري تبياندر  

   شي آل«   بلكه  چيز نيست مهه  و معنايش  شده  طرح مبالغه
» ... و احلرام و  احلالل  يف  امور الدين  يف  اليه حيتاج

 .باشد مي

 و متييز هر   بيان»ء  شي  آل تفصيل«  تفسري امليزاندر   

   براي  در اموردنيا و دينشان  مردم  آه  شده  دانسته چيزي

 . نيازمندند  بدان  سعادت تأمني

   به»ء  شي  آل تفصيل«   معناي  البيان تفسري جممعو در   

   مورد نياز است  آه الم ديگراس  و احكام  و حرام هر چيز حالل

 . تفسري شده
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   نه»  شي آل«   معناي  بايد گفت  سوگريي  اين  به با توجه  

 خدا   آتاب  آنكه و نه  چيز ديين  مهه  حيت  و نه هر چيز است

   شامل  فقط آند، بلكه  مي  خود را معريف  بار عظيمي  چنني حامل

 .  بپردازد يد بدان خود با  وظيفه  بر حسب  دين آه  است اموري

 » ٍء  شي  تبيانًا لكل  الكتاب و نزلنا عليك«:  ب  

  .  هر چيز باشد  براي  را تا بيان  برتو قرآن و ما فرو فرستاديم:  ترجمه  

   مهه  تا معناي  تاآيد شده  بسيار بر آن  آه  از آياتي يكي  

   آه باشد در حايل مي  آيه  بر آورد شود اين چيز از آن

  ، جوامع ،التبيان  البيان ، جممع ، آاشف امليزان   مهچون يتفاسري
 و   را تنگ  آل  دائره  مهگي ، نورالثقلني ، برهان ،منونه اجلامع

تفسري خود از   اين  براي اند و حيت  دانسته  آنرا ضيق معناي

   مهمي ، نكته اند، در تفسري امليزان  گرفته  نيز آمك رواياتي

  عالمه.   منائيم  توجه  بدان است  الزم  آه  داشته را اشاره

 : فرمايند مي)  ره ( طباطبايي

   و جز اين  است  رستگاري  به  هدايت  آارش  آرمي  قرآن چون«  

   آه  است  چيزي هر آن  ندارد لذا ظاهر آيه آار و شأني

   به  مربوط  حقيقي  معارف  باشد از قبيل  هدايت  به برگشتش

   و مواعظي  و قصص  اهلي  و شرايع اخِال فاضلهمبدأ و معاد و

 » هر چيز  براي  تبيان  حمتاجند نه  آن  به  مردم آه
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 را تكرار   سخن  اين  نيز بنوعي  ديگران  ترتيب بدين  

 : آنند مانند مي

   تا در مقام  نيست  بزرگ املعارف  دائرة  يك  آتاب اين«ـ   

 » چيز باشد  مهه بيان

 واالخِال و   و الشريعه  بالعقيده صل يت  شي آل«ـ 
 »  اهلدايه  طلب  ملن العرب والعطات

  ؛ مهگي  و برهان  در دو تفسري نور الثقلني  ذآر شده روايات  

 . اند  تعبري منوده  معنا و از آن هدايت را در حمدوده»   شي آل«

باشد هرگز   مي  مورد حبث  موضوع  آيات  مهمرتين  آه  آيه اين  

 مورد نظر بپردازد و  معناي  آامل  توضيح تواند به مني

 . منود  دريافت  از آن  مطلق  معناي  آن  با استناد به توان مني

 »  مبني  آتاب  االيف  و ال يابس الرطب«:  ج

 .  است  روشن  در آتابي  مگر آنكه  نيست تر و خشكي هيچ  

آثر  بنابر نظر ا  در موضوع  گسرتدگي  با مهه  آيه اين  

   حمفوظ  خدا و يا لوح علم  بلكه  نبوده  قرآن  مقصودش مفسرين

 باشند   دانسته  مقصود را قرآن  و يا اگر هم را نظر داشته

   برداري  هبره  براي7  معصوم  در اختيار امام است  علمي فقط
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   مبني  دربرابر آتاب  مبني  امام  به  تأويل  گاهي  و حيت از آن

 .  نيز شده  ديدگاه  مهني بر اساس

   در آتاهباي  وارده  روايات  و سريع  امجايل  بررسي در يك  

»   مبني آتاب «  معناي  االحكام هتذيب  الفقيه  ال حيضره ،من آايف

   وحامل  را حاوي نيز دين»   شي  آل تبيان«و »   شي  آل تفصيل«

 . دانند  چيز مني و بيانگر مهه

 غري   علوم  بيان  عدم فسرين شايد مقصود م هر چند آه  

   آن باشيم  مي  مادر صددش  آه  آنچه  باشد ويل  در قرآن هداييت

ورود و 7  پيامرب و ائمه  سنت  آن  تبع  و به  آيا قرآن  آه است

 و با   داشته  بشري  زندگي  جزئيات  چيز و مهه  درمهه بيان

   زندگي وانب ج  را درمهه  انسان  و توصيه ، هني ، سفارش فرمان

،   عقل  براي  فضائي  و هيچگونه  حمصور منوده اش  و اخروي دنيوي

 و نژاد و   و مليت  اقليم  از نوع  برتافته  وخواستهاي عرف

  نگذارد؟  باقي  بشري  مميزات  دست از اين...  و زبان

 و   نداشته  ادعائي  هرگز چنني  دين  گذشت  آه مهانگونه  

   را بايد پاسخ  اشكايل ،البته  منوده  معريف ت را هداي اش وظيفه

   در رفتارها و وظائف  جزئي  دستورات  پس  اينكه داد و آن

   باورها حرآات  در ريزترين  و دقت  و ترسيم  واجتماعي فردي

 خود جدا   را ازگذشته  دارد انسان  سعي  آه و احساسات

 معنا   چه  به بسازد،  نوين  طرحي  و از او و اجتماعش ساخته

 ؟  است
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 از   پيشني  و شريعتهاي  اسالم  ميان  در امور عبادي تفاوت  

،   آن  و شرائط ، مقدمات  درجزئيات  تطهري و دقت ، نوع مجله

،   و ساختار آن  و شيوه  روزه  و تعداد، آن مناز و ترتيب

، و غري   در امور الزامي  و عرب و اسرار آن و لطائف ، شكل حج

   ديين  وآداب  در احكام  آه  و سفارشاتي ، دستورات يالزام

،  ، نكاح  رفنت ، محام  زنان ، حجاب  پوشش ، در آداب  شده متجلي

   ديگر آه  و سفارش  و توصيه  حكم ، وهزاران ، طِال، ختلي زفاف

  افزايد و ما را به  نو مي  اهباماتي  سؤال  اين به

دهد هر چند   سِو مي  خنست ال تأئيد احتم  به اي فزاينده صورت

 و يا   و دقت  وسعت مهني  نيز به  معامالت  و احكام  در آداب آه

 . پردازد  مي  و توصيه  فرمان  ارائه  حمدودتر به آمي

 شد   گفته  در تفسري آيات  و آنچه  سؤال  اين  با طرح حال  

 و   آداب  اآثر اين اينكه  و آن  مناييم  را مطرح بايد مجعي مي

   و يا حيت  جزيي  با تغيريي  برخي  بلكه  نبوده  تأسيسي رسوم

 نيز متخذ از   و برخي  رسيده  شارع امضاي  تغيري به بدون

 بااجتهاد بدآهنا   فقيهان  بدست  تفريع  در حني  آه  است اصويل

   توضيح  آاغذ براي  هفتاد من  خود مثنوي اند آه  يافته دست

 .  است  الزم آن

 :دارد  مي  بيان  نكته  اين  به  با اشاره فسري منونهت  

 و   گذارده  مسائل  اين  جزئيات  بر روي  انگشت  دين گاهي«  

 و  آند،مانند اسناد بدهكاري  مي  آاريها را بيان  ريزه متام
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 و   يامر بالعدل  الّله ان]   آرده  مطرح  آلي ، بشكل گاهي
 الفحشاء و   عن نهي و ي القربي  و ايتاء ذي االحسان

 »  نيست  بزرگ  املعارف  دائرة  يك  و قرآن[ املنكر و البغي

 :فرمايند  مي استاد مصباح  

   عزيز آشنا شد، يعين  قرآن  با حلن  آه  داشت بايد توجه«  

.   نكنيم  متسك  و با پندارخويش  جهت  بي  بود آه بايد مراقب

 و   باشيم ته را در نظر داش  و مقاميه  لفظيه قرائن

 » نكنيم  پندار گرايانه برداشتهاي

 مانند   آيات  را در برخي»  شي آل«   معناي و در ادامه  

   وجود قرينه بدليل  ظاهري  مذآور خفيفرت از معناي آيات

 .اند  اخذ منوده  و مقاميه حاليه

 :گويد  مي  صرحيرت از مهه شهيد مطهري  

   بعضيها مجود به د آه باشي  داشته  را توجه  نكته اين«  

   جامعي  دين  اسالم دين  چون آنند آه  مي دهند، خيال  مي خرج

 باشد،   آرده  روشن  معيين ، تكليف  بايد در جزئيات  پس است

، اتفاقًا   است  در اسالم  ديگري  حساب ، يك  اينطورنيست نه

  از موارد  اساسًا دربسياري آند آه  مي  اجياب  اسالم جامعيت

 باشد   نداشته  دستوري  هيچ  اينكه  باشد نه دستور نداشته
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   اصطالح  آزاد باشند و به  مردم  آه است  اين  دستورش بلكه

 » باشند  در امور نداشته تكليفي

   آه رومي  مي  رواياتي  استقبال  به شهيد مطهري   آالم با اين  

 مقصود  ه ب  بتوانند مارا راهنمائي  حبث  مكمل شايد بعنوان

 .  منايند  شده  طرح  اشكال  به و پاسخ

 آما   يوخذ برخصه  ان  حيب  الّله ان: 7 الصاِد قال«ـ 1
 »  يوخذ بعزائمه  ان حيب

 حدد حدودًا فال تعتدوها و   الّله ان: 7  علي قال«ـ 2
  اشياء ومل  عن  لكم  فال ترتآوها و سكت  فرائض فرض

 »يدعها نسيانا فال تتكلفوها

 در   طباطبايي  عالمه  مرحوم شوم  متذآر مي  از توضيح يشپ  

   بيان  مائده  سوره89  تفسري آيه  را ضمن  دوم  حديث امليزان

   آيه  معناي  در خصوص  حبث  شايد هبرت باشد ضمن  آه منوده

 :  آيه  ذيل ايشان.   بپردازمي  احاديث  مفهوم بيان به

   اشياء ان  عن امنوا ال تسألوا يا ايها الذين«
   ينزل  تسألوا عنها حني  و ان  تسؤآم تبدلكم
 »  غفور حليم  عنها والّله  عفا الّله تبدلكم القرآن
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 شما آشكار گردد شما   اگر براي  آه ايد از چيزهائي  آورده  ايمان  آسانيكه اي:  ترجمه

 آنيد،   آنها سؤال  دربارهشود،  مي  نازل  قرآن  آه آند مپرسيد و اگر هنگامي  مي رااندوهناك

 برد بار  ، و خداوند آمرزنده گذشت)  بيجا پرسشهاي ( خدا از آن. شود  مي شما روشن براي

  . است

 معنا   تكاپو وا داشته  را به  مفسرين آنچه: فرمايند مي  

 . اند  گفته  برخي  است»اشياء«  و مفهوم

 .دارد  مي  افراد را بيان  و عواقب  سوابق: الف  

 .گويد  را مي  فردي  و مسائل  و اسرار مردم  مرگ  زمان: ب  

 .  مد نظر است  جاهليت  حني  روابط: ج  

 قرار   را مورد توجه  امور و جزئيات  مهه  ديين  تكاليف:د  

 . داده

 معنا   دين  احكام  را به»اشياء« دارند   سعي  عالمه مرحوم  

.  فِو قرار گريد يه آ  مذآور درتوضيح  روايات  و نتيجه آرده

،   اينكه  باشد و آن  شايد در اينجا مطرح  اشكال اما يك

 بر   تكاليف ، آن  بدانيم  ديين را تكاليف»اشياء«  چنانچه

غري  ، احكام  خواهد بود و با مساحمه  سيِا ظاهر، الزامي اساس

 در هر دو   و حكم  تكليف  در بر گريد و چون  را هم الزامي

   انسان  سعادت به  و رسيدن  هدايت ا براي ر  راه صورت

   به  رسيدن  و چگونگي  از هدايت  گفت توان گشايند، مني مي
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 بايد بگويد   بالعكس بلكه!  نكنيد سؤال  و سعادت رستگاري

   دين  آه  است  مقصود تكاليفي  آنيد و چنانچه سؤال

   موظف  بر تكاليف آنند اضافه  مي آهنا را بر خود حتميل داران

   ما آامًال خارج  ازموضوع  فرض  اين  بايد گفت  شرع از سوي

   و خواست  و قدرت  از توان  و خارج  اضايف  تكليف  چرا آه است

   و ترآيب  شرع  و نه  است  مورد تأييد عقل بشر نه فطري

 .گريد  خود مي نيز به  گزايف  جماز حيت  معناي يك»   اضايف تكليف«

   نه  مقدس  زد شارع  حدس توان  مي  روايات  آمك با هبر جهت  

  ، خواسته  دقت تدبري و هنايت  با آمال  بلكه  فراموشي از روي

 تا بتواند   را با اختيار خود آزاد گذارده  انسان آه

   آنكه  منايد، نه  خود را ترسيم  معمول  وزندگي  گرفته تصميم

  اند و درهر عمل مب  شارع  و فرمان در هر چيز منتظر وحي

   هيچ  آه  متعددي  بسا مسائل  گردد، اي  از حرآت مستاصل

 را   وي  زندگي و امور عادي  نداشته  وي  با هدايت ارتباطي

   سعي  دين  آه  اجتماعي  و رسوم گريد مانند آداب در بر مي

   معنا از آنار هم  اين  ننمايد، آه دارد درآهنا دخالت

،   است قوي  مشهود و مورد حدس  خبوبي ايات و رو  آيات گذاشنت

 باشد و يا غذا   چگونه  خواستگاري  قوم  يك  در ميان اينكه

   چه  به  ورزي  و عدالت ،عزاداري  پوشيدن  و لباس خوردن

 و   و عادات  عرف  به  منوط  شود، مهگي  بايد اعمال ترتييب

   مراتب  در مهني  با اختالف  آه  بوده  قوم  مهان  وسنتهاي رسوم

   بدان  نه البته.شوند  مي  از يكديگر باز شناخته اقوام
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   هم  به  قريب  و يا فرهنگهاي  يكسان  با فرهنگهاي معنا آه

   برقراري ، قابليت  بشري فطري  امور و خواست بر اساس

 . باشد  نداشته  يابي  دست  توانائي  و بشر بدان نداشته

   آورد آه  بدست  اول  از حديث وانت  ديگر مي در توضيحي  

 افراد   به  دادن  و آزادي  در رهاگذاشنت  آه خداوند مهانگونه

   در هدايت  سعي  و اجتماعي  فردي هاي  زمينه در برخي

   هداييت  و دستورات  با فرمان بشر دارد مهانگونه اختياري

، و سازد  مي رهنمون  خري و سعادت  او را به  شايستگي نيز به

) '  و علي جل (  حق  حضرت  حمبوب  بعنوان  معنا در روايت اين

 . گرديد مطرح

   گفت توان  مي  و روايات  در آيات  امجايل  بررسي  از اين پس  

 نيز   قصدي  چنني ، حيت  چيزنپرداخته  مهه  بيان  به  تنها دين نه

 بشر را در   دست  الزم آند در فرصتهاي  مي  و سعي نداشته

 و با   آزاد گذاشته  غري هداييت  معمويل  و زندگي امورعادي

   انسان اختيار به  تفويض  موارد، در جهت  در برخي سكوت

 . آورد  بعمل  مضاعف تالشي

  بيان «  يعين  از احتماالت  دوم  نوع  تكليف  سخن با اين  

  شود بلكه  مني  تنهاروشن نه»  مصداقها ، با تعيني جزئيات

آورد چرا   مي  را فراهم  مسئله  ديگر در اين  اهبامي موجبات

 منود   مشاهده  و روايات  در قرآن توان مي  آّرات  به آه

 با   وجتاري  عبادي  و سفارشات  فرامني ترين  و جزئي ريزترين
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   اين  گفت شايد بتوان.   شده  و معريف  بيان  روشن مصداقهاي

 :  مجله  و از آن ه بود  چنددليل  مصداقها به تعيني

   آمك  و تربيت ، تعليم  آموزش  مصدِا در جهت  تعينيـ1  

   اگر ايشان ، بويژه داشته  تعليم  افراد حتت  براي بسزايي

 و يا اعصار   صدر اسالم  اعراب  مهچون  بدوي  مسلمانان تازه

 . باشند  تشريع  در زمان آن  به قريب

 و   از پيامربان تقليد عملي   دستور به  آياتي  باب از مهني  

 : فرمايند از مجله  صادر مي8 ائمه

 »  حسنة  اسوة  الّله  رسول  يف  لكم لقد آان«ـ 

 »  اقتده  فبهداهم  الّله  هدي  الذين اولئك«ـ 

 »  ابراهيم  يف  حسنة  اسوة  لكم قد آانت«ـ 

 »  حسنة  اسوة  فيهم  لكم لقد آان«ـ 

 مصدِا   برطبق  بر تقليد و عمل لت مذآور دال  آيات  مهه آه  

 از   دادن  و دوري معروف  به  ديگر دعوت  دارد، از سوي معني

   مصداقي  و تأآيد در بيان  واگذار منوده  عمل منكر را، به

 : مانند  آهنا منوده عملي  ارائه بر اساس

 »  غري السنتكم  من  للناس آونوا دعاة«ـ 



 
100

  )  با عمل بلكه(ها   با زبان  آنيد اما نه دعوت   نيكي  را به مردم:  ترجمه

   مصدِا در برخي  تعيني  دارد آه ها ِاشعار بر آن  اين مهه  

   و حرآت  نقطه  از يك شروع  براي  و دعوت  تعليم موارد شكل

 .باشد  مي  هدايت در مسري براي

 او   به  و در اصطالح  داشته  اولويت  مصداقها شكل  برخيـ2

 حصر در   توانائي صورت  در اين شود، آه  مي  گفته متمصدِا ا

 ديگر رو   مصاديق  به توان  و مي  نياورده خود را فراهم

   اگر چه  عربي  لسان  به  آردن سالم.  منود  و بداهناعمل آورده

  منحصر در آن  ويل  است  اسالمي  سريه  يك  و مصدِا تام مستحب

 در هر جا   از هر مسلماني ي در هر زبان  و هر سالمي نبوده

  شود چرا آه  مني  حلاظ  در آن شود و عربيت  گفته بايد پاسخ مي

   تأآيد وبدان  وجه  را بر احسن  مسلمان  يك  پاسخ قرآن

   نه  منزل  ورود از درب  به و يا شايد اشاره.   منوده ترغيب

.  ه ذآر شد  مصدِا توحش بعنوان  نگرش  مهني از ديوار بر اساس

   بطور معمول  آه  و ضد فرهنگي اما ديگر موارد غري اخالقي

   و مصداقي  مانده  شود، مسكوت  انساهنا بايد رعايت درزندگي

   اين  هم  آيات در برخي  آه شود، مهانگونه  ذآر مني  آن براي

 : مانند  شده  رعايت  اولويت طريق

 »  هلما اف و ال تقل«ـ 

  .نگوئيد)   اعتراض آالم (  خود اف پدر و مادر به:  ترجمه
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   خيانت  نراند حتمًا دست  بر زبان  اگر اف  مسلمان  يك يعين  

ديگر را در برابر پدر و   زشت  و آارهاي  در آالم و تندي

 . مادر روا خنواهد داشت

   در ترك  در خوراآيها، اولويت  مصاديق  برخي در بيان  

   آن  از باب  و نه  بوده مطرح  و شراب  خوك آهنا مانند گوشت

   نشده  مصدِا بيان  به  آه  حرام  ديگر خوراآيهاي  آه است

 آهنا   تكليف  و جزئي  آلي  و قوانني  عمومات بلكه.  نيست حرام

 . خواهد منود را روشن

باشد،   مي  و مكان  زمان  به  مصدِا بسيار وابسته ـ تعيني3  

 در اجتهاد اخريًا   آن نقش و  و مكان  زمان  مفصل  در حبث آه

   آن  را اخذ و توسط اند از مصداقها ضوابطي  آرده فقها سعي

   و حكم  را شناسائي  استنباط  با زمان  منطبق مصاديق ضوابط

 و حصر   بوده  وعظيم  گسرتده  خود بابي آنرا صادر منايند، آه

 .ددار  بر مي  موارد از ميان  را در برخي  در مصدِا معني حكم

تواند در   مني  و مكان  و زمان ، اولويت  عنصر تعليم  سه پس  

 و   برداشته  گام  دين دستور و توصيه  گسرتش حصر مصدِا و عدم

 را با   جزئيات ، مهه  دين  منايد آه ما را بداجنا هدايت

، حمصور   سو مصدِا گوئي  از يك  چرا آه  منوده  بيان ذآرمصاديق

   پنجرهاي  ديگرذآر مصدِا، باز آردن وي و از س  مطلب منودن

 .  فراتر از خود است نو بسوي
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 نيز،   ديين  باورها و اعتقادات  به  دعوت  در مقام حيت  

   منايد چرا آه  تلقني خماطب  حصر را به  معناي  نكرده  سعي اسالم

   و يا خملوطي  فطرت  و يا راه ، يا دل  عقل  طريق  اوقات گاهي

 در   منوده  بيان  خداشناسي  را براي با ديگري از هر آدام

   مصدِا در سيِادستور و توهم  تعيني  شكل ، دليل  لسان  آه حايل

 :فهماند مانند  مي  شنونده  را به  پيشنهادي احنصار در روش

 » العجائز  بدين عليكم«

    پير زنان  خداشناسي بر شما باد روش

   هم  آمي  معمول  از ظرفيت تقريبًا  آه  مطاليب  به با توجه  

 و   بيان  بر ديگررويكردها در چگونگي توان ، مي فراتر رفت

 آمرت  اي  و دغدغه  آسوده  با خيايل  دين  از سوي  دين ارائه

   و اهداف  آليات دانند بيان  مي  مهه پيمود، چرا آه راه

  و روايات  قرآن  در لسان  واضح اي  و شيوه بسيار متداول

 :باشد مانند مي

 »  للتقوي اعدلوا هو اقرب«ـ 

   و ايتاء ذي  و االحسان  يامر بالعدل  اهللا ان«ـ 
 »  الفحشاء و املنكر و البغي  عن  و ينهي القربي

 »  جهاده  حق  اهللا  سبيل و جاهدوا يف«ـ 
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 »  تقاته  حق اتقوا اهللا«ـ 

   و آونوا مع  آمنوا اتقوا اهللا يا ايها الذين«ـ 
 » قنيالصاد

 » آمنوا اوفوا بالعقود يا ايها الذين«ـ 

   و ال تعاونوا علي  الرب و التقوي تعاونوا علي«ـ 
 »  و العدوان االمث

 » الربا  و حرم  البيع  الّله احل«ـ 

 »  و ال ُتظَلمون ال َتظِلمون«ـ 

 »  سبيل  من  احملسنني ما علي«ـ 

   آمنوا ال تأآلوا اموالكم يا ايها الذين«ـ 
 »  تراض  عن  جتارة  تكون  اال ان  بالباطل بينكم

 »  االسالم ال ضرر و ال ضرار يف«ـ 

 »  مسلطون  امواهلم  علي ّ الناس ان«ـ 

 » نكاحًا  قوم لكل«ـ 
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 ذآر   به  لزومي  آه  و روايات  ديگر از آيات و بسياري  

  ت آليا  اين  و تبيني تدوين  براي  روايات باشد؛ در خبش آهنا مني

 و با رومشند   پرداخته  قواعد فقهي  بنام  آتاهبائي  نوشنت به

   در مقام  فقيه  از آهنا يك برداري  و هبره آليات  اين آردن

بيشرت بر   بلند با سرعيت  گامهائي  فقه  در جمراي استنباط

 .دارد مي

 از   بلكه  پرداخته  اهداف  و بيان  آليات  تنها به  نه دين  

 باورها،   برخي  امضاء و تأئيدصريح  به ، يعين ديگر روشي

،   عرف  بر اساس  و اجتماعي  فردي  و اعمال ، و تكاليف عواطف

 و تضاد با   در تعارض  آه  گذشته  جاري  وسنتهاي و عادات

،   و شرع اهلي  و فطرت  عقل  و با صريح  نبوده  دين  آلي اهداف

  ، مبادرت نداشته   و ناسازگاري  و سر جنگ  بوده مطابق

 . ورزيده

  ، مقدار و تعداد اين  ديين  و صاحبنظران  مورخني برخي  

 و   تعديل  با آمي  ويل  را، بسيار زياددانسته  امضائي احكام

  ، امضائي  از احكام  ادعا منود تعداد زيادي توان  مي دقت

 و در  ، حمصور نبوده  احكام  در حمدوده امضاء فقط  اين  آه است

   گام  هم  غريالزامي  عملي هاي  و توصيه  اعتقادات مرزهاي

 و   احكام  گونه  اين  رسيده  مقدس  تأئيد شارع  و به هناده

 .شوند  مي  تقسيم  دو قسم ، به دين  از سوي امور تأئيد شده
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   عقل  آه  در آنچه  آلي  بيانات  امضاء و تأئيد از طريقـ1

 و  دهند مهانند آيات مي  شهادت  آن  به  تأمل  بدون و فطرت

 . ذآر شد  آه رواياتي

،   اعتقادي هاي  زمينه  در مهه  خاص  امضا و تأئيدهايـ2

 .  و سفارش ، حكم اخالقي

   اشاره  موارد ذيل  به توان  مي  موارد امضائي  اين از مجله  

 :منود

 تأئيد   توحيد به ، در باب  جاهلي  عرب هاي  سروده ـ برخي  

 با   بود آه  باورهائي  اشعارحامل رسيد، اين  مي رب اآرمپيام

   هدايت  و در راستاي  داشته  سازگاري  دين  و منت  قطعي اصول

 .راند  مي  سخن  واحد و توحيد ابراهيمي  خداي سوي  به مردم

   منوده  توجه  بدان  مورخني ، آه الفضول  حلف  معروف ـ ماجراي  

   عملي  بعنوان اند مهيشه  يادمنوده ز آن ا  تاريخ و در آتاهباي

  بود آه 7  و علي  اآرم  رسول افتخارآميز، مورد ستايش

 . بود  از عهد جاهليت اي بازمانده

  ، قاعده  تراضي  از قاضي توان  قضاء مي  احكام ـ در خبش  

»  انكر من  علي  و اليمني  ادعي  من  علي البينة«
  شاهد ، شرائط  ميني قسامه
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، طِال   متعه  از نكاح توان  مي  نكاح  احكام ـ و در خبش  

 ، صدِا و مهر  ، عده رجعي

 و   در انواع  معامالت ، و احكام ، قرعه ، عاقله ـ مهچنني  
 در  دآرت جواد علي  و حتقيق  بنابر نقل  عام  بگونه اقسامش

   و قوانني  و سنن  جزو آداب»  االسالم  قبل  العرب تاريخ«  آتاب

   و تأئيد دين  اسالم  امضاي  به  آه  بوده جاهلي  اعراب رائج

 . در آمده

   منوده  تصريح  نيز بدان  قرآن  آه  موارد امضائي ـ از مجله  

   مربوط  و سنن  و رسوم حرمت  و پذيرش  حرام تأئيد ماههاي

 .  ماهها است بدان

 در  ادي در امور غري عب اند اسالم  گفته  برخي تا بداجنا آه  

   امضاء آن  بيشرت به اجتماعي  و نيازهاي  جزئيات  بيان مرتبه

   احكام  و پيچيدگي  فهم  سخيت  و بواسطه موارد پرداخته

 .  منوده  آهنا اقدام  تأسيس به عبادي

   امضائي  احكام  ايشان  قاطبه  بلكه  فقه  اصول اآثر علماي  

   و احكام  اذعان  وبدان  پذيرفته  و عرف  عقل را بر اساس

 .اند  برگرفته  از آن متعددي

   اآثر اين  آه  است  بايد مد نظر قرار گريد اين آنچه  

   سلسله  به پيوسته  با سابقه اي  يا از گذشته  امضائي احكام

   و رسوم  جزو آداب  و يا چنانكه  مانده  باقي  توحيدي اديان
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  ها بنوعي دستكاري   با برخي  منوده باشد، سعي  بوده جاهلي

 .منايد  خارج  جاهلي  سنن  و صرف  حمض آنرا از رنگ

   و عدم  در سكوت  تنها سعي  نه  ديگر دين اما در شكل  

 101   از آيه  در حبث آه  مهانگونه  بدان  دعوت  بلكه  منوده بيان

   آيه  اين  ذيل  روايات  با ارائه  آه  نيز آرده  مائده سوره

  ، شهود مدعاي  عامدانه  سكوتي چنني  اثبات  به  از اين بيش

 . خود را ذآر منودمي

 و   مسائل  آن  معنادار يا رضا و پذيرش  سكوت اين  

   عدم آند ويا بواسطه  مي  را تبيني  دين  از سوي موضوعات

 در   آه  مهانگونه  و مسري هدايت  دين  با اصول  و تنايف تعارض

   و قطعًا سكوتي  نداشته  بيان به   شدنيازي امضا نيز بيان

   آه  آننده  گمراه  در برابر پندارها و آردارهاي منفعالنه

  باشد، بلكه  قرار دهد مني  را در خطر سقوط فردو اجتماع

   يك  فراتر از آن  وحيت نگري  و سهل گريي  آسان  يك  سكوت اين

 اخري،  ش خب باشد آه  مي  جامعه  در يك  دين  رسوخ  براي ضرورت

 .  جتويز است  امضاء نيز قابل درخصوص

   داشتها، باورها و عواطف  مهه  جنگ  به خواست  مي اگر دين  

   به  و يكسره  رفته قومي  سابقه  آلمه  و در يك و احساسات

   و طرد از سوي  پذيرش  زند خطر عدم تغيري آهنا دست

   از اين رخي ديگر ب و از سوي.  وجود داشت  انساني اجتماعات

 و  سامل  و فطرت  از عقل  برخواسته  چون آردارها و اعتقادات
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   تالش  آن  براي  آه  است  با آنچيزي ، موافق  است  انساني پاك

 بر   است  خود منشأ خريي اختالفات  ديگر اين منايد و از سوي مي

و   و رسوم  با آداب  ملتهائي  آه  انسان طليب  تنوع  روحيه اساس

 باشد تا   داشته  جهاني  در جامعه خمتلف...  و  و سنن عادات

 و ديگر   و منطقه ،تعليم  نژاد، رنگ  بر اساس  اختالفات اين

   و تكاملي  جلو برنده  رقابيت  و موجب  بروز آرده عوامل

 .گردد

   تنها به  نه  ادعا منود دين توان  مي  توضيحات  اين در پي  

   سكوت  به  بيان  درمقام بلكه.  نكرد قدام ا  جزئيات  مهه بيان

 با   منوده  و بيشرت سعي  ورزيده  از خود مبادرت و امضاء پيش

 تا آمرت   را ترسيم  ماندني  مسري هدايت  واهداف  آليات بيان

   به  را خبود بگريد واگر تن  خاص  و قومي  ملت  و بوي رنگ

 و   زماني  مصاحل س، بر اسا  داده  و مليت  عشريه تأئيد قوم

   سخن  مصدِا از آن  در حبث آه  و يا ديگر مواردي  بوده مكاني

 . آمد مبيان

   نيازمندمي  بدان  در آينده  آه بايد خبشي در اينجا مي  

   و يا القائات ديين  دستورات  برخي  اينكه  و آن  دارمي بيان

  كل ش داران  دين  و احساسات  و برخورد با عواطف رفتاري

   قصدي  چنني  آه  در حايل  داشته  ديين  ونصوص ماندگار در متون

 ديگر  شود، بزبان مني  فهميده  مقدس  شارع  از سوي  سخن از اين

   شكل  و روايات  آيات  برخي  و الفاظ  تصوص  برخي ، لسان آنكه
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بايد   مي  و مكان ، زمان  مقتضيات  حبث  حتت  ويل داشته ماندگاري

 .يري آندو تغيري منايدبا تغ

 موجود   رسوم  از موارد به  در بسياري  حبث  اين از آجنا آه  

 رمسها و  يابد ومنشأ پيدايش  مي  ارتباط  دين  تشريع زمان

   سؤاالت  نو براي اي تواند پنجره ، مي  ديگر شده تغيري رمسهاي

   در اينجا مقام  خود باشد آه  ويژه  جديد در حبث وپاسخهاي

 .  نيست نآ

 

   بر رسمها تأثير دين

  
   دين  جايگاه  با هنجارها و تبيني  دين  ارتباط  از بيان پس

 بر   دين  تأثري گذاري روش  وچگونگي  اجتماعي  هنادهاي در ميان

 متعدد   از عوامل  برخواسته  آه  آن  و توابع  اجتماعي رمسهاي

   نيازهاي  رفع  به  عوامل  مهه  در پايان  آه باشد،بنوعي مي

   نوع  به  آه است  الزم ، اينك  باز خواهد گشت  و اجتماعي فردي

 .  باشيم  داشته اي  بر رمسها نيز اشاره تأثري دين

 باورها و   بر تغيري يا ترميم دار دين  و ريشه تأثري عميق  

دار   دين  انسان  يك آه اي  نو بگونه  ارزشهاي  طلوع  آن در پي

 يا   خود، خواسته  گرييها و رويكردهاي  جهت هو معتقد در مه
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   يا اآثر رفتارهاي  و در متامي متأثر از آهنا شده ناخواسته

 . خواهد بود  از شعائر آن  يكي خود حامل

 بر   مهگي  آه  و سنن  و رسوم ، آداب  عادات  شومي اگر مدعي  

   جلو برنده  و قدرت برقرار شده  جامعه  يك  هنجارهاي اساس

   مهگي باشد آه  مي  جامعه  مهان  مقبول  نيز باور و ارزش آن

   منوده  يا نياز آفريين  آه  است  نگرشي  نوع  و حمصول آهنانتيجه

  و اين.  وجود هناده  عرصه  به  گام  نيازي  رفع يا در جهت

 ما   و سكنات  از حرآات تواند بسياري  خود مي  بنوبه نگاه

 منايد   تغيري و ترسيم  الزم هاي ادر اندازهه  زمينه را در مهة

و  رنگ  بي  جامعه  براي  حيات  نگرش  اين  بدون تا بداجنا آه

 .شود معنا مي بي

،   و آوتاه  مصرانه  دور با توجهي  چندان  نه اي در آينده  

 از   اجتماعي هاي  در ديگرمؤلفه  تأثري دين  ميزان  به نگاهي

، تا   داشت خواهيم... ، هنر، و علم،   اقتصاد، سياست مجله

   بتوانيم  بشر را تا حدودي  زندگي در مهه  و نفوذ دين قدرت

 اشعارو   مهه  آه  تأثري تا بداجنا است  اين ژرفاي.  دريابيم

   خود اختصاص  انساهنا را به  خواب  و حيت رؤياها، خياالت

   گونه ن، و آ  نديده  خودتوقفي  براي  مرزي  و در هيچ داده

   آه يابيم آيد در مي  مي  دست  به  مطلب  در طبع  از دّقت آه

 .  خنواهد آرد  افول  بشري  هرگز درعرصه دين
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   آه  است  مفاهيمي  زايش  و آماده  خود حامل  در بطن دين  

 ديگر  شوند از سوي  عمر اومي  و بيمه  تداوم  موجبات مهيشه

 :ها  و گزاره  مفاهيم اين

  هاي ، آورده  و آنه  اصل  يك  صورت  به  با صراحت اه گـ1  

 .آيد  در مي  بنمايش ديين

   ديين  از متون  برخواسته  و آنايات  با اشاره  و گاهـ2  

   دين  و درك  فهم  استنتاج  حمصول  اوقات  و در بعضيـ3  

   است  ديين  و مفسران شناسان

 و   عرف درست نا  و فهم  از سوء برداشت  و يا ناشيـ4  

 .باشد مي  يا تفسري ديين  منت  از يك اجتماع

 و   دين  و تداوم  حرآت  به  آه  مفاهيم  اين از مجله  
. باشد  مي مقدس  واژه  منوده  فراواني  آمكهاي  ديين هاي گزاره

   مزبور منحصر و وابسته  واژه  منود آه  بايد توجه البته

   و به  فراتر از آن  بلكه  نيست  و امورديين  دين  به تام

  رود، بنابر اين  بكار مي  و منزه ، مكرم  حمرتم معاني

، مكاهنا، زماهنا، رمسها،  ، اعمال  از موضوعات ناحمدودي انواع

   و بوي  رنگ  است ، ممكن  و غريمذهيب  مذهيب هاي  و انديشه آداب

   معين  ديين  ديگر در زمينه از سوي.  خود گريند  به تقدس
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 در برابر   را آه ، و هر آنچه تر بوده حمدودتر و قوي مقدس

 .انگارد  مي  مباندمقدس  حمفوظ  و جتاوز و ناپاآي حرميت بي

 آافر و پليد   آه  است  چيزي  آن  معين  متام  به  مقدس شي«  

   فرار از آيفر آن تواند بدون  بزند ومني  دست  آن  به نبايسيت

  خمتلف هاي  را، با ترآيب  مقدس  آلمه توان  مي حيت»  آند را ملس

   است  ممكن  بكار برد و منظور از آن  مقدس مانند جامعه

   مناسب  انواع  مهه  آمك  به  دراعضايش  باشد آه اي جامعه

 و   اينها اآراه  و امثال  اجتماعي ، نظارت  اجتماعي پرورش

 ارزشها و  باره در  مرسوم گريي  جهت  تغيري دادن  به متايل عدم

 مشار   به  و اساسي الزم  جامعه  از آن  آه  ارزشهائي يا تعريف

 .آيند، پديد آورد

،   و قدسي  مقدس  واژه  معناي  پريامون  و تفحص شايد تتبع  

 و   پيدايش ، چگونگي معاني  نتواند مهه  علمي  متون در البالي

زد، اما  سا  منايان  خوبي  را به  آن  بشر به  نگرش نوع

   آه  است  حرميت  خود داراي  عام  در معناي مقدس  گفت توان مي

   و واجب  فرض  بر آحادجامعه  آن  مرتبه  و حفظ  ممنوع  آن شكسنت

 جز   عام  معناي  بر اين  قانون  اجراي  ضامن  و هيچ بوده

 وجود ندارد، اما در  فرد فرد جامعه  و اراده احساسات

 و   در آمده  مشاره  به  يا مقدسات ، مقدس  خاص معناي

 متعدد   و مراآزي  هتيه  آن  حرمي  شكسنت ، براي  هم مدوني قوانني

   آه  نگرشي بااختالف (  امر در جامعه  اين  به  رسيدگي براي
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  در نظر گرفته)  دارند  مقدسات  در تعيني  از جوامع هر يك

   منودن  اضافه ن آفري  مقدس  منابع انواع  به با توجه.  شده

  آه مهانگونه.  منايد  آمك  حبث  تكميل تواند به  ديگر مي نوعي

 و تكرار   در اثر عمل  رمسها نيز مبرور زمان  شد برخي بيان

 آنرا   جامعه  بنوعي شوند آه  برخوردارمي ، از حرميت زياد آن

 را   امر مقدس  ميدارد اين  آنرا نگاه  و حرمي  دانسته مقدس

 .گويند  مي  سنت شناسان هجامع

 و   مستقل  ديين  با مقدسات  غري ديين  اجتماعي  مقدسات تفاوت  

   عاميانه در شكل)   ويا تفسريي  غري ذاتي مقدسات ( وابسته

   و مقدار استقبال  عمل  مدت ، طول  شروع  و نقطه ماهيت

  از ابتداء  ديين  مقدسات باشد، يعين  مي  از آن  ومردم جامعه

 خود وديگر امور و   ميان  مقدس ، حرميي  قبلي و با اعالن

   است  خداوند ذاتًا مقدس  تعبري دين آند، به  مي  حائل مفاهيم

   عريف  مانند ديگر مقدسات هستيش  و نوع  مدت  تقدس و اين

   معلق  او آه  و غري مستقيم  مستقيم هاي  و وابسته نيست

 وارد   اعطائي  از تقدس نوعيباشند، با    او مي آستانه به

   پذيراي  افرادآن  آه اي شوند، و جامعه  مي  اجتماع ميدان

  البته. دانند  ابتدا مي  هستند آنرا از مهان  قدسييت چنني

   متنعم  و ملي از دو آبشخور ديين  تقدسشان  آه هستند مواردي

  ملت و   ديگر مردم  و در تأثريي  دين  اعتباري  به  يعين است

 و   ميهن  به  عشق  خواهي آوشند مانند وطن  مي  آن  حرمي حفظ به

   به  دين چنانچه.   والدين داشنت  و حمبوب  در فرِا وطن حزن
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   در ميان  عريف  الزم  تقدس  به پرداخت تأئيد آهنا نيز مني

   به  چرا دين  زد آه  حدس  بودند شايد بتوان منتسب جامعه

، از   پرداخته مقوالتي  چنني  براي  سازي حرمي تأييدها و  چنني

 شد   نازل  بشري  و سرشتهاي  امور فطري  بر اساس  دين آجنا آه

 باشد،   داشته  و غريزي  فطري  او گرايش  به انسان هر آنچه

 ويا   نيز تأئيد شود و خمالفت  دين بايد از سوي مي

 تضاد   يك  به منجر  دين ها از سوي  زمينه  در اين تفاوتي بي

   بشر خواهد شد، حيت  وناسوتي  الهوتي  و در خواست دروني

، تأئيد   دين  وظائف  اهم  بلكه  از وظائف  يكي  گفت توان مي

 . است بشري فطريات

 و يا جتديد بنا و يا تأئيد   آفرينش  در ضمن  دين پس  

و يا خبشد   مي آهنا تقدس ، به  و رسوم  آداب  برخي  و آاست آم بي

 و غري   دار مستقيم  فرد دين  نگاه  با تغيري زاويه آنكه

 ماندگار و   و قداسيت  حرمت  وناخواسته  خواسته مستقيم

 . منايد  آهنا عطا مي  به جاودانه

   چيز ازمجله ، هيچ  ديين  انسان براي«: گويد  مي مريچاالياده

   آيفي تالف فضا اخ  خمتلف قطعات  بني ، يعين  نيست فضا يكنواخت

 و مقدسند و   و حمرتم  از فضا عايل اي وجود دارد، پاره

 .»  نيست  چنني از آن اي پاره

 بر   رمسها، بنابر تأثري دين  چيز از مجله  مهه راز بقاي  

   يك  شدن ، مقدس بدآهنااست  گذاري  و حرمت  انگاري آهنا تقدس
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  ا هرامري،  منشاء، و ي ، زمان ، مكان ، رتبه ء، حقيقت شي

   افاضه  منبع  توانائي  ميزان  به  منوط از امور ديگر مهگي

   با حرمت =   آه  است فياض  منبع  بدان نياز مردم +  تقدس

ïواقعي ها و درجات  رتبه  داراي مقدسات.  بقاء و ماندگاري   

   مقدس  به  هر امر مقدس  وابستگي  دين هستند و مالك و پنداري

   هر مقدس ، و نفي است  سازي  در حرمي ري وابسته و غ پايان بي

 وجود   در ژرفاي  چرا آه  است  تقريبًا غري ممكن  ديين واقعي

 و   بازيابي  امكان و هر آن)   افول و نه (  آرده آسوف انسان

   آه  پنداري مقدس اما در خصوص.  را دارد  سابق اخذ جايگاه

 و از  ، زدودن  گفت م خواهي  سخن  از آن  نزديك در آينده

 مهرتاز و يا   مقدسات  عرضه  مقدسي رمسهاي  چنني  برداشنت ميان

   اين  آه بداهنااست  تقدس  از مبدأ افاضه  آن  تقدس برگرفنت

   بردارد بلكه  را از ميان تواند رسم  مني  تنهائي  به عمل

 و يا   بودن  با نامقدس بايد توأم مي  مناسب  جايگزين ارائه

ء باشد، مانند   شي  آن  بودن  تعبري ديگر ضد مقدس به

 و   معمول  از اسالم  پيش  در اديان  آه  وصل  و روزه صمت روزه

   تند و ارائه  بانگاهي  اسالم  ولكن  انبياء بوده مورد عمل

   عامل  بلكه  خود خارج  تنها از حرمت  آنرا نه جايگزين

 . منوده  معريف  شكن آنرا حرمت

   و استقبال مرور زمان «  سنت  به  رسم ر فرايند اتصافد  

 در   ديگر تسريع  و از سوي شده مي  حمسوب  اصلي عامل»  جامعه
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   وابستگي  ميزان  به  در جامعه  ارزش  يك  و جاگريي پيدايش

   نگاه  در يك  بود، حيت  منوط  دين  از سوي  آن  و اشاعه وتوجه

 ارزشها و   آه دريافت توان  مي  بسيار عميق  و نه آوتاه

   را پشت  زمان  تنگ  برتر داالهناي  با جهشي  ديين باورهاي

 را در   اخذ جايگاه  براي  معمول  ايستگاههاي  ومتام سرگذشته

   قابليت  غريديين  سنت  برتر از يك نوردند، و مهانند بلكه مي

 را   شده  آفريده  آن  براي  آه  مورد نظري آارآرد و توانائي

 . منايند توانند آسب مي

   عبارت  بر رسم  تأثري دين  گفت توان  مي  بندي  مجع در يك  

 : از است

باور و  «  بر اساس  رمسها است  پيدايش  از مبادي  دينـ1

 .» هنجارß   رسمß  ارزش

   نريوي  بر اساس  عمر رمسها است  بقا و بيمه  ضامن  دينـ2

 .  موجود است در او  آه  خبشي تقدس

   ديين  رمسهاي  و گسرتش  در فرايند پيدايش  تسريع  موجب  دينـ3

   بر ديگر رمسهاي  غلبه  باتوانائي  وظائف  حمدوده و تعيني

 .  است غري ديين

   مهسو قدرت  رمسهاي  و به  نامهسو جلوگريي  از رمسهاي  دينـ4

   نسبت اوتتف  بي  رمسهاي آند به  مي آند وسعي  عطا مي ماندن
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 و ازآهنا در   داده  ارزشي  رنگ  ديين  باورها و ارزشهاي به

 . بگريد  خود هبره  پرورشي  اهداف جهت

   به  نشد ويل آوري  بر رمسها مجع  دين  تأثريات  متام هر چند آه  

   مورد نظر در جهت موضوع  نياز و در حد وسعت اندازه

 .  برگرفتيم  و حمصول خته پردا  نوشتار بدان  در اين گريي هبره

   سوم فصل

 

    اجتماعي هاي  بر ديگر مؤلفه تأثير دين

  

 باشد در   بررمسها،شايد مناسب  دين  تأثريات  از بررسي پس

   سخن  اجتماعي هاي  بر ديگرمؤلفه  آثار دين  به  آوتاه نگاهي

 .  آنيم  هدايت  پيوسته  هبم اي  جمموعه را به

،   باشند آه توانند متغريي  مي  ديين هاي باورها و ارزش  

 و  ، هنر، معماري  بر اقتصاد،سياست  و شگريف  عميق تأثريات

  ، خواسته  و غريمستقيم  مستقيم  بصورت  بشري ديگر علوم
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  مريچاالياده   تا بداجناآه  گذاشته  برجاي وناخواسته
 :گويد مي

خود    خبواهد از گذشته  امروز هر قدر آه بشر نامقدس«  

   وناخودآگاه  است پيشني  مقدس  انديشه بگريزد باز حمصول

 .» بكشد  دست  و دين  مذهب  ژرف هاي تواند از ريشه مني

 يا   بر رونق  بسيار جدي تواند تأثريات  مي معتقد بود،دين  

   ديين  از دستورات  بگذارد،برخي  اقتصادي رآود فعاليتهاي

  حترمي (  سازگار نيست قتصادي ا  شدن ، با عقالني مانند صدقات

 رآود يا رشد توليد،   آاالها به  بر برخي ياتأآيد دين

   بدون ، ماهي  خوك گوشت شود حرمت  آهنا منجر مي خريد و فروش

   ديگر گوشتهاي  و انواع ، ميته  گوشت  حرام ، حيوان فلس

   و شبيه  الكلي  مانند مشروبات  حرام هاي نوشيدني  مهچنني حرام

  فعاليتهاي  را به  داران ، بازار دين  در جمموع  آهنا آه به

   آاالها و افاضه  برخي  به  سو با سفارش  از يك حمدودتري

...  و  لبين هاي ، فراورده  بدآهنا مانند خرما،غالت احرتام

 و   دين رابطه).   بازار آهنا داده  به  بيشرتي  و گسرتدگي رونق

   نشده  حتريف  اديان ، برخي  نيست ان جا يكس نيز مهه سياست

 دارند   بسيارخوبي  ميانه  تنها با سياست  نه مانند اسالم

 در مورد هنر،  دهند، مهچنني  مي  اآيد هم  فرمان  بر آن بلكه

   در مواردي  ويل  و مشِو داشته  حمرك  مواردنقش  در بسياري دين
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 هنرخود را   آه  زماني  ويژه آند، به  پيدا مي  ضديت با آن

 . جدا آند از دين

 و   و يا آمساني  و غري توحيدي  ابتدائي  در اشكال دين  

   بسيار قوي  عامل  يك بعنوان  برمعماري  خود توانست توحيدي

   و آوارگي  بشر از غار نشيين  و ساز و خروج در ساخت

   معابر و اماآن  مهيشه  باشد چرا آه  داشته تأثريبسزائي

   معماري  بشر درتاريخ  مدني  بناهاي  اولني  عنوان  به مذهيب

   ناميده  مذهيب  معماري  به ، تا بداجنا آه  بوده  مطرح وي

 . شده

 و شعائر   آرماني  مملو از منادها و رمزهاي  معماري اين  

   درك ، چشمها و قدرت  بشر باغيب  ارتباط  و براي  بوده قدسي

   مصاحل  بعنوان  و خاك  سنگ  توسط آوري   فن را در يك

   زده  قالب  ديين  و مفاهيم  آلمات  متاشاي  به ساختمان ظاهري

 هزار مناد  ها وهزاران ها، حمراهبا، گنبدها، مناره در آنگره

 دارند   اشاره  منادها بدان  اين  مهه  آه  آنچه ديگر نشانده

 و در  مسان و آ  زمني  باال وپيوند قوسي  به  از پائني ارتباط

 .باشد  مي  وحدت  يك هنايت

 و   ماندگاري گي  با ويژه  مهراه  و با عظمت  پرهيمنه ساخت  

   گلي هاي  مانندمعابد در آنار خانه  ديين  عمر مكاهناي طول

 و   و گذر زود هنگام  الهوت  عامل  از ماندگاري تواند حاآي مي

   معماري  سبكهاي  موجود باشد، هر چند آه دنياي آوتاه
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   در معماري ويل  بوده  ايشان هاي  و سليقه  جوامع  به مربوط

   جاي  در جاي  مسلمان  انسان  يك  نگرش  و بوي  رنگ اسالمي

   به  وي  با خدا و توجه  ارتباط  تسهيل براي  وي آثار وابنيه

  ها وازغرب  بيزانسي خورد، اگر از مشال  مي  دنيا بچشم معناي

 و   و هند و از درون ربرها و از شِر ايرانها و ب قبطي

  اند تأثرياتي  توانسته ميين  و متمدن  نشني  باديه  اعراب جنوب

   بگذارند از سوي  اسالمي  جوامع  نوين  معماري در آفرينش

 نيز   اسالم  هنادين  توحيد و ارزشهاي ديگر خودمتأثر از روح

 )2.(اند شده

   معابد و جايگاههاي  اين و  حرمها است  از آن مرآزيت

 .باشند  مي  جهان  و ناف  مرآزي  نقطه عبادت

   گفته  ناشدني  و پذيرش  غري مقبول  آرماني  نگاه در يك  

 : شده

 و   مسكوني  اماآن  استحكامات  ساخت  آه  است بسيارحمتمل«  

   هتاجم  شدند و در دفع  سحرآميزشروع  دفاع  نيت شهرها به

 بودند، در اروپا در   شده  طراحي  مرده رواح و ا اهرمينان

،   بر ضد شيطان  دفاع  براي  شهري  ديوارهاي وسطي  قرون مدت

 .»شدند  مي  تقديس  و شعائرمذهيب  آئني ، بر حسب  و مرگ بيماري

 در رشد يا   از اديان  فقهي  ديگر برداشتهاي از سوي  

  اند از مجله ته داش  ومستقيمي  جدي  هنرها دخالت  برخي افول
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   آن  موجب  داشت  جتسمي  بر هنرهاي  اسالم  دين  آه حترميهائي

   بدان  اروپاو غرب  آه  رشد و تكاملي  به  هنري  چنني شدآه

 . نيابد  بود دست رسيده

 را در مشار   و آن  آرده  را حترمي  ونقاشي  سازي  جمسمه اسالم«  

 و   ابريشمي  و لباس قي او موسي  بود وهم  دانسته  پرسيت بت

   اين  آرد، چه حترمي)   مردان براي( را  زيور طال و نقره

 و   با تشويق امابعكس.  دانست  مي  سسيت  را مايه جتملي لوازم

  آاروانسراها و جايگاههاي  شد آه  خري موجب  اعمال ترغيب

 مانند محامها،   عمومي ، بناها و اماآن  مسافران اسرتاحت

   عمومي  خدمت ها و هزاران مناها، پلها، آبراهه ، آب آب خمزهناي

 .» بكار گريد عموم برداري  هبره  و در جهت ديگر، ساخته

   بود آمكي  و آلمات  از خطوط  متشكل  آه  قرآن  به توجه  

   مرتبط  وديگر هنرهاي  هنر خطاطي  رشد فزاينده  به شايان

   در خود حامل ر چند آه ه  داشت  هنر هتذيب  مجله  من  آن به

 . نيز بود  و حتصيل  علم  در آسب  برتأآيد اسالم  مبين پيامي

 در   خدمات  و ارائه  دار با از خودگذشتگي  دين انسان  

   و آنچه  مقدم شخصي  را بر نفع  عمومي  ايثار منافع قالب

دهد   باشد را برتراز هر چيز قرار مي  جهان  خالق  به مرتبط

   غري او تقدمي  بر رضايت  او را هبر شكل آندرضايت ي م و سعي

 .دارد
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   و روابط  صدقات  ميان  دارد رابطه وبر سعي  ماآس اگر چه  

   عقل  آه  داشت  بايد توجه  نكندويل  معريف  را معقول اقتصادي

 و   نظر نداشته  ملموس  تفسري حاشيه  به  دار فقط  دين يك

 منود   حمسوس  نزديكرت از عامل وي   براي  آرماني دوردستهاي

 .يابد  مي  عقالني  و توجيه يافته

، ما شاهد   ديگر عوامل  شدن  و ضميمه  نگاه با اين  

، چرا  باشيم  مي اوليه  در قرون  مسلمانان  خاِرالعاده پيشرفت

 و   ماديات  تفسري، در حمدوده  غري قابل  عقالنييت  بر اساس آه

   آشي  و هبره  اعطائي  نعمتهاي  مهه  آشف راي ب  فراتر ازآن نييت

   تكاملي  رو بسوي  وتالش  وظيفه  يك  بعنوان  شكرگذاري در جهت

 .آند  مي ديگر حرآت

   و سلطه دار مهانند حكومت  دين  يك  در نگاه سود و هبره  

   در يك شود آه  مي آشيده  در ترازوئي  او بر جامعه سياسي

 او قرار   مورد رضاي  اعمال  ديگر مهه وي خدا و در س  آن آفه

  شود، ربا مهانقدر در نزد فرد با اميان  ومعنا مي گرفته

  جائر در صحنه  و سلطان  حاآم  يك  آه  است  و ضد اخالقي زشت

   و دست  خداست  از آن  قدرت  است ، منفور و غري ديين سياست

، هر   است  ثقل مرآز  اين  به  شدن  مبقدارنزديك  آن  به يابي

 دقيقرت ياشديدتر از   سخن  اين  مورد حتريف  در اديان چند آه

  روحانيت. شود  مي  مطرح  سامل  منطق  از يك  و خارج حد معمول

   وابسته  سياسي هاي  اجنمن  عمومًا به وسطي  در قرون مسيحي
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در   دخالت  از هر گونه  اوليه  در قرون در حاليكه. بودند

   حمسوب  داري  با دين  و آنرا منايف رتاز آرده اح سياست

 .داشتند مي

 از   ضرورت  يك  بعنوان  داران  دين  سلطة  به  رسيدن براي  

 و   قبايل  آشيت  موجبات دين  آه  نيستند، مهانگونه  گريزان جنگ

   حكومت  تثبيت  نيز براي مهانگونه. آورد  مي  را فراهم طوائف

 از افراد   خبش  يك  و ترجيح  حقانيت ثبات و ا  بامنكران ديين

   وشورشهاي  جنگ  ترغيب  به  داران  دار بر ديگر دين دين

   تفسري ديين  را در آنسوي  صلييب ، جنگهاي  منوده  هتييج عظيم

   از ارزشهاي  و دفاع  قدرت  آسب  به دين  با سالح  آه بينيم مي

از   اجتماعي هاي لفه بر مؤ ورزند تأثري دين  مي خود مبادرت

   دين  فهم  و يا در منظر تفسري و نوع  بنوعي  واقع دريچه

   دين  به  غريمعتقدان  در ميان  ديگر و حيت  بشكلي داران

   با چنني توان  هرگز مني باشد آه  مي  و ژرف  عميق آنچنان

   قلم  نقش  بود تا به  الزم  آنچه ، ويل يافت  دست  بدان نوشتاري

حد و  تأثريبي ( مند شومي  هبره  آتي  در مباحث  و از آن ستهآرا

 .  منودمي  بيان در حد توان)  بشر  داشتهاي  در مهه مرز دين
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   چهارم فصل

 

    آن  اجتماعي  و تجلي  بر دين تأثير رسم

  

   بررسي  به  اجتماعي  بر رمسهاي  تأثري دين  بررسي در پي  

   بر دين  تأثري دين ، مهچنني شريعت  در زمان  بر دين تأثري رسم

 از   پس ، بر جوامع  دين  سيطره  دوران  در طول داران

 از   تأثري متقابل  اين  بنوعي آه.   پرداخت خواهيم تشريع

يابد، تذآر   منشأمي  متقابل  و واآنش  و آنش  متقابل روابط

  گري بر دي  هر يك  لزومًا تأثريات  اينكه  و آن  جباست اي نكته

   در دو سوي  قوا و تأثري مساوي توازن  آه  نيست  آن مبعناي

 و   سهم  باندازه  هر يك  برقرار باشد بلكه  تقابل اين

 . ديگر تأثريگذار خواهد بود نفوذ عوامل ميزان

 در   يا جزئي ، آلي  يا غري مستقيم  مستقيم  تأثريات اين  

 دائمًا   اجتماعي ي، هنادها وسازماهنا  انساني  گروههاي ميان
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   ارتباط  در اين آنند آه  مي  را جتربه  متقابل روابطي

 .شود  مي  منايان  و تأثريگذاري تأثريپذيري  معناي متقابل

رو   و از اين  پويا داشته  ذاتي  مادي  جهان  آه دانيم مي  

   در يك يابند و سپس مي  ارتباط  ديگر بنوعي  با يك  آن اجزاي

   متقابل  يا مناسبات  متقابل روابط. افتند ميديگر موثر 

 آهنا   در ميان آه ( ، خمصوصًا جانداران هسيت  مادي اجزاي

)   هسيت  خود درجهان  ويژة  اختيار با جايگاه  داراي موجودات

 آهنا پديد   ميان  يا سازگاري  تعادل  نوعي شوند آه  مي سبب

   به  يا منظومه موعه هر جم از عوامل معموًال تغيري يكي. آيد

دارد و   تغيري وامي  ديگر را به  از احناء عوامل حنوي

  بي. آورد  وجود مي  به  يا منظومه  در جمموعه جمددًاتعاديل

   را به  اجتماعي سازماهناي تواند مهه  مي  تأثريي  چنني  اين گمان

   نوعي  يكديگر قرار دهد تا بداجنا آه  الشعاع  حتت نوعي

 .آهنا برقرار شود  بني گيمهاهن

 ديگر   و يا شكل  يا ساخيت  بوده  تأثري آار آردي  اين حال  

   آخر آنكه سازد، و دست  واردمني  سخن  به اي  ضربه هيچ

 در يكديگر تأثري   يكسان  نسبت  به  اجتماعي سازماهناي

تر و تأثري   شديدتر يا سريع  تأثري برخي گذارند،بلكه مني

   و آندي  يامالميت  و سرعت ، شدت تر يا آندتر است  مالمي برخي

 .شود  تقدير مي  و ديگر عوامل  جايگاه ، بر اساس هر يك
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 نفوذ و تأثري   عمق  به  و توجه  آوتاه  مقدمه  اين با بيان  

   حيت  از آن  گرفته نشأت  و ديگر عوامل  جايگاه  بر اساس دين

  شناسان  جامعه ف اعرتا  نوشتار به  اين بنابر تعريف

 يا   مثبت  نقش  در نظر گرفنت  بدون  دين شناسان جامعه بويژه

،  وبر، دورآهامي ماآس  از مجله  انساني  در جوامع  آن منفي

،  ، فانفاني ، سوسيارت ، براون ، رادآليت مالينوسكي

، بارنز، بكر،پارسونز، شيلز، گولدنر، سامرت،  رودنسون

 را نيز   آن  شدن  متأثر واقع انتو مي....  و آلر، آنيگ

 . منود  تبيني  و تأثري متقابل  روابط  بر اساس باپژوهشي

   آامًال جمزا بررسي  نه تواند در دو خبش  مي  تأثريپذيري اين

 :شود

   قوم  بعنوان  عصر تشريع  و سنتهاي  و رسوم ـ تأثري آداب1

   بر دين  وحي خماطب

 بر   از تشريع  عصر پس تهاي و سن  و رسوم ـ تأثري آداب2

 . داران  دين ، باورها، هنجارها و رفتارهاي فهم

   آهنا سعي ها و حتليل  منونه  برخي  با ارائه  بررسي در اين  

 آشنا  بيشرت با مقصودمان  را هر چه  حمرتم  خواننده آنيم مي

 . سازمي
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   تأثير رسمها بر دين

   تفكر و بنيان يربناي و ز  اعتقادات  به  دين  عمومي هجمه

 يا   خواسته  درجامعه  شده  نو يا دگرگون  ارزشهاي گذاري

   آه آند، جوامعي  مي  دعوت  واآنش  را به  جامعه  آن ناخواسته

   مهجوار اعتقادات  با خود و ديگر جوامع تعامل معموًال در پي

 . است  منوده  آنرا اشباع  خاص  و رسوم  و آداب ويژه

   سعي ، اجتماع  پنهان  ستيزي  مهچون  گاه  آه  ميدان در اين  

 و   منوده  باشد حفظ داشته  امكان  را تا آجنا آه آند گذشته مي

   اصول  تا بداجنا آه البته.  خود بپردازد  ترميم به

 را بدهند،   آاري  چنني  او اجازه جديد به  ديين شده پذيرفته

در   آه  است اي  گذشته  مهان،  جوامع گاه  و تكيه  هويت چرا آه

 منود   فرض توان  مي ، پس  بسته  نقش  ايشان  و سنن  و رسوم آداب

 بر   دين  جانبه  زير دربرابر فشار مهه  از راههاي  يكي آه

 خواهد   انتخاب  اجتماع  آن  از سوي  و رسوم  و آداب فرهنگ

 .شد

ا را از  و رمسه  شده  تسليم  موارد اجتماع  در برخي: الف

   با اصول  آه پرسيت بت آند، مانند رسم  مي  خارج  عمل دائره

 .  در ستيز است  ابراهيمي  دين اوليه

   گذشته  و رسوم  آداب  و مهسوئي  در ترميم  سعي  يا آنكه: ب

 در   و تغيري شكل دادن  جلوه منايد مانند ديين  مي با دين
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   آهنا جشن  از مجله  و قومي  ملي  و رسوم  آداب ساختار برخي

   عامه  از فرهنگ  وسيعي  دامنه  آه  ازدواج نوروز ومراسم

 عيد  ، بطورمثال  داده  خود اختصاص  را به  خمتلف جوامع

 از   مناد گونه  آئينهاي  آن  اصلي  رآن  نوروز آه باستاني

 بروز و ظهور   در آن  ويژه  و ديگررفتارهاي  سني  هفت مجله

   در ميان  قرآن  اخذ تأييد با قراردادن  در پي دارند، تام

 از   اذآار، اوراد، اشعار و بسياري ديگرمنادها هبمراه

   وتلفيق  از امتزاج  حاآي  آه  و عملي  گفتاري رفتارهاي

باشد، و يا در   مي  از تغيري آيش  پس  حيت  و ديين  ملي رسوم

   انواع توان ي م  آه  ازدواج مراسم  و پر ازدحام بازار شلوغ

  ها گسرتش  تعداد خانواده  به  آنرا حيت  گوني و گونه

  توان شود و مي  مي  گنجانده  آهنا بنوعي  در مهه داد،عنصر دين

 افراد   اعمال  آه اوقات برخي.  منود  آنرا مشاهده بوضوح

  هائي  نشانه  حامل  و يا حيت  گري  و الابايل  قيدي  از بي حاآي

 را در   ديين هاي آنند شيوه  مي ، نيز سعي است  ديين از بي

  اين. پايبند باشند  و بدان  نكرده  ترك  ازدواج مراسم

   رمسهاي  بقاي  براي  اجتماع  آه  است ها خود بيانگر آن منونه

   نيز با اصالح منايد و دين  مي چالش  با دين  مهسوئي خود براي

   ايشان  را به  هر جامعه  رمسهاي  نوع ساختار اصلي

 .منايد واگذارمي

   با سياست  و اصطكاك  اجياد تنش  بدون  و رسوم  آداب  برخي: ج

آند خود را از   در برابر آهنااختاذ مي  دين  آه سكوتي
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آنند   مي  حمافظت  و اندراس شدن  و سائيده  مبارزه هرگونه

  هآ...  و  عزاداري ، آداب  پذيرائي هاي  ازشيوه مانند برخي

ها   بدان ويژه  و روش  خاص  بنوعي اي  و جامعه  و ملت هر قوم

   در مرگ  زنان  عزاداري هاي  شيوه پردازند بطور مثال مي

 و   مانند هلهله  خمتلف  اشكال تواندبه  مي  و اقوام نزديكان

 و   سر و يا خدشه  موي  و آندن  و افشاندن زدن شعار، سينه

   ظهور منايد هر چند آه  منودن چاك   و سينه وارد آردن لطمه

   و حالل  مرز حرام بنام اي  حمدوده  مقدس  موارد شرع در برخي

   شيوه  يك  نكرده  سعي  ويل  منوده  تعيني  اعمال  گونه  اين براي

 . و يا پيشنهاد دهد  منوده  مرسوم  عزاداري متحد رابراي

 با   مناسب  تا در فرصيت  شده  بظاهر تسليم و يا آنكه: د

 و   ديين در چهره  از خود دين  برگرفته  بيشرت و قواي تواني

 ما در   فعلي  حبث آه( شوند،   جامعه ، وارد معرآه ارزشي

 را خواهد منود تا غبار از   الزم و تالش  سعي  قسم  اين ترسيم

دارند   سعي  آه  جوامعي بطور مثال)  برگريد  مسئله صورت

 با خدا اجياد منايند   خود ارتباط  حسي ربه و جت  با حس بنوعي

   اطرافش  بشر و جهان  ميان  آهن وابستگي  از يك  نشان مهيشه

  گرايانه  رويكردحس  و برترين  واالترين  تومت دهد آه  مي خربي
 تا  توانست  بت   آه  جاهلي  عرب شود، در جامعه  مي  حمسوب وي

   باشد پس  داشته خدائي  فرارود و آارآردي  الوهيت  مرتبه

،  خيال  بصورت  قوم  يك  گذشته  دامان  در ميان از فرو افتادن

 و   در اشعار، داستاهنا و ادبيات  و افسانه رؤيا، اسطوره
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 با  توانست  مي  دگرديسي در يك  بروز و حيت  جامعه  مهان فرهنگ

 و  گر شده  جلوه  خفي  شرك  صورت  افراد به نفوذ در باطن

 در   قرآن  آه  باز گردد، مهانگونه  اجتماعي داشتهاي يدانمب

   از دست  ازرهائي  پس آند آه  مي  نقل  اسرائيل  بين داستان

آنند و   منا مي  خداي  و منادي  آهله  درخواست  از موسي فرعون

   و روي  خداپرست  اقوام  احنراف  مفسرين سخن  مهني بر اساس

  و مطرح  داده  را شرح  ايشان شرك و  پرسيت  بت  به آوردن

 .آنند مي

 بنابر   و رسوم  از آداب  يك  ادعا منود هيچ توان  مي پس  

   رخت اعتقاد و رفتار جامعه  مذآور، از صحنه  چهار فرض اين

 و   مساملت  يك  ارتباط  با تراز منودن بندد و مهيشه بر مني

   تا جامعه  اجياد منوده  اجتماع در ظاهر يا باطن مهسوئي

 . دهد  بقاء خود ادامه بتواند به

 عناصر  بندي  با درجه  پيامربان  يعين  آن  و مناديان دين  

 خود  مورد خطاب  قوم  يا تأثري بر گذشته  حذف  به دعوت

 و   و مكان  زمان ، مقتضيات  مصاحل  ميان  در اين  آه پرداخته

 رشد و   براي را  ديگر راه  درآنار عوامل  خماطب توانائي

 .تواند مهوار سازد  مي  دين ترويج

 و زير   توحيد سرلوحه  بر اساس  خدا و خداشناسي  به دعوت

گريد تابتوانند ديگر باورها و   قرار مي  دين  پيام بناي

 . استوار شوند  چهارچوب  بر مهان  ديين ارزشهاي
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  معروف   مجله  مهان  اسالم  در تبليغ9  پيامرباآرم  خنست آالم  

   بوده» تفلحوا  االاهللا  قولوا الاله يا ايها الناس«

 .شد  مي  حمسوب  رستگاري  موجب  تنهائي  خود به آه

 

    شريعت  تدريجي تأثير رسمها بر نزول

  
   دار مانند شراب  ريشه  رمسهاي  به  تعرضي  هيچ  خنست در مرحله

   نيز در حترمي  تعجيلي شود و حيت مني  در معامالت  و رباي خواري

   وروش  معقول  سريه  خالف  حرآت چرا آه. دارد آهنا روا مني

 اآثرًا  ، مفسرين  دين  يك  بر بطالن  است اي  نشانه تربييت

 در   و مالمييت  با نرمي  سكوت سال13 از   پس  شراب معتقدند حكم

 .شود  مي  چند طرح  آياتي  توسط خور توجه

   در حايل  داشته  اشاره  فوائد شراب ه ب  حيت  اوليه در آيات  

   انساهنا نسبت توزي  فساد وآينه  آخر آنرا عامل  در آيات آه

 .آند  مي  يكديگر معريف به

 و   ريشه  بواسط  آداب  برخي  گفت توان  مي  مثال با اين  

  هاي  با رتبه  و درمواجهه  داشته  جامعه  در جان  آه عمقي

 و   فرامني  تدرجيي  نزول گريند موجبات  مني قرار  دين  پيام اول

 معتقدند در   مفسرين  برخي آورند حيت  مي  رافراهم احكام
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،   و مدارا وتدريج  رفق  شيوه  و يا اآثر احكام  متامي بيان

 . است  شده  حلاظ  در آن  سنجي  و مصلحت بكار رفته

   تدريج  به  نيز حيت  در عصر تشريع  جاري  رمسها و سنن برخي  

آند، هر   آهنا را رمسًا امضا مي دين شوند بلكه  مني نيز حترمي

بر   حتميلي  قانون  يك  داري  معتقد بودند برده  برخي چند آه

 و   ميني  ملك  مهچون  امضا با تعابريي در اين. باشد  مي اسالم

 از تأييد و اجياد تفاِر   حاآي آه شومي  مي  ديگر مواجه عناوين

 . حر و عبد است  ميان

  ، افرادي  و رسم  يا راه  قانون  تأييد اين  حكمت در بيان  
   عنوان  را به  بردگان اندتربيت  آرده سعي  شهيد مطهري  مهچون

 . منايند  مطرح  اسالم  دامان  به  آفر و رسيدن گذرا زداالن

   از سوي داري  برده  در حترمي  صريح  تنها حكمي  نه  هبر جهت  

،   املدت  طويل ريزي  برنامه  دريك شود بلكه  مني  بيان ماسال

 .منايد  مي  ترغيب  با آن  مبارزه  را به  مردم بطور غري علين

   رسيدن  چند عنصر براي يابيم  باال درمي  مطالب  به بانگاهي

   قرارگرفته  مورد حلاظ  ديين  تربيت  يك به

   در نزول يج تدرـ2           .  حكم  در بيان  مماشاتـ1

 . احكام
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 و   مهراهيـ4  .  دين  با اصول  تعارض  تا حد عدم  سكوتـ3

 .  اقوام  برخي تأئيد گذشته

 

   ادعا  يك بررسي

 با آهنا   مرتبط  و احكام  و معامالت  عبادات  به  احكام تقسيم

 و امضاء در  تأسيس  ميان  آننده  و مرز تعيني تواند خط مني

   در رفتارهاي  پيشنهادي  آداب  بعنوان عمل   و جتليگاه احكام

 را   مدعي  اين  خالف  شود، چرا آه  حمسوب  دين مورد نظر ازسوي

تواند   مي  آه  يافت توان مي  سادگي  به  شريعت در مسري تدوين

بطور . دار منايد  را خدشه  قاعده  اين  بودن  و آلي جامعيت

 : مثال

 در   عبداملطلب  را از سنن عمل   پنج  اآرم  رسول در رواييت  

 عبارتند   ميكند آه معريف  رسيده  تأئيد اسالم  به  آه جاهليت

 از

    پدران  با زن  ازدواج  حرمت: الف

    گنج  پيدا آردن  در هنگام  رد مخس  وجوب: ب

 حفر   هنگام  ديين  مستهاي ، در ميان  حج  ساقي  مست  پذيرش: ج

    زمزم چاه
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   قتل  ديه صد شرت براي   تعيني:د

  خدا  خانه  طواف  براي  شوط  هفت  تعيني:�ه

   اعمال  از مجله  آه  طواف  و نظائر آن  روايت در اين  

   در حج اند تعدادش  منازدانسته  آنرا مهچون  و حيت  است عبادي

   و حنيف  بوده گذار آن  بنيان  عبداملطلب  آه  است از سنتهائي

   عبادات  باالخره شود چرا آه  مني  در حبث تغيريي  او موجب بودن

   اثبات شوند مگر آنكه  مي خارج  وحي  اختصاصي از آمند تشريع

   و احكام  موازين  بر اساس  سنتها را عبداملطلب شود اين

   چنني  نايف  حديث  منت  آه ، برقرار منوده  توحيدي پيشني اديان

 .  است احتمايل

    نزول  زمان  رسمهاي ينه در آ  وحي زبان

   آشكار در آالم  است  سياسيت  قوم  لسان  ديگر رعايت از سوي

 چرا   نيست  قرآن تنها مميزه  بودن  عربي  معنا آه  بدين وحي

   خاص  فرهنگي  بر اساس ، با خود ادبياتي  هر زباني آه
 :گويد  مي جواد عليدآرت . آورد مي هبمراه

 از   خماطب  شناخت بايد با نوع  مي قرآن موجود در  هاي واژه«

 .»شود  دارند بيان  آه اي آهنا با سابقه
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   آه  است  ساختار فرهنگي  به  توجه  از هر زبان استفاده  

   و نزول  در عصر تشريع عربي  موجود جامعه  از رمسهاي پرتوي

 .باشد  مي وحي

 :  معتقدند آه برخي  

   در آن  قوم  فرهنگ يد و صبغهگو  مي  سخن  قوم  بزبان قرآن«  

 .» است  درست  مطلب يابد و اين  مي راه

   عرب  قوم  و يا عظمت  و برتري  شرافت  موجب  مزيت اين  

   وحي  لسان  تأئيدرمسها از طريق  از عوامل  يكي  بلكه نيست

   در صف  آه  وحي  مورد خطاب  جامعه  اولني باشد، چرا آه مي

   دين  براي  پرشي  شوند خود سكوي بايد واقع  مي مسلمانان اّول

 .شوند مي  حمسوب  اسالم  آارا براي و سالحي

 و قدرمتند   با اميان  مبلغ  نريوي  يك  به  رسيدن براي  

بايد .   او در نظرگرفت  را براي  سهم بايد بيشرتين مي

   بازتاب ، به  وحي  خود يعين  در زبان  دين  نشود آه فراموش

   موجود آه  و زبان  از ادبيات پردازد،بلكه  مني  زمانه گفرهن

  منايد هر چند آه  مي  استفاده  بوده  بار فرهنگي داراي

   نو را به  جديد و ساختاري  خود سخين  وحي نوآورده ترآيبات

   موجود نبوده هاي دانسته  انعكاس آورد، قرآن  مي ارمغان

   قومي هاي  دانسته و  و فرهنگ  و رسوم  از آداب بلكه

 دهد، در   جاي  ايشان  خود را در ميان  تاسخن  آرده استفاده
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   خوداينگونه  خماطبني  از فرهنگ  قرآن  گفت توان  مي هنايت

 و   سخن  آن  اعتنا و بر موازين بايد بدان  و مي متاثر بوده

 .آند گريي  نتيجه  حميط در مهان

، از   رسوخ  آالم  و در يك ي و مهراه  و مهاهنگي  مماشات اين  

 منجر  تأئيدها و تكذيبهائي  به  عام  مبعناي  ادبيات طريق

.   ما است  خنست  سخن  اويل  اصل  آننده  تأمني  مهگي شود آه مي

   او را به  تربييت  اصول  به  و توجه  خماطب  آشناي با سالح يعين

 با قواعد  خواندهر چند آه  فرا مي  سو با هويتش  هم امياني

 و  مند منوده  را نيز هبره  و ملل  ديگر اقوام  آلي و اصول

  ، ويل  داده  جاي  شريعت  در استنباط  تأئيد رابوديعت ارمغان

   وفرهنگ  و درك  با فهم  آنرا را مطابق  ارائه  و رخيت شكل

   در اشرتان  با نظاره گزيند، از خداشناسي  خود برمي خماطب

اند   گزيده ها مسكن  در خيمه  آه هبشيت  چشم اه سي تا حوريان

، و  خماطبني  ازدياد اميان  براي  است  از اجياد آششي  حاآي مهگي

 و  ، فرهنگي  اقليمي  و داشتهاي  آشنا با آرزوهاي  آه اميدي

 اجياد   و عدم  عصر تشريع  قوم فرهنگ  رعايت ، پس  بوده قومي

 تا   و رسوم  آداب  پذيرش و  نزول  با آهنا در هنگام تنش

   و ويژگي  عربيت  به  ارتباطي  آه  است  آلي  سياست  يك حدممكن

شد   مي  ديگر نازل  درقومي  اگر اسالم  ندارد بلكه  قوم اين

   را بر اساس  قوم  يك  و سابقه  مقدار فرهنگ بايد هبمان مي

 .منود  مي  رعايت آن  و ادبيات زبان
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   خماطبني  و سنن ، عرف  احكام  برخي وب و يا وج در حترمي  
 :گويد  مي جواد عليدآرت. گريد مدنظر قرار مي

 را   و برخي  اقرار منوده  جاهليت  احكام  برخي  به اسالم«  

   اين  آه  برداشته  از آهنا را ازميان  و بعضي  آرده ترميم

  هاي  ناحيه ، براساس  با قوانني  اسالم  برخورد از سوي گونه

   رعايت  آه ، مهانگونه  است  توجيه  قابل  در عهدجاهليت خمتلف

   واقع  نيزمدنظر اسالم  جاهلي  عرب  شهرنشينان  معامالت قوانني

 .» شده

  گريي  سهم  با اين  دين  آلي  بلند و اصول  اهداف هر چند آه  

 در   رعاييت  چنني  اين ،چرا آه  حمو نگرديده  خماطبني  به و توجه

   عصر با سكوت  و غري هم  غري خماطب  اقوام  ديگر براي كلش

 بتوانند   هم  تا ايشان  پذيرفته ، اجنام  آلي وتأئيدهاي

   دست  ديين پرورده  باورها و ارزشهاي  به  دين  در پناه براحيت

  بندي  مجع در يك.  و آنرا معتقد خود قرار دهند يازيده

 :  گفت توان مي

 و   فوريت ، باز دارنده  وحي  نزول د در زمان موجو  رمسهايـ1

   شارع  توسط  يا وجوب  درحترمي  احكام  برخي  آني قطعيت

 .باشند مي

 و   شرع  اويل  مورد خطاب  در جامعه  جاري  رمسها و سننـ2

 هر چند   منوده  خودداري موضوع  موارد از حترمي  در برخي قرآن
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 را   و اين  نبوده  شريعت  مورد رضاي  موضوع  آن آه

  بندي  و زمان  طوالني ريزي  برنامه  خود به  هدف  به رسيدن براي

 .آند  مي  احاله شده

   جاهليت  دوران  مانند عرب  وحي  مورد خطاب  اويل  جوامعـ3

   و غريه ، شبهات ، ادبيات ،احكام  را از ختاطبات  سهم بيشرتين

اند   و توانسته  آورده  بدست  ويژه  شرائط  داشنت را بواسطه

 خود اخذ   جامعه  و امضاء رمسهاي  از تأئيدات باالئي رقم

 .منايند

   آه  است  وقايعي  بر اساس  دين  و فرامني  وحي  نزول  ترتيبـ4

 .شدند  نيازمند ومبتال مي  بدان  وحي  خماطب قوم

،   نكرده  ديگر را نفي  تأثريات  امكان  حبث  اين در پايان  

   ادعاي  شكل  در يك تشريع  زمان  تأثري رمسهاي  اثبات  آهچرا

   به  بعدي رساند، در قسمت  تأئيد مي  به  صورت ما را در مهان

   گوناگون هاي  و ملت  اقوام  در مسلك داران  دين تأثريرمسهاي

 و   و آنرا بررسي پرداخت  موجود خواهيم  رساله در حد وسع

  ، مثاهلاي  حبث  امهيت  به  با توجه د آه، هر چن منائيم  مي حتليل

 و رمسها و وجود   مناسك  سو و آثرت  وگويا از يك زنده

ديگر، ما را   از سوي  مسلمان  بسيار متعدد و متنوع اقوام

 از   رهائي  براي  در نتيجه دهد آه  قرار مي  سرتگي در تنگناي

   و رمسهاي ابها، آد  از شيوه  برخي به  توانست  خواهيم  فقط آن

 .  منائيم  اشاره  آشنا و نزديك  جوامع بعضي
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    دين  اجتماعي  بر تجلي تأثير رسم

  شود الزم  مي  حمسوب داران  غري از دين  چيزي  دين از آجنا آه

 شايد   آهنا بپردازمي مباحث  جمزا به  در دو فصل  آه ديدمي

دارد  را وا مي   راستني  بيشرت هر متدين  آه  آنچه  گفت بتوان

 يا هبرت   و پاسخ  آورده  بيشرت روي  با دقيت مباحث  اين تا به

   زدودن  وبراي  گشوده  نو در برابر ديدگان اي  پنجره بگومي

   پيش  به  گامي  زمينه آور در اين  اهبام غبار از سؤاالت

  باشد؛ چرا آه  مي  فصل اين  بويژه  خبش  اين گذارد، مباحث

   سره  آردن  و غربال  احياء تفكر ديين  دغدغه  آسي  چنني براي

   بلكه  تنها وظيفه  نه  دين  مرتبط  مباحث  در مهه ازناسره

 .  است  ناشدني  خاموش احساسي

 :فرمايند  مي شهيد مطهري  

   دارد آه  اشاره  سخن  اين  به  از قرآن  بسياري آيات«  

آند،  ا اسري خود مي، رمسها و سنتها، انساهنار  و عرف عادات

  و اذا قيل]   پرداخته  با آن  مبارزه  منظور به  مهني براي
 ما الفينا   نتبع قالوا بل  اهللا  اتبعوا ما انزل هلم

   يك  اين[  ال يعقلون  آبائهم  آباؤنا اولو آان عليه

   و انبياء بر سر سنتهاي مردم  ميان  است  دائمي مبارزه

 .» گذشته
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   بويژه  ابراهيمي  از ظهور اديان  پس  منائيم تصور اينكه  

 و   خواسته مسلمان  و اقوام ، ملل  قرآن  و نزول اسالم

 و   نيالوده  قومي  رمسها و سنتهاي  خود را به  دين ناخواسته

، چرا   است لوحي  ساده اند آمي  داشته  آنرامصفا حمفوظ مهچنان

 و   دين  منت آننده تبيني تنها   را نه  عاِلم  ما نقش  روايات آه

   قوه  بعنوان  از عامل داند بلكه  مي  مرسلني  رساالت مبلغ

آند،   ياد مي  وورود بدعتها و خرافات  احنراف بازدارنده

   اين  تصديق  موجب  رابطه  در اين  از صدها حديث يكي

 . ادعااست

 : فرمودند9 پيامرب اآرم  

   فمن  علمه ر العامل فليظه  اميت  يف  البدع اذا ظهرت«
 »  اهللا  لعنة  فعليه  يفعل مل

   خود را ظاهر نموده  علم  آه  است  واجب  دين  بدعتها آشكار شود بر عالم  آه آنگاه:  ترجمه

  . خدا بر او باد وااللعنت

   در آالم آه (  پيشني  در آيه  و تبعيت  الفت  در لفظ با دقت  

   يافت  دست  نتيجه  اين به وانت ، مي)  متذآر شدمي شهيد مطهري

   آالمي  شيوه  بر اساس  با اعتقادات  انبياء فقط  مبارزه آه

   سابق  در امتهاي  عقالني هاي  از راه ساختار دين و اصالح

   بنوعي آه)  ملي(  خودي  و رمسهاي  مألوف  عادهتاي  بلكه نبوده

  مسائل از   يكي  خود دور ساخته  را از اصل  ديين معارف
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   انبياء را خداوند براي  بود، آه اي  وروزمره ، مهم پيچيده

 .منايد  مي  آهنا ارسال ترميم

   فرهنگي  در دگرگوني  آه  قومي  و سنتهاي  و رسوم آداب  

   شد بر اساس  بيان  آه منايندمهانگونه  را ايفا مي  اصلي نقش

 و   هناده گام   جامعه  يك  عمل ، مبيدان  و اجتماعي نياز فردي

 و از   جسته  هبره  پيك ها بعنوان ، از سينه  جائي جا به براي

   در اين  اول  درخبش شود آه  مي  ديگر منتقل  نسلي  به نسلي

 . آمد  مبيان  سخن  الزم  اندازه  به رابطه

 و   آداب  حالت  نوع  آه  است  ما بر اين در اينجا سعي  

 و  را در مرزباورها، عواطف   داران  دين  اجتماعي رسوم

  ، هر چند آه  قرار دهيم  و مورد توجه  بررسي  ديين رفتارهاي

   برخي  حيت  اصلي  و نصوص  قطعي  در متون تغيريي  هيچ  است ممكن

   باشد ويل  نشده حاصل  و سنت  قرآن ، يعين  دين ظواهر دو منبع

 و  و عمل در اعتقاد  داران  دين  ادعا منود آه شايد بتوان

 از مسري   اوقات  برخي  و ناخواسته  خواسته دروني  احساسات حيت

 :  شده گفته  آه اند، مهانگونه  شده  خارج  دين  شده تعيني

   بنوعي  اسالم  با دين  هر جامعه  اينكه  به با توجه«  

 از متغري  تابعي  هر دين  ارزش  گفت توان ، مي برخورد آرده

 » باور دارند ان بد  آه  است مردمي

 :گويد  مي شهيد مطهري  
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 ما   است  ديده  آسيب  اسالم  درباره طرز تفكر مسلمانان«  

 بايد   آنيم  را تصحيح  تفكرخودمان  اگر خبواهيم مسلمانان

  هاي  ريشه ، چرا آه  آنيم  مراجعه  خودمان  و گذشته  سوابق به

  البته. باشد دور   خيلي  از زماهناي  آه  بسا هست آسيب اين

 و   يا چهار قرن  قرن سه  و بعضي  دو قرن ، بعضي  است خمتلف

   باشد، يعين  داشته  سابقه  قرن  سيزده  است  از آهنا ممكن بعضي

 ». باشد  پيدا شده  اسالم دوم از قرن

   دين  فراست  صاحب  درد آشنايان  و ديگر سخنان  آلمات اين  

   فراروي مقصود مهانند چراغي  ما در تبيني تواند راهنماي مي

   در تاريكي  آن  اطراف  آه در حايل.  منايد مسري را روشن

. آند  مي  را طلب  جدي ، تالش  آن  در روشنائي  و سعي فرورفته

   و اشكاالت  آالمي هاي ،خرده  در اعتقادات مقصود ما از احنراف

ديد شد  ج  نو و مذاهب هاي  فرقه  پيدايش  موجب  آه عقالني

 و   معمول  و سريه  مقدار تأثري عرف  در بررسي  سعي ،بلكه نيست

  دار بر معتقدات  دين جامعه  يك  بعنوان  اجتماع  و رسوم آداب

   اين  ما را به  ايشان  بر آردار و احساسات و يا تأثري آن
   آه شهيد مطهري از افكار  و با اهلام.  وادارمنود تالش

 :معتقد بودند

  پرست  بت  شدند برخي  مسلمان  آه ، مللي  ترديد نيست يجا«  

 يا   يا يهودي  ديگر مسيحي  داشتندبعضي بودند و عقايد وثين
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 در  است  آهنا احيانًا ممكن  پيشني  فكري هاي  بودند، زمينه جموسي

 .» باشد  اثر گذاشته  ايشان افكار و عقايد اسالمي

 و   باور، عاطفه ر مرزهاي را د  تأثريات  اين آنيم  مي سعي  

 خود   و دين  گذاشته  ونقادي ، بررسي  طرح  به داران  دين عمل

 . را ادا منائيم

   از يك  آه  مسلمان  خمتلف  و ملل  ديگر وجود اقوام از سوي  

   اقيانوس ديگر در سواحل  و از سوي  اطلس سو در اقيانوس

 ميليوهنا  تواند صدها هزار بلكه  حضور دارند، مي آرام

   بررسي  دهد و جمال  را در خود جاي  و سنت ،شيوه ، آئني رسم

   نوشتار را از مابگريد، بنابراين  آهنا در اين  تك  تك دقيق

 ادعا   تبيني  اندازه  به  فِو فقط  قسم  از سه در هر يك

 .شد  را متذآر خواهيم مثاهلائي

 با   انگيزه  با اجياد اين  باشند آه  ديگراني اميد است  

   متام  و بررسي  درتبيني  را سخرت، سعي تر و عزمي  قوي گامي

   آهنا است  در خور شأن  آه  آنچنان  مسلمان  ملل فرهنگهاي

 .بنمايند

 

   و چند تذآر  فرضيه  يك طرح
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 را   مثاهلائي  آن  اثبات  براي  آه  فرضيه  يك  طرح ضمن  

   رسوم  از آجنا آه داشت  نيز خواهيم  آورد، تذآراتي خواهيم

   جاي  و مليت  قوم  در ميان  سخيت  به  آه و عقايد مهانگونه

   امكان  اجتماع  از ميان  دشواري  نيز به گريند،مهانگونه مي

   بطور آلي رمسي  ادعا منود هيچ توان  مي  دارند حيت  شدن برچيده

 .دهد مي  بندد و بيشرت تغيري شكل  برمني  رخت  جامعه از ميان

 در   از آجنا آه  ملي  سنتهاي  بويژه  و رسوم  از آداب برخي  

 رو   در مقابله  سعي نداشته  مقاومت  جديد ناب برابر فرهنگ

   جان  در عمق  آه  نفوذي  بواسطه منايند ويل  مني در و با آن

 ديگر   خواهند منود بنوعي اند، سعي  داشته  ازگذشته اجتماع

   عمل  صحنه  به ،دوباره  مناسب  و تغيري شكل  مهجواري با آسب

   بنا بر شرائط  وقيت رسد آه  بنظر مي چنني.  بازگردند اجتماع

   شود، هم  زائيده  فرهنگي اي  پديده  مجعي  زندگي وضرورهتاي

  نريوي «  و نظري مفهوم درفيزيك) ماند (  اينرسي  قانون چون

 و   دهيم  را ادامه ته رف دارد راههاي ما را وا مي»  عادت

   اصطالح  و مفهوم  آنيم  جديد دوري راههاي از گزينش

   انگيزش  رفتار درغياب  يك  تداوم يعين»   آنشي خودخمتاري«

 تا حد   دارد آه  متايل  در روانشناسي  و اصلي ابتدائي

 .دهد  خود ادامه  حيات  به امكان

تر   عميق  و دالئل  شرائط  خود نتيجه  زايش  اين از آجنا آه  

 جديد و   با تغيريات ،پس  است  بوده و غالبًا ناآشكار فرهنگي
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زا در اآثر موارد   و درون  خود جوش  شكل  به  گاه تر آه سطحي

   حادث  موارد بر فرهنگ زا در برخي  و برون و يامكانيكي

  برخوردارند در مهان  بيشرتي  از قدمت  آه  باشد، عناصري شده

 مسترت و جديد   هيئتهاي  و يا در قالب  پيشني و هيئت  قالب

 نيستند و در آنار   و شناسائي  تشخيص  قابل خنست  در وهله آه

 جديد   و مذاهب مقدس اشياء، امور، مكاهنا، زماهنا، هنادهاي

 و   تقويت  به  از سوئي باشند، هم  جوانرت و نريومندتر مي آه

 قرار   و خود نيز مهچون تهعناصر جديد پرداخ دار آردن ريشه

   تثبيت  وبيش  خود را آم ربا خواص  در آنار آهن  آهن گرفنت

. آند  مي  نزديك  شدن  ابدي  خود را به االمكان  و حيت آرده

   امور اجنام  خود اين وسيله  به  سازي  ابدي طبيعتًا اين

 از   تارخيي  در بسرتي  گوناگون  شكلهاي  به شود بلكه مني

   نسلي  به  و از نسلي  پذيران  و فرهنگ  فرهنگي منادهاي يقطر

  انتقال« و  يادگريي  و نو بنا بر اصول  آهن ديگر از رمسهاي

 .يابد  مي اشاعه»  مثبت

   و ملتها در برابر فرهنگ  اقوام  و رسوم  آداب بنابراين  

 در ضمري   شدن  قدرمتند جديدبا پنهان  رمسهاي يا هبرت بگوئيم

 و   منوده  حفظ  مستقيم  در مبارزه  خود را از شكست معهجا

   ديين  فرهنگ  نو بويژه  فرهنگ  نريو از تقدس  باآسب دگر باره

 .شود  مي ، وارد بازار عمل  خودي با رنگي
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 و   جسته تواند بداهنا متسك  مي  يا سنت  رسم  آه از راههائي  

  خود را از آن  جديد فرهنگي  با حميط  و سازش با بازيابي

 خود   براي  دو باره  و بقائي  بازگردانده  جامعه  به طريق

 :  توان  زنند،مي رقم

 از   در بسياري  اسالم  بويژه  اهلي  در شريعتهاي  آه  عرف: الف

   تثبيت  براي  و راهي موضوعات  در شناخت موارد معيار و مالك

 و  ملي  رمسهاي براي   است  نفوذي شود، خود راه  مي  حمسوب احكام

   الزم  در قالبهاي  حيت  طريق  جواز از اين  تا با آسب غريديين

   را براي  راه  داري  دين  و صفت ديين  شكل  به  شدن  متجلي براي

 . مهوار سازد حضور خود در اجتماع

   به  و رسوم  آداب  شد برخي  گفته  پيشاپيش  آه  مهانگونه: ب

   شرع  لسان  امضاء گهگاه  درهنگام ، ويل  رسيده امضاء شريعت

  يابد آه  ماندگار ظهور مي  و سياقي  شيوه  خود، به در منت

   صدور چنني  ديگر موجب  و يا شرائط  و مكان  زمان درحقيقت

   تأثري و تأئيد آن براي  راهي  آه  شده  سبكي  با چنني حكمي

 گفتار   در سبك آه   خلطي  بواسطه  ويل  شده  دين  از سوي رسم

   رنگ  به  امضائي ملي...  و عقايد و  و رسوم ،آداب  آمده پيش

 را  قومي  رفتارهاي  دين  و با نام  خورده  سكه  ديين و قالب

   يكي  سياسي  و برتري  توفق  بواسطه  حيت منايد آه ماندگار مي

   از ظواهر الفاظ  تأئيدي  و اخذچنني  بر ديگران از اقوام

 و   ديگر اقوام  را در ميان  رسم  آن  شده  سعي  ديين ابعمن
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   دارند هر چند آه  معمول  ديين  رسم  بعنوان مسلمان ملتهاي

   با اقوام سازشي گونه  در اآثر موارد هيچ  و رسوم  آداب اين

 موارد   و تنها در برخي  نياورده  ديگر بدست و اقليتهاي

 . اند  راپذيرفته  آن  سخيت به

   و يا مذهيب ، اجتماعي  سياسي جوئي  و برتري  رقابت  در يك: ج

   رسوم  ديگر در حفظ  نيز خودعاملي  مسلمان  از اقوام هر يك

   در ديگر اقوام  دين  بنام  خودي  رمسهاي  و يا حتميل قومي

   در پي  و قومي  ملي  نفوذ رمسهاي راه.  برد ، رانام بوده

 .خواهد آمد

   مطالب  ورود به  نيز در طليعه  تذآراتي  است مضمنًا الز  

 :  باشيم  داشته  فصل اين

   و متايل  ارزشي  مباحث  از ورود به  آه  است  ما اين  سعيـ1

 گزارشگر،   يك بعنوان  و فقط  منوده  آهنا خودداري ارزشي

 و رفتار   در باورها، احساسات  توانسته  را آه رمسهائي

 خبود   ديين  امتياز، رنگ  و با آسب وده نفوذمن داران دين

 .  منائيم بگريند، معريف

   گذشت  آه  مطاليب  رمسها بر اساس  نفوذ اين  راه  مهچننيـ2

  گريد تا چنانچه  ما قرارمي  و گزارش  فعاليت سرلوحه

   بوده  ديين  ناب  از ارزشهاي  مشتِا دفاع  باشند آه ديگراني

   نفوذ بيهوده  منايند راههاي را حفظ آن آنندخلوص  مي و سعي
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  آهنا مقاومت  و اصالح  و يا در برابر حذف  رمسها را بسته اين

 را  ، دين  مقدس  و مسلمات  مهانند اصول  قدسي  و رنگ نورزيده

 . بزدايند از آن

   فقهي  خواهد شد مورد اختالف  مطرح  آه  از مسائلي  برخيـ3

   دارد و چون و اجتهادي  فقهي ميق ع  مباحث  نياز به  آه است

 و   حتليل امي  نوشتار را نداشته  در اين  مباحثي  چنني قصِد طرح

 وا   اهلش  را به  فقهي  از ديدگاه  موضوعات اين بررسي

   حكم و تعيني  موضوع  در شناخت  معتقدمي ، هر چند آه گذارمي مي

 در   فقيه لت و دخا  بوده  بسيار الزم  مباحث  اين آهنا طرح

   و آار فقه  تعريف  از حمدوده خارج  را دخاليت شناسي موضوع

 . دانيم مني

   متامه  به توان  را مني  اجتماعي  رمسهاي  هر چند آهـ4

.  امي  منوده اجياد نظم  خود را براي  سعي  منود ويل بندي دسته

   اين  سازگاري  عدم  بواسطه نظمي  بي  هرگونه  امكان البته

 و   يا چند عنوان  در يك  آن  و جايگريي آلي  با عنوان رسوم

 .  نيز مردود نيست  اجتماعي قالب
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   بر باورها تأثير رسم

 در   موحدان  احنراف  از عوامل  يكي  آه  ترديد نيست  جاي هيچ

   آه  است  مردمي  و عادت  مهاناعرف  ابراهيمي  اديان  دوره طي

   را بنوعي  ناديدني آنند خداي  مي ي و سع  خو گرفته بدان

   از قواي  و تعظيم  آرنش  ظاهر و در اين  منادين درتصويري

   فطري  شكل  به  آه پرستش  باطين  ميل  تقويت ، براي  هم احساس

 . منايند برداري  هبره  شده  هناده  وديعت در انساهنا به

   معمول و عرف  پرسيت  بت  به عادت«: فرمايند  مي شهيد مطهري  

 از   است  امر فطري  يك خدا آه  اعتقاد به  شد آه  موجب آن

 .» شود مسري منحرف

   به  در پاسخ  آه  است ، فرايندي  حمسوس  خداي  به رسيدن  

   اآثر انساهنا فقط براي  راه ترين  ساده  بعنوان  فطرت نداي

 بر   متكي  آه  ظاهري  و قواي  طبيعي  عوامل  ابتالء به بواسطه

  شايد در ابتداي. آيد  پديد مي  آهنا است غري معقول حمدوديت

  ، آنراپشتيباني  و آييين ، رسم  نگرش  اين  بشر به ابتالي

   مهمرتين  عنوان  به  نياز پرستش  به  در پاسخ منود وليكن مني

 و   هناده  گام  ميدان  نيز به  باآن  مرتبط ، رمسهاي عامل

   در سينه  خود جايي  براي پرسيت  بت ي رمسها بعنوان

 .آند  باز مي  بشريت  ديين احنراف تاريك
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 وجود   در عمق  ريشه  اساس  خدا بر مهني  رؤيت درخواست  

   وجود گذاشته عرصه  پابه  اسرائيل  بين  بنام  آه انساني

   چون هايي  فرقه  هم  از اسالم  پس تواند حيت  مي ، آه دوانده

   اقوامي  احنراف  و در اين  منوده  را نيز سرياب يامشِبهه  جمسِمه

 .را مدد منايد

   خدا و ديگر مسائل  وجود، صفات ، نوع ترديد در وحدانيت

   اشكال  از يك تنها ناشي  مردم  در ميان  حق  حضرت پريامون

 نيز   و رمسهايي  وجود عادت  برانگيخته ، بلكه  نيست آالمي

دارد تا   وا مي  آن  را به ، اجتماع  سنت  يك بشكل باشد آه مي

   اين هواداران  از سوي  مسلمات  تكذيب تواند به  مي بداجنا آه

   هم  شهيد مطهري  از ديدگاه  آه  رود، مهانگونه  پيش مذاهب

 .شد  اشاره  بدان  از اين پيش

   بعنوان  از اسالم ، پيش اش  در حاشيه هاي  فرقه  با مهة تصوف  

  ، يوناني ، ايراني ، چيين  هندي آهن  در متدهناي  از عرفان عينو

 درشِر   بودند ويل  خو گرفته  بدان  و مردم  داشته  جاي و مصري

   خود اختصاص  به  نفوذ را در مسلمانان  بيشرتين ايران

   در اين  تصوف  به گرايش  ديگر عوامل  نقش دهد، البته مي

   بايد جويا شد آه ويل.  آرد يم خنواه  را هرگز نفي منطقه

  برخي.   پديد آمده  حتويل  منطقه  اين  مردم چرا دراسالميت

   هندي  مذاهب مآبانه  و صويف  زاهدانه  آداب معتقدند تعاليم
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   بدون  در افكار مسلمانان توانست  مني  طور متقابل نيز به

 .تأثري باشد

 هند و   عرفاني داتها و اعتقا  با آيني  شِر ايران مهجواري  

   مهاره  آه  و عادت مهخواني  نوعي  ايراني  با عرفان  آن اختالط

آورد   مي  ارمغان  به  خواهد داشت  را در پي  و رسومي آداب

   نواحي  اين  از سوي  آن  و پذيرش  دربرخورد با اسالم آه

   بدان  آه است اي  و سليقه  با ميل  مطابق  ايشان برداشتهاي

،   و آداب اند، مراسم  يافته  نضج  هم  اساس  و برمهان وختهآم

   مهگي  وارد شده  اسالمي  در تصوف آه اي  ويژه  و زبان فرهنگ

،  پوشي خرقه  رسم  از مجله  و جود داشته  هندي  در عرفان بنوعي
  ، رياضت ، مراقبه ، آتمان ، صمت ، فتيان ، قطب ، صوف جبه
 و   با تأويل  بتوان  اسالم  دين  منت شايددر  آه، فناء آشي

  صوفيان  در ميان  سرعت ، به  روش  اين  يافت  دست تفسري بدان

 با  خوان  و هم  پذيرفته  در شِر ايران  تصوف هاي  فرقه بويژه

 .گردد  مي  ايشان گذشته

   در شِر ايران  و فِر صوفيه  اقطاب  و بزرگرتين بيشرتين  
ابوسعيد ابواخلري،    مهچون يابند،آساني  و رشد مي متولد شده

  ،شاه  بلخي  رومي الدين ، موالنا جالل  عبداهللا انصاري خواجه
 حداد، ابواسحِا  ، ابوحفص ، بايزيد بسطامي اهللا ويل نعمت

،   املروزي  شخرف  بن ، فتح هروي  ستنبه ، ابراهيم نيشابوري
   ازايشان خي بر  آه  و قطب و صدها صويف   آرماني  شجاع شاه
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   جديد صوفيه ها و انشعابات  فرقه  و اجيادآننده سرسلسله

   به  نزديك  و رسوم  آداب  براساس  منطقه هستند، و در اين

 .يابند  مي  تفكر پرورش   با اين  و آشناي  هندي تصوف

 : اند آه  ادعا آرده  برخي حيت  

   به لي و عم  فكري  و قرب  منطقه  اين  پيوستگي بواسطه«  

  هايي  از فرقه  برخي  ورسوم  با آداب  ايشان  و سازگاري تصوف

   با انقراض  بوده  هند و شِر ايران  ايشان  منشأ اوليه آه

 و   هندوان  در ميان  و حيت  هنوز زنده  تصوف هاي فرقه برخي

   طريقة توان فِر مي  اين  بسيار دارد، از مجله  رواج بوداييان
 ».را ياد منود  ، سهروردي ، نقشبندي ، قادري چشيت

   فقط  دين  با تغيري عنوان  جوامع  اين شود آه  تصور مي گاه  

 و   و آداب  تفكرات به  آن  بتوانند در پناه  منظور آه بدان

   آوردن  در اسالم  ديگري  خود بپردازند، هدف  مرسوم عادات

   حفظ  براي  سپري  بعنوان  فقط  اسالم اند و ازدين نداشته

   آنچه اند و درحقيقت  جسته  خود، هبره  خوگرفته  و رسوم آداب

   منايان تر از حد معمول اند را درشت  داشته  ميل  بدان آه

 و   از ديگر اقوام  وارداتي و حيت.اند  داشته  و عرضه ساخته

   داران  دين  عملي  و رسوم  و آداب  نيز  در مفاهيم اديان

 با   نه  رسم  بشكل  واردات  از اين  خبشي  آهباشند  داشته

   برجاي  در تفسريمذهب  بسزائي  تأثريات  قبلي تعمد و طراحي

 . گذاشت
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    داران ها و نفوذ در باور دين اسطوره

  
   حبث  نياز به  و افسانه  با محاسه  اسطوره  ارتباط بيان

 و  يگري با د  هر يك اختالط  به  دارد و در اينجا فقط مفصلي

گذارد   مي  بر جاي  داران  و باور  دين  در نگرش  آه تأثريي

 .  منود خواهيم اشاره

، در   ياد شده  در قرآن  از آن  مجع  با لفظ  آه اسطوره  

   داستاهناي  زيرا افسانه نيست  افسانه  شامل  فقط  دقيق اصطالح

گريدهر   ميها را فرا  از اسطوره  خبشي  آه  است  غري مقدسي خيايل

 نزديكرت شوند   و حقيقت  تارخيي  نقل  داستاهنا به مقدار اين

   ناميده خواهد آمد محاسه  در پي  ديگر آه  شرائط  ضميمه به

 . شود مي

   است  قوم  يك  آرماهنا، آرزوها و اميدهاي  شامل اسطوره  

،   آن تواند موضوع شود ومي ، ابراز مي  در برابر جهان آه

 باشد   و يا افراد خاِر العاده  جهان  و معين  طبيعت، خدايان

   معين شناسي  و جامعه  سياسي تر در علوم عميق  با نگاهي آه

   گروه  را يك تصويري  آل يابد آه  مي  گسرتش  حبدي اسطوره

 را   در آن  مندرج  ارزشي  و نظام  داشته  در ذهن اجتماعي

 و از ديگر سو   و دروغ  سو با خود خرافه شود ازيك  مي شامل
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  راگويند اينكه آورد  مي  را فراهم  مليت  و ياري  جنات مايه

   تارخيي  و يا نقل  بوده  از دين  ناشي  مقدس  رواييت اسطوره

   چالشي  براي  قوم  يك باشد و يا فرياد هناني  مليت مقدس

  ييت امه  چندان هسيت  در برابر جهان  جلو رونده  و حرآيت دوباره

 .   نوشتار خنواهد داشت در اين

   ندارد در قالبهاي  را بعهده  تاريخ  نقل  وظيفه  آه محاسه  

  انتشار منادهائي  در پي  نقل  فراتر از يك  در شكلي ويژه

ها و   بيانگر شجاعتها، فداآاريها، مهاوردي  آه است

   در قالب  آه  از ملت  خبش  فرد يايك  يك هاي جنگاوري

ها از   محاسه  از اين  و خبشي  شده  نقل  خاص اهنايداست

   و خبشي  منوده  حكايت  فاقد وجود حقيقي اي اسطوره قهرمان

   بيان  در هنگام آه  است  تارخيي  حقيقت  از يك ديگر برگرفته

   شباهت  افسانه  و گهگاه  اسطوره  بيشرت به  هر چه محاسي

 :  شده  گفته يابد چنانچه مي

ها   تطور اساطري بر تطور محاسه  از قوانني تنها بسياري  نه«

 و   اسطوره  ميان نزديكي  اصوًال ارتباط  بلكه  است نيز حاآم

   در اغلب  خدايان  آه  بر نقشي  وجود دارد، عالوه محاسه

   به  آهن  اقوام  از خدايان  دارند بسياري عهده ها به محاسه

 .شوند ها ظاهرمي اسه در مح  و هپلوانان  شاهان صورت

 :فرمايند  مي شهيد مطهري  
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 از   خود نشانگر برخي هاي  اسطوره  به  هر ملت نگاه«  

 و   پروري ، هپلوان است  و قوم  ملت  مهان ها و خصائص ويژگي

   يك  و آرزوهاي  جزو آمال  پيوسته  آه  گري  هپلواني تشويق

   يك  در آسوت  آه آنگاه.  بود  با ظلم  دائم  درمبارزه ملت

   عامه  وفرهنگ  داستاني پوشد و در ادبيات  مي  لباس اسطوره

   و بيان  برداشت  در هنگام  وقيت سازد ويل  مني هند مشكلي  مي گام

   و اولياي دارد، ائمه  بر مي گام...  و و  جامعه از نوع

   منوده  بيان بايد هپلوان خواهد و مي  مي  آه  را بد انسان دين

 » .زند مي)  حقيقي( موجود   تغيري شكل  به دستو

   دانست  اجتماعي  و سنت  را رسم  اسطوره توان  مني اگر چه  

   حمسوب  خمتلف  در جوامع ديرين  رسم ، يك  سازي اما اسطوره

  توانند به  مي  انتقال  اساطري در هنگام  اين شود آه مي

 و در   رشد منوده ي مل هاي  يا افسانه  محاسي داستاهناي صورت

   براي  بيشرتي  از رشدو توسعه  انگاشنت  با ارزشي  محاسي قسم

   آن  داستان  و پيام  محاسه  آرمان  بسوي  جامعه  يك حرآت

 با داستاهنا و   ديين هاي  محاسه اما آجنا آه. آند مي حكايت

   براي  آن  و تفكيك شده ها خملوط  و افسانه  غري ديين هاي محاسه

   ما فِو و اسطوره  و قدرهتاي  خياالت  به  ميل  بعلت جامعه

 بر   نا مطلوبي تواند اثرات  مي پذير نيست امكان سازي

 .  باشد  داشته  داران  دين  ديين باورهاي

 : گويد  مي شهيد مطهري  
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،   مشِر زمني  در تاريخ  سازي ها و اسطوره  اسطوره  به ميل«  

   از مجله  آهنا در دين  ونقل  وقايع در تغيري تأثري مستقيم

 .»  شده  امامان  و حاالت  روايات نقل

   و متامي  نيست  مشِر زمني  به  خمتص  ميل  اين هر چند آه  

   را نيز شامل  باستان  ماننديونان  آهن  تاريخ  داراي اقوام

 در  گرايي  تأثري اسطوره  يعين  ايشان  سخن  اصل شود، ويل مي

   دار، مشهود و قابل ، ريشه  جوامع  تارخيي يعوقا نقل

 .  است مستندسازي

 بر   بدان  مردم  و عامه  عوام  آه  خبشي  بيشرتين چرا آه  

 مفتخرند   وبدان  داشته بالند و از او اطالع  مي7 علي

   دين  در آسوت  رستمي  يعين  است  حضرت  آن  آوري  و جنگ مبارزه

 .   داده  هديت  تارخيي  واقعييت و مقدس  رنگي  بدان آه

   با غلو و گزافه  مهواره  از اسطوره  اصوًال خبشي از آجنا آه  

   و اعتقاد به  را درفهم  داران  دين  بوده  توأم گوئي

 .   آشانده  گمراهي  به  مذهيب  و شخصيتهاي  ديين بزرگان

  رفته فرو   اسب  تازين  از مججمه  آه  بسيار از مششريهائي چه  

و .   آرده  تقسيم  دو نيمه  معاند را مانند خياربه و شخص

   و از آن  را شكافته  و سينه  سپر و زره  آهن  آه يا تريهائي

   خود برخي  نقل  براي حيت.   فرو رفته سو تاسوفار در زمني

 خدا   فرمان  به  نسبت انگاري  و سهل  ختلف  را نيز به فرشتگان
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   آمسان  به  پرواز جربئيل آنند عدم  مي نقلسازند و   مي متهم

 7  علي  از ضربت  زمني  او در برابر حفظ  بال  شدن زمخي بواسطه

   آه  صورت هشتاد نفر بدين  منودن پرتاب.   بوده بر فِر مرحب

   بر زمني  شده  نفر پرتاب  نفر هنوز اولني  آخرين با پرتاب

 در لشگر   از آن و بيش   تعداد ميليوني  و يا نقل بازنگشته

   اين باشد حيت مي  تأثريات  اين يزيد، روز عاشورا، از مجله

   تولد و چگونگي  در آيفيت رود آه  مي نفوذ تا بداجنا پيش

   و پنج  دو ساله  و محل  يافته  نيز راه  غريمعصومني زندگي

   انس  بن مالك  و امام ، دوم  اول  خليفه  مادران  براي ساله

 مملو از غلو   ديگر از داستاهناي شود و بسياري  مي  مدعيرا

   و آار واضعان  در حديث  دخالت  آنراصرفًا نتيجه توان  مني آه

   عميق اي  غلوريشه  به  قوم  يك  شدن  آلوده  بلكه  دانست روايت

 خود نيز   ديين  قهرمانان  به  ملت  آن اي  اسطوره در نگاه

   از اين  يك  هيچ  و تاريخ مقاتل لي اص دارد، در آتاهباي

 از   اما پس  نشده  بيان  و ساختگي  دگرگون  صورت نقلها بدين

   داستاهناي  بشكل  مردم  در عامه  تارخيي  نقلهاي وروداين

   و گويندگان نويسندگان  و بيان  در قلم  آن  و بازگشت محاسي

 مشهود  صوص خب  قومي هاي  افسانه ها و گاه  اسطوره در قالب

 . است

   مهچون  محاسي  داستاهناي  و نقايل  اشعار شاهنامه انعكاس  

  در اين...  و  ، سياووش  آردشبسرتي  و اسفنديار، حسني رستم

 در   آه  اشعاري يابد از مجله  منود مي  بسيار روشن مقاتل
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  ، حتت  شده  الشهدا درج  روضة  در آتاب7 اآرب  علي حضرت رثاي

   در رثاي  از اشعار آه ، مانندخبشي  است  گرائي اسطورهتأثري 

 .  دارد  رستم  وصف  بسيار به  شباهت  ويل  سروده ايشان

  رها   بر وي  آرده  اژدها سر بارگي  يكي  چون  بزين نشسته

    در آوخيته ، هننگي  تيغي  نه  بر انگيخته ، عقابي  اسيب نه

 نيز  اي  افسانه هاي  اسطوره  به7  حضرات  اين  در تشبيه حيت  

   و ستربي  و بازو بكار آورده دست«:گويد  و مي  نورزيده دريغ

،گردمشند   آردي  مشاهده  اوصاف  بچشم  دستان  اگر رستم منود آه

 را   رزم  آن  نرميان  و اگر سام  ساخيت  ديده او را توتياي

 » انداخيت   در گردن طِو مرصع  او را جباي  خدمت  رشته بديدي

 از   برخواسته  بومي هاي  نفوذ محاسه  عمق  آه  آلمات با اين  

 تأثري   ژرفاي توان شودمي  مي  استشمام  از آن قوميت

   ديين هاي  را در روايتها و محاسه  شاهنامه هاي افسانه

 .  منود مشاهده

   نقاله  به  را فقط  تعزيه  يكسره توان  مني هر چند آه  

   در نوع  تأثريبسزائي  منود ويل ، تشبيه اي  خانه  قهوه خواني

   عامه  زبان  اختالط اين. شود  مي  مشاهده  از نقايل  تعزيه نقل

 در باورها و   تأثريي  آنچنان ديين  و وقايع  تاريخ در نقل

   آگاه  عاملان  از آتاهباي  بسياري  آه  داشته  مردم اعتقادات

   به توان مي:   از مجله  شده  نوشته ل معض  اين  رفع وبصري براي
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   املهموم ، نفس  نوري  حمدث مرحوم  نوشته  لؤلؤ و مرجان آتاهباي

 و   شهيدمطهري  نوشته  عاشوري ، حتريفات  قمي  حمدث تأليف

 از   ديين  و عاملان  بزرگ  نويسندگان  توسط  ديگر آه بسياري

 . حترير در آمد  قلم  به سردردمندي

   ميل  اين ها بواسطه   آلودگي  پرياسنت  زمان شتبا گذ  

   حيت  داران  و دين ترشده  سخت  سازي  اسطوره  به اجتماعي

   ديگر نيز بر گرفنت  و برخي  دانسته  اميان انكار آنرا خالف

 .اند  دانسته  مصلحت  خمالف عامه آنرا از ميان

 مباند   مصون و تفسري ناجبا  از حتريف  ديين  اصلي شايد متون  

  تواند موجبات  مي  ايشان  وباورهاي  داران  دين  اعتقادات ويل

 و   داران  ديگر دين  و دريافت  در فهم تغيري و دگرگوني

 . سازد   فراهم  متون  را از اين  آيش هم جوامع

ها در   اسطوره  اعمال  و تفسري مادي  ديگر توزين از سوي  

   خفي  در مورد شرك  قبل  درقسمت ه آ  است ، ميلي  حسي قالبهاي

 بشر را دچار   مهواره ، آه  شده  داده  آن  توضيح و حلي

   موجب  راه  و از اين  منوده  دين  محاسي  وقايع در نقل مشكالتي

 .  شده آمك  خيايل هاي  و اسطوره  افسانه رشد و توسعه

  ز ريشه ا  آه7 امري  حضرت  انگشرتي  نگني  بر سر قيمت اختالف  

   مادي  ارزش  و فقط  بوده دروغ؛  مخيين  امام  حضرت  قول بنابه

   خيرب و از اين  درب  و يا غلو در اندازه  داشته آمي
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  آنند قوا واحساسات  مي  سعي  آه  است  مردمي نگاهها، تالش دست

،   دين  اولياي  توانائي  خاِرالعاده  منودن خود را با بزرگ

   و از اسوه  منوده  نزديك  شدن  اسطوره را به آهنا  ناخواسته

 7  ائمه  وجود مبارك  متامي هر چند آه.  منايند خارج بودن

 بداهنا  خداوند متعال  آه  است  از اسرار و عظميت پوشيده

   عظمت  براي  آه  معنا نيست  بدان  وليكن  داشته ارزاني

   دهيم  جلوه ده را خاِر العا  ايشان جسماني  قواي  فقط خبشيدن

   به هائي القدر،افسانه  عظيم  اماماني  داشنت  جباي تا باملآل

 .  باشيم  داشته دور از دسرتس

  هاي  شخصيتها و محاسه  گفت توان  مي  قسمت  اين در انتهاي  

 اشتيِا  شوند آه  مي  تبديل ها وافسانه  اسطوره  به  آنگاه ديين

 و   ديين  داستهاي  ميان  اجياد توافق  به  قوم يك

   و خاِرالعاده  تفسري مادي  به  و ميل اي افسانه قهرماهناي

   با ابزارها وموازين  دين  اولياي  افعال  و سنجش اعمال

 و   نشده  جلوگريي  دين  و حافظان  نگاهبانان  توسط مادي

  بايد و شايد اهتمام  آه  خود آنچنان  وظيفه  به ايشان

 در  پيكر   تغيري اساسي  حيت  آه  است هنگام  نورزند، در اين

 .  خواهد بود  الزامي  واولياء ديين  مقدسني تاريخ

    داران تأثير رسمها بر رفتار دين
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   هر يك  آه  جست توان  مي  عامه  فرهنگ  در قالب سنتهائي

   بر جاي داران  دين  جامعه  تأثري خود را بر منت بنوعي

   و مسبلهاي  تا شعائر قومي خوراك و   از پوشاك گذاشته

   خواهيم  بداهنا اشاره  درحد وسع  تناسب  به  آه اجتماعي

 .منود

 

   پوشاك

 و   جوي  بر شرائط  مبتين  نيازهاي  اقتضاي  به هر قوم

 ديگر و   ازعوامل  و بسياري  قومي ، سوابق ، سليقه اقليمي

 را  ، پوششي ين دي  شده  آفريده  ارزشهاي  توافق  در جلب سعي

   ايراني  مسلمان  زنان گزيند جامعه  خود برمي براي

   چادر را بعنوان  فرهنگي  اخرتاع  و يا در يك ناخواسته

 از  اند بلكه  ننموده  انتخاب  از اسالم  پس  مذهيب پوشش يك

 از   پيش ايراني  زنان  و مرسوم  ملي  چادر لباسي آنرو آه

   بسادگي  را داشته  ديين  مالآهاي آوردن بر  و قدرت  بوده اسالم

   براي  مسلمان  زنان  جامعه  نيز در منت  ديين پوشش  يك بعنوان

   اخري زنان  در چندقرن  آه مهانگونه. منايد  باز مي خود جاي

   مانند عرِا و جند نيز با سر آشيدن  نواحي  در برخي عرب

   حمسوب  عرب مردان   ميان  مرسوم لباسي  مهانند عبا آه چيزي

 از   بدن  حجم پوشاندن  يعين  ديين  فرمان  در اجراي ، سعي شده مي

   است  عبارت  آه  شامي  زنان  و يا پوشش  منوده  ناحمرمان نگاه
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   گشاد با دامين  و پرياهين  عربي  يا مقنعه  بزرگ ازروسري

  سالم از ا  پيش مرسوم  لباس  و نوع  آامًال با فرهنگ بلند آه

   و برخي  مورخني  دليل هبمني.  دارد  و مهسوئي  مناسبت ايشان

   عرب  زنان  آه  بوده  لباسي  مهان اند اين  داشته بيان مفسرين

 سر   پوشاندن  بردرست  نيز سفارش پوشيدند و قرآن  مي جاهلي

 9   را در آيه  اسالمي  با ارزش  مطابق  از جلباب و استفاده

   از آن  براحيت توان  مي دهد آه  مي  توضيح اي گونهب  احزاب سوره

 .منود  را برداشت  زمان  آن  مرسوم  پوشش نوع

   در آن   مسلمان  مجعيت  هند با آثرت  قاره و يا در شبه  

   آه  ساري  بنام  هندوان مرسوم شود از لباس  مي  مشاهده منطقه

   بدن  و بر روي  شده  هتيه  و الوان  رنگي اي اآثرًا از پارچه

   مسلمان  زن  پوشش  وسيله شود بعنوان  مي پيچيده زنان

   قاره  شبه مسلمان  زنان  آه  تفاوت شود با اين  مي استفاده

 با چادر   پوشش آشند، اما هرگز اين  را بر سر نيز مي ساري

   حاآي  و هر يك  نيست  يكسان  عربي  وعباي  يا جلباب ايراني

  باشد،حيت  مي  ايشان  و اقليم  منطقه  پوشش م مرسو از نوع

   جنوب  و مناطق  مانند سيستان  ايران  نقاط  برخي جماورت

   از زنان  پوشش  در نوع فرهنگي  و اشاعه  مهسوئي  با يك ايران

 .منايند  و تقليد مي  تبعيت  قاره شبه

ا  ام  ننموده  را تعيني  از پوشش  خاصي  نوع  دين هر چند آه  

   لباسهاي شود آه  مي  موجب خمتلف  جوامع  سنيت  گرايش  نوع اين
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   نفي  حد آه  و تا بدان  پنداشته  ديين  را بنوعي حملي

 تند   العملهاي  مذآور با عكس  از مناطق  در هر يك پوشش نوع

 .  خواهد شد مواجه

   معناي  داشت  سعي  بود آه  افرداي  از مجله شهيد مطهري  

 و احنصار آنرا   منوده بازيابي  ديين  را از متون و حجاب  پوشش

   طبق  آه  و ديگر پوششهائي  خارج  ايراني از چادر در جامعه

  شود را نيز، مشروع  مي  استفاده  مسلمان  در جوامع دين مالك

   پوششهاي   با ارائه داشت  ميل  تالش  در اين  منايد و حيت معريف

  باشند را نيز در دايره  مي با موازين   مطابق  آه اخرتاعي

   مناطق  از اين  افراد هر يك  آه در حايل. دهد  جاي شرع

   به  ديين رنگ  آه  قومي  رسوبات  بسيار به  وابستگي بواسطه

 ديگر را مردود   پوششهاي  تصور مشروعيت خود گرفته

  بل ق  تا چند دهه  نشيين  پرده رسم  آه مهانگونه. (پندارند مي

  سنيت  آه شد در حايل  مي  ما حمسوب  در جامعه  ديين  ارزش يك

   پيش  از دوران اي  و باز مانده  ايراني  از جامعه برخواسته

 ).باشد  مي از اسالم

  اند ورود و نفوذ مفاهيمي  منوده  سعي  ايشان هر چند آه  

   از مفاهيم  در برداشت  و اختفاء رادخيل نشيين  پرده مهچون

   گفت  بدانند اما شايد بتوان  ديين  در منابع سرت و پوشش

   از پوشش  برداشت  نوع  پيدايش  موجب نبودند آه  مفاهيم اين

   به  و عادت وابستگي شدند؛ بلكه  مي  دين  در منت  شده مطرح
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 برخورد   در هنگام شد بسادگي  مي  موجب  هر قوم  رمسي لباسهاي

 با   خودي ، تفسري برداشتهاي  شرع در  مضبوط پوشش با لفظ

 منايند، تا  آهنا اقدام  شرعي  ثبت  به  و حيت  منوده  ملي گي ويژه

 . شوند  مي  تفسري نفي  ديگر پوششها نيز در اين بداجنا آه

  اي  ويژه  شكل  آه  خاص  اصناف  بويژه  مردان  لباس در خصوص  

 و نفوذ   قومي تهاي سن  پاي  جاي توان مي  داده را خبود اختصاص

.   رايافت  و اعراب  مسلمانان  در ميان  ايراني  لباس فرهنگ

 و   ايران  غربي  مشال  مهاجر به  ترآان  مرسوم  لباس از مجله

 و  آورده  روي  و سين  شيعه دو مذهب  بعدها به  صغري آه آسياي

 و  ايران  در آشورهاي  مذهب  مدعي  و سلسله  پيدايش موجبات

 . برد  شدند را نام مانيعث

   است  مشرتآي وجه)  دار ترك( دار   چني  آمر عمامه قبا، شال  

   مشِر زمني  و حيت مسلمانان  رمسي  لباس  عنوان  بعدها به آه

ظواهر   برخي  مذهيب  اختالف  دادن  نشان  بر اي  و سپس  شده مطرح

 .منايد  تغيري مي  دستكاري  با آمي  طوايف  اين پوشش

   به  آه  نژادي  ترك نريوي(ها   قورچي  در وصف آمپفر انگلربت  

  نوشته.)  منودند  آمك  شيعي حكومت  در تشكيل  امساعيل شاه

 : است

   است  عبارت  و اين  است  موسوم  تاج  به  دارند آه آالهي«  

 و   در قاعده  سفيدي شود ازپارچه  مي  تشكيل  آه اي از عمامه
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   خمروط  بشكل  قرمز آه  قسمت ، در اين  آن  روي  قرمزي قسمت

   ياد آور دوازده شود آه  مي  ديده  َتَرك  دوازده است ناقص

 .»  است  شيعيان  مورد احرتام امام

 و  فوج (  قزلباش  رمسي  لباس  عنوان  به  لباس بعدها اين  

   طراز اول و روحانيون  آشوري و سران)   صفويه لشگر منظم

   مردم  در ميان  و عثماني  صفويه  دوره  و در طول مطرح

 بر اثر   عوام  قاجاريه  در اواخر دوره يابد وسپس  مي اشاعه

 و قبا و ردا،   و عمامه  داده  تغيري لباس عواملي

 .شود  مي  روحانيون  ويژه  و لباس جزوملزومات

   آن  و در پي  دربار عثماني  روحانيون  لباس مبدأ پيدايش  

   منوده  را طي  فرهنگي  روندانتقال  نيز، مهني  مصري روحانيون

 نيز قرار   فينه  ايشان  عمامه  ميان  آه  تفاوت با اين

 .دارد

 و   خاص ، صنفي  خمتص  لباس  ادعا منود اين توان  مي  اينك هم  

   يك  در بدو امر فقط  آه شود در حايل مي  حمسوب  مناد ديين  يك حيت

 9  و قطعًا پيامرباآرم  بوده  خاص  قومي  آهنم  و قومي  ملي رسم

 از   نوع  اين  و بر سر گذاشنت  پوشيدن  به  توصيه8 و ائمه

 و عبا و  اند واصوًال عمامه  را صادرنفرموده قبا و عمامه

   پوشش  با اين  رفته  سخن  از آن  شرع  در منت  آه قبا و ردائي

 . باشد  مي  شد متفاوت توصيف آه
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، مانند   يافت  مثاهلائي توان  نيز مي  پوشش در مورد رنگ  

   آه  يكسان  و يا مديل ثابت  رنگي توان  مني  آه  عزاداري لباس

 در   برخي  منود، البته  باشد را طرح  اسالم منايانگر قطعي

   در عزا را جزو رسوم اند سياهپوشي  منوده نوشتار خودسعي

 .  دارند  حمسوب ديين

   اقوام  سفيد را در برخي  نوشتار لباس  در مهان  آه  حايلدر

 7  ائمه  موارد مبارزه  دربرخي آند و حيت  مي  عزا معريف لباس

 . منايد  مي  مطرح  سياه  لباس را با پوشيدن

آند با   مي  سعي  آه  است  مذآور در اين  نويسنده اشتباه

   رنگ  موافق  وجودعرف  و اثبات  روايات  برخي استناد به

   عزاداري  آه در حايل.  برساند  تأييد دين  عزا را به لباس

   عمومي  و پذيرش  اشاعه  به  و وابسته مسبليك  است ، عملي مذهيب

 باشد  نداشته  شريعت  صريح  خمالف  اعمال  و تا آجنا آه است

   و بداهنا توجه  مسبلها احرتام  بايد به  اجتماعي  رسوم طبق

،   وارده  روايات  بنابر نص  پوشش براي  در دين  آلي ، اصلمنود

  ترويج  موجب  پوشش  آن مگر آنكه.   است  هر زمان  اهل لباس

 از موارد، از   شود، و در بسياري  ابتذال فساد و فرهنگ

   از دائره  و خارج  عرف  به منوط  سخن  مورد حبث  موضوع مجله

 .  است فقه

   لباس  چگونه  آه  دريافت توان  فِو مي هلاي مثا  به با توجه  

 و   وارد صحنه  ديين مسبل  مناد يا حيت  بعنوان  خاص  قوم يك
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 تنها آنرا   و نه  شده  داران  دين  جامعه  رفتار عملي ميدان

 .اند  انگاشته ء مقدس  شي  يك  هنجار،بلكه يك

 

    با آن  مرتبط ها و سنتهاي خوراآي

 غذاها و   برخي توان  مي  و مليت  هر قوم  عامه در فرهنگ

   يك  بعنوان  آه يافت  آن  به  مربوط  و رسوم  ملي خوراآيهاي

   توأم   مهيشه آه.  شود  حمسوب  قوم  و مناد آن  مسبل  و حيت هويت

 .  بروز و ظهور دارد بارفتارهايي

شود   مي  واقع  مورد عمل اي  بگونه  سنتها هر از گاهي اين  

  گردد و از لوازم  مي  و شعارمذهيب  آار ديين  از يك  حاآي آه

شود از   مي  حمسوب  عمل  نذر و قبويل ، اداي  حاجت بر آوردن

 آامًال   غذاي  يك  آه  داشت اشاره» مسنو «  به توان آهنا مي مجله

 عيد نوروز با  ايام  و در حوايل  بوده  باستان  ايران سنيت

   و ميان  پخته  زرتشتيان  توسط  خاص  و آداب  ويژه مراسم

   مهراه  خوراآي  اين  اينك  هم شده  مي تقسيم  و مهسايگان اقوام

  عامه  در ميان  از شعائر ديين ، يكي  خاص با اوراد و اذآاري

)  س( زهرا  حضرت  غذا را نظر آرده شود و اين  مي  تلقي مردم

 و بر  فرو رفتگي  پيدايش  به  آنرا منوط  و قبويل دانسته

 از   حاآي دانند آه مي)  مواد  از جوشش ناشي ( آمدگيهائي

 . باشد  حضرت  مهر وتسبيح جاي
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 بايد   خاص  افرادي  توسط  فقط  پخت  غذا در حني  اين  زدن هم  

   مقدس  و خوراآي تربآي  غذاي  بعنوان  پذيرد و مردم اجنام

 .منايند  مي آنرا مصرف

   و مهخواني  واصرار بر مهاهنگي  گذشته مسهاي از ر  شسنت دست  

 آامًال   سنت در اين)  ديين(  فعلي  غالب  با فرهنگ  رسوم آن

 . باشد  مي مشهود و هنوز نيز معمول

   امام  دوازده  حلواي  به توان  خوراآيها مي  اين از مجله  

 و يا   شده باردار هتيه  زن  زائي  درد و سخت  رفع  براي آه

  ، سرآوچه  ـ آماج  بيمار، ُاماج7  العابدين  زين  امام ايآشه

 و   آاري  براي  هر يك ، ابودردا آه  علي با بلغور خري،عباس

   به گوناگون هاي  خود با شيوه  ويژه  با آداب  نيازي برآوردن

  شود آه  مي  تقسيم  اهايل  و ميان ها و شهرها هتيه  حمله اختالف

   و برخي ، سرقت  گدائي  مواد آن  هتيه  مواردبراي در برخي

 شود،  شود تا نذرقبول  مي  ناهنجار جماز دانسته رفتارهاي

 اولياء خدا مانند   خوراآيها بنام  برخي  گذاري  نام مهچنني

 نذر پيغمرب،  ، شري برنج  حسني  امام ،قيمه7  حسن  زرد امام شله

 غذاها   اين ي منايد و متام تواند تكميل  باال را مي ليست

 بقاء،   براي  داشته  ايران  ملت  و سابقه  در گذشته ريشه آه

 . گريد  خبود مي  مذهيب  و بوي رنگ

   ديگر سفره  خوراآيها و چيزهاي  از اين با استفاده  

 در  يابد هر چند آه مي  ترتيب  ساختگي  نيز با نامهاي هائي
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   سفره و بيشرت به آورد   بدست  از آن  اثري توان  مني شريعت

   قبلي  بنابر عادات  و اشياء مقدس در آنار بت  عامه هداياي

   تداعي  را درذهن  اسالم  به  از گرايش  پيش  باورهاي بر اساس

 .منايد مي

  ، بي  شنبه  سه  بي  بي  سفره  به توان ها مي  سفره  اين از مجله

   حضرت سفره، 9پيامرب  دخرتان  نور بعنوان بي  غور و بي بي

... و7  زينب  حضرت ، سفره7  رقيه  حضرت ، سفره7 ابوالفضل

 .  منود اشاره

 با اذآار،  ها متناسب  سفره  از اين  هر يك مواد غذايي  

 سنتها   اين  به  عمل شودآه  مي  تعيني  سفره اوراد ونياز صاحب

 افراد   براي  آار ديين  خاطر از آردار بعنوان  رضايت يك

 . منايد  مي حاصل

  هاي ، ريشه  داشته  اجتماعي  آامًال مبدأي  مذآور آه رمسهاي  

   گاه  تا بداجنا آه  دوانده مردم  وجود عامه  در ژرفاي عميق

    مبادرت  سنتهائي  اجراء چنني ، به  فرائض  ترك  قيمت به

 .ورزند مي

   سهل  و در امور ديين  بوده  آاهلي  اهل  حيت  آه آساني  

خوراآيها را   از اين اي باشند بايد چند لقمه ار ميانگ

   خود را با خوردن  ديين  و رشته  منوده  تناول  تربك بعنوان
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   اين  در پس  واقعي  مومن  يك  مهچون خاطري  و رضايت آهنا حفظ

 .  منايد  در خود حاصل عمل

    بستن دخيل

 با   آهايد  آرده  را مشاهده  يا سنگي  درخت حتمًا تاآنون  

ها يا در آنار آهنا   شاخه  برروي  عالمت  يك  و زدن  پارچه بسنت

 .  باشد  منوده  مشا را جلب توجه

 و   خاص ، سنگهاي  ويژه  درختهاي  به  جسنت  و تربك  بسنت دخيل

 بسيار   از حرمت  آه  است رمسهائي  از مجله  شده  نشان هاي چشمه

   بلكه  شعار مذهيب ا يك تنه  و نه  برخوردار بوده زيادي

 . شود  مي  حمسوب عبادي عملي

 بياباهنا   در آوهستاهنا و يا در برخي  درختها آه اين  

  چايل  آهنا درخت  مهه رويند و از ميان  مي  اتفاقي اي بشيوه
   واقع  و رهگذران  اهايل  مورد توجه باشد آه  مي شان معروفرتين

   درخت   شبيه  و برگي  شاخ  خاردار داراي درخت شود، اين مي

  با بسنت  دارد مردم  و آوچك  تلخ هائي  و ميوه  بوده بادام

   سعي  آن هاي  شاخه  به  گوناگون هاي  و قفل  پارچه ، آهنه نخ

   مشكل  بر حل  خود و عهد و پيمان مشكل  ميان آنند تشبيهي مي

 .منايند اجياد  بسنت  قفلها و دخيل  اين  نذر بواسطه و اداي
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 از   يا قفل  گره  حاجت  شدن  از بر آورده و معتقدند پس  

   قائلند سوزاندن بدان  آه  حرميت  باز خواهد شد بدليل درخت

دانند،   مي  ناشايست  بس  را آاري  درختان  اين  چوب يا شكسنت

   نزديك  شهر ري  در آوههاي توان  مي  درختان اين هاي از منونه
  ياغلي  درخت با نامهاي شهر بانو  بي بي  به   منتسب مقربه

  ، مالچغندر، چشمه  چايل ، چاپور تلي بابا، قاراَدَده
  ، سوراخ ، آخور دلدل  دلدل پاي ، جاي  علي ذولفقار، چشمه

   حمله  چنار، يا چنار و چنارهاي  نيز هفت  و حرام حالل
 .  يافت  هتران7  حييي زاده امام

 آهنا را   مردم  آه  و متربآي  مقدس اي آوهها و سنگه برخي  

  مانند سنگهاي. شوند مي  و بداهنا متوسل  خوانده نظر آرده

   ساله  مهه  مردم  برد آه  نام ساوه در  قرا اينجي   آوه قله

   زيارت  به  قرباني  پرطمطرِا هبمراه و مقدماتي  خاص با آدابي

   در قله واقع شمه را در آنار چ  نذري روند و حيوانات  مي آن

   آوه  سنگهاي  به  گهواره منايند و با بسنت  مي  قرباني آوه

 .آنند  خود مي حوائج  فرزند و رفع تقاضاي

 و   در آوه  دخرت ايلياتي  يك  شدن  نيز از گم اي افسانه  
   و اعتقادي  تارخيي شجره  بگم اينجي   بنام  او با خامني مالقات

   چنني  ادامه  افراد را به  و ميل  را تكميل  مراسم اين

 .منايد  تشديدمي اعمايل
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   قرباني

،   داشته  آامًال ديين اي  و ريشه  اصل  آه  قرباني  مهچون مناسكي

   منفعت  و روحيه  اجتماعي گوناگون  رمسهاي  به  آلودگي در پي

 موارد آامًال   در برخي  افراد و اقوام  گرائي  و اسطوره طليب

 و   خمتلف  با احكام  آه شود، اسالم  مي  خارج  مشروع ازشكل

   قرباني  حيوانات گوشت  دادن  و صدقه  دم  اراقه  به تشويق

 از گذر از   را دارد پس  مناسك  اين  در ترويج  سعي شده

   عملي  در قالب  پيشني  اجتماعي  رمسهاي  درسايه  جهل دروازه

   تبديل اعمال ترين  آلوده فه از خرا  يكي  به  مسلمانان برخي

 ،  از مجله شده

   اشياء يا افرادي  آهنا به  خون  و ماليدن  حيوانات آشنت  

   خون  اثر پنجه  و يا باگذاشنت  آهنا داشته  در حفاظت  سعي آه

» + «  عالمت  و يا آشيدن ، سردرخانه  ماشني  بدنه آلود روي

   در اغلب ، آه وده بال از آهنا من افراد دفع  پيشاني بروي

   قرباني مصرف  به  شده  قرباني  حيوان  گوشت  اعظم موارد قسمت

   تقسيم  نزديكان  در ميان  از آن  آوچكي رسد و خبش  مي دهنده

 .باشند  نيازمند نيز مني  از ايشان برخي  حيت شود آه مي

 و  مرغ  ختم  آند با شكسنت  هتيه  نتواند قرباني  آسي چنانچه  

   درب  يا مقابل اتومبيل  زير چرخهاي  آن ا قرار دادني
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   مصون  خود را از نظر خوردن  خود و دارائي ، سالميت منزل

 .دارد مي

 چرا   نداشته  مدرك  ارائه  نياز به  حيت  افعال اآثر اين  

 منود، از  مشاهده  مردم  را در ميان  آن توان  مي  بسادگي آه

 در برابر   و حفاظت  جلوگريي راههاي:   به توان  آهنا مي مجله

   رايج  خاص  و شكلي  هر جا بنوع  مردم  درميان  آه  زخم چشم

 . منود باشد اشاره مي

   بد و آثار منفي  از تأثري چشم  منابع  در برخي اگر چه  

   هم  راههائي  تأثريآن  دفع  و براي  آمده  مبيان  سخين آن

 بد   و تذآر اثر چشم  و توصيه ارش سف ، اما مهني پيشنهاد شده

   مسلمان  ايرانيان  بويژه  مردم عموم  در ميان آنچنان

 متعددو   و رسوم  و آداب  شده  و تفسري غلط  حتريف دستخوش

 و آنرا   ديده  و تدارك  هتيه  با آن  مبارزه  براي اي گسرتده

  آن با   مبارزه براي اند آه  پنداشته  دين  سفارش  به عملي

 با   گاهي  دين  از منت  اجتماعي  سنتهاي  و جدا منودن براي

 . شد  خواهيم  مواجه  بسيارجدي مشكالت

   و سفيد بر گردن  سياه هاي  و مهره  رنگ  آبي خرمهره  آوخينت  

   و حيوانات  اسرتان ها و برپيشاني  و سر در خانه آودآان

   جباي  اتومبيل ين و جايگزي  از ورود تكنولوژي  پس آه ( اهلي

 .)شوند  مي  اشياء بر آهنا نيز آوخيته  اين حيواني مرآبهاي
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   دفع  افراد براي  بر پيشانياسپند   سوخته و يا آشيدن  

   نه البته ( هاي  اسپنددر خانه هاي  دانه  و آوخينت  زخم چشم

   اسپند خاصيت هاي  معتقدند حضور دانه  بلكه   سوزاندن براي

 از   يكي  ايراني  مسلمانان جامعه)   را داراست زخم  چشم دفع

 .   است  سنيت هاي  خانه  و از لوازم مناظر طبيعي

   مبنظور بازگشت  گرفنت  قرآن  سر مسافر هبمراه  پشت  آب رخينت  

   موجب  مهراهي باشد و اين  مي و مرسوم  متداول  ايشان  سالمت به

   آردار را فراهم اين   بودن  ديين اعتماد و اعتقاد به

   و زرتشيت  هندوئي  در اعتقادات  آب  تقدس  آه در حايل آورده

   آه  بوده  مطرح  چهارعنصرعهد عتيق  انگاشنت  مقدس بر اساس

   از عوامل  يكي  مسلمانان با نفوذ در باورهاي

   و رفع  حاجات  برآوردن  براي  از آب گوناگون هاي استفاده

 مناد  يك  و بشكل  شده داران  دين و اجتماعي   فردي نيازهاي

 .  قرارگرفته  ايرانيان  قالب  مورد اعتناي ديين

 

   جادو و طلسم

 از باور و  اي جمموعه «  جادو به شناسي  در جامعه هر چند آه
   و به  اساس  بر آن است ها ممكن  افراد و گروه آردار آه

 در   تالش  به  طريق  از اين  هدف  به  رسيدن  براي  آن وسيله
   بيانگر نوعي  آه تعبري شده»  برآيند  خويش حميط  آنرتل جهت
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  در تعريفهاي  جادو و دين  ميان  تقرييب  و مهساني قرابت

  باشد، اما مقصود ما از جادو و طلسم  مي  شناسان جامعه

   به  ارتباطي  هيچ شود آه  مي  راشامل  باور و آردارهائي فقط

  نداشته)  شد  قبًال بيان  آه  دين بنا بر تعريف ( امور ديين

 از   پس  آه  است  خرايف ها و رفتارهاي  افسانه وبيشرت حمصول

   بعنوان  و رسوم  آداب  اين سوي  به  حرآت  ايران  به  مغول محله

ديگر   و رسم  دهها راه مهچنني. گريد  مي  سرعت  آردار مذهيب يك

 . دارد  مستقل  نوشتاري  به ذآر آهنا خود نياز آه

   آه  دريافت توان  مي  آردارها را بسادگي  از اين برخي  

   و نامالميات  در برابرظلم  قوم  يك  توانايي  و عدم خرافات

   و اجتماعي  فردي طليب  منفعت گي  سو و ويژه  از يك زندگي

 ،  ديين  از منابع برداري  با هبره  ديگرچگونه  از سوي انسان

   از ديدگاه بيند آه  مي  تدارك  هر قوم  براي رفتارهائي

 موارد  گردد مهچون  مي  حمسوب  ديندارانه  رفتاري مردم عامه

 : زير

،   بيين ، ماسه  بيين  آينه  بيين ، آف ، طلسم  فالگريي: الف

   اعمال  از اين  هريك آه...  و ، دعانويسي ، رمايل پيشگوئي

 و   آار مذهيب  گوياي  آه  منادين افعايلبا دعاها و اذآار و 

 هر  شود با ادغام  مي  و سعي  شده  اجنام جامعه  در منت  است ديين

 و ظاهر  شكل  ديين  از اعمال  حاآي  و حرآتهاي  بيشرت الفاظ چه

 . منايند  حفظ  دارانه  دين  آهنا را در قالب شعاري
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 را نيز  اي ويژه   و رسوم  آداب  آه  افعال  از اين هر يك  

   آوردن  ويا بدست  مشكل  رفع تواند موجب  دارد مي در پي

   مثبت  نظر در صدور حكم  و جلب  ظلم  رفع  شود، مهچنني چيزي

  ، از بني  خوب  و شوي  ثروت  آوردن ، بدست  ياقاضي از حاآم

 فرزند ذآور   هوو،درخواست  ديگر، مرگ  زن  مرد به  حمبت رفنت

   منابع  در برخي  و اثر ديگر آه  خاصيت رانهزا.... و

 .باشد  مي  و ضبط  ثبت  اقوام  وتاريخ  عامه فرهنگ

   فراوان  شهرت  اعمال  اين  اجنام  افراد از طريق  برخي حيت  

 و   شفا دهنده  و دست الدعوة  مستجاب  مهچون  و عناويين يافته

 .اند  منوده  را نيز آسب غريه

   جلب  دنبال  به  افراد گهگاه  رسوم  اين  اجراي در حني  

   ديين  مناسك  به  عمل مهچون  خاطري  و آرامش  و سكون رضايت

 را   دخلواه  هبره  آار بتوانند از آن  در پايان باشند آه مي

 .منايند برداشت

 و   اعداد و ارقام  و برخي  جوشن  دعاي  از فقرات استفاده  

  تواند واقعياتي  مي علوم  برخي  بر اساس  هر چند آه حروف

   شبيه هائي  موارد استفاده  باشد در برخي  داشته نيز هبمراه

 آامًال   آه  منوده  آلود را مرسوم  خرافه  جادو ورفتارهائي به

 .سازد  مي  از خود منايان  ديين بروزي
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 و   روستائي  در جوامع  آه  بر آتش  آب  احرتاز از رخينت: ب

   و مكروه دار رائج ريشه  سنيت  زياد، آرداري دمت با ق شهري

   يكي  بعنوان  اديان  در تاريخ  عمل  اين  آه ، در حايل بوده

   زرتشت  با نفوذ در آئني  آه شده  مي حمسوب  هندوان از مراسم

هر دو عنصر   حرمت  حفظ  براي  و آتش  آب  داشنت  مقدس بعنوان

 و   شده  دانسته  حنس  آاري نيگردد و چن  مي   و مرسوم معمول

 . دانند  مي شكين  حرمت آنرا نوعي

   تام  با جدييت  ديين  سنت  اين  حفظ  از اسالم  پيش در ايران  

   مثبت  انتقال  بر اساس  از وروداسالم  پس ، آه شده  مي پيگريي

   جديد هنوز چنني  در قالبهاي  گذشته  سنتهاي سنتها و حفظ

 .پندارند  مي  و شوم  داشته  رامكروه آاري

 

    قومي هاي شعائر و شيوه

 و   بوده  رائج  اجتماع  در منت  شعائر آه  اين  از مجله توان مي

   به  گذاشته بر جاي  داران  دين  از رفتارهاي  ديين انعكاس

 : منود مانند  اشاره چند منونه

  اي دار  و محاسي  ملي  منايشهاي  در شكل  آه  تعزيه: الف

  هاي  صحنه  اجراي باشد، درقالب  مي  در ايران  طوالني اي سابقه

 و   معمول  اينك  و هم  بوده  از شعائر مذهيب  حاآي  بنوعي ديين

 : باشد، بنابر اعتقاد برخي  مي  جوامع برخي مرسوم
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   طبق  آه  است  سياووش  مرگ  خنستني  نوع  منايشهاي  منونه تعزيه«

 .»شود  مي  و دفن  آشته افراسياب ارا، بدست خب  تاريخ روايت

 و   است  منسوب  پيش  هزار سال  سه  به  حادثه  اين ريشه  
  پنج و  سغدي برديوار شهر   ملي  و عزاداري  منايش آثار اين

 مسرقند   آيلومرتي  در شصت  واقع زرافشان   در درهآند

 مناد   يك ان بعنو  مرسوم  محاسي از ديگر منايشهاي.  موجوداست

   بوده  و مرسوم رائج  در ايران  آه  عزاداري  براي مهگاني

   بر نشني  سپسهاالر و آوسه ، سورناي  ايرج آني   منايش توان مي
 .برد را نام

   محاسي  منايشهاي  اين  با اجراي  ايراني اآثر اقوام  

  اند فريادخود را عليه  داشته  شعار سعي  يك بعنوان

    از اسالم  پس  ميان  منايند، در اين  عريان بنوعي  ستمگران

 با   آن  وقايع  برخي  آربال ووجود شباهت  فاجعه و وقوع

  شيعي  حكومتهاي  پيدايش  مهچنني  ايرانيان  ملي  منايشي هاي پرده

   رسم ، اين و قاجار ، صفويه ، ديلميان  بويه آلمانند 

  آيد و هم راء در مي مورداج  از شعائر شيعه  يكي بعنوان

  ، نقطه  گرفته  نام  و شعار آامًال مذهيب  ديين  رسم  يك اينك

   بدان  برخي  آه  و امهييت  توجه  رغم منايشها علي  اين شروع

   باشددر زمان  گرفته  نشأت اند، از هر جا آه  داشته مبذول

   در ايران  خواني  و تعزيه  داري  تعزيه  اوج  آه قاجاريه

   شگريف  تأثريات  داشته  سلسله آن  به  تام  و وابستگي  شده سوبحم
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پذيرد   قاجار مي  جاري  و سنتهاي  اشرافيت از رسوم

 : معتقدند برخي ليكن

 و   ملي  رنگ  آه  تظاهرات  از اينگونه  صفويه  دريغ  بي محايت«

  ل سا  ساهلاي  آه نريوهائي  جتلي  نياز به  را توامًا داشت مذهيب

 و  يافت  مي  آشكار شدن  براي  مفري  بود و راه در هناد مردم

   در ايران  مجعي  دسته  بازيها و منايشهاي  به  مهاناتوجه آن

   تعزيه  پديدارشدن  را براي  زمينه آه...  بود  از اسالم قبل

 ». آورد فراهم

   در شكل  تعزيه  نضج  مهم  ديگر از عوامل  يكي در هر صورت  

 . الشهدا دانست  روضة  آتاب  را بايد تأليف ليفع

   برخي  پيدايش  خود موجب  و جعليات  با اآاذيب  آتاب اين  

 در  شد و با امتزاج  تعزيه  منايش  جديد در حوزه مسائل

 آربال   وقايع  و منايش  شرح  به  فقط  آه  قاجاري تعزيه

   با حمتواي  ديين  در قالبهاي شود تعزيه مي پردازد، موجب مني

   درة: هاي  شود مانند تعزيه  ارائه اي افسانه
   شدن ، عاشق  دخرت قريش ، عروسي7  يوسف الصِد،امريتيمور، حضرت

 آفر   اشرت در حال  مالك ، جنگ7 اآرب  علي حضرت  به صنمرب نامي
   بر سر نامزدش باعلي)  فتاح( قنرب   گرفنت ، آشيت7 با علي

 ... و

 :گويند مي  روغي ف دآرت مهدي



 
180

 ابوالبشر   آدم  خدمت  از ابتداي  موارد تعزيه در برخي«  

   انبياءو اولياء و اشخاص  و زندگي ، حوادث شده  مي شروع

 مرقد   زيارت  براي  مردم  رفنت  و به داده  مي  را نشان مقدس

   به  اعظمش  قسمت  هر چند آه شده  مي  ختم7رضا مطهر امام

 ».  بوده ربوط آربال م واقعه

   در طول  قومي  با ورود رمسهاي  مذهيب  است  منايشي  آه تعزيه  

 با   در آن اي  و افسانه  خرايف هاي صحنه  شدن  و اضافه زمان

   و سيِاشاهنامه  نفوذ سبك  بويژه پردازي  از اسطوره گريي هبره

 و   آن  ديين  قهرمانان  بر ايفاء نقشهاي  فراوان تأثريي

   بر جاي  مردم  ديين  آربال درنگاه  به  مربوط  مذهيباشعار

 : از مجله. گذارد مي

  تعزيه( راهوار مشر   سم  سخت  مشرآور تورخش  بسراي  هبر سواري  غالم رو اي

 )حر

 ) حر تعزيه (  آب  آند زهره  لبم  هتي زبيم  افراسياب اگر بشنود نامم

   امروز ما را هبرت است  فرنگدر  عجم  بر اهل  گرعيد نوروز است فرودين

 ) قانيا تعزيه ( از فرودين

 اما   دانست  ايران  را خمتص  خواني  تعزيه توان  مني با آنكه  

   ديگر آشورها از مجله  به حرآت  نفوذ اين  و عامل  شروع نقطه

 .باشد  مي ، ايران  هند و افغانستان  قاره شبه
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   شعار مذهيب  شكل در  از مدتي  پس  آه  شعار ملي اين  

   داران  دين مورد توجه  و شعار اجتماعي  رسم  يك بعنوان

   بر پيكره  سهمگني  ضرباتي  خود موجبات گريد، آه قرار مي

   خاطر برخي  و هبمني  شده  داران  دين  ديين باورها واعتقادات

  پردازند و اين مي  با آن  مبارزه  نيز به  ديين  آگاه عاملان

 و   شده  آشيده  احنراف  به  تعزيه  آه  است  از آن  حاآي مبارزه

 . سازد  را آلوده  مردم مذهيب تواند انديشه مي

   تضمني رود بدنبال  مي  گمان  آه  ملي  از ورزشهاي  يكي: ب

   اجتماعي  واآثر تالش  شده  با شعائر مذهيب بقاء خود تؤام

   سابقه  داراي  آه ت اس آشيت   ورزش  داشته  خود معطوف را به

   در ايران  حملي  گوناگون  و اقسام  با انواع چند هزارساله

 . است

   بزرگان  برخي  مهاورديهاي  خود به  با انتساب  ورزش اين  

 اساطري   و داستاهناي  حرآات  به شباهت  در عني7  مانند علي ديين

  براي  دين  و از ريشه  رشد خود را فراهم ، موجبات باستاني

 .  بسيار برده  هبره  ايران  حامعه  ملي  رسم  اين بقاي

   سنيت  ورزش  يك  آه اي  زورخانه  در قالب  باستاني  ورزش مهني  

   از اولياي  عامه  برداشت  در نوع شود تأثريبسزائي  مي حمسوب

  جلوه  چرا آه داشته 7  علي  امري مومنان  زندگي  بويژه دين

   ايشان  به  نسبت  عامه  بازو را در ديدگاه ي و سترب هپلواني

 .منايد  مي تقويت



 
182

   به  و مكان  زمان  مقتضيات  بر اساس  اسالم هر چند آه  

   نيز سهم  ميان  در اين  و شايدآشيت  منوده  توصيه ورزشهائي

   از ملتهائي  در برخي  رسم ، اما وجود اين  نداشته زيادي

   و برخي ايرانيان( بودند،   آورده  روي اسالم  به  تازه آه

   و سهمي  خبودگرفته  ديين  صبغة  ورزش  شد آن موجب)  مهسايگان

   شده  پذيرفته  ورزشهاي  خود در ميان فراتر از سرمايه

  هائي  افسانه  پيدايش  موجب دهد و حيت  خبود اختصاص اجتماع

 .نيز گردد

   ارزشي  شكلي  آه دي و جوامنر  فتوت  به  با تشويق  ورزش اين  

 بازو و   ستربي  موجب آند در اآثرموارد فقط  مي در خود محل

ها   در تشبيه شود، حيت  مي  ظاهري  بر اخذ و قدرت تشويق

 و در   نفوذ آامًال مشهود است  نيز اين  ادبي واشعار و لغات

   هاشم لشگر عمر سعد به  محله  الشهدا در جريان  روضه آتاب

 .  شده  نقل  عتبه بن

   اگر رستم  منود آه ، دستربدي  و باز و بكار آورده دست«

  گرد مسند او را توتياي  آردي  مشاهده  انصاف  بچشم دستان

   رشته  را، بديدي  رزم  آن  نرميان  و اگر سام  ساخيت ديده

 .»  انداخيت  در گردن  طِو مرصع  او راجباي خدمت

 

  ثر بر رفتار  مؤ  عاملي  و احساسات عواطف
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   موجود در تعريف  ترتيب  بنا به  قسمت  بود اين شايد الزم

 قرار   داران  از رفتاردين  شد قبل  ارائه  پيشاپيش  آه دين

   سو ناشي  از يك  و احساسات  عواطف  از آجنا آه  ويل گرفت مي

منايد و خود   در رفتارها بروز مي  ومهواره از باور بوده

  پيشني  حبث  تكميل  بعنوان  باشد فقط ند داشتهتوا  مني ظهوري

 .  پرداخت  خواهيم بدان

   مقدس  باورهاي  باورها بويژه  شد برخي  بيان  آه مهانگونه  

   از موارد، موجب دربسياري)   و غري ديين  از ديين اعم(

 و   جوشش  سبب  گرايش شود و اين  مي  گرايشي پيدايش

 موارد   و در برخي  رفتار احساسي ما آنرا شود آه مي حرآيت

   فراهم  آن  وبراساس  انگيزش  آن  معلول  آه ناميم  مي عاطفي

  ، اين  است  دروني  احساس  مهان  العمل  عكس  و در حقيقت آمده

 با   با هنجار و از درون  يارفتار از برون  العمل عكس

 . گريند  مي  و جهت  شده  مهاهنگ احساس

 از  توان  نوشتار مني  اين  حبث  نوع  به  توجه با بنابراين  

   بروز بصورت  تازمان چرا آه.   گفت  سخن  بتنهايي احساس

 يا   آنرا حتليل توان  و مني  مسدود است  آن  آشف رفتار، راه

 . تفسري منود

  ؛ بلكه  نيست  و عواطف  احساسات  مقصود ما مهه البته  

 و   مقدس  امري  به  باتوجه باشد آه  مورد نظر مي احساساتي
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   يا جامعه  در شخص  غلط  و يا باوري  صحيح  اعتقادي بر اساس

 . باشد پديد آمده

 و تأثري   وجود فرد را فراگرفته تواند متام  مي  احساس اين  

 گذارد، از آجنا   ازخود جباي  رفتار وي  نيز در نوع بسزايي

،   بوده  گذشته رهاي باو  نتيجه  قومي  از احساسات  برخي آه

 اخري، بر   دين  بويژه  نوين  جديد و فرهنگ باور واعتقادات

   بر اساس پيشينه  نسلها و حفظ  مثبت  انتقال  فرضيه اساس

 خواهد آرد   سعي ، فرد و يا جامعه  گذشته  به وابستگي

   آن  در ترويج  منايد و حيت  توجه  وبدان  را برگزيده آنچيزي

 باشدتا   و يا نزديك  مهخوان  ايشان  با گذشته هآوشا باشد آ

 .  اجياد نشود  ايشان  در احساسات  ژرف تغيريي

 بيشرت   جديد توجه هاي  از آورده  خبشي  آن  به و يا اينكه  

   را داشته  گذشته  بر آورداحساسات  توانايي خواهد شد آه

 نيز   آهنا مبادرت  تقويت  به  حيت  امكان باشد و در صورت

 . بنمايد

 در   ساله  ده  آوششي ، طي  شده  مشاهده  اسالم  در آتابگريتز  

 از منظور   خبشي ، به از مسلمانان  دو قوم  ميان  مقايسه يك

 و   دو منطقه  اين  گذشته  به او با نگاهي.   يافته ما دست

 و   را عامل  از گذشته  مانده ، احساسات  ايشان هاي خوگرفته

  ، شجاعت ، قدسيت آمال  و تفسري مراتب  دربيان پنهان  ابزاري
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   معريف  معنوي  رفتار در داستاهنا و برداشتهاي و تبيني

 . آند مي

   برگزيده  وي  حتقيق  دو نقطه  بعنوان  آه  و مراآش اندونزي  

باشند، اما   مي  نشني  ومسلمان  بوده  هر دو مستعمره شده

   متفاوت  در هر يك  اسالم ورود و نفوذ  و چگونگي زمان

 . باشد مي

 و   روابط  از طريق  ميالدي1300   خنست  دهه در اوايل  

شود و مبرور با  آشنا مي  با اسالم  اندونزي  جتاري متاسهاي

  شود هبمني  مي ، خملوط  دهقاني  و جانگرائي عقايد هندوئي

   را توسعه پذيري  انعطاف  خصلتهاي  اندونزيايي اسالم سبب

   آه  در حايل  در آجنا آامًالمشهود است  پذيري  و سازش داده

   روح  بعنوان  ناسازگار، آه  و سختگريي  هتامجي بنيادگرائي

باشد بسيار   مي  مطرح  مراآش  مسلمانان  دررفتار و منش غالب

 .  است متفاوت

ويا هبرت  (  دو افسانه  خود به  ادعاي  اثبات گريتز براي  

 . منايد  مي اشاره  رايج مذهيب)   شود محاسه  گفته است

   آاليجاگا قهرماني  سونان  اندونزيائي هاي در افسانه  

 در  آورد، او آه) جاوه (  اندونزي  را به  اسالم  آه است

 دارد با   دين  به  آمرتي  و پايبندي  بدنيا آمده دربار حاآم

 او  واهراتآند عصا و ج  قصد مي مسلمان  عارف برخورد با يك



 
186

. خندد  اومي  امحقانه  متايل  به  فقط را بربايد اما مرد مقدس

 طال   به  را تبديل  اجنري هندي  درخت  يك  ناگهان  وي سپس

 و با   منوده  اعجازآاليجاگا قصد اسالم منايد، با اين مي

   چريگي  تفكر فرمانربدارانه  در حالت  مكان بقاء در يك

   اين  از نقل توان  مي بسادگي. آند  مي خود را تثبيت اسالم

  حالتهاي  با فرهنگ  در مواجهه  اسالم  آه  دريافت داستان

  هاي  شيوه  و چگونه  در آميخته  چگونه  اندونزي  پيشني منايشي

   و رفتار عمومي  وارد اذهان اسالم  با نام  هندي عرفان

 .شود مي

 ديگر  اي  در افسانه ش مراآ  يعين  اسالم  جهان اما در آنسوي  

ها   رابط  جزو آخرين  آه ليوس  هلسن  سيدي  بنام  مقدس مردي

   ازخلقي ، وي زيسته  مي  ميالدي  هفدهم شود در قرن  مي حمسوب

 او   و در مراآش  برخوردار بوده  شديد مذهيب  و آموزش ديين

 .   برخورد آرده  با جسارت سلطان  به نامند آه  مي را قديس

   شِا، از بندگان  امري  آه  موال امسعيل و در برابر سلطانا  

 او  خيزد و سلطان  بر مي اعرتاض  بود، به  منوده خود درخواست

آيد   بر مي  وي آند و بعد در صدد قتل  مي را از دربار بريون

   زمني  به  سلطان  اسب  مرد مقدس  خيمه  به  محله در هنگام ويل

  آورد و مسلمان مي  او اميان  به  پس رود و از اين فرو مي

   به  خود را منتسب  آه  مرد مقدس شود و ادعاي  مي واقعي

 .آند  مي داند تصديق مي9 پيامرب اآرم
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   برخورد پريوزمندانه  در اين  ليوس  آه اي  فِو العاده خصلت  

   با نرمي  مهواره  آه است» برآت«دهد   مي از خود نشان

 .   بوده  توأم ي روحان آاريزمايي

 : گويد دهد و مي  مي  ادامهگريتز  

   اقتدار اهلي  اثبات  نيز براي  ديگري  راه  مهواره در اسالم  

» سيد «  شريف  عنوان  به شخص  پذيرفنت  وجود دارد و آن شخص

 در مرور   حاآم هاي  خانواده  آرد آه باشد و او مالحظه مي

 در   عمده  اصل  يك  عنوان  را به از تبار پيامرب بودن زمان

 . اند آورده

 تضاد آاليجاگا   اشرِاگراي  منفعل  عرفان  است او مدعي  

   دين دارد، هر چند آه  ليوس  مرابطي  هتامجي  با تدين آشكاري

   از روحيات  ويل  است  هر دو اسالم  و مراآش  اندونزي اقوام

 . باشند  برخوردار مي  آامًال متفاوت واحساساتي

  ، نازك ، متانت ، شكيبايي ، خونسردي  معنويت در اندونزي  

   خود پنهانگري ، وتقريبًا يك  گرايي ، خنبه ، زيباگرايي طبعي

،   عملگرايي  در مراآش  آه  در حايل  داشته  جريان وسواسي

 و  ، اخِال باوري  ناپذيري ، انعطاف ، شهامت  خربي اشتيِا،بي

 .  وجوددارد سواسي و  خود منائي تقريبًا يك

   مكه  با اسالم  و ارتباط  زمان  از گذراندن  پس هر چند آه  

   آم  داري  موثر در دين قومي  و عواطف  احساسات  نوع و آتابي
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 با   در مبارزه  هر دو ملت شود آه  مي  و موجب  شده رنگ

   به  خودي  منقلب  و فرهنگ  ديين  بر اصول استعمار وتكيه

 . يابند ست د پريوزي

 از   پس  حيت  و عواطف  احساسات  آه  گرفت  نتيجه توان  مي پس  

   در زندگي  زيادتأثري بسزايي تغيري باورها تا مدهتاي

 .  نو دارد  باورهاي  و پذيرش اجتماعي

 و   در اندونزي  اسالم  و پردازش  در گريايش  دوگانگي اين  

 فرا   را احساسات از آن  خبشي  آه  است اي  گذشته  حمصول مراآش

 .  گرفته

 پيامرب   به  انتساب  مسئله  نيز به اي  اشاره  است الزم  

   داشته  سادات  در برابرموضوع  مسلمانان  و احساسات9 اآرم

 .  باشيم

   به  و بزرگداشت  اآيد بر احرتام  سفارشات از آجنا آه  

   سادات  به  آه داشت  را برآن ، مسلمانان9 پيامرب فرزندان

   برخورد با اين  گوني  گونه  منايند ويل  توجه  ويژه بنوعي

   در ملتهاي  شخصي  منافع  براي  برداري هبره  و چگونگي مسئله

 را  دارانه  بر رفتار دين  تأثري احساس تواند نوع  مي خمتلف

 . تر منايد  روشن از پيش
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   نظام ي دارا  از اسالم  پيش  آه  سو اآثر اقوامي از يك  

   منزلت  يك بعنوان  را نه  آردند سيادت  بودند، سعي طبقاتي

 .  منايند  مطرح  اجتماعي  طبقه  يك  در قالب بلكه

   دور چنني هاي  از گذشته  آه  هند و ايران بطور مثال  

   نسب  و شرافت سيادت اند در برابر مسئله  را پذيرفته نظامي

   گروه  اين اند از اختالط وده من  خود سعي  آهن مهانند گذشته

 نژاد   و پاآي  حفظ  هبانه  به  اجتماعي با ديگرگروههاي

 .  منايند جلوگريي

   عدم  رسم  ايران  تا فالت  قاره  از شبه  اعظمي در قسمت  

  تزويج (  آغازو تا حرمت  غري سيد از آراهت  سيد به تزويج

 و   مورد سوال ه مسئل  اين رود حيت  مي پيش)  غري سّيد به

 نيز با  شود، برخي  مي  واقع  هندوستان شيعيان استفتاء برخي

   دست  رواياتي به  رسم  اين اند در توجيه  منوده  زياد سعي تالش

 از آهنا بسيار دور   معنائي  چنني  برداشت  احتمال يازند آه

 .منايد  مي از واقع

   عمومي  گرايش ن بر اي  با تكيه  حملي  از حكومتهاي بسياري  

 خود را  اند حكومت توانسته  مذهيب  احساسات و برانگيخنت

 . منايند  و يا مستحكم گسرتده

   و ديگر فصول  باب  نيز در اين  ديگري  مثاهلاي هر چند آه  

 شد،   بيان  از اين  پيش آه  مهانگونه  ويل  مانده  باقي گذشته
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   را در صحنه ثرياتي تأ  وجود چنني  بود آه  ما بر اين سعي

   اجتماعي  رمسهاي  از سوي  داران و رفتار دين باور، احساس

  و عاملان  تا حمققان  رسانده  گرامي  و نظر خواننده  مسع به

   و دوري  عالج ، راههاي ، حتليل  آوري  مجع  به  ديين درد آشناي

 .  شوند  تشويق  مهلكه از اين  داران  دين  جامعه گزيدن

   خبش  اين  از تأثريات  منوديد هيچيك  توجه  آه انگونهمه  

،   و مكان  زمان مهچون  عناصري  و فقط  نبوده مستقيم

   يك  ،بقاي  و عادت  خواهي  هويت  براساس  ملي هاي وابستگي

 و تغيري   پيدايش  و يا موجب  منوده  تضمني  ديين  را بارنگ رسم

 .شوند  مي  رسم  يك شكل

   جلوگريي  براي  پيشنهادي  راههاي  خالصه  به ا فقطدر انته  

   از انچه اي  و خالصه  رمسهااشاره  سوء اين از ورود تأثريات

 . آنيم  مي  بسنده امي گفته

 

 



 
191

 

^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خبش
 
 



 
192

 
  سوم

 

 

 

 

  بايد آرد؟ چه
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   اول فصل

 

  چند پيشنهاد

  

ا در بر  نوشتار ر  و مقصود اين  هدف  متام  گذشت آنچه

   پيشنهاداتي  به است  نگاهي  نيم  گفت  خواهيم  و آنچه گرفت مي

 بكار   تأثرياتي  چنني  راهكار و عالج  بعنوان  شايد بتوان آه

 .  گرفت

 برآورد   براي  آه) هدايت( خود   متعايل  هدف  بر اساس دين  

 باورها  ،خود را در قالب  هناده  انسانيت  دربارگاه ، گام آن

 گويا در   و منادهاي  احساسات  خاطر از طريق  اجياد تعلقو

 را   هايي  شيوه  ترتيب  تا بدين  رفتارآشكار ساخته نوع

   مقدس هدف  آن ، بسوي  در سلوك  و موقت  دائم  روشهاي بعنوان

 و   تأييد صريح تواند بشكل ها مي  شيوه اين.  منايد ارائه

   در فرم ا با تغيري جزئي پر معناو ي  و يا در سكوتي آامل

  ، سرنوشت  رسم  با يك  آلي  خمالفت  با اعالن  در مواردي و حيت
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   داران  و آردار دين  دين  به  را نسبت  اجتماعي و رسوم آداب

 . منايد روشن

   توقف  موجب  رمسي ، تا بداجنا آه  گفت توان   سو مي از يك  

   خنست  شكل  از سه يكي   نياورد،به  را فراهم در آار آرد دين

 ادعا آرد رمسها  توان  مي  بر آن رسد، عالوه  تأييد مي به

، تا مورد   آورده  سوغات  به  دين  براي هم بايد ارمغاني

 .   قرار گريند تأييد و تقويت

   مصلحت  دائمًا با نگاهي  متقابل و از ديگر سو تعامل  

   اجتماع  عمل انميد  خود را به هاي  و سرمايه نگر دستورات

   جامعه  درك  و قدرت  حتمل  ميزان  آه اي دارد، بگونه  مي عرضه

  هاي  سرمايه  به  جامعه  آن  سو ومقدار وابستگي از يك

   ديگر ارقام  از سوي  هويت  خود بعنوان فرهنگي

 در   احتساب  براي  ويژه  بسرتي  هستند آه اي آننده تعيني

  آورند و مهيشه مي  فراهم  ديين  مفاهيم  و تبيني  ختاطب چگونگي

   معادله  خود آار از دو سوي  سيستم  در يك  مسأله اين

   را تشكيل  جامعه  و بسرت فرهنگي شده  رعايت  و دين جامعه

 . دهند مي

   روانشناخيت  اصل  با يك تواند مهگام  مي  رويكرد دوم اين  

  ، تكرار و يا حيت دريج ت بشكل  و يادگريي  تربيت  اصول بعنوان

   نيز تفسري شود، و اين  و توصيه  اصرار در فرمان بنوعي

   آگاهانه  دين  بود آه  تأثرياتي  از آن  دار يكي هدف مماشات
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   بدان روشن  با مثاهلاي  در گذشته گرديد آه  متأثر مي از آن

 .  شد اشاره

 در   آهدهد  مي  دين  به  توانائي  آنچنان  مماشاتي چنني  

   وسيع ، در سطحي آالن  تغيري فرهنگي  يك  موجب  بعدي مراحل

،   مقصودي  چنني  شدن  فراموش  احتمال شود، هر چند آه مي

   دين  و مبلغان  مفسران  شد از سوي  مطرح پيشاپيش  آه بداليلي

   تارخيي هاي منونه  آن  وقوع  براي باشد بلكه  مي  تنها ممكن نه

 .گرديد  نيز ارائه

 و  ، عمق  نوع  با تعيني  بود آه  بر آن  سعي  ميان در اين  

 و   داران  ودين ها بر دين  از رسم  تأثري هر يك شيوه

 تا   پديد آورده  دين  عاملان  نو براي اي ، انگيزه بالعكس

   اهداف  به  بيشرت در رسيدن  بادقيت  سريعرت مهراه گامهايي

 و   در فهم  و دقت  توجه  بنابراين. دارند  معمول بلند ديين

. يابد  مي  بسزايي  امهيت  و قلمرو دين  دين  اصلي جوهره درك

 متأثر   آفات  و به  از مسري خودمنحرف  بدالئلي  دين هر گاه

،   خرافه  مبتال شود خطر پيدايش  اجتماعي  مناسبات از حتميل

 دار   دين اي انساهن  براي  جدي تواند هتديدي  مي  وبدعت حتريف

 . شود  از مقصودحمسوب  از مسري و دوري  خروج بعنوان

 و   حمدوده  تبيني  به  منوط  مسئله  اين  بررسي از آجنا آه  

   به  پاسخ نوشتار آماده باشد و ساختار اين  مي قلمرو دين

 قلمرو و   آه  گذرا گفت  بگونة توان  مي ، فقط  نيست  حبثي چنني
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   آمال  بشر بسوي هدايت «  يعين  هنائي  هدف اسبراس  دين وظيفه

   و پذيرش  داربا تنظيم  دين  يك شود آه  مي تعيني»   معني مطلق

   ديين  فرامني  به  عمل باورها و تغيري در  رفتار بواسطه

   خود را با دين  دروني ، ارتباط وابستگي  احساس براساس

 .خبشد  مي حتكيم

 و  ، از مليت  خالصه  حكاييت  بعنوان مي قو  از رمسهاي بسياري  

   به  وابستگي  آنچنان  درافرادش  جامعه  يك  اجتماعي هويت

  ، و داراي  آنرا مقدس  آهنا ناخواسته آفريند آه خود مي

   قريب  و مماثليت  نزديك  قرابيت  تا بداجنا آه پنداشته حرمت

 اجياد  سماز ر  نگاهداري  و حرمي  ديين  مقدس  مفهوم ميان

  ها را در لسان  رسم  اين توان  مي  دقت منايند و با آمي مي

   ويژگي  بداهنا مهان  عمل  آه  يافت  ازمذهب اي  قطعه  مردم عوام

  ، وحيت  داشته  را با خود هبمراه  خاطر از آردار ديين رضايت

 تأثري گذار نيز   دين  از منت  ايشان تواند در برداشتهاي مي

 .باشد

 : فرمايند  مي  يزدي مصباح   آقاي نابج

   دين  در مورد احكام  آه  از شناختهايي  بعضي  شك بدون«  

،   زمان  دو نفر در يك ،پس  تغيري است  يا قابل  خمتلف دارمي

   فِر آند، يا يك  دين  احكام  به  نسبت  برداشتشان  است ممكن

   باشد، اين  داشته  ديگري ، و فردا شناخت نفر امروزشناخيت



 
198

» ...فِر دارد  فقها باهم ، فتواي دانيم  مي  مهه  آه  است چيزي

 :فرمايند  ديگر مي يا در جاي

 يا هبرت   ديين  از معرفتهاي  بعضي  آه  است  ما اين عقيده«  

 تغيري   قابل  ديين  حقائق به  ما نسبت هاي  از فهم  بعضي بگوئيم

   ندارد، گاهي ، تعييين  دليل  آه  است  مواردي  و آن است

   است  شواهد ممكن شود، آن  مي  چيزي  به  نسبت ظن  موجب شواهدي

  معموًال در فقه  تغيري آند، آنچه  ما هم تغيري آند و لذا ظن

   ظين  تغيريات  مهني  از قبيل مهه... شود مانند فتوا و  مي مطرح

   شرعي  احكام  به  ظين  را معرفت فقه اي  عده ، حيت است

 »اند خوانده

 :فرمايند  مي  صراحت  ديگر به  در بياني شهيد مطهري  

 آند و   فقهاء را با يكديگر مقايسه  فتواهاي اگر آسي«  

 آند   توجه  و طرز تفكر آهنادر مسائل  شخصيه ضمنًا باحوال

 او   خارجي  و اطالعات  فقيه  يك  ذهين  سوابق  چگونه بيند آه مي

   فتواي ، بطوريكه  تأثري داشته  در فتواهايش خارج از دنياي

   دهاتي ، فتواي عجم  بوي  عجم دهد و فتواي  مي  عرب  بوي عرب

 .»دهد  مي  شهري  بوي  شهري  و فتواي  دهاتي بوي

   خود به  آه  و جامعه  متأثر از اقليم هاي خطر برداشت  

 و   تعارض  در سايه شود فقط مي  تبديل  دين  و احنراف خطر حتريف

 تأثري   بيشرتين شود بلكه  مني  رمسها حمقق تأثري مستقيم
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 تغيري در   و از راه  غري مستقيم  نفوذ در حالت ترين وعميق

 .آيد  مي معرفتها حاصل

 مبرور   زمان  در طول  دين  ما از منت  و معرفت تغيري درك  

  ورده را ببار آ  داران  در رفتاردين  و حتول  عملي تغيري شكل

 و   پريامون  به  دين  خبشي  و تقدس زائي  تقدس و بواسطه

   و پايداري  تثبيت  خود، موجبات  و پنداري حقيقي هاي وابسته

 .  است  منوده آهنا را فراهم

ِ   از قالب  با خروج  هر از گاهي  آه  ديين  مصلح عاملان  

 در  اند سعي  خوگرفته  و بدان  پرورده  در آن  آه اجتماعي

   داشته  آن  ناخواسته  از پريامون  دين  و پااليش  و تبيني عالج

   نيز ارائه  و بياناتي  پيشنهادات گذشت و مانند آنچه

 .منايند مي

 را در   درآي  چنني توان  مي  ختصصي  مباحث  در برخي حيت  

   در اصول بطور مثال.  شنيد ايشان  آوچكرت از زبان اي حمدوده

 و   از شوائب  خايل  و عقل  سليم  با فطرت ت، برداش فقه

 پيشنهاد   از منابع  فقيه  يك  صحيح  برداشت ،براي اوهام

 ازخطا و   فقيه  يك  فهم  حفاظت  براي و يا برخي.  شده

   را چاره  فقاهت  نا جبا، شوراي  از برداشت  و دوري اشتباه

 .اند آار دانسته
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   از منت  برخواسته رورت ض تر بر اساس  عميق و در نگاهي  

   تنوع  بر اساس  فقيهان  و جدامنودن  فقه  شدن  ختصصي ، به دين

  توان  مي اند، آه  منوده  آهنا توجه  و گسرتدگي  فقه در ابواب

 تأثري در برابر   پيشنهاد مهان  اين  از عوامل يكي گفت

   و اگرخباطر داشته  است  و اجتماع  متأثر از عرف برداشت

   مردم شود آه  مي  خود مدعي نيز در آتابگريتز   اشيمب

 خود   قومي  اسالم  اشراف  حتت  آه  تازماني  و مراآش اندونزي

 و  حرآت  نداشتند هيچگونه  آشنائي  آتابي  و با اسالم بوده

  آردند ويل  مني  استعمار را اعمال  از دست  رهائي  براي جوششي

   از اسالم  آشيدن  و دست  نشده حتريف   بااسالم  آشنائي  حمض به

  براي  جدي ، تالشهاي  قومي ها و باورهاي متأثر از شيوه

 . را آغاز منودند  از استعمارگران رهائي

   آه  دريافت توان  فِو مي ها و پيشنهادات  در توصيه با دقت  

 :عبارتند از  ديين  مورد تأآيد عاملان دو مطلب

   رخصت  و عدم  داران  و رفتار دين ال بر اعم  دائم  نظارتـ1

   يا بدعت ، احنراف  ورود و رشدخرافه  امكان  آه در مواردي

 . باشد  وجود داشته  دين در حوزه

 از   آه  سان  بدان  از دين  قومي  امر برداشتهاي  به  توجهـ2

   در دين  خاص يا قوم  گروه هاي  سليقه نفوذ ذهنيتها و اعمال

 . شود  جلوگريي  دين ماعي اجت و جتلي



 
201

   امهيت  از درجه  دوم  نكته  آه  دريافت توان  مي  دقت با آمي  

 .باشد  برخوردار مي بيشرتي

   با ارائه  شود آه تواند مدعي  مني  آس  هيچ هر چند آه  

 در   تأثرياتي  از ورود و نفوذچنني توان  مي  خاص فرمويل

 با   منود، ويل  جلوگريي داران  دين  جامعه  و عملي  ذهين سازمان

 از  ، بسياري  روزمره  اطالعات  مستمر و آسب  وآوشش سعي
  شهيد مطهري. زدود  دين  از دامن توان  را مي موارد اشتباه

   فلسفه  بايد به دهد آه  پيشنهاد مي  مشكل  اين  عالج براي

   نتوان  آورد، اگر چه  آهنا روي  و مالك  و برآوردعلت احكام

 دو پيشنهادديگر   حساب ، با اين  يافت  آهنا دست  مهه به

 . منايد  فِو را تكميل هاي تواند توصيه مي

 و در   بداهنا خو گرفته  هر اجتماع  آه  رمسهائي  به  توجهـ1

   جامعه  در ميان  نوعي  رمسها رابه آند آن  مي  سعي هر صورت

 خود  ند از جمراي نتوان  رسوم  اين چنانچه.  منايد خود حفظ

   ناچار با اختفاء و مبرور، روشهائي وارد آارزارشوند به

 را   و شعائرمذهيب  ديين  مناسك  از قالبهاي  استفاده مهچون

   آهنا براي  تشخيص  آه  جا است  و اين  قرار داده مورد توجه

 در   آه  گونه ، مهان  دليل گردد، هبمني دار دشوارمي افراد دين

 داد،  بايدرخصت  مني  دين  منت  از صريح  برخواسته جزمي  مسائل

   يك  قومي  و رسوم  نيز نبايد در مورد آداب مهانگونه

   آن  اصلي  و ضرورهتاي دين  با اصول  آه ، تا جائي اجتماع
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   آاري  رمسهائي  با چنني مبارزه.  منود  نيابد مقابله تعارض

   ادعا مبين  بر اين  دال  و روايات  آيات باشد آه  مي عبث بس

   جامعه از رمسهاي  در خبشي  دين  از سوي بر وجود رخصت

 .  قرار گرفت  مورد توجه پيشاپيش

،   دين  آه  دارد زيرا در جائي  بسيار امهيت  مسئله اين  

بايداصرار منود، تا بناچار  ، مني  را روا دانسته خود سكوت

   ديين  برتر فرمان گاه و جاي  نفوذ فراوان  قدرت و بواسطه

   دين  چيز را به  مهه  آفريده  آه  عميقي ارزشهاي بر اساس

   هيچ ، واجازه  خود سلب  فعلي  را از اراده  و جامعه سپرده

،   ندهيم  آن  به  و اجتماعي  بروز قومي  براي  فرصيت گونه

بايد   و مي  بوده بسيار الزم  مسئله  در اين  و دقت بررسي

 حمدود شود تا   قلمرو آن  به  در جامعه  دين  فعاليتهاي حوزه

 .مند شود  هبره  آن بتواند از خدمات جامعه

 و   بايد در بررسي  قوم  يك  گذشته  به  و توجه  مطالعهـ2

   آشنائي  مّد نظر قرار گريدزيرا هر گونه  ديين  دانشيان حتقيق

تواند در   مي  جامعه  يك  و آردارهاي با باورها، عواطف

   آن  گذشته  به  نسبت  ديين  عاملان  صحيح مواضع  و تبيني حتليل

   به  نيزبا توجه  اساس  بر مهان  و حيت  منوده  آمك اجتماع

 اجتهاد   خود را در قالب هاي  و توصيه  فرامني  ديين منابع

   احكام  دست  از اين بسياري  آنند چرا آه  ارائه ويژه

 و   بوده  انساني  جوامع  خبشيدن  سامان اي بر  دين اجتماعي
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 با   دين  رشد در مسري دخلواه  افراد براي سازي  درآماده سعي

 از   هر يك رساندن  سامان  در به  انسان  حضور فعلي  به عنايت

   است  و تفسري شده ، حتليل  تعريف  جامعه  مهان  به  نسبت جوامع

   فراواني  از امهيت تماع اج  يك  و مناسبات شرائط و رعايت

 .باشد برخوردار مي

 و   ديين  عاملان  نظارت  آه  متذآر شومي  است  جا الزم در مهني  

 شورا   در قالب  خاص  جامعه  يك  وبرون  از درون  مذهب حافظان

تواند از مقدار   مي  شده دهي  سازمان و يا هر دستگاه

 و   بيشرت دين هر چه   و سالمت  مذآور آاسته  تأثريات وميزان

 شايد هرگز   منايد،هر چند آه  را تضمني  ديين برداشتهاي

   را در هنايت  و دين  را منتفي  تأثريات  اين  متامي نتوان

 . منود  ارائه پرياستگي

   اجتماعي  با مناسبات  دين  بيهوده  سايش  هر گونه پس  

  ، بهخواهد آورد  را فراهم  دين  قواي  فرسودگي موجبات

 نياز   و مواضع  لزوم  آنرا در مواقع  توانائي  آه اي گونه

   را از دخالت املقدور دين بايد حيت دهد، بنابراين  مي آاهش

 او   فعاليت  در قلمرو و حوزه  آه در موارد و موضوعاتي

   را آه  و قومي اي  سليقه هاي گريي  منود جهت  و سعي خارج نيست

باشد   مي  جامعه  يك  وسنتهاي  و رسوم شديدًا متأثر از آداب

   نداد و در برابر ضربات  نسبت  آن  و پريامون  دين به

 بر   حاآم  و روابط  اجتماع  از سوي  آه اي  وناخواسته خواسته
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   صحيح برداشتهاي  حفظ  را براي  تالش شود بيشرتين  وارد مي آن

 . دارمي   مبذول  از آراء ظين  قطعي  نظرات و جداسازي

   خويشنت  ديين بايد در راي  مي  هر آس  آه  نكته  اين  به توجه  

  تواند برخي  و بر گماهنااعتماد ننمايد مي  دانسته را متهم

   معرفت  يك  در فهم  دقت  و ضريب  را مهوار منوده از مشكالت

 منايد،   تقويت  از پيش  را بيش  دين  به  آن وانتساب

 :  آه  داشت  بيان  بطور خالصه توان  مي بنابراين

   و گذشته  حال  در هر دو قالب  و مكان  زمان  به  آگاهي: الف

   ثابتات  و تشخيص سو و درك  از يك  مستقل ، بشكل  خمتلف جوامع

   ازسوي  آن  رخصتهاي  رخصتها و عدم  بر اساس  ديين و متغريات

 هبرت  ر برداشت را د  و پژوهشگر ديين  حمقق تواند يك ديگر مي

 بر   و دين  از رسم  هر يك  و از تأثريبيجاي  منوده آمك

   اطمينان  براي  منايد و حيت  جلوگريي يكديگر تا حد ممكن

   و رفتار به  باور يا احساس  يك  قطعي  انتساب توان خاطرمي

 . منود  مشروط خاص  مكانيزمي ، حتت  دقيق  بررسي  را به دين

   و جهت  زمان  و فهم  و شناخت  دين  با زبان ق دقي  آشنائي: ب

 و   را در تشبيه پژوهشگر ديين تواند يك  مي  ديين صدور منابع

   خمتلف داران  و دين  گوناگون  جوامع  شرائط  تشبيه عدم

   و يافت  و اخذ فرمان  صدور حكم  براي  متفاوت باقوميتهاي

 زائد و  هاي از حمموله  آن  تصفيه  براي  ديين  خالص هاي توصيه

 منايد، زيرا   صدور، ياري  و مكان  زمان  به  شده  گرفته قالب
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 صدور   زمان  جامعه  موجود در منت  و شرائط  ازروابط بسياري

تواند  ، مي زبان  از طريق  فرهنگ  انتقال  ضرورت بر اساس

 ديگر   جامعه  وارد فرهنگ  دين  و ناچار بعنوان ناخواسته

   را وارد جامعه  نابرابر رمسهائي  مبارزه  در يك و شده

   تنها هيچ  نه  ديين  و منابع  شايد دين  منايد آه بعدي

 موارد جزو   در برخي  بلكه  نداشته  برتغيري آن اصراري

 .شدند  قلمداد مي  جامعه  براي  دين رخصتهاي

  سب منت  با غري مسّلمات جا و آنار آمدن  بي  تسامح هرگونه:  ج

   معريف  و آردار ديين  آهنا را جزومعارف  تا بداجنا آه  دين به

،   منائيم  اشباع  را با آن داران  از رفتار دين و خبشي

   ناجباي  از خواستهاي  نفوذجديد و متأثر شدن موجبات

خواهد   را هبمراه  و بدعت  خرافه  مهچون  و آفاتي  شده اجتماع

 .آورد

 در  توان  را مي هائي  انگاري  و سهل مح تسا  چنني از مجله  

 ورود و   ميزان  به توجهي  و بي  سنن  در ادله  تسامح مسئله

   از ومهيات  بسياري  منود، چرا آه  مشاهده نفوذ اسرائيليات

   براي  نفوذ الزم  و طريق  سكين ، حمل  طريق توانند ازاين مي

 . آورند  فراهم را  دين  در قالب  قوم  يك  داشتهاي ارائه

 يا   در برابر خواست  ديين  و آگاهان  عاملان  تسليم  عدم:د

   عايل  با اهداف  آه رسم  و بقاء يك  در برقراري  اجتماع حتميل

آند   مي  سعي  نداشته  هم  و يا اگر ضدييت  در تضاد بوده دين
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   قالب  و در اين  داده  خود ادامه  بقاي  به ديين  با رنگ آه

   سازش مند شود،اين  هبره  آن  از مزاياي  دين  مبرور بنام صخا

  تواند از تأثريات  مي  تا حد ممكن  دين  پاسداران ناپذيري

   و رسوم  آداب  به  اجتماعي رسم  يك  و فرايند دگرديسي عميق

   تا حدود زيادي  و از خطر آلودگي  جلوگريي ديين

 :فرمودند مي   بروجردي هللا ا آية   حضرت مرحوم. منايد جلوگريي

  ، من  مهمرت و باالتر است  از خودماني  ندارد، تقيه تعجب«  

   استنباط  از من آردم مي  گمان  عامه  مرجعيت  در اول خودم

. آنند  مي  عمل  مردم  فتوا بدهم ، هر چه  عمل  و از مردم است

  وام ع  ذِو و سليقه  بر خالف آه( فتواها   بعض  درجريان ويل

 »  اينطور نيست  مطلب ديدم) بود

  توان  نوشتار مي  اين  گوناگون  زواياي  به  با عنايت:�ه

ها  روشها، شيوه  به  ديين  منادهاي  و تبليغ  اشاعه  آه دريافت

 واحد   دين  داراي  آه  خمتلف  در جوامع  قوم  يك و رمسهاي

   شكل  و حفظ  نبوده  توقيفي  اعمال آن  آه باشند تا زماني مي

 بر   قطعي  دليل  رمسي  قالب  در يك  آن  به  عمل و نوع

   و يا عدم  التقاط  باشد، خطر پيدايش  نداشته خنوردگي دست

 سو   غري هم جوامع  از سوي  آردار پيشنهادي  آن پذيرش

 . آورد  را فراهم  فرهنگي  توقف  يك تواند موجبات مي

 و غري   نا حمسوس  با نظارتي توان  موارد مي  گونه در اين  

  ، مردم  شناسان  جامعه  ومهكاري  ديين  عاملان  از سوي مستقيم
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 موارد مذآور را بر   فن  و ديگر متخصصان شناسان

 قرار داد   فراخور حال  به  هر جامعه ها و رمسهاي شيوه عهده

 خود   قومي  ورمسهاي  پيشني  داشتهاي  بر اساس تا آزادانه

 را   مذهيب  عزاداري  چگونگي  شوند، بطور مثال ملوارد ع

 در بند   مسلمان  ملل  مهه  براي  يكسان اي آليشه  بصورت توان مني

 رفتار   آشيد و سرلوحه  ديين  توصيه  و يا حيت  و قانون حكم

 . قرار داد  تغيري افراد جامعه  غري قابل منادين

   برگزاري ونگي، چگ  ازدواج ، مراسم  پذيرائي هاي شيوه  

   حنوه  معاشرت  ورسوم  خوراآيها، آداب  اعياد، نوع مراسم

   و تزئني  آرايش ، شيوه  لباس  و رنگ ، نوع  فرزندان تربيت

 ما   ديگر از موارد آه  و بسياري  شخصي آراسنت ، آداب منازل

 و   آداب  درآن  دين  از سوي  تذآراتي  رعايت  به  ملزم فقط

   امري  نباشد و اين  و روان تواند سيال  مني شيمبا  مي رسوم

 و   صدور حكم  بسيار در نوع  وحساسيت  فراوان  دقت  آه است

   آه است  ديين طلبد و بر عاملان  مي  ديين  و سفارش  توصيه بيان

   ديين  منابع  در تبيني  و ظرافت  صحيح  و فهم  در اصالح سعي

 .بنمايند

  آخر فصل   »       انشاء اهللا«
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   بندي جمع

  

 و توحيد   را يكتاپرسيت  دين  جوهره توان  مي از آجنا آه

   غين  دين تواندما را از تعريف  مني  هم  و عنصر مشرتك دانست

   دين  و چندگانه  متفاوت  ديگر برخوردهاي سازد و از سوي

 با   مطابق  گوناگون  روشهاي ، بر اساس فرمان در ارائه

   اين  ما را به ويژه  وظائف  براي  خمتلف  درَاَمدهاي موضوعات

   و غري ذاتي  از ذاتي  را متشكل  دين دهد آه  سِو مي نظريه

   آنرا قابل پذير و غري ذاتي  انعطاف رهنمودهاي  آه بدانيم

، تغيري و   دين اصلي  شريازه  و در خصوص  دانسته تغيري و نسيب

   مورد توافق  اجلمله  ادعا يف ، اين  را روا ندانيم دگرگوني

  از سوي.   قرار گرفته  ديين  ودانشيان اآثر انديشمندان

چند   از عناصري  متشكل  خود آه  عام  در معناي ديگر فرهنگ

   ارزشهائي  هنجارها حامل  در قالب  آه  رمسها است از مجله

 گريد و در  مي  سر چشمه اجتماع  يك  از باورهاي خواهد بود آه

 هنجارها  اين. گريد  مي  جاي  اجتماع  در ساختار مهان هنايت

   رسوم  ظهور در قالب  هبنگام  بزرگرت اجتماعي در گروههاي آه
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منايند الزامًا در   هنجارهابروز مي  زادگاه  يعين  جامعه يك

  باشد آه  مي  عناصري  جزو اولني  فرهنگي  دگرگوني يك

   يك تواند حمصول ، مي  فرهنگي ني دگرگو  اين شوند آه مي متحول

 : زير باشد  از عوامل يا چند عامل

   با فرهنگ  مواجهه تواند بواسطه  مي  فرهنگ  يك  دگرگونيـ1

 .جديد باشد

 از   فرهنگ  آن  نقل تواند بواسطه  مي  فرهنگ  يك  دگرگونيـ2

 . جديد باشد  نسل  به  قدمي نسل

   فرهنگي  ذخريه  امتام  بواسطهتواند  مي  فرهنگ  يك  دگرگونيـ3

 .جديد باشد  و مكان  با زمان  آن  تطابق و عدم

   فرهنگ  مهان  پويائي تواند بواسطه  مي  فرهنگ  يك  دگرگونيـ4

 .باشد

   باشد آه  نيازي تواند بواسطه  مي  فرهنگ  يك  دگرگونيـ5

 . جديد باشد  فرهنگ  درپيدايش  و يا تصادف  اخرتاع منجر به

   فرهنگي  دگرگوني  موارد فِو موجبات  در برخي  دين مهچنني  

   و غري مستقيم  بطور مستقيم  و درحقيقت  آورده را فراهم

   تغيري آه  و اين  زده  و دراز مدت  عميق  حتول  يك  به دست

رود   مي  تا بداجنا پيش  گهگاه ها است  داده  دگرگوني براساس
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 را هنجار  ناهبنجاري و يا بالعكس را نا هبنجار   هنجاري آه

 .منايد  نو استوار مي  را بر ارزشهاي  و اجتماع ساخته

 با   فرهنگ  توسط  فرهنگي  دگرگوني  در يك  تأثريات اين  

 .باشند دار مي ،آند و ريشه  معموًال غري مستقيم  دين خودآورده

  نگ با فره  پيشني  فرهنگ  ميان  سخت اي  مبارزه  ميان در اين  

 خود در   جايگاه  آوردن  يابدست  ندادن  از دست  براي پسني

   و حيت ، انفعال  فعاليت تواند به  را مي اي ، جامعه اجتماع

   و اين  نيز دچار منوده  نفِا و دوگانگي  يعين شكل  بدترين به

   مبناسبت اشاراتي  بعدي  در سطرهاي  آه  است  از خطراتي يكي

 .خواهد شد

 از   سياستهائي  فرهنگي  و يا دگرگوني  جايگزيين  اين براي  

   در نوع  اختالف گردد آه مي  ارائه  و روشهائي  اعمال  دين سوي

،   امهيت  بر اساس  اجتماعي  خمتلف  با مسائل آهنا در مواجهه

 تأثري  ، حتت  دين  و يا عايل  متوسط  اهداف  به  وبعد موضوع قرب

تواند   مي  جامعه  وحتمل  درك ، توانائي  و مكان  زمان شرائط

   ديين  و القاء فرهنگ  جايگريي  چگونگي  براي  خوبي راهنماي

 . باشد  تفاوتشان  با متام  انساني جوامع در منت

   ارائه  و يا بالعكس  آليات  به  پرداخنت  صرفًا براي دين

  ودن حمصور من ،بلكه  نشده  طراحي  مبدأ متعال  از سوي جزئيات

 آشكار   است  از روشها و رويكردها خود نقصي  در هر يك دين
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   و اختيار را از انسان ، زيرا آزادي  آفرينش باهدف و خمالف

 در   دين منايد مهچنني مي  خارج  را از جامعيت  و دين  منوده سلب

 در  خبشي  تقدس  بنام  با سالحي سازي  نو و فرهنگ  طراحي اين

  ، تأييد برخي»  و رسوم  از آداب  برخي أسيست «  صورت هرسه

  به»  از آهنا  دربرابر بعضي  و يا سكوت  پيشني از رمسهاي

   است  خود سر فصلي  آه  منوده  بيشرت آهنا آمك بقاء و حرمت

   فقط  در دين  ذاتي  ديگر مقدس  ديگر و از سوي سخين براي

   و عمق  تقدس ع با اونو  هر چيزي  و نسبت  است خداوند متعال

   است  ميان منايد، در اين  مي  روشن  پريوان  آنرا براي حرمت

   غري قابل  واقعي  مقدس  و انتساب  دارد درپنداشت  امكان آه

 راپديد   و وهن  خرافه  و موجبات  خطا منوده انكار جامعه

  منايد به  مي  تالش  دين  گفت توان  برآورد مي با اين. آورد

 يا   از تأييد آل  پس گذشته  از فرهنگ  مانده  باقي رمسهاي

 منايد و يا   خارج  تفاوتي  و از بي  داده جزء، بداهنا جهت

   بدآهناسرعت  با اهدافش  متناسب رمسهاي در برابر پيدايش

،  دقيق  مكانيزم  آهنا را در يك  وظائف  و در هنايت خبشيده

 بناچار  ها، دين دهي هتها و ج گريي  جهت در اين.  منايد تعيني

   درك  و قدرت  توانائي  خودبا رعايت  خماطب متأثر از قوم

دهد و   مي  تن  احكام  تدرجيي  نزول  و به  منوده مماشات

   و تأئيد برخي  مهراهي  پر معنا به  ديگر با سكوت اي درجلوه

 از  مساعد و غري اضطراري  شايد در شرائط پردازد آه  مي آداب

   به توان  آهنا مي  از مجله  نيز باشد، آه  خمالف  با آن اساس
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توانند   مي  و رسوم  آداب پس.  منود  اشاره  داري برده مسئله

.  شوند  حكم در نوع  و قطعيت  احكام  در نزول  از فوريت مانع

   جامعه  و در رسيدن  منوده  ديگر جلوگريي  برخي و يا از حترمي

   داالهناي  و قرار دادن  متهيدات نش چي به  سو اقدام بدان

   شدرعايت  مدعي توان  بيشرت مي در دقيت.  منايد  آن  به منتهي

   تأييد نصيب  سهم  بيشرتين شود آه  مي ، خود موجب  قوم لسان

   قوم  وابستگي  شدت ، چرا آه گرديده  نزول  زمان  و رسوم آداب

   ايشان جتماع در ا  نفوذ دين تواند از قدرت  مي خماطب

 . منايد  جلوگريي تاحدود زيادي

   مطابق  بواسطه  و رسوم  آداب  برخي  آه  جا است در مهني  

 در   مقاومت  براي توانائي  موجود و عدم  با شرائط نبودن

   تا در فرصيت  شده  پنهان  ملت  يك  در آمون  ديين برابر فرهنگ

   اجتماع  وابستگي آن   مثبت  و يادگريي  انتقال در يك مناسب

ِ   نوين ارزشهاي  و در لواي  ظاهر منوده  خود را بنوعي به

 در   شوند آه  اجتماع  وارد عرصه  دين  از سوي  آمده فراهم

 موجود   و رسوم  در آداب  از نا سره  سره تشخيص  مواردي چنني

   درسراسر زماهناي  داران دين.  دشوار خواهد بود  بس آاري

   و رسوم توانند متأثر از آداب  مي  بنوعي نزول از  پس

 موجود   شرائط  بر اساس گردند، چرا آه  خمتلف  و اقوام طوائف

 با   باورهامتناسب  برخي  است  ممكن  پيشني هاي يا پذيرفته

   و يا با ترسيم  دچار تغيري شده  قوم  آن  ويژه شرائط

 آهنا در   حقيقي  نقش  دين اولياي  در قالب  ملي هاي اسطوره
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 و   شده  تبديل  و قومي  ملي هاي  افسانه  به  مذهيب هاي محاسه

   ملي  و رسوم  و آداب ، مناسك  از عنصر تقدس يابا استفاده

  ها و سنتهاي و شيوه  مانند خوراك  گوناگون هاي را در زمينه

 در  اي بگونه...  و  اجتماعي ، مراودات ، پوشاك  آن  به مربوط

   خاطري  رضايت  و مبرور مهان  گنجانده داران  آرداردين اليالب

  آيد از عمل  مي  افرادحاصل  براي  خالص  رفتار ديين  از يك آه

   آيد تا بداجنا آه  بدست اي  و نتيجه  حمصول بداهنا نيز، چنني

   حمو آل  موجب  و حيت  نيز شده  عمل  آن موارد جايگزين در برخي

 و   وجد و شعف تواندموجبات  مي چرا آه.  شود يا جزء آن

،   و رسوم  آداب  از آن  حرمت  جانب  رعايت  براي  حتريك عامل

 از   اجتماع  ختليه  آه اي  بوجود آورد، بگونه داران دين براي

 .گردد  تعبري مي دين  عليه  مبارزه  به  گهگاه  رمسهائي چنني

 و   قومي  از داشتهاي  حمصويل  آه  جامعه  يك  عواطف مهچنني  

 از باور   برانگيخته  احساس تواندنوع  مي  است  ديين باورهاي

   دين  را بنام  توجيهي  غري قابل  و عواطف  را تغيري داده ديين

تواند   موارد مي  در برخي  احساساتي  چنني منايد، البته ارائه

  اشد آه ب  ملت  يك گذشته  از اعتقادات  مانده  جباي  آهبائي پس

 در باور   مشابه  و تفسري داشتهاي  مثبت  تأثريپذيري در يك

 را   باوري  از چنني  برگرفته  و احساسات ، نفوذآرده بعدي

  سوي  را به  مليت  يا متأثر منايد و در هنايت تغيري داده

 منايد   مبادرت  عواطفي  تقويت  و يا به  سِو داده احساساتي
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   و جديد اشرتآاتي  ظاهر دردو باور قدمي  حسب تواند به  مي آه

 . باشد داشته

   و معادالت  اجتماعي  تأثري مناسبات  حتت  ترتيب  مهني به  

  هائي آشي  هبره  ديين احساسات  از برخي  با استفاده سياسي

   دين  روح  آه ، در حايل  گرفته  صورت  و نا مشروع ناخواسته

 از   پديد آمده  از عواطف صويل حم  تنها چنني  نه ومذِا شريعت

   در مبارزه  سعي  بلكه  را منظور نظرنداشته  ديين باورهاي

 خود قرار   اهداف ها را در منت  سوء استفاده  نوع با آن

 .منايد  تأآيد نيز مي  فراواني  باامهيت  و بر آن داده

   حمسوب  مستقيم  مسئول  از آجنا آه  دين  دردآشناي  عامل يك  

 خود   و گماهناي  منايد ظنون سعي  گام بايد در اولني شود مي مي

   آه  مرحله  از اين پس.  نپندارد  دين  حتمي را برگرفته

 را   مسئله بايد پنج ، مي  است  بعدي  مراحل  برمتام مقدم

 : منود رعايت

  داران  و دين  دين  دوران  در متام  و مكان  زمان  به  آگاهيـ1

   ديين  و متغريات  ثابتات ك در بر اساس

 صدور   صدور و زمان ، جهت  دين  با لسان  دقيق  آشنائيـ2

   ديين منابع

   آه  جامعه  در برابر خواست  نشدن  و تسليم  نكردن  مساحمهـ3

   اراده  در حتميل  سعي  و غريمستقيم ، مستقيم  احناء خمتلف به
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   آن و دارد و در پي   داشته  دين  ديگر حيت خود بر هر اراده

   ديين  موجود در متون  در برابر غري مسلمات  تسامح عدم مسئله

   فراخور حال  به آه  است  اعتنائي  و قابل  مهم  از مسائل يكي

 . منود  توجه و مقدار تأثري بايد بدان

 هبر   جامعه  براي  دين  آه  رخصتهائي  رخصتها و عدم  تشخيصـ4

 .  قرار داده مناسبيت

 در   اجتماع  به  سليقه  و ارائه  و حرآت  سيالن  اجازهـ5

   قالبهاي  وداراي  نبوده  توقيفي  در دين  آه برابر اعمايل

   بر حرآت  راه  فراخي  در اين باشند تا جامعه  مني بسته

   افرادي  جهت  رشد خودبيافزايد و بي  و رو به فزاينده

 .نكنند تظاهر و نفِا   به  الزام احساس

 بيشرت   هر چه  اميد حفظ به
   ديين اصالتهاي

  جعفر اردبيلي

 1419   رجب29 ـ   مقدسه قم

 1378   آبان17 با  مصادف
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   موسسه  تفسرياجلامع  نوري ديسك

 .8  البيت  اهل نشر حديث

 جعفر حممد  ، ابي ـ تفسري التبيان
،  ،بريوت2  ، ج  الطوسي  احلسن بن

 .  ميالدي1984،  داراحياء الرتاث

،   ـ طباطبائي ـ تفسري امليزان
 3  و ج18  ، ج16  ، ج حممد حسني

 نور   نوري مأخوذ از ديسك
   علوم ، مرآزآامپيوتري1  لفاظاال

 . نور اسالمي

، 1  ، ج  اجلامع ـ تفسري جوامع
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  ، مأخوذ از ديسك ـ تفسري قمي
 نشر  ،موسسه  تفسري اجلامع ورين

 .:  البيت  اهل حديث

، مأخوذ از 2  ، ج ـ تفسري آاشف
   موسسه  تفسرياجلامع  نوري ديسك
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  موسسه  تفسري اجلامع  نوري ديسك

 .8  البيت  اهل نشر حديث

   بن ، عبد علي ـ تفسري نورالثقلني
  ،قم  احلويزي  العروسي مجعه

  ِ ، چاپ� ه1382،   علميه انتشارات
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  سهامي ، نشر شرآت مقصود، هتران

،   اول ، چاپ1377انتشار، 
 .964ـ5735ـ66ـ1 شابك

 نو،  اندازهاي  و چشم ـ دين
  ، حممدترمجه ، لگنهاوزن آلستون
  ، انتشارات  قم ، غالحمسني توآلي
  ، چاپ1376،  اسالمي تبليغاتدفرت 
 964ـ424ـ313ـ7  ، شابك اول

،  ، قم ، مرتضي ، مطهري ـ روحانيت
  .1370  اسالمي دفرت تبليغات

،   آاشفي  الشهداء، واعظ ـ روضة
  ، نشرآتابفروشي ، هتران حسني

 .1341،  اسالميه

،   برن ، آگ شناسي  جامعه ـ زمينه
، 1،  ، اقتباس  آوف نيم

   سهامي ، شرآت پور، هتران ،آريان ح
 .11  ،چاپ1357،   جييب آتاهباي

   ـ روح شناسي  فرهنگ ـ زمينه
، نشرعطار،  ، حممود، هتران االميين

 .  دوم ، چاپ1368

   در خالل  ايرانيان ـ زندگي
،  ، راوندي روزگاران

  ، انتشارات ،هتران مرتضي
 .  اول ، چاپ1362 زّوار  آتابفروشي

،   در ايران ف تصو ـ سرچشمه
،  ، نشرفروغي ، سعيد، هتران نفيسي

1368. 

 : نور  ائمه  در سوگ ـ سياهپوشي
، )  فقهي و مباني  تارخيي هاي ريشه(

 ـ  ، قم)منذر (  ابواحلسين علي
 .1375، ناشر مؤلف

 ـ  ، مرتضي  ـ مطهري  اهلي ـ عدل
 .1361،  اسالمي ، انتشارات  قم چاپ

:  اسان خر  مردم ـ عقايد و رسوم
،  ،شكورزاده... اشعار و بانضمام
  ، انتشارات ، هتران ابراهيم

 .1363،  سروش
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