
 95  -71/ ص 1397پاييز و زمستان   /دوم/ شماره هشتمسال /  نهاي اجتماعي متفكران مسلما پژوهشي نظريه –فصلنامه علمي 
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 چکیده

روبرو است که پیامد  جامعۀ کنونی ایران با مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی

فاصله گرفتن از نسخۀ شفابخش قرآن مجید است. اکنون مسئله این است که بخشی از 

تدریج از دین فاصله گرفته و در جامعۀ منسجم و یکپارچۀ دینی، پول، قدرت و  داران به دین

گردد که نتیجۀ آن گسست اجتماعی است. شهرت جایگزین سخاوت، خدمت و گمنامی می

ترین عامل بروز شرایط مزبور از طریق مراجعه به آیات قرآن  مقاله جستجوی مهمهدف این 

عامل بروز « دنیاگرایی»دهد که فرایند ها نشان میهای کیفی تحقیق است. یافتهو روش

داران از  گفته است. در منطق قرآن، دنیاگرایی عبارت است از تغییر جهت دینوضعیت پیش

به ابزار و لوازم نیل به آن به منظور هدف جدید. دنیاگرایی با آوردن هدف اصلی دین و روی

ای جمعی و عمدتاً غیرقابل بازگشت تبدیل تدریج به پدیده اندکی غفلت از هدف آغاز و به

رفتاری  پذیری دینی، کجتوان به بروز نقص در جامعهشود. از جمله پیامدهای دنیاگرایی میمی

داری  داران و در نهایت افول دین تضاد با دین و دین و انحرف اجتماعی، گسست اجتماعی،

 اشاره کرد.

 داری، نظریۀ داده بنیاد، تحلیل کیفی. دنیاگرایی، دین واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسئله
داری عامل استحکام پیوندهای گروهی، قومی و  های قرآنی در جامعۀ دینی، دینبراساس آموزه

. چنین شرایطی باعث وفاق، یکپارچگی 1یافته استدوستی تعمیم ساز مَوّدت وفرهنگی و زمینه

های ، کاهش آسیب3، رفاه اقتصادی و اجتماعی2و درنتیجه ماندگاری فرهنگی و اجتماعی

و ایجاد تعهد  6های اقتصادی ، کاهش ناهنجاری5، استحکام و ثبات نظام اجتماعی4اجتماعی

. 7دهدگرایی و خود برتربینی را کاهش می، قومهای سلطۀ بیگانهنسبت به یکدیگر شده و زمینه

را « ید واحده»، افراد حکم 8در جامعۀ دینی، با گسترش روابط اجتماعی، که دین مدافع آن است

انسجام . 10یابدصورت مضاعف افزایش می داری به ، تضادهای اجتماعی کاهش و دین9پیدا کرده

خود، همیاری و همکاری  نوبه گردد، بهداری ایجاد می و همبستگی اجتماعی که در اثر دین

دهد. های اجتماعی و حتی اقتصادی را کاهش میتدریج فاصله اجتماعی را  اشاعه و  به

کنند،  های دین پیدا میپذیری باالئی که افراد جامعه از دین و پیامدیگر، به دلیل تأثیر ازسوی

بد و روابط با آنها سرد و غیر دوستانه یا رو کاهش میهای منحرف و کجتأثیرپذیری آنها از گروه

داران از دین روی برتافته، به تعهدات دینی  . اکنون مسئله این است که بخشی از دین11گردد می

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
وَ الَّذِینَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَ (؛ 10تُرْحَمُونَ)حجرات،    وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّکمُ    أَخَوَیْکمُ   . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَین1ْ

ثِرُونَ عَلىَ أَنفُسِهِمْ وَ لَوْ کاَنَ الْایمَانَ مِن قَبْلِهِمْ یحُِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیهِْمْ وَ لَا یجَِدُونَ فىِ صُدُورِهِمْ حَاجَۀً مِّمَّا أُوتُواْ وَ یُؤْ

 (. 9ئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)حشر، بهِِمْ خَصَاصَۀٌ  وَ مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَ

 (.81. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ)صافات، 2

 (.148حِینٍ)صافات،   . فََامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلى3َ

.
 (.13عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ)زمر،    أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبىّ   قُلْ إِنىّ 4

 (.111ى  وَ إِن یُقَاتِلُوکُمْ یُوَلُُّوکُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا یُنصرَُونَ)آل عمران، . لَن یَضرُُُّوکُمْ إِلَّا أَذ5ً

 (.278. یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَ ذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَواْ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ)بقره، 6

 (.63وَ الْأَحْبَارُ عَن قَوْلهِِمُ الْاثْمَ وَ أَکلِْهِمُ السُّحْتَ  لَبِئْسَ مَا کاَنُواْ یَصْنَعُونَ)مائده،  . لَوْ لَا یَنْهَئهُمُ الرَّبَّانِیُّون7َ

 (.83)بقره، ....« حُسْنًا  لِلنَّاسِ قُولُواْ وَ الْمَسَاکِینِ وَ  الْیَتَامَى وَ  الْقُرْبىَ ذِى وَ إِحْسَانًا بِالْوَالِدَیْنِ وَ . » .....8

 (.10، )حجرات....«   إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُم». .9

 (.10، الحجرات«)وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ » . 10

رَسُولَهُ وَ لَوْ کَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ . لَّا تجَِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ االَْخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ 11

ن تحَْتهَِا الْأَنْهَارُ خَلِدِینَ فِیهَا  عَشِیرَتهَُمْ  أُوْلَئكَ کَتَبَ فىِ قُلُوبهِِمُ الْایمَانَ وَ أَیَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ  وَ یُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِى مِ

 (.22اللَّهُ عَنهُْمْ وَ رَضُواْ عَنْهُ  أُوْلَئكَ حِزْبُ اللَّهِ  أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ المُْفْلِحُونَ)مجادله،    رَضىِ
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تبع آن در جامعۀ دینی نیز  شوند و بهزنند و گاه از در مبارزه با آن وارد میخویش پشت پا می

ها و گردد؛ آسیبمواردی خصمانه می روابط اجتماعی مردم با همدیگر غیر دوستانه و در

یابد؛ تضادهای گوناگون، نمایان و گسترش انحرافات اجتماعی و اقتصادی برجسته و افزایش می

کنند؛ شود؛ افراد نسبت به همدیگر احساس مسئولیت نمی دار مییافته، انسجام اجتماعی خدشه

های اجتماعی و تدریج فاصله ، بههای دوستانه و مسئوالنه کاسته شدهها و همیاری از همکاری

-های دین، برای اکثر افراد مهم و با اولویت محسوب نمییابند؛ پیاماقتصادی عمق بیشتری می

گیرند. پول، قدرت و شهرت شوند و به همین دلیل کمتر در معرض تأثیرپذیری از آنها قرار می

راستی چه  گیرد. بهرا می اهمیت زیادی در اذهان پیدا کرده، جای سخاوت، خدمت و گمنامی

گرادان گشته یا با آن وارد مبارزه شوند که فرد و جامعۀ متدین از دین رویعواملی باعث می

اند و از ظلم، گردند؟ چرا کسانی که اهل ایمان، عشق، ایثار، از خودگذشتگی و معرفت به دین

کرده، منافع شخصی و اند در مقابل اصول مسلم دین اعالم موضع  عدالتی گریزانستم و بی

گروهی خویش را بر هر چیزی ترجیح داده، نسبت به همۀ آنچه در گذشته اعتقاد داشته و عمل 

 ؟زنندپا میکردند پشتمی

 تحقیق هدف و سؤال

داران است، هدف این مقاله این  گفته بیانگر تحول در فهم و عمل دینکه فرایند پیش آنجا از 

-ترین عوامل و شرایط بروز آن را از طریق روش آن مجید، مهماست که با مراجعه به متن قر

های کیفی تحقیق جستجو کند. براساس هدف مزبور پاسخ به سه پرسش ذیل هدف را میسر 

 خواهد کرد.

 دنیاگرایی چیست و علت آغاز آن کدام است؟ -1

 تأثیرات شخصیتی و اجتماعی آن چیست؟ -2

 داری چیست؟  تأثیرات آن بر دین و دین -3

 تحقیق پیشینه

بخشی از پیشینۀ این پژوهش آن دسته تحقیقاتی هستند که از دو جهت روش و محتوا ارتباط 

نظر شده است. اما بخش دومی  دلیل از ذکر آنها صرف  همین کنند و به اندکی با این مقاله پیدا می

 .یابد بیش از یك مقاله نبودکه از دو جهت مزبور با این مقاله ارتباط بیشتری می
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« شدن براساس متون اسالمیکوششی در جهت ساخت نظریه عرفی»( در مقالۀ 1395) ستانب

تالش کرده الگوئی برای عرفی شدن از دیدگاه متون اسالمی ارائه کند. الگوی وی دو دسته 

شدن را مشخص کرده است. از جمله عوامل فردی عوامل فردی و اجتماعی تأثیرگذار بر عرفی

توان دارانه و از جمله عوامل اجتماعی می ، سست ایمانی، رفتار غیر دینتوان به فقر معرفتمی

گرائی اشاره کرد. وی معتقد به اختالل در انتقال فرهنگ، عملکرد نامطلوب علما و گسترش مادی

شدن، جایگاه باالتری داشته و از است نظریۀ ارائه شده نسبت به موارد مشابه در حوزة عرفی

برخوردار است. اما در این مقاله نکاتی قابل توجه وجود دارد که در  ظرفیت اجرائی بیشتری

 کنیم. مورد برخی از آنها بحث می

با اکتشاف معنی از درون متون دینی  نه فرض وصورت پیش شدن بهدر این مقاله، عرفی -1

شدن به متون دینی تعریف نشده است و مشخص نیست محقق با چه ابعاد معنائی از عرفی

 یابی پرداخته است.ه گزارهورود و ب

تجربی ذکر شده است، اما برای این الگو هیچ  -روش این مقاله مبتنی بر الگوی اجتهادی -2

توضیح روشن و دقیقی ارائه نشده و مشخص نیست که چه ابعاد و عناصری دارد و در عمل 

 شود.چگونه پیاده می

ها بنیاد جهت کدگذاری یه دادهصورت گسترده از نظر آید، بهآنگونه که از متن مقاله برمی -3

نظر  عنوان روش تحقیق صرف استفاده شده است، اما به دالیل نامعلوم از ذکر روش مزبور به

یابی  گزاره»گفته مشخص نیست که دقیقاً چگونه شده است. شاید به همین دلیل و دلیل پیش

 شده است.« پردازی و گزاره

قق است، حاوی مفاهیم و مقوالتی است که ، که حاصل کار مح3و 2، 1های جداول شماره -4

تواند تشخیص دهد این مفاهیم هیچ استنادی دینی برای آنها ذکر نشده است و مخاطب نمی

 اند.و مقوالت براساس چه متون دینی و چگونه استخراج یا استنباط شده

-لصورت منطقی، منجر به شک در مقالۀ مزبور، مشخص نیست چه فرایند یا فرایندهائی به -5

ویژه که محقق معتقد است پنج الگو  های نظری و سپس تجربی شده است. به گیری مدل

 دست آمده که دو مورد آنها بر شرایط ایران انطباق دارند. شدن بهبرای عرفی

ترین نکته این است که مشخص نیست محقق با چه مالک و معیارهائی نظریۀ  شاید مهم -6

 ها قرار داده است.ایر نظریهخویش را در جایگاه باالتری نسبت به س
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آخرین نکته اینکه محقق اصوالً به پیامدهای دنیاگرایی نپرداخته است که در صورت اصالح  -7

 شمار آید. عنوان مکمل پژوهش محقق به تواند بهگفته این مقاله می ایرادات پیش

 چارچوب مفهومی 

دین ن اینگونه تعریف کرد: توادین را می 1نظران اسالمی الف( براساس نظرات بخشی از صاحب

منظور تعالی انسان به  دستورالعملی واقعی، حقیقی و منطبق با ابعاد وجودی انسان است که به

پیامبران وحی شده و پس از تحقق در جامعه، تبدیل به الگوهای اجتماعی، عینی، پایدار و 

حراف و کجی منطبق با وحی گردیده، همۀ جوانب زندگی انسان را کنترل و او را از ان

بخش است که شخصیت،  اساس دین دستورالعملی رشددهنده و تعالی براینکند. مصون می

تر پس از تحقق دین در عبارتی روشن گیرند. بهجامعه و فرهنگ براساس آن شکل می

 (.78-55: 1395کند) جمشیدیها و آخوندی، جامعه، زمینۀ رشد و تعالی انسان را فراهم می

فرایندی اجتماعی است که طی تحوالت و تغییرات  2سکوالریزاسیونب( عرفی شدن یا 

غیردینی »( و در فارسی به 21: 1377اجتماعی در جامعه تحقق یافته )ویلسون، برایان، 

: 1377)همیلتون، « دنیاگرایی»( و 122-89: 1393بستان، « ) عرفی شدن»، «زداییدین»، «شدن

بندی کرده یون را در قالب تعاریف زیر جمعشاینر سکوالریزاس 3( ترجمه شده است.285

منفك  -2ها و نهادهای دینی؛ از دست رفتن حثیت و اعتبار پیشین نمادها، آموزه -1است؛ 

های زندگی دنیوی و آنها به ضرورت شدن توجه افراد از عوامل فراطبیعی و جلب توجه

خاص خویش عقب جدائی دین و جامعه، بدین معنی که دین به قلمرو  -3مسائل آن؛ 

کند و تسلط نشسته و منحصر به زندگی خصوصی شده، خصلتی یکسره درونی پیدا می

جایگزینی  -4دهد؛ های زندگی اجتماعی خارج از قلمرو دین از دست میخویش را بر جنبه

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
(؛ 218: 1378(؛ )ابن عربی،  197:  3و ج 523و 195: 2، ج1374(؛ )طباطبائی، 349: 2، ج1374. )مکارم شیرازی، 1

 (.112: 1374(؛  ) فارابی، 22ق: 1400(؛ ) الصدوق، 459، 1379، 136، 1381، 277: 1386آملی، زاده)حسن

2. Secularisation 

دیگر، سکوالریسم  عبارت ( متفاوت است. بهSecularism. البته باید توجه داشت سکوالریزاسیون با سکوالریسم )3

و معتقد است تفسیر و تبیین داند را از حوزة عمومی و زندگی اجتماعی خارج می نوعی ایدئولوژی است که دین

به همین جهت وجه مشترک همه  جهان تنها با زبان بشر میسر است و نیازی به دخالت دادن زبان دین نیست.

 (.334: 2، ج 1375های سکوالریسم تقابل با دین است )بیرو،  نحله
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تبدیل رفتار و نهادهای دینی  -5ها و نهادهای مذهبی؛ جای باورداشت های مذهبی بهصورت

-سلب تقدس از جهان و برجستگی تبیین -6آفریده و تحت مسئولیت انسان؛  های به پدیده

حرکت از جامعۀ مقدس به جامعۀ دنیوی  -7عقالنی در طبیعت و انسان؛  -های علی

ها و عملکردهای سنتی رها و همه ای که جامعه هرگونه پایبندی خود را به ارزشگونه به

: 1377دهد )همیلتون، گرایانه انجام میفایده هایش را بر مبنای عقالنی وها و منشتصمیم

290. ) 

ها و داند که طی آن نهادها، کنششدن را فراگردی میویلسون نیز سکوالریزاسیون یا عرفی 

(. او جهت تحلیل 291دهند )همان: های مذهبی اهمیت اجتماعی خویش را از دست میآگاهی

گیرد و تونیس بهره می 2«گزلشافت»و  1«گمنشافت»علل بروز سکوالریزاسیون از دو مفهوم 

گردد )به نقل از طالبان معتقد است با گذر از گمنشافت به گزلشافت، سکوالریزاسیون ایجاد می

 (.218: 1390و رفیعی بهابادی،

یافتگی و امنیت انسانی )که ( علل بروز سکوالریزاسیون را با توسعه1387اینگلهارت ) 

است(، مرتبط کرده و معتقد است سطوح باالروندة امنیت و توسعۀ یافتگی  عمدتاً زایده توسعه

های دینی دهد و از تأثیرات سازمانهای غیر دینی سوق میسوی گرایش اقتصادی جامعه را به

نظر او توسعۀ  کاهد. بهکاسته و مشارکت دینی را کاهش و اهمیت ذهنی دین در زندگی را می

داری را کاهش و تغییرات مهمی در  انجامد که شدیداً دینیای مهای فرهنگیانسانی به دگرگونی

 (.50و  49: 1387کند )اینگلهارت و نوریس،  نظام ارزشی و ساختار اجتماعی ایجاد می

مسیحی است که تحت تأثیر تجربۀ تلخ   -ای غربیزند سکوالریزاسیون پدیدهنظر شجاعی به

از ماوراالطبیعه به »شاخص انتقال تدریجی  گرفته و عمدتاً با سهمسیحیان در قرون وسطی شکل

-34: 1380زند، ، قابل شناسائی است )شجاعی«از ایمان به عقل»و « از خدا به انسان»، «طبیعت

-شمار نمی های مزبور مصداق عرفی شدن در دین اسالم بهکدام از شاخص اعتقاد او هیچ (. به47

ی و راه رسیدن به ماوراءالطبیه است؛ انسان نیز های اسالم دنیا ابزار ضرورآیند؛ چراکه در آموزه

سرآمد مخلوقات و از اراده و حق انتخاب برخوردار است و در برابر عمل خویش مسئولیت 

دارد؛ عقل نیز در اسالم جایگاه مهم و معتبری داشته، ابزار عبودیت و کسب سعادت اخروی 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1  . Gemeinschaft 

2. Gesellschaft 



 

 

 

 

 
 77هاي قرآن     دنياگرايي و پيامدهاي اجتماعي آن در آموزه

  

 

معنی، اسالم ذاتاً عرفی است؛ لذا  است و استفاده از آن بسیار مورد تشویق است. براساس این

شدن را در سایر شرایط )از جمله اسالم(، های ظاهری، عرفیصرف مالحظه همسازی توان بهنمی

غیر از شرایط ظهور آن، تسری داد؛ بلکه توجه به جوهر، تاریخ و موقعیت دین در جامعه، معنی 

های  ر عرفی شدن را به آموزهتوان معنی بستر ظهوکند )همان(. گرچه نمیآن را تعیین می

های اسالم توان معنای خاص و پیامدهای مربوط به آن را در آموزهاسالمی تسری داد، اما می

زند نظر شجاعی جستجو و مسائل اجتماعی جامعۀ اسالمی را براساس همان معنی تحلیل کرد. به

و انتقال از آموزة « ا هدف استدنی» به « دنیا وسیله است» های اسالمی انتقال از آموزة در آموزه

شدن به نگاه استقاللی به عقل و انسان معنی عرفی« العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان»

شناسان دین اعتنائی بالتوجیه جامعهاعتقاد او، بی (. به147-135: 1386زند، دهد )شجاعیرا می

های طای در شناخت و تبیین پدیدهبه واکاوی محتوایی عرفی شدن در متن دین، موجب بروز خ

(. همین تعریف مورد قبول 105: 1392زند، و از جمله عرفی شدن گردیده است )شجاعی  دینی

های قرآن کریم پیگیری باشد و برای تأیید آن واکاوی معنی دنیاگرایی در آموزهاین مقاله نیز می

 خواهد شد. 

 روش تحقیق

استفاده  3«بنیاد نظریه داده»و  2«تحلیل گفتمان»، 1«توای کیفیتحلیل مح»های در این مقاله از روش

 226است. با استفاده از تکنیك تلخیص در تحلیل محتوا، آیات مرتبط با موضوع شناسائی) شده 

آیه( و در هر آیه، مفاهیم اصلی و فرعی تعیین و استخراج گردید. جهت یافتن معنی و تفسیر هر 

شناختی قرآن کریم به تفاسیر مراجعه و تفسیر مشترک از هر ار زبانبر توجه به ساخت مفهوم عالوه

دلیل رابطۀ ارگانیك مفاهیم با  مفهوم، مشخص، تفکیك، کدگذاری و ثبت گردیده است. به

همدیگر، ارتباطات مفاهیم با همدیگر و با مفاهیم سایر آیات مورد توجه قرار گرفت. بنابراین 

ها، تأثیر و تأثرات، پیامدها، علل مربوط به مفاهیم در هر قعیتجهت یافتن، ارتباطات، شرایط، مو

تفکیك و کدگذاری  آیه، مجدداً به تفاسیر مراجعه و تفسیر مشترک مربوط به هرکدام، مشخص،

« طرح سؤاالت اساسی»شد. جهت وضوح بهتر مفاهیم در متن هر آیه و تفسیر آن از دو روش 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1
. Qualitative content analysis 

2
. Discourse Analysis 

3  . Grounded Theory 
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مقایسۀ دو »کجا، چقدر، چرا و...(، در مقابل متن و  )چه چیز، چه کسی، چگونه، کی، چه مدت،

طور مرتب و به دفعات استفاده شد. در همه آیات مرتبط با موضوع، مفاهیم و  به« قطب مخالف

ها، تأثیر و تأثرات، پیامدها، مشخص و به همراه ارتباطات، شرایط، موقعیت تفسیر مربوط به آن

بندی گردید. در مرحلۀ بعد، با مستندات تفسیری دسته علل و... موجود در آنها، ذیل همان آیه

بندی شدند. دست آمده همراه مستندات تفسیری، مجدداً براساس موضوع طبقه بندی بهدسته

و ، ارتباط بین مقوالت فرعی و اصلی مشخص 1پارادایمی اشتروس و کوربینمبتنی بر الگوی 

. از طریق تکرار مراجعات به تفاسیر و از تفاسیر ها با مراجعۀ مکرر به تفاسیر، تفسیر شدند داده

ها از متن تفسیر قرآن اخذ گردد. رعایت این نکته با ها، تالش فراوانی شد تا تفسیر دادهبه داده

 های آن باعث شد نظرات محقق در حداقل ممکن در نتایج تأثیرگذار باشد.همۀ دشواری

 های تحقیقیافته

 شناسی دنیاگرایی الف( مفهوم

شدن است که از طریق تحلیل سؤال نخست این مقاله پرسش از دنیاگرایی و نسبت آن با عرفی

شود. اگر پردازند پاسخ داده میمی« الدنیا»آیه  از آیاتی که مستقیم و غیر مستقیم به مفهوم  115

« دنوّ»از و چنانچه مشتق  2شودبدانیم، به پستى و خسّت معنی می« دنى و دناءة»را مشتق از « دنیا»

شود، دنیا را از های دینی یافت میاست. ازآنجاکه هر دو معنی در آموزه 3«تر نزدیك»معنى  باشد، به

تراست.  تر، و نسبت به آخرت به ما نزدیك پست« آخرت»اند که نسبت به گفته« دنیا»آن جهت 

مقدمه  نام دارد و« زندگی»هرکدام از دو معنای مزبور مدّنظر باشد، دنیا صفت موصوفی است که 

مکارم ؛ 363:  2، ج1371؛  قرشی، 164: 3، ج1374)طباطبائی، رود شمار می رشد و تعالی انسان به

گری و زمینۀ آراستگی، جلوهکه با لوازم و ابزاری است همراه « زندگی دنیا(. »460: 2 شیرازی ج

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
ها و راهبردهای دخیل ها به شرایط، استرتژیبر علل پدیده . در مدل پارادایمی مورد نظر اشتروس و کوربین عالوه1

گیرد )اشتروس و ها توجه و پیامدهای آنها در مدلی مشخص مورد بررسی قرار میگیری پدیده در ایجاد و شکل

 (.118 -95: 1387کوربین، 

2
)اعراف، «  وَرِثُوا الْکِتابَ یَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى»؛( 61)بقره، ...« بِالَّذِی هُوَ خَیْرٌ   قالَ أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِی هُوَ أَدْنى. » 

169.) 

3
وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ »(؛  3)روم، ...« أَدْنَى الْأَرْضِ  غُلِبَتِ الرُُّومُ فِی»؛  108مائده: « وَجْهِها  أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى  ذلِكَ أَدْنى. » 

 (.21)سجده، « دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ  مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى
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بعضی از این لوازم و ابزار که برای  .1«زُیِّنَ لِلنَّاس...» کننددلپذیری آن را برای انسان فراهم می

اند از: خانواده، فرزندان، مسکن، پول،  عبارت 2ساز تداوم آن استضروری و زمینهزندگی اجتماعی 

باعث  کند،میشده جلوه پیدا  4آراسته با ابزار و لوازم مزبور زندگی دنیا . چون3ثروت، جامعه و...

ها برای سوی خود و درنتیجه، تحمل دشواری معه بهمندی و جلب نظر هر فرد از افراد جاعالقه

 .(137: 2ج 1374شود )طباطبائی، دست آوردن و حفظ آن می به

سوی دنیا  اند، اثر این کشش و عالقه بهگونه که خیلی از متفکران اسالمی گفته گرچه همان 

تگی ابزار بودن (، اما تنها شایس1391گیری و تداوم نظام اجتماعی است )طوسی، ساز شکل زمینه

. به 5کندرا داشته، نیل به هدف را تسهیل و فقط زمینۀ رشد و تعالی فرد و جامعه را فراهم می

و لذت ناشی ( 226: 6 ج 1377همین دلیل است که بهرة دنیا و لوازم آن اندک و موقتی )قرشی، 

بر آن، دردسرها  الوه(. ع494: 21 ج ،1374)مکارم شیرازی، 6از آن ناپایدار و توأم با دردسر است

، در نوجوانى همراه با «لَعِبٌ... »... در دورة کودکى همراه با غفلت  7و مشکالت ناشی از آن

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 .14. آل عمران، 1
 (.36 بقره،« ) حِینٍ  فىِ الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتَاعٌ إِلىَ  وَ لَکمُ. ».... 2
لِ الْمُسَوَّمَۀِ وَ الْأَنْعامِ وَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنینَ وَ الْقَناطیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّۀِ وَ الْخَیْ . زُیِّن3َ

كَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زینَۀً وَ أَمْواالً فِی رَبَّنا إِنَّ  وَ قالَ مُوسى» (؛ 14عمران، )آل« الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا...
« مَنْ کانَ یُریدُ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أَعْمالَهُمْ فیها وَ هُمْ فیها ال یُبْخَسُونَ» (؛ 88)یونس، « الْحَیاةِ الدُّنْیا....

إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ » (؛ 8)نحل، « حَمیرَ لِتَرْکَبُوها وَ زینَۀً وَ یَخْلُقُ ما ال تَعْلَمُونَوَ الْخَیْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْ»(؛ 15)هود، 
تیتُمْ وَ ما أُو» (؛ 46)کهف، « الْمالُ وَ الْبَنُونَ زینَۀُ الْحَیاةِ الدُّنْیا .... » (؛ 7)کهف، «  زینَۀً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَالً

  قَوْمِهِ فی  فَخَرَجَ عَلى» (؛ 60)قصص، « أَ فَال تَعْقِلُونَ   ءٍ فَمَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ زینَتُها وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقى مِنْ شَیْ
یا أَیُّهَا النَّبِیُّ »(؛ 79)قصص، « إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظیمٍ  زینَتِهِ قالَ الَّذینَ یُریدُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا یا لَیْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِیَ قارُونُ

 (. 28)احزاب، « اً جَمیالً قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زینَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَراح
که از ضمیمه کردن چیزی مرغوب و زیبا به چیزی دیگر حاصل شده عبارت است از جمالی « آرایش»و« زینت. » 4

( و در سه حالت نفسانی، بدنی و خارجی با علم، 289: 19 ج  1374کند) طباطبائی، و مردم را مجذوب خود می
 (.6: 2 شوند )راغب اصفهانی ج قدرت و مال یا فرزند آراسته می

 (.7)کهف، « نَۀً لهَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَیهُّمْ أَحْسَنُ عَمَلًانَّا جَعَلْنَا مَا عَلىَ الْأَرْضِ زِی. » 5ِ
 (.36)محمد، « إِنَّمَا الحْیَوةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ.... »6
أَواْلدِ کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زینَۀٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی الْأَمْوالِ وَ الْ. »7

رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِالَّ  نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَکُونُ حُطاماً وَ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ

 (.20)حدید، « مَتاعُ الْغُرُورِ
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سالی همراه با فخر فروشی  ، در میان«زِینَۀٌ...»... ، در جوانى همراه با تجمل «لَهْوٌ...»... سرگرمی 

تَکاثُرٌ فِی الْأَمْوالِ وَ »... وری ثروت آ سالی همراه باحرص در جمعو در کهن« تَفاخُرٌ...»... 

(. واقعیت دنیا و 289: 19 ج 1374؛ طباطبائی، 352: 23 ج 1374است )مکارم شیرازی، « الْأَوْالدِ...

سوره یونس، بارانی را ماند که پس از نزول، جزئی از گیاه شده،  24لوازم آن، براساس آیه 

و پس از رشد،  1دهد ها را تشکیل میو چریدنى هاگردد و خوردنىسرسبزی زمین را باعث می

سوى دیگر برده  با باد از سوئی به شوند ورفته رو به زردى گرائیده، خشك و شکسته می رفته

-خانواد، مسکن، پول، ثروت، قدرت و...( ضروریبه همین دلیل مظاهر زندگی دنیا ) .2شوندمی

. در چرخۀ زندگی 3عنوان هدف را ندارند هاند اما به لحاظ دوام اندک آنها، شایستگی توجه ب

ای از رفته برای عدّه کند که رفتهای جلب توجه میگونه بهگری دنیا و لوازم آنگاه  اجتماعی، جلوه

صورت، ابزار نیل به هدف خود به هدف تبدیل گشته و  گردد. دراینداران تبدیل به هدف می دین

صورت، نوعی تغییر  شود؛ دراینموشی سپرده میتدریج فرا هدف اصلی را به حاشیه برده و به

سوی هدف جدید  ها، تمایالت و سپس رفتارها از هدف اصلی بهگیری در عالئق، نگرشجهت

گردد. تدریج تشدید و تعمیق می انگاری آغاز و بهکند که معموالً با نوعی غفلت و سهلبروز می

شود، رقابل توجه با هدف اصلی ایجاد میای کوچك و حتی غیدر شروع فرایند مزبور تنها زاویه

یابد که در رفتار و عمل نیز ها، عالئق و تمایالت به سمتی سامان میتدریج، تغییر نگرش اما به

کند. با انباشتگی تدریج ساختارهای اجتماعی را تسخیر می دنیا و لوازم آن ارجحیت یافته و به

و شخصیتی شده، از   ار تغییر در ساختار ذهنیداران دچ سوی دنیا، دین تمایالت و گرایشات به

. شرایط مزبور که 4شوند ها و معانی دینی که قبالً به آنها پایبند بودند ناتوان می درک و فهم ارزش

ناپذیر را ایجاد و تحریص به دنیا و  تدریج عطشی پایان شود، بهدر منطق قرآن دنیاگرایی نامیده می

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1
النَّاسُ وَ الْأَنْعَامُ حَتىَّ إِذَا أَخَذَتِ   مَا مَثَلُ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا یَأْکلُإِنَّ. » 

ئهَا أَمْرُنَا لَیْالً أَوْ نهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِیدًا کَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ  الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَ ازَّیَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُهَا أَنهَّمْ قَدِرُونَ عَلَیهْا أَتَ

 (.24یونس، «)کَذَالِكَ نُفَصِّلُ االَیَاتِ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ

ونُ حُطاماً وَ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَکُ. »... 2

 (.20)حدید،« اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إاِلَّ مَتاعُ الْغُرُورِ
 (.10ل عمران، )آ« عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَ لَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَیْا  إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَن تُغْنىِ. »3

گیرد که های ذهنی و شخصیتی صورت می سوره اسراء درک و فهم معانی براساس چارچوب 85آیه  براساس. 4

 «.  شاکِلَتِه  قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى»گیرد مبتنی بر اندیشه و عمل هر فرد در طول زمان شکل می
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داران از  (. لذا دین14: 7ج  1374) مکارم شیرازی، 1کندید میصورت کاذب، تشد لوازم آن را به

های خویش را مصروف رسیدن به هدف  و تمام تالش 2مسیر اصلی که در پی آن بودند، منحرف

 .3کنندجدید )دنیا ( می

های بروز، تشدید و تعمیق دنیاگرایی در شرایط ثبات، رفاه و رونق اقتصادی معموالً زمینه

های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر  گیری و ثبات نظام ذا هرچه از زمان شکلبیشتر است؛  ل

. همچنین عبور از مرحلۀ 4شود های دنیاگرایانه بیشتر می گرایشگذرد، زمینۀ ایجاد و گسترش  می

 افزاید.سالی بر گرایش و تمایالت دنیاگرایانه می سالی و کهن جوانی و ورود به میان

 اییعلت آغاز دنیاگر ب(

ای جمعی و تشدید یافته تدریج به پدیده از هدف اصلی آغاز و به 5اولین گام دنیاگرایی با غفلت

دهد که غفلت از هدف دین، هم گردد. تحلیل محتوای بخشی از آیات الهی نشان می منجر می
غفلت علت  8الجن 17و  7زخرف 36. ازجمله در آیات 6علت دنیاگرایی و هم معلول آن است

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
عَ هَوَئهُ  فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِن تحَمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَترْکْهُ یَلْهَث  ذَّالِكَ مَثَلُ وَ لَکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ الْأَرْضِ وَ اتَّبَ.  »... 1

 (.176 )اعراف، « الْقَوْمِ الَّذِینَ کَذَّبُواْ بِایَاتِنَا  فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ
وَجَدْتُها وَ قَوْمَها یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ »(؛ 4)نمل، « لْآخِرَةِ زَیَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُونَإِنَّ الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ بِا. »2

ودَ وَ قَدْ تَبَیَّنَ لَکُمْ وَ عاداً وَ ثَمُ»(؛ 34)نمل، « دُونِ اللَّهِ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبیلِ فَهُمْ ال یَهْتَدُونَ
وَ کَذلِكَ زُیِّنَ »... (؛ 38)عنکبوت، « مِنْ مَساکِنِهِمْ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبیلِ وَ کانُوا مُسْتَبْصِرینَ

وَ قَیَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَیَّنُوا لَهُمْ ما بَیْنَ »(؛ 37)غافر، « تَبابٍ  إِالَّ فی لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّبیلِ وَ ما کَیْدُ فِرْعَوْنَ
)فصلت، « أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنَّهُمْ کانُوا خاسِرینَ  أَیْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَیْهِمُ الْقَوْلُ فی

 (.14)محمد، آیه « بَیِّنَۀٍ مِنْ رَبِّهِ کَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوا أَهْواءَهُمْ   أَ فَمَنْ کانَ عَلى»(؛ 25آیه 
 (.4)نمل آیه « إِنَّ الَّذینَ ال یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَیَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ یَعْمَهُونَ. »3
« طَالَ عَلَیْهِمُ الْعُمُرُ أَ فَلَا یَرَوْنَ أَنَّا نَأْتىِ الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا  أَ فَهُمُ الْغَلِبُونَ  ا هَؤُلَاءِ وَ ءَابَاءَهُمْ حَتىَبَلْ مَتَّعْنَ. »4

 (. 44)انبیا، 
ل، فراموشی و ضایع اهما» و« اتالف وقت به بطالت»، «های نفس پیروی از خواسته»را به « غفلت»جرجانی . شریف5

توجهی و کم هشیاری  خاطر کم سهوی که به»(. راغب نیز آن را به 1392تعریف کرده است )عضیمه، صالح: « کردن
(. براساس همین معنا، زمانی قابل تصور 609: 1ج  1412کند )راغب اصفهانی، معنی می« شود نصیب انسان می

 (.524: 18ج  1374شود) طباطبائی، ش میاست که چیزى در میان بوده و بعداً بودنش فرامو
تدریج منجر به  که به 6داندمی« حب دنیا و ترجیح دادن آن بر امرخداوند». ابوطالب مکی نیز علت اصلی غفلت را 6
 (.1392شود )عضیمه، صالح،  می 6«غلبه هوای نفس»

7
 «.هُوَ لَهُ قَرِینٌوَ مَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَانِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَ. » 

8
 «.لِّنَفْتِنَهُمْ فِیهِ  وَ مَن یُعْرِضْ عَن ذِکْرِ رَبِّهِ یَسْلُکْهُ عَذَابًا صَعَدًا. » 
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دهد که غفلت از دین و تر، تحلیل آیات مزبور نشان میعبارت روشن ایی است. بهدنیاگر

کند. در ور میمتعلقات آن عالقه و گرایش به دنیا و لوازم آن را در انسان روشن و سپس شعله
گردد و لحظه  دنیاگرایی تشدید، استوار و پابرجاتر می به صورت عدم عالج غفلت مزبور، لحظه

وَ »... بیند  شود؛ تا جائی که، فرد حقایق دین را با چشم باز نمىاریکی آن افزوده میبر کهنگی و ت

و قدرت « لهَمْ ءَاذَانٌ لَّا یَسْمَعُونَ بهِا...»... شنود  ، با گوش شنوا نمى«لَّا یُبْصِرُونَ بهِا...  لهَمْ أَعْینُ

تعبیر قرآن،  ؛ به«لَّا یَفْقَهُونَ بهِا...لهَمْ قُلُوبٌ »... دهدتشخیص و تمیز مصالح دینی را از دست می

 1«أُوْلَئكَ کاَلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُُّ...»... رسند، امکان تشخیص ندارند افرادی که به این مرحله می

(. البته گاه در تنگناها و مشکالت، آمادگی برای دیدن، شنیدن 421: 11 ج  1374)مکارم شیرازی، 
 2گرددآید، اما به مجرد رفع مشکالت، مجدداً چتر غفلت پهن مید میوجو و تشخیص در آنها به

دنیاگرایی، تدریجاً فرد و جامعه در  (. نتیجه آنکه در اثر 26،  6 ج  1374) مکارم شیرازی، 
چارچوب دنیا و لوازم آن محدود و قدرت درک مفاهیم خارج از آن چارچوب را از دست 

صورت شخصی، از  (، چنانچه هر فرد به1383تقابل )بودون، م. براساس نظام وابستگی 3دهند می

اندکی به حیطۀ دنیاگرایی  5اندکی غفلت ورزد و به دنیا و لوازم آن توجه نماید 4هدف اصلی

ورود خواهد کرد. هر تکرار غفلت مزبور او را از هدف اصلی دورتر و به عرصۀ بدون بازگشت 

رار تکرارهای غفلت شخصی هرفرد منجر به غفلت کند. تداوم و استمتر می دنیاگرایی نزدیك
توان به این نتیجه را گرفت که اصوالً  جمعی شده و جامعه را دنیاگرا خواهد کرد. اکنون می

داری و دنیاگرایی در تضادی آشکار با هم قرار دارند و با بروز غفلت )به هر میزان(،  دین
ای گونه داری به گردد. دین و سست میداری تضعیف  دنیاگرایی تشدید و تعمیق یافته و دین

-گیرد که همانند شمعی رو به افول رفته، تضعیف و درنهایت خاموش میتأثیر قرار می تحت

ثانویه و  . آیات زیر بخشی از پیامدهای غفلت اولیه را که در مرحلۀ دوم خود به غفلتی6شود

 دهند. برند نشان میتقویت شده تبدیل و دین را به حاشیه می

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 «.سوره اعراف 179آیه . »1
 (.94)اعراف، «  یَضَّرَّعُونَ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ  وَ مَا أَرْسَلْنَا فىِ قَرْیَۀٍ مِّن نَّبىِ. »2
 (.84، )اسراء...«  شاکِلَتِه  قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى»  .3
 های آنی ناچیز و نامحسوس است. های زیاد و دیر بازده ولی پاداش.  که معموالً پیگیری آن همراه با هزینه4
 الحصول است.مئنهای اندک ولی پاداشی آنی و مط. که معموالً پیگیری آن همراه با هزینه5
وَ نَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجْنَّۀِ »)انعام(؛ « وَ غَرَّتْهُمُ الحْیَوةُ الدُّنْیَا وَ شهَدُواْ عَلىَ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ کاَنُواْ کَفِرِینَ. »... 6

( الَّذِینَ اتَّخَذُواْ دِینَهُمْ لَهْوًا وَ لَعِبًا 50واْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلىَ الْکَافِرِینَ)أَنْ أَفِیضُواْ عَلَیْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ  قَالُ
 (. 51)اعراف، « وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیَوةُ الدُّنْیَا...
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« وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ  …أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ »توزی  و کینه دشمنی -1

 (؛91)مائده: 

« وَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ ءَایَاتِنَا غَافِلُونَ …وَ رَضُواْ بِالحْیَوةِ الدُّنْیَا »رضایت به دنیا و لوازم آن   -2

 (؛7)یونس: 

عَن ذِکْرِنَا وَ لَمْ یُرِدْ إِلَّا الْحَیَوةَ   فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلىَ»های آن  و ارزش فراموشی دین  -3

 (؛ 29)النجم: « الدُّنْیَا

قُلْ مَنْ یَکْلَؤُکُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ بَلْ هُمْ »ها آسودگی فکری از بالیا و سختی -4

 (؛ 42)انبیاء: « عَنْ ذِکْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ

 (؛33)ص: « فَقالَ إِنِّی أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّی»دوستی دنیا و لوازم آن  -5

 (؛9)جمعه: « ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَیْع...  فَاسْعَوْا إِلى»توجه به داد و ستد وتجارت   -6

)منافقون: « ال تُلْهِکُمْ أَمْوالُکُمْ ... عَنْ ذِکْرِ اللَّه یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا»توجه به ثروت و دارائی   -7

 (؛9

« یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال تُلْهِکُمْ ... ال أَوْالدُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّه»توجه به خانواده و فرزندان   -8

 (؛ 9: 1)منافقون

 (؛13)مائده: « جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَۀً... فَبِمَا نَقْضِهِم مِّیثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ» نقض عهد و پیمان -9

  أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى»ها و تمایالت فردی تبعیت از خواسته -10

 (.23)جاثیه: « بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَن...  سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى  عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى

داران از هدف اصلی مدّنظر دین به ابزار و  براساس آنچه گذشت، دنیاگرایی تغییر جهت دین 

زند همسو است لذا تمام لوازم وصول به هدف است. این تعریف از دنیاگرایی با تعریف شجاعی

 انتقادات او به سکوالریزاسیون از نظر این مقاله نیز وارد است.

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
فِتْنَۀٌ وَ أَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ  وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْالدُکُمْ». همچنین این نکته در آیات زیر نیز آمده است: 1

إِالَّ مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ لَهُمْ   تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنا زُلْفى  وَ ما أَمْوالُکُمْ وَ ال أَوْالدُکُمْ بِالَّتی»(؛ 28)انفال، « عَظیمٌ

إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْالدُکُمْ فِتْنَۀٌ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ »(؛ 37)سبا، « نُونَجَزاءُ الضِّعْفِ بِما عَمِلُوا وَ هُمْ فِی الْغُرُفاتِ آمِ

 (.15)تغابن، « عَظیمٌ
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 ج( پیامدهای اجتماعی دنیاگرایی

 پذیری دینینقص در جامعه -1

تأثیرات شخصیتی و ذهنی دنیاگرای که پرسش دوم این مقاله بود، با تحلیل بخش دیگری از آیات 

، کسانی که از هدف اصلی غفلت کرده دنیا و 1عمرانسوره آل 77شود. براساس آیه پاسخ داده می

)طباطبائی،  «لَا یُزَکِّیهِمْ....»....ند شومحروم می« تزکیه»از  لوازم آن را جایگزین هدف اصلی کنند،

 1374معنى تربیت، نمو و رشد دادن است )طباطبائی،  به «زکو»از ماده « تزکیۀ(. »418: 3ج  1374

؛ راغب اصفهانی، 204: 1ج  1375طریحی، ؛ 112: 4ج  1362؛ طالقانی،  500: 20و ج  19: 3ج 

« تطهیر و پاک کردن»بعضی هم تزکیه را به  (.48: 27ج  1374؛ مکارم شیرازی، 380: 1ج  1412

(. با فرض نهفته بودن 134: 4ج  1360؛ طبرسی،627: 2ج  1374اند )مکارم شیرازی، معنی کرده

-هایی که سبب رشد و نمو میپاکسازى از آلودگی ، تزکیه عبارت است از«زکو»هر دو معنی در 

عنی آیه این است که دنیاگرایی مانع ترتیب م (. بدین48: 27 ج  1374گردند )مکارم شیرازی، 

های دیگر، انسان عبارت به .گیری شخصیت رشدیافته دینی استدرونی شدن دین و لذا شکل

اند و به همین خاطر از شخصیتی دنیاگرا بخش مهمی از فرهنگ که نهاد دین است را درونی نکرده

نیز تصریح  2سوره اعراف 176آیه همین نکتۀ مهم در نامتعادل، ناقص و رشد نیافته برخوردارند. 

 به معنى اختیار کردن سکونت دائمى در یك مکان« اخالد»در آیه مزبور از مادة  «اخلد»شده است. 

و  دنیا به نو کنایه از متمایل شد (434: 8ج  1374؛ طباطبائی، 1: 7 ج  1374 ،)مکارم شیرازی

شود نمی« ه و از آن جدامین چسبیدبه ز»براى همیشه  ای کهگونه به آخرت است،آن بر  ترجیح

رفعت »در آیه مزبور، علت « أَخْلَدَ إِلىَ الْأَرْضِ» اساس  (. براین116: 10 ج 1362)همان و طبرسی، 

« رشد نیافتن»( یا 173: 1381)مشکینی، « باال نرفتن»(، 173: 1380ای، )الهی قمشه« مقام نیافتن

های منحصر اساس دنیاگرایی، افراد را با شخصیت ن( انسان است. برای332: 1378االسالم، )فیض

دلیل افراد دنیاگرا عمدتاً  همین  دهد. به شده به زمین بار آورده و اجازة جدائی از آن را به آنها نمی

اند. چنانچه اطالعی هم از ماوراءالطبیعه پیدا کنند، طبق ساختار خبر یا کم اطالعاز ماوراءالدنیا بی

 .3کندیش صراحتاً آن را انکار میذهنی و شخصیتی خو

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 «.إِنَّ الَّذِینَ یَشْترَونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمَانهِمْ بنًا قَلِیالً... لَا یُزَکِّیهِمْ.... »1
 «.لَکِنَّهُ أَخْلَدَ إِلىَ الْأَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوَئهُ... وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بهِا وَ. »2

 (.84)اسراء: ...«  شاکِلَتِه  قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلى. »3
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ای است که گونه گیری ذهنیت بهدهد که فرایند شکلتحلیل بخشی از آیات الهی نشان می 

فرد در هر مسیری که اندیشه و عمل خویش را مصروف دارد، ساختار ذهنی و شخصیتی او نیز 

از مسیر طی شده یا تغییر گردد؛ و برگشت گرفته، استحکام یافته و پایدار میدر همان مسیر شکل

های پنجگانه ادراک محسوسات نیز از ساختار تدریج راه . به1شودساختار آن با مشکل مواجه می

گرفتۀ های دریافتی را متناسب با همان ساختار شکلذهنی و شخصیتی فرد متأثر گردیده، پیام

ل فرد برخالف دین قرار . به همین دلیل اگر مسیر اندیشه و عم2کنندقبلی تفسیر و توجیه می

خوانند و این سوره مطففین، افراد دین را انکار و اساطیر می 14و 13گرفته باشد، به تعبیر آیه 

  .3انکار نتیجۀ رفتار خود آنهاست

. با ظهور 4داری برعکس یکدیگرند توان گفت که حرکت دنیاگرایی و دیناز آنچه گذشت می

یابد. به همین داری کاسته و دنیاگرایی توسعه می ن از دینهر میزان از دنیاگرایی به همان میزا

گیری پذیری دینی است و شکلدلیل رشد و توسعۀ دنیاگرایی عامل بروز نقص در فرایند جامعه

 کند.شخصیت رشد یافتۀ دینی را با مشکل مواجه می

 گسست اجتماعی -2

تدریج شکل گرفته  است که به گسست اجتماعی در جامعۀ دینی یکی از پیامدهای مهم دنیاگرایی

و « داری دین»دهد دو عنصر یابد. تحلیل بخشی از آیات سوره بقره نشان میو گسترش می

شوند که دهنده و تدام جامعۀ دینی محسوب میترین عناصر شکلاساسی« روابط اجتماعی»

کند. در جه میگی کاسته و جامعه را با تشتت و فروپاشی موادو، از میزان جامعه گسست در آن

ها و سوره بقره، جامعۀ دینی نتیجۀ نهادینه شدن همین دو عنصر در قالب میثاق 855تا  83آیات 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 (.19)زمر،  «النَّارِ فىِ مَن تُنقِذُ فَأَنتَ أَ الْعَذَابِ کلَمَۀُ عَلَیْهِ حَقَّ فَمَنْ أَ». 1
 یهَدِیهِ فَمَن غِشَاوَةً بَصَرِهِ  عَلىَ جَعَلَ وَ قَلْبِهِ وَ سمَعِهِ  عَلىَ خَتَمَ وَ عِلْمٍ  عَلىَ اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ هَوَئهُ إِلَاهَهُ اتخَّذَ مَنِ فَرَءَیْتَ أَ. »2

 (.23)جاثیه،  «تَذَکَّرُونَ فَلَا أَ  اللَّهِ بَعْدِ مِن
 .«یَکْسِبُونَ کاَنُواْ مَّا قُلُوبهِم  عَلىَ رَانَ بَلْ  کالََّ»، «نَالْأَوَّلِی أَسَاطِیرُ قَالَ ءَایَاتُنَا عَلَیْهِ  تُتْلىَ إِذَا. »3
 (.14)مطففین،  «یَکْسِبُونَ کاَنُواْ مَّا قُلُوبهِم  عَلىَ رَانَ بَلْ  کالََّ». 4
وَ الْمَسَاکِینِ وَ قُولُواْ   وَ الْیَتَامَى  ا وَ ذِى الْقُرْبىَوَ إِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَ بَنىِ إِسْرءِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانً. »5

( وَ إِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَکُمْ لَا 83تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُمْ وَ أَنتُم مُّعْرِضُونَ )  لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ أَقِیمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَاتُواْ الزَّکَوةَ ثمُ
( ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَکُمْ وَ 84وَ أَنتُمْ تَشهْدُونَ)  أَقْرَرْتمُ  اءَکُمْ وَ لَا تخُرِجُونَ أَنفُسَکُم مِّن دِیَارِکُمْ ثمُتَسْفِکُونَ دِمَ

تُفَدُوهُمْ وَ هُوَ محُرَّمٌ عَلَیْکُمْ   وکُمْ أُسَارَىتخُرِجُونَ فَرِیقًا مِّنکُم مِّن دِیَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَیْهِم بِالْاثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ إِن یَأْتُ
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که در صورت  (328: 1ج  1374گانه مدّنظر آیات مزبور است )مکارم شیرازی، تعهدات نه

و 213:  1ج  1362گیرد )طالقانی، ای منسجم، یکپارچه و متحد دینی شکل میتحقق، جامعه

ترین میثاقی که در صورت نهادینه شدن اشتراک فرهنگی در سطح باالیی  (. اولین و مهم214

داری  ؛ پس از دین«ال تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ...»... تحقق خواهد یافت، خدامحوری و پرستش خداست 

آن  ترین نهاد اجتماعی مورد نظر آیات مزبور است که در چارچوباساسی توحیدی، خانواده

وَ بِالْوالِدَیْنِ »...گیردشکل می« احسان»جهت تحقق جامعه دینی، روابط اجتماعی از نوع 

عبارت است از هر چیزی که از نظر عقلی، خیالی و حسی سرورآور و « احسان»؛ «إِحْسانا...

دوستانه،  توان رابطۀای را می(. چنین رابطه235ق: 1412خوشایند باشد )راغب اصفهانی، 

حال عقالنی و منطقی دانست. نکتۀ دوم اینکه در نظام اجتماعی  ، خیرخواهانه و درعینعاطفی

ترین  ترین نهاد اجتماعی و والدین، پس از توحید، مهم مدّنظر این آیات خانواده اولین و مهم

دهندة از میثاق خانوادگی، سومین عامل شکل شوند. پسدر نظام ارزشی محسوب می« ارزش»

گرفته در خانواده ) با شکل« سرورآور و خوشایند»اع دینی، تسری رابطۀ اجتماعی جامعه و اجتم

وَ   وَ ذِی الْقُرْبى»...به نظام خویشاوندی، یتیمان و مستمندان است  همان کیفیت و گستردگی(،

 نیز، همانند سایر اعضای خانواده، عضو« سنخ اجتماعی»؛ گویا این سه «وَ الْمَساکِینِ...  الْیَتامى

شوند و هر فرد در جامعۀ دینی با آنها همان رفتاری را باید داشته باشد که خانواده محسوب می

با اعضای خانوادة خویش دارد. با چهارمین میثاق اجتماعی بخشی از آن نوع رابطۀ اجتماعی که 

ترتیب به سه سنخ اجتماعی خویشاوندان، یتیمان و مستمندان  در خانواده شکل گرفت و به

یافت به سطح جامعه کشیده شده و تودة مردم نیز در دایرة بیان خیر، نیکو و پسندیده  تسری

نتیجۀ گسترش این نوع روابط اجتماعی در سطح «. وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً...»... گیرند قرار می

دار بودن یا نبودن  تك اعضای جامعه جدا از دین جامعه احساس مسئولیت افراد نسبت به تك

گیری نظام کنترل اجتماعی کارآمد است. اقامۀ نماز است که نتیجۀ آن نیز شکل« لِلنَّاسِ...»... ها آن

تعهد و پیمانی است که در صورت تحقق، بخش درونی نظام کنترل « وَ أَقِیمُوا الصَّالةَ...»...

ق جامعۀ ششمین میثاق اجتماعی برای تحق 1دهد.عنوان نیرویی قدرتمند شکل می اجتماعی را به

                                                                                                                               

خِزْىٌ فىِ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا  وَ یَوْمَ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ  فَمَا جَزَاءُ مَن یَفْعَلُ ذَالِكَ مِنکُمْ إِلَّا 
 (.85« )أَشَدِّ الْعَذَابِ  وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَالْقِیَامَۀِ یُرَدُّونَ إِلىَ 

 «.عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر...  إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى َ.... »1
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گردد. پایبندی به این تعهد اجتماعی از دینی به شرایط اقتصادی و توزیع ثروت در جامعه برمی

های طبقاتی از طریق پرداخت زکات و برقراری روابط تعاونی و  بروز و گسترش شکاف

نۀ انسجام های ششگانه مزبور زمی؛ اجرای میثاق«وَ ءَاتُواْ الزَّکَوةَ...»... شود حمایتی، جلوگیری می

حساب  دهد که مشکل هر فرد مشکل دیگران بهای افزایش میگونه و همبستگی اجتماعی را به

گردد. در چنین شرایطی حیات و زندگی هر آمده، احساس مسئولیت عمومی کامالً عملیاتی می

هاى جامعه جاری و شمار آمده، همانند خون در قلب و رگ عضو جامعه متعلق به دیگران به

( و درمقابل نیز گرفتن حیات فرد مثل ریختن 212: 1ج  1362گردد )طالقانی، بخش می حیات

اساس پیوستگی و انسجام اجتماعی تا جایی  ؛ براین..«دِماءَکُمْ.ال تَسْفِکُونَ »... خون همه است 

حساب  یابد که محرومیت هر فرد از خدمات اجتماعی محرومیت همه افراد جامعه بهگسترش می

ای است که چنانچه فردی از درچنین جامعه...«. أَنْفُسَکُمْ مِنْ دِیارِکُمْوَ ال تُخْرِجُونَ »...د آیمی

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ »... کنند اعضای جامعه در جنگ به اسارت رود، همه برای آزادی او تالش می

 «.الْکِتابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ... 

داری  ائه گردید، در صورتی است که براساس اولین میثاق، دینتصویری که از جامعۀ دینی ار

حاکم بوده، دنیا و لوازم آن ابزار رسیدن به هدفی توحیدی باشد. اما اگر جای وسیله و هدف 

تدریج انسجام و همبستگی جامعه دینی،  ها تغییر و بهعوض و دنیاگرایی شکل گیرد، نگرش

زمینۀ تنازع، تضاد و ستیز اجتماعی فراهم « ا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّ»...فروریخته 

شود. با ایجاد گسست در مواثیق و جامعۀ دینی با نوعی گسست اجتماعی مواجه می 1گرددمی

های دیگران عوض جامعۀ دینی، روابط حمایتی و تعاونی، جای خود را با تصرف اموال و دارائی

ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُالءِ تَقْتُلُونَ » یابدریزی اشاعه می گسترش ستیز اجتماعی ناشی از آن، قتل و خونو با 

ای که فرد برای جامعه و جامعه برای فرد بود، با گسترش تضاد به صحنۀ در جامعه«. أَنْفُسَکُمْ...

تدریج  ، به«اً مِنْکُمْ مِنْ دِیارِهِمْ...وَ تُخْرِجُونَ فَرِیق»...گی از خانه و کاشانه رواج یافته قدرت، آواره

تَظاهَرُونَ عَلَیْهِمْ بِالْإِثْمِ »...گیرد و تعاون در جهت دشمنی و انحرافات اجتماعی شکل می همکاری

در این شرایط، دین تبدیل به ابزار تحقق منافع شخصی و گروهی گردیده و منافع «. وَ الْعُدْوانِ...

ای را تأمین کند، مورد قبول و شود. هر بخشی از دین که منافع عدهمالک پایبندی به دین می

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
1
 ...«.حَتىَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فىِ الْأَمْرِ وَ عَصَیْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَئکُم مَّا تُحِبُّونَ. »... 
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کنندة منافع آنها نبوده یا خالف جهت منافعشان  هائی که یا تأمینشود، اما بخشبدان عمل می

گیرد. بدیهی است در این شرایط از دین تنها اعمال فردى و باشد، مورد مخالفت قرار می

أَ »...رود ( و قدرت اجتماعی دین از میان می220: 1 ج 1362انی، مانده ) طالقتشریفاتی باقی 

علت اساسی این تغییرات وسیع اجتماعی، «. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَعْضٍ...

سوره بقره، دنیاگرایی جامعه ذکر شده است  86اقتصادی، سیاسی و ظهور آثار مرگبار آن در آیه 

سوره  34همین نکته در آیات دیگر از جمله آیه «. الَّذِینَ اشْترَوُاْ الْحَیَوةَ الدُّنْیَا بِاالَخِرَةِ...أُوْلَئكَ »

إِنَّ کَثِیرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَ الرُُّهْبَانِ لَیَأْکلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَن »...توبه تأکید شده است 

 .«.سَبِیلِ اللَّهِ..

قدرت »بنابراین چنانچه دنیاگرایی ساختاری شود، جامعۀ منسجم، یکپارچه و دارای  

-زا حل میصورت درون ، که همۀ مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خویش را به«اجتماعی

شود. در این گرا و خطر آفرین تبدیل میای پر از تضاد، منفعتکند، در مدت کوتاهی، به جامعه

ا فرد برای جمع و جمع برای فرد نیست که ریختن خون همدیگر راهی برای جامعه نه تنه

 داری آنها نیز متناسب با منافعشان قابل تغییر و تبدیل است.  آید و دینشمار می تحصیل منافع به

 رفتاری اجتماعیکج -3

دی های اجتماعی و اقتصاداری ابزار کنترل اجتماعی است و مانع بروز آسیب که دین درحالی

 45دهد. برای نمونه آیه رفتاری را ایجاد و گسترش میاست، دنیاگرایی زمینۀ انحراف و کج

که آیه  داند، درحالیاقامه نماز را سدی محکم در برابر انحرافات اجتماعی می 1سوره عنکبوت

-کج را باعث انحراف و« أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ»انگاری در نماز ضایع کردن و سهل 2سوره مریم 59

اتَّبَعُواْ »و هم « أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ»است. آنگاه در آیه مزبور، هم « اتَّبَعُواْ الشهَّوَاتِ»3رفتاری دانسته

« رسیدن به واقع»معناى  ضد رشد و رشد به« غى»شوند. محسوب می« غَیًّا»...، علت «الشهَّوَاتِ

یابد )طباطبائی را درنمی« واقع»بدین معنی است که فرد به خطا رفته، « غى»است، در نتیجه، 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 «.عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر...  إِنَّ الصَّالةَ تَنْهى. »...1
 «.فخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَ اتَّبَعُواْ الشهَّوَاتِ  فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا. »2
صادقۀ، و کاذبۀ، فالصّادقۀ: ما یختلَّ البدن من أصل الشَّهْوَةِ: نزوع النَّفس إلى ما تریده، و ذلك فی الدّنیا ضربان:  .3

(، فهذا من الشَّهوات 59و قوله: اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ )مریم:  دونه کشهوة الطَّعام عند الجوع، و الکاذبۀ: ما ال یختلَّ من
 (.468: )راغب اصفهانیالکاذبۀ 
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تدریج از مسیر اصلی  انگاری در نماز، فرد را به(. براساس آنچه گذشت، سهل104: 14 ج1374،

شوند. همچنین آیه خارج و وارد مسیر فرعی کرده، دنیا و لوازم آن جایگزین هدف اصلی می

داند جتماعی است، میسورة هود نیز دنیاگرایی را علت بروز ظلم، که نوعی انحراف ا 116

سوره توبه نیز علت انحراف از دین و به انحراف  9آیه  در«. واتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِیهِ...»...

اشْترَوْاْ بِایَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِیلًا فَصَدُّواْ عَن »کشاندن دیگران از آن، دنیاگرایی دانسته شده است 

هایشان از آن ورند، افق اندیشه سانی که تابع لذایذ زندگی اجتماعی بوده، در آن غوطهک«. سَبِیلِه...

طور طبیعی، دوستدار لوازم زندگی دنیا  (. به38: 25 ج 1374فراتر نرفته )مکارم شیرازی، 

آنکه اگر (. نتیجه 80، 11 ج 1374اند )طباطبائی،  اهل جرم، گناه  و انحراف  1«یحُبُّونَ الْعَاجِلَۀَ...»...

ها در خدمت تحقق در زندگی اجتماعی، دنیا و لوازم آن مسیر اصلی تعریف گردد، تمام تالش

های اجتماعی ایجاد و با گسترش رفتاریتدریج انحرافات و کج حداکثری آن سامان یافته و به

 شود.گرایشات دنیاگرایانه، تشدید و تقویت می

 داری تضاد با دین و دین -4

دنیاگرای که پرسش سوم این مقاله بود، با تحلیل بخش دیگری از آیات پاسخ داده  تأثیرات دینی

ای دنیاگرایی است که در طول زندگی اجتماعی . عدم توسعۀ شخصیتی نتیجۀ اولیه و پایهشود می

تدریج نظام ارزشی و هنجاری جامعۀ مبتنی  گردد. بهبا بروز هر میزان غفلت از دین تشدید می

وَ یَسْخَرُونَ مِنَ »... داران  یابد که نتیجۀ آن استهزاء دینو خوشگذارانی سامان می بر پول، ثروت

انفِرُواْ   إِذَا قِیلَ لَکمُ  مَا لَکمُ»... های دین است و فراموشی خیلی از دستورالعمل 2«الَّذِینَ ءَامَنُواْ...

های خود زمینه 4ویژه در شرایط رفاه اقتصادی رایی به. دنیاگ3«فىِ سَبِیلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلىَ الْأَرْضِ...

. با گسترش گرایشات دنیاگرایانه، غفلت از دین 5کندبینی دیگران را فراهم میکمبرتربینی و 

تشدید و با عمق یافتن آن، متقابالً منجر به تشدید دنیاگرایی گردیده، با ایجاد تصور جاودانگی 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 27. انسان، 1

 212. بقره، 2

 38. توبه،  3

  مِنْ أَعْنَابٍ وَ حَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنَا بَیْنهَمَا زَرْعًا. کلِتَا الجْنَّتَینْ  جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَینْ  ا رَّجُلَینْوَ اضْرِبْ لهَم مَّثَلً. »4

 (.33و  32)کهف: « ءَاتَتْ أُکلُهَا وَ لَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَیْا  وَ فَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نهَرًا

 (.34)کهف: « لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَ هُوَ یحُاوِرُهُ أَنَا أَکْثرَ مِنكَ مَالًا وَ أَعَزُُّ نَفَرًا وَ کاَنَ. »5
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. نتیجه دنیاگرایی 1گرددن جایگزین دین و هدف اصلی میدنیا و مظاهر آن، دنیا و لوازم آ

. دلیل این انکار این 2کرده استدرنهایت انکار اصول مسلم دین است که فرد قبال بدان عمل می

های انسان و دنیا مقدمه و پل رسیدن آخرت غرض و هدف همه تالش در منطق قرآن،است که 

ناچار از دنیا نیز جهت نیل به  دهند، بهقرار می به آن است. لذا کسانی که آخرت را هدف خویش

تحُبُّونَ »...  گزینند عنوان هدف برمی کنند. اما افرادی که دنیا را بهبرده، دنیا را انکار نمی، بهره آن

دیگر، دنیاگرایی علت  عبارت . به3«وَ تَذَرُونَ االَخِرَةَ»ندارند  خرتاى جز انکار آ ، چاره«الْعَاجِلَۀَ

گردانی از آخرت انکار آن و پیامد قهری انکار آخرت،  دانی از آخرت و پیامد قهری رویگر روی

دنیاگرا هم خود و هم دیگران را از (. افراد 16: 12 ج 1374مبارزه با دین است)طباطبائی، 

سبب تضادی که با دین  آیند. بهبرمی داری منصرف و در جستجوى اعوجاج و کجى در دین دین

جای اصل دین،  د، در صدد تفسیر دین مبتنی بر منافع خویش و جایگزینی آن بهکنناحساس می

(. در این میان، دنیاگرایی نخبگان دینی در بروز و 218: 10ج 1374)طباطبائی،  4آیندبرمی

أَمْوالَ إِنَّ کَثیراً مِنَ الْأَحْبارِ وَ الرُُّهْبانِ لَیَأْکُلُونَ »... تری دارد گسترش شریط مزبور نقشی برجسته

، دین را با 6«أَکَّلُونَ لِلسُّحْتِ...»... . آنها با اخذ رشوه 5«النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ... 

شان را گوش های مردم نیز چشم و گوش بسته، فتاویبرند و معموالً توده خود دین به مسلخ می

پوست درختی را ماند که پس از جدا شدن از  داری نگونه دین. ای7«سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ...»دهند می

 (.558: 5ج  1374طباطبائی،  (شود آن و ایجاد پژمردگى و خشکیدگی در درخت، دور ریخته می

 داران افول دین -5

تدریج عالقه و عشق به دنیا و لوازم آن را تشدید و  داری و عدم عالج آن، به بروز غفلت در دین 

گیرد. در این مرحله یت افراد و سپس ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را دربرمیدنیا همۀ ذهن

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 (.35)کهف، « وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُُّ أَن تَبِیدَ هَذِهِ أَبَدًا. »1
 (.36)کهف، « لَأَجِدَنَّ خَیرْا مِّنْهَا مُنقَلَبًا  رَبىّ  ۀً وَ لَئنِ رُّدِدتُّ إِلىَوَ مَا أَظُنُُّ السَّاعَۀَ قَائمَ. »2
 .21و  20. قیامت، 3
« لِه... اشْترَوْاْ بِایَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِیلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِی» (؛ 3)ابراهیم، « وَ یَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَبْغُونهَا عِوَجًا.... »... 4

الَّذینَ یَصُدُّونَ عَنْ »(؛ 45)اعراف، « الَّذینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ وَ یَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ کافِرُونَ»(؛ 9)توبه، 
 (.19)هود، « سَبیلِ اللَّهِ وَ یَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافِرُونَ

 34. توبه، 5
 42مائده، . 6
 42. مائده، 7
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گیرد که در برابر دنیا احساس تشنگی تأثیر قرار می ای تحتگونه فرد از نظر روانی و شخصیتی به

-، لذا همۀ تالش1«لْهَثْ...فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَتْرُکْهُ یَ»... کند شدید می

های او مصروف تحصیل ثروت و ثروت بیشتراست. نتیجۀ اشاعۀ چنین عطشی در برابر پول و 

است. انسان مترف )بفتح راء(،  2«مترف»گیری افراد و جامعه دارارئی و ساختاری شدن آن، شکل

و هزینۀ آن خواهد، در تحصیل ثروت ( که هرچه می441: 8ج 1377ثروتمندی است )قرشی، 

(. چنین 272: 1 ج 1371دهد و چیزی مانع او نیست )قرشی، با هر روش ممکن انجام می

شود، فردی برخوردار است که در دیگران کمتر یافت می های منحصربهثروتمندی از ویژگی

التکاثر ازجمله: غفلۀ عن اللَّه، بغی على عباد اللَّه، استکبارعلى أمراللَّه، حرب ألولیاء اللَّه، حدیثهم 

 (.31:  5 ق ج 1424.. )مغنیه، .و التفاخر، و طبعهم الجفاء و التهاتر

آوری ثروت است که دنیاگرایی دوست و حریص در جمع ای پولجامعۀ مترف نیز جامعه 

ای همۀ جوانب و ساختارهای آن را دربرگرفته است. براساس آیات الهی در چنین جامعه

 اند از: کنند که بخشی از آنها عبارتور میفردی ظه های خاص و منحصربهویژگی

« وَ کَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْناهُمْ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا»شود قیامت در آن تکذیب می  -1

 (. 33)مؤمنون، 

 (.116)هود، « وَ اتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِیه...»...  کندظلم در آن شیوع پیدا می  -2

)هود، « مَا أُتْرِفُواْ فِیهِ وَ کاَنُواْ مجُرِمِینَ»...  یابد جرایم و انحرافات در آن گسترش می -3

116.) 

وَ إِذَا أَرَدْنَا أَن نهُّلِكَ قَرْیَۀً أَمَرْنَا مُترْفِیهَا فَفَسَقُواْ »یابد فسق و تبهکاری در آن رواج می  -4

 (.16)اسراء، « فِیهَ...

« وَ کاَنُواْ یُصِرُُّونَ عَلىَ الحْنثِ الْعَظِیمِ»شود آن اصرار ورزیده می بر جرایم بزرگ در -5

 (.46)واقعه، 

« إِلَّا قَالَ مُترْفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ کَفِرُونَ»...گردد رسالت انبیاء الهی در آن انکار می -6

 (. 34)سباء، 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 176. اعراف، 1

ای که همۀ درها و گونه های مادی و غفلت از امور معنوی است بهعبارت ازغرق شدن در امکانات ونعمت« ترف. »2

 (.385: 1 ج  1360زوایای زندگی بر او گشوده گردد )مصطفوى، 
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أُمَّۀٍ وَ إِنَّا   مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلىإِالَّ قالَ »... گرائی در آن رفتار قالب است سنت -7

 (.23)زخرف، « آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ  عَلى

با رفاه،  1روز بر دنیاگرایی آن افزوده شده به ای است که روزدرواقع جامعۀ مترف جامعه 

این  2ره قلمسو 44(. براساس آیه 114:  5 ج  1377گیرد )مترجمان، جوئی خو می نعمت و لذَّت

آورند. سوی آنها روی می ها بهمبتال گردیده و همۀ امکانات و نعمت 3«استدراج»جامعه به سنت 

»... کنند نیازی می چیز، از جمله خدا، احساس بی معموالً در این شرایط افراد سرکش شده از همه

تأثیر قرار  شدت تحت ری در این شرایط بهدا ویژه دین . به4«إِنَّ الْانسَانَ لَیَطْغَى أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنىَ

وَ »... شود تدیج تضعیف و درنهایت خاموش می گرفته، همانند شمعی که رو به افول گراید، به

. درصورت تعمیم دنیاگرایی با چنین شرایطی همۀ افراد جامعه با 5«نَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُکِّرُواْ بِه...

 .6نابودی و انقراض مواجه خواهد شد

 گیرینتیجه

های زند از دنیاگرایی، معنی و پیامدهای آن در آموزهدر این مقاله با پذیرش تعریف شجاعی

داری زندگی  دهد که هدف دینها نشان میقرآنی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. یافته

آخرت و دنیا و لوازم آن، ابزار الزم و ضروری برای نیل به هدف است که هردو با همدیگر 

. بروز غفلت از دین و دوام و استمرار آن عامل ظهور دنیاگرایی است. 7اند سودمند و مناسب

داری و در نهایت گشودن راه  تدریج تضعیف دین دنیاگرایی نیز عامل تعمیق غفلت از دین و به

انکار، تکذیب و حتی مبارزه با آن است. در منطق قرآن، پدیدة دنیاگرایی متن و جوهر دین را 

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
 (.15)الفجر، « هُ وَ نَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّی أَکْرَمَنِفَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَالهُ رَبُّهُ فَأَکْرَمَ. »1

 «.فَذَرْنىِ وَ مَن یُکَذِّبُ بهِاذَا الحْدِیثِ  سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُون»  .2

 معناى درهم پیچیده شدن تدریجى هاى الهى نسبت به مکذَّبین و مُترفین است، که به یکى از سنَّت« استدراج. »3

 (.236: 4 ج  1381باشد )قرائتی، است و ناشی از انباشته شدن غفلت در شرایط رفاه و آسایش می

 .8و  7. علق: 4

 .13. مائده: 5

حَتَّى إِذا أَخَذْنا »(؛ 16 اسراء:«)اًوَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْیَۀً أَمَرْنا مُتْرَفیها فَفَسَقُوا فیها فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمیر. »6

 (.64)مؤمنون: « مُتْرَفیهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ یَجْأَرُونَ

 (.201)بقره: « مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَۀً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَۀً وَ قِنا عَذابَ النَّارِوَ » .7
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دارانی است که با بروز غفلت از هدف، آغاز و با تداوم و  گیرد، بلکه مربوط به دیننمیدربر

گیرد. درواقع، دنیاگرایی تغییر جهتی استمرار آن، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را دربرمی

از دین و اهداف دینی به سوی ابزار و مقدمات الزم برای نیل به اهداف  داران است که دین

ها و سپس رفتارها را به سوی دنیا و لوازم  تدریج نگرش دهند. تغییر جهت مزبور بهدینی می

الشعاع قرار گرفتن آن جلب و درنتیجه از نفوذ اجتماعی دین کاسته و موجبات تحت

ها و هنجارهای  کند. با فاصله گرفتن از ارزشهای دینی در جامعه را فراهم میدستورالعمل

چیز بر  یافته و همه جای منافع دینی اصالت ویت و منافع فردی بهدینی، عقالنیت ابزاری تق

های دنیاگرایانه رشد کرده  صورت، اندیشه شود. دراین مبنای منافع غیردینی توجیه و تفسیر می

چنانچه دنیاگرایی ساختارهای جامعه را دربرگیرد، جامعۀ منسجم،  1شوند. و فراگیر می

، که همۀ مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خویش را «قدرت اجتماعی»یکپارچه، و دارای 

گرا و ای پر از تضاد، منفعت کند، در مدت کوتاهی، به جامعهزا حل میصورت درون به

داری مقابل هم هستند؛ بدین معنی که  شود. نتیجه آنکه دنیاگرایی و دینخطرآفرین تبدیل می

کند و برعکس هرآنچه تی و ضعف مواجه میداری را با سس هرآنچه بر دنیاگرایی بیفزاید، دین

کند. در جامعۀ دنیاگرا، به داری بیفزاید، دنیاگرایی را تضعیف و سرانجام خاموش می بردین

شدت تحت تأثیر قرار گرفته، همانند شمعی که رو  داری به همان معنا که در این مقاله آمد، دین

 شود.تدیج تضعیف و در نهایت خاموش می به افول گراید، به

آوری به داران از هدف اصلی دین و روی بنابراین در منطق قرآن دنیاگرایی تغییر جهت دین

تدریج به  عنوان هدفی جدید است که با غفلت از هدف آغاز و به ابزار و لوازم نیل به آن به

توان به بروز نقص در شود. از جمله پیامدهای دنیاگرایی میای جمعی تبدیل میپدیده

ـــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــ
( ثُمَّ بَدَّلْنَا مَکاَنَ السَّیِّئَۀِ الحْسَنَۀَ 94مِّن نَّبىٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُونَ ) وَ مَا أَرْسَلْنَا فىِ قَرْیَۀٍ. »1

(وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُواْ وَ 95مْ لَا یَشْعُرُونَ )عَفَواْ وَّ قَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَۀً وَ هُ  حَتىَ

( أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن 96سِبُونَ )اتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَیهْم بَرَکَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ لَکِن کَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا کَانُواْ یَکْ

( أَ فَأَمِنُواْ مَکْرَ اللَّهِ  98( أَ وَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن یَأْتِیَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَ هُمْ یَلْعَبُونَ )97نَا بَیَاتًا وَ هُمْ نَائمُونَ )یَأْتِیهَم بَأْسُ

الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم  ( أَ وَ لَمْ یَهْدِ لِلَّذِینَ یَرِثُون99َفَلَا یَأْمَنُ مَکْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ )

نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنبَائهَا  وَ لَقَدْ جَاءَتهْمْ رُسُلُهُم   ( تِلْكَ الْقُرَى100قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا یَسْمَعُونَ )  بِذُنُوبِهِمْ  وَ نَطْبَعُ عَلىَ

( وَ مَا وَجَدْنَا لِأَکْثرَهِم مِّنْ 101قُلُوبِ الْکَفِرِینَ )  ؤْمِنُواْ بِمَا کَذَّبُواْ مِن قَبْلُ کَذَالِكَ یَطْبَعُ اللَّهُ عَلىَبِالْبَیِّنَاتِ فَمَا کَانُواْ لِیُ

 (.94-102 )اعراف: « عَهْدٍ  وَ إِن وَجَدْنَا أَکْثرَهُمْ لَفَاسِقِینَ



 

 

 

 

 
 1397هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال هشتم، شماره دوم، پاييز و زمستان   فصلنامه نظريه   94 

  

 

داران و  رفتاری و انحرف اجتماعی، گسست اجتماعی، تضاد با دین و دینپذیری دینی، کج جامعه

 داری اشاره کرد. نهایتاً افول دین

 منابع
 قرآن مجید 

 اى(، قم: انتشارات فاطمۀ الزهراء. (، ترجمه قرآن )الهى قمشه1380اى، مهدى ) الهى قمشه 

 ( 1393بستان، حسین ،)« فصلنامه علمی پژوهشی معرفت ، «طباطبائیعرفی شدن در اندیشه عالمه
 .112-89صص19، شمارة فرهنگی اجتماعی

 ( 1395بستان، حسین ،)«کوششی در جهت ساخت نظریۀ عرغی شدن براساس متون اسالمی» ،

 .61-35صص  15شماره  اجتماعی، فصلنامه علمی پژوهشی اسالم و علوم

 ( 1377ویلسون، برایان ،)ترجمۀ مجید محمدى، تهران: نشر فى شدندین اینجا و آنجا، مقالۀ عر ،

 قطره.

  ( 1375بیرو، آلن ،)ترجمۀ باقر ساروخانى، تهران: انتشارات کیهان. اجتماعى فرهنگ علوم ، 

 قم: انتسارات قیام.انسان و قرآن(،  1381زاده آملی، حسن ) حسن ، 

 ات وزارت فرهنگ ، تهران: انتشارممدالهمم در شرح فصوص الحکم(، 1378زاده آملی، حسن ) حسن

 و ارشاد اسالمی. 

 تدوین صمدی آملی، داوود، قم، انتشارات الف الم  میم.مآثر آثار(، 1386زاده آملی، حسن ) حسن ، 

  ( 1412راغب اصفهانى، حسین بن محمد ،)دمشق: دارالعلم الدار المفردات فی غریب القرآنق ،

 الشامیۀ.

 ( 1395جمشیدیها، غالمرضا؛ آخوندی محمدباقر ،)«داری در ایران الگوئی قرآنی برای سنجش دین» ،

 .23، شماره  های قرآنیفصلنامه علمی پژوهشی آموزه

 ( لهوف، ترجمه کرمی، علی، قم: انتشار مؤسسه فرهنگی نشر حاذق.1380سیدبن طاووس ،) 

 20، شماره مجله بازتاب اندیشه، «چند پرسش دربارة عرفی شدن»(، 1380زند، علیرضا )شجاعی. 

 شناسی ایران مجله جامعه، «ای بر مباحث عرفی شدنمرور و تکمله»(، 1386زند، علیرضا )عیشجا ،

 .32شماره 

 ( 1400شیخ صدوق ،)بیروت: نشر اعلمى. أمالی الصدوق،ق 

 ( 1362طالقانى، سید محمود ،)تهران: شرکت سهامى انتشار.پرتویی از قرآن ، 
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 ( 1374طباطبایی، سیدمحمدحسین ،)قم: دفتر انتشارات اسالمى جامعۀ لمیزانترجمۀ تفسیر ا ،

 مدرسین حوزه علمیه قم.

 تهران: انتشارات ناصرخسرو.البیان فى تفسیرالقرآنمجمع(، 1372حسن )بنطبرسى، فضل ، 

  ،تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت الجامعتفسیر جوامع(، 1377حسن )بنفضلطبرسى ،

 حوزه علمیه قم.

 فروشی مرتضوی. : کتابمجمع البحرین،تهران(، 1375ین )طریحی، فخر الد 

 ( 1392عضیمه، صالح ،)،)ترجمۀ سیدحسین  معناشناسی واژگان قرآن )فرهنگ اصطالحات قرآنی

 سیدی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی. 

 ( 1374فارابی، محمد بن محمد  ،)الل.، بیروت: دارو مکتبه الهآراء اهل المدینه الفاضله و مضاداتها 

 ( 1378فیض االسالم، سیدعلى نقى ،)تهران: انتشارات فقیه.ترجمه و تفسیر قرآن عظیم ، 

 ( 1383قرائتى محسن ،)هایى از قرآن. ، تهران: مرکز فرهنگى درستفسیر نور 

  ( 1377قرشى، سید على اکبر ،)تهران: بنیاد بعثت.تفسیر احسن الحدیث ، 

 ( 1371قرشى، سید على اکبر ،)تهران: نشر دار الکتب اإلسالمیۀ. ،قاموس قرآن 

  قم: الهادى. ترجمه قرآن )مشکینى(،(، 1381)مشکینى، على 

 (1377مترجمان ،)هاى اسالمى آستان قدس رضوى. ، مشهد: نشر بنیاد پژوهشتفسیر هدایت 

 ( 1360مصطفوى، حسن ،)ترجمۀ تهران: نشر بنگاه.التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، 

  تهران: نشر دار الکتب اإلسالمیۀ.تفسیر الکاشفق(، 1424) مغنیه، محمد جواد ، 

  ،تهران: اسالمیه.45ج  بحار األنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهارمجلسی محمدباقر ، 

 ( 1374مکارم شیرازى، ناصر ،)تهران: دار الکتب اإلسالمیۀ.تفسیر نمونه ، 

 ( 1377همیلتون، ملکم ،)سن ثالثی، نشر تبیان. ، ترجمۀ محشناسی دین جامعه 


