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 داری و شبکه معرفت دینی نقش فرهنگ در دین

*اّهللاٰ قربانى رتقد
 

  چكيده

ای از باورهـا، اخـالق و  داری و شبكه معرفت دينى، شامل اعتقاد و عمل به نظام و شـبكه دين

همچنين در ميان باورها، . شود كه ميان آنها رابطه علّى تشكيكى برقرار است اعمال عبادی مى

چـه باورهـا، امـور كـه هر ای گونه ای برقـرار اسـت؛ به احكام و اعمال عبادی نيز رابطـه شـبكه

تر باشـند، دارای ثبـات، كليـت و گـاه  مركزی ديـن نزديـك ۀاخالقى و اعمال عبادی به هست

 ۀعقالنيت بيشتری هستند و در مقابل، آن دسته از باورها، اخالقيات و اعمال عبادی كه از هست

ماس تر شده، ت داری و شبكه معرفت دينى نزديك شوند، به حاشيه دين مركزی دين دورتر مى

دراينجا فرهنگ در معنـای عـام آن، شـامل . بيشتری با اجتماع، فرهنگ و معيشت مردم دارند

داری و شـبكه  های دين ترين دستاوردها و عوامل معرفتى و غيرمعرفتى است كه بر حاشيه مهم

يابـد،  درواقع براساس نـوع فرهنگـى كـه ديـن در آن بسـط مى. گذارد معرفت دينى تأثير مى

داری، رنگ فرهنگ مربوطه را به خود  داری فرهنگى نام برد؛ يعنى دين وعى دينتوان از ن مى

پذيرش تأثيرات  البته .دشو های آن فرهنگ، تعريف مى گرفته و كاركرد آن مبتنى بر خصيصه

داری  داری و شبكه معرفـت دينـى، بـه معنـای تغييـر ماهيـت ديـن های دين فرهنگ بر حاشيه

پـذيری  داری در جامعـه، گرچـه رنگ شدن ديـن ن عرفىاراهوادنيست؛ زيرا برخالف تصور 

داری بسـيار قابـل توجـه اسـت، هرچـه بـه  داری از فرهنگ مربوطه، در حاشيه شبكه دين دين

شـود و  های فرهنگـى كاسـته مى پذيری رويم، از تأثير مركزی اين شبكه پيش مى ۀسمت هست

در ايـن مقالـه، . گـردد ر نمايـان مىداری، غبارروبى شده، زالل درونى آن بيشت درواقع از دين

ای  های هستۀ مركزی اديان الهى، از چنين تأثيرات فرهنگى شود كه تأثيرپذيری نشان داده مى

  .داران است بسيار ناچيز بوده و قابل مديريت توسط دين

  ها كليدواژه

  .فرهنگ، دين، شبكه معرفت دينى، حاشيه دين، هسته دين

                                                            
 07/09/1398: تاريخ پذيرش  10/11/1397: تاريخ دريافت
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ت و سرشـت 

 ؛ماعى است

 فرهنگـى و 

همين دليـل 

ـيت انسـان، 

ی اسـت كـه 

 قابـل تغييـر 

تـرين  ز مهم

طـق و تفكـر 

خـود ه  را بـ

متنـوع را  و 

 ديگـری را 

عصـر كـران 

رواقع توجه 

جديدی از  

ايـن زمينـه، 

كرد ديـن در 

ی آن طـرح 

ن و نيازهـا و 

پيـام كتـاب 

ست كـه در 

لف زندگى 

طبيعـت ای ذاتى،

ی فرهنگى و اجتم

هـای   چهارچوب

ردد؛ به هگ جى مى

ن شخصـيدر تكـو

ى انسان موجـودی

يابد و  ص شكل مى

، ازعقالنيـتكنـار 

دارای قـدرت نط 

گ آن فرهنـگ 

مختلف های  ژگى

متفـاوت از ص و 

برخـى متفكحتـى 

در. اند ادهتنزل د ى

های برداشتهور 

در ا. گنجـد مىى 

تـرين كـاركر  مهم

د كه فرهنگ برای

وجـودی انسـان ی

خواهد تا پ مى نان

  . )202ص: 1

 دين طرح شده اس

ست و شرايط مختل

  .)83-82ص 

ها همين ويژگى و 

موجودیانسان حال 

حـدودی در درون 

تدريج های رگونى

گير فرهنـگ د ـم

نام برد؛ يعنى نيزى 

ب فرهنگى خاص

بـودن، در ك هنگى

  برای انسانى كـه

شكل گرفته و رنـگ

ويژبا  ىهاي رهنگ

خاصردهای تمدنى 

حكه ن بوده است 

ن انسانى و فرهنگى

فرهنگ به ظه رفتىِ 

های انسانى رچوب

يـد و پـل تيلـيش 

داند ای الهياتى مى

های پرسـشى بـه 

دا الهى همواره از 

375براون، ( ط دهند

 قرائت انسانى از 

هم بشری انسان است

: 1383شبستری، : نك

های ذاتى است  ى

ح عين در ولى ،ت

حـ ظام فكری او تـا

دگرا ميزانى دچار 

اری و نقـش چشـ

موجودی فرهنگى

 رفتاری او در قالب

مدنيت و فره ،اس

بودن مدنىدرواقع 

 فرهنگى خاص، ش

فر ، عه تاريخ تمدن

دستاور  مجموعه م

چنان وضوع اين م

حد دين تانيز ى را 

 معرفتى و غيرمعر

كه در چهااست  

گوي النى سخن مى

ها ی تدارك پاسخ

گـويى را زبان پاسخ

داند و   بشری مى

گ زمان خود ارتباط

نيز نظريهمعاصر ن 

ن و در خدمت فه

ن(ش مهمى دارند 

 

ىرای برخى ويژگ

بخشيده استبه او ى 

زندگى و نظا كه ی

ى شكل گرفته و تا

كيـد بـر تأثيرگـذ

عنوان م  از انسان به

ظام فكری و منش

اسا برهمين.  است

د. های انسان است

ها در درون بستر 

مطالع رو همين از؛ 

كدام كند كه هر ى

اهميت. است  هرد

ين الهى و وحيانى

برجستۀ متغيرهای 

هانجاميدداری  ين

 دين اخالقى عقال

ضر را تالش برای

او زبان دين ر. ت

 نهفته در فرهنگ

را به وضع فرهنگ

ضای فكری ايران

ت دين برای انسان

ت او در اين امر نقش

  

  

 

مقدمه

انسان دار

مشخصى

ای گونه به

اجتماعى

ضمن تأك

توان  مى

كليت نظ

و تبديل 

ه ويژگى

است، تنه

گيرد؛ مى

معرفى مى

ايجاد كر

ديجديد 

ه نقش بب

دين و دي

كانت از

عصر حا

كرده است

دردهای 

مقدس ر

در فض

كليت ،آن

و معيشت
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 های گـذاری تأثير ۀبه بحث دربـار یمتمايزنسبت  به ، از رويكرد فلسفىِ نوشتاردر اين 

داری و شـبكه معرفـت دينـى انسـان  نسبت وسيع آن بر دين بهگوناگون فرهنگ به معنای 

تأثيرات دين و تفكر دينى بـر فرهنـگ نيـز مقولـه مهمـى اسـت كـه  چند ؛ هرپردازيم مى

نديشـه كـه كليـت نظـام امهم فرض  پيشمقاله با اين . موضوع بحث در اين نوشتار نيست

داری و  تأثير فرهنگ در معنای عام آن بر دين دارد،انسان تحت تأثير شبكه فرهنگ قرار 

داری و  توجه به نقش فرهنگ در تطـور ديـن دليل. كند را بررسى مىشبكه معرفت دينى 

داری در نقـاط مختلـف جهـان اسـت  گسترده دين های شبكه معرفت دينى، مشاهده تنوع

ــه ــه ب ــى از مهمظاهر  ك ــ يك ــين تنوعت ــل چن ــا رين عوام ــى،  ه ــای دين ــان  بىو تكثره گم

بنابراين با نظر به نقش پررنگ عامل فرهنگ در ؛ ها و تنوعات فرهنگى است نظر اختالف

داری و شبكه معرفت دينى، اين پرسش مهم مطرح است كه اين تأثيرگـذاری  كليت دين

گـذارد  مىدينى تأثير داری و شبكه معرفت  كليت دينبر تا چه ميزان است؟ آيا فرهنگ، 

  ِگـذاری ها و شرايط مختلـف زمـان و مكـان، تأثير اساس نوع اديان، نوع انسان يا اينكه بر

  داری و شبكه معرفت دينى است؟  ناظر به حاشيه و دربارۀ نظام دينبيشتر آن متغير بوده و 

شـود كـه  اين تعريف از فرهنگ پذيرفتـه مى نخست، فوق دهى به پرسش برای پاسخ

مجموعه دستاوردهای مادی و غيرمادی يا معرفتى و غيرمعرفتى انسان اسـت كـه هنگ فر

: 1388اللهـى،  سـيف: نـك(در جامعه تكون يافته و با كليت رفتار و انديشه انسـان ارتبـاط دارد 

بـودن آن  خصلت اجتمـاعى ،ترين ويژگى ذاتى فرهنگ توان گفت مهم مى 1.)118-115ص

داری و شبكه معرفـت دينـى،  شكافى نظام دين د با كالبدشو اين اساس تالش مى بر. است

طور تشكيكى و تـدريجى  هداری، ب فرهنگ بر كليت دين گذاریِ  نشان داده شود كه تأثير

ضمن اينكـه  .رود های آن آغاز شده، به سمت هسته و مركز آن پيش مى بوده و از حاشيه

داری  بكه معرفـت دينـى و ديـنشـ ۀها و پيرامون، بيشتر از هست تأثيرگذاری آن در حاشيه

                                                            
های بسيار متنوعى از فرهنگ از منظرهای مختلف وجود دارد كه در اينجا تنها بـه دو نمونـه  گفتنى است تعريف. 1

های عمل بشری مربوط اسـت  وردهاكه به رفتار و فراست الگوهايى  ،در تعريف پارسونز فرهنگ. شود اشاره مى

فرهنـگ كليـت  ،در تعريـف تـايلور. قـل شـودهای زيستى از نسلى به نسل ديگر منت تواند بدون دخالت ژن و مى

ای شامل دين، هنر، قانون، امور اخالقى و هرگونه توانايى و عادتى است كه آدمى همچون عضوی از  تافته درهم

 ).48-47، 39صص: 1357داريوش آشوری، : نك(آورد  جامعه به دست مى



البتـه . گيـرد

 در كـاهش 

ری و شـبكه 

ری و شـبكه 

يى از نظـام 

نخسـت جـا 

 ،ديـنمـا از 

كه نـاظر بـه 

نـا ب. داسـت

 ى اسـت كـه

ل و حقيقـت 

و اجتمـاعى 

فـوق نشـان  

يجاد نشـود، 

نحـوه و  ۀجـ

هـای   پاسـخ

م چگونگى 

ف توجـه بـه 

بـاور؛ يعنـى 

 مجموعـه و 

 و ضـعف و 

شـان ايجـاد 

 ميـان آنهـا 

گ رت صـورت مى

امل معرفتـى هـم 

 ينى

دار هنـگ بـر ديـن

دار  مختلـف ديـن

ها  سـطوح و اليـه

در اينج. پذيرند مى

منظـور م. كنـيمك 

ماعى دينى است ك

لى و غايى آن خد

هـايى رها و گزاره

 هستند كـه اصـل

 و اعمال عبادی و

 هـای  در تعريف

متعالى در انسان ايج

 رفتارهـای او نتيج

ى هستند كـه هـم 

بينند و هم رك مى

در اين تعريف ثانياً 

بـنه صرف يك  ،

بلكـه  ؛ـدا نيسـت

ت خر، شـدّ أ و تـ

اخالقـى بـه خودش

مانند دارند كه كه

نـدر بهسختى و  ر به

ت؛ زيرا سهم عوا

شبكه معرفت دي

 تأثيرگـذاری فره

هـا و سـطوح  گى

ت كـرد كـه چـه 

رهنگ را ميرات ف

رفت دينى تفكيـك

كام فردی و اجتم

ن اينكه محور فاعل

ور يا مجموعه باور

ها همين گزارهنيز 

ر، يعنى اخالقيات

هـای اعتقـادی، ره

نسبت به حقيقت م

كه ديگر اعمال و 

ين باورهای دينىا

ساسى ذهن او تدار

ث ؛كنند  ترسيم مى

ك نظام دينى است

چون خـهممتعالى 

 هـم دارای تقـدم 

 تعهـد درونـى و ا

ی منشوروار و شبك

ترين عناصر ای سته

يكسان نيست ديان به

  .هم هستند

داری و ش ی دين

گـونگى و ميـزان 

ـت چيسـتى، ويژگ

 تـا بتـوان قضـاوت

چه ميزان تأثي تا و 

داری و شبكه معر

، اخالقيات و احك)

ضمن ؛انسان است

متشكل از يك باو

ن ؛دنى ارتباط دار

مل دو بخش ديگر

ورهـا، يعنـى گزار

ای اعتقادی نس گزاره

آيد و اينك جود نمى

زيرا ا ؛دار است ن

های اس بل پرسش

عادت نهايى او را 

گيری يك ر شكل

 به يك حقيقت م

ت كه نسـبت بـه 

 در انسـان نـوعى 

ای وعهی دينى مجم

تأثيرگذاری بر هس

همه اد ۀدربار ضوع

ش نقش فرهنگ مه

های ستى و ويژگى

چگ ۀتحقيق دربـار

دينى، شايسـته اسـ

دينى بررسى شود

 داری دينى و دين

د از دين را دين يم

)ها گزاره(باورها  

دنيوی و اخروی ا

دين م عريف، اوالً 

و متعالى يىى ماورا

شكيل داده و شام

باو محوريت. وند

 كه تا باوری يا گ

وجوه دينى در او ب

باورهای انسان دين

مقاب برای انسان در

رستگاری و سع  به

مجموعه باورها در

 يك باور محض 

رهايى درباره اوست

كمالى هستند كـه 

همچنين باورهای 

  

  

 

است و ت

موضاين 

يا افزايش

چيس. 1

ت پيش از

معرفت د

معرفت د

معرفت د

كوشي مى

ۀمجموع

سعادت د

بر اين تع

با حقيقتى

دين را تش

شو نيز مى

دهند  مى

نگرشى د

سازمان ب

الزم را بر

دستيابى 

اهميت م

دين تنها

نظام باور

مراتب ك

.كنند مى
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جـوادی آملـى، : نـك(توان درنظر گرفـت  طولى و عرضى، يعنى تشكيكى را مى گاهروابطى 

  . )19ص: »ب« 1387؛ همو، 27ص: »الف« 1387

هـای اعتقـادی از معرفـت دينـى و  تفكيك دين يا همـان گزاره ،از لوازم اين تعريف

مينه، برای مثال قرآن كريم برای همه مسلمانان و كتاب مقـدس در اين ز .داری است دين

. برای مسيحيان مساوی با نص و اصل دين است كه برای مؤمنان آن اديان اعتبار تام دارد

كـه شـبكه  داری و شبكه معرفـت دينـى اسـت؛ درحالى پس خوِد نص دين جدای از دين

اران از آغاز يك سـنت دينـى د ها و تفسيرهايى است كه دين معرفت دينى، مجموعه فهم

بـرای مثـال مجموعـه  ؛هـای اعتقـادی آن داشـتند تاكنون از نصوص اصلى ديـن و گزاره

از  :معصـوم امامانو شيعيان از  9ها و تفسيرهای مسلمانان از قرآن و سنت پيامبر فهم

ن ديـن و ميـاپس، . ظهور اسالم تاكنون مبين شبكه معرفت دينى مسلمانان و شيعيان است

كـه آنچـه از تأثيرگـذاری فرهنـگ  طوری ؛معرفت دينى تفاوت مهمى وجود دارد شبكه

بـاب  كمتـر در بسـيارداری و شبكه معرفـت دينـى، و  باب دين مورد نظر است، بيشتر در

های دينـى  البتـه در سـنت. های دينى و نصوص اصلى ديـن مـورد نظـر اسـت خود گزاره

اعتبـار قـرآن بـرای  ؛ مـثالً ر نيسـتندمختلف، همه نصوص دينى دارای يك درجه از اعتبا

و ائمه اطهار تا آنجا كه صـدور  9مسلمانان مطلق است، اما سنت و سخنان رسول اكرم

  . معصوم قطعى باشد، معتبر است امامانو  9آنها از پيامبر

ها و تفسيرها و اعمال مختلـف  داری و شبكه معرفت دينى، مجموعه فهم بنابراين دين

هـای دينـى خـود  باب كليـت گزاره يك سنت دينى خاص در دردينى است كه مؤمنان 

در اين زمينـه، . تواند همان فهم يا تعريف آنها از دين نيز باشد كليت اين شبكه مى .دارند

هـای متفـاوتى كـه از ديـن و نصـوص دينـى وجـود دارد، در  و فهـم هـا وجـود تعريف با

داری و شبكه  خش ساختار دينب دهنده و قوام تشكيل ،دو متغيركه توان گفت  مجموع مى

 ،جوادی آملـى: نك( های عبادی اعمال و آيين. 2 ؛نوع ساختار باورها. 1: معرفت دينى هستند

داری و شـبكه  بخـِش ديـن اينكـه هريـك از ايـن دو متغيـر قـوامضمن . )19ص :»الف« 1387

ی باورها كه بيشـتر جنبـه نظـر. معرفت دينى، دارای ماهيت و كاركرد خاص خود هستند

ويژه رابطه  دار به خدا، خودش، جهان و به دارند، مبين چگونگى نگاه و نگرش انسان دين

ها،  را نسبت به آيين ىبخش باورهای دينى همچنين نقش قوام. خدا با انسان و جهان هستند



ـايج اعمـال 

ـای الهـى و 

سـتند و بقيـه 

، همـو( كننـد

ع باورهـا و 

مـال عبـادی 

دان، امـر بـه 

ل و احكـام 

متفـاوت بته 

عـا، نيـايش، 

ان مالحظـه 

65(.  

ـه باورهـا و 

داری  ر ديـن

ـز و اعمـال 

س حاشـيه و 

رفـت دينـى 

ه بـه نـوع و 

ال و احكام 

ها و  ها، آيين

ــور از .  منظ

به وجـودی 

ای جايگـاه 

تر قـرار  يين

ك حقيقـت 

 و چگـونگى و نتـ

هـ ت كـه در آموزه

آن سنت دينى هس

ك ز آنهـا تغذيـه مى

آنهـا نتيجـه نـوع. ت

اعم. گيرنـد ل مى

 كمك به نيازمنـد

ای از اعمـال نمونـه

الباند كه  كل گرفته

ل عبادی چون دع

تـوا ا مىآن ر مانند

5-61ص: 1387ميشل، 

نـوع نگـرش مـا بـ

صورت كه در اين

يگاه هسته و مركـ

گاه پيرامون و سپس

داری و شبكه معر 

ود زيـادی وابسـته

ها و اعما وی آيين

كه خوِد باوره اين

ــتندمخت ــى هس لف

حاظ معرفتى و مرتب

تر و دار دی عـالى

جودی و معرفتى پا

 همچـون تشـكيك

نـوع  ،آنها ماهيت

ايـن اسـاس اسـت

اصول مهم آ ۀهند

ا شكل گرفته و از

 نيز آشـكار اسـت

ورهای دينى شكل

ق، ايثار، شهادت، 

آنها، ن مانندها و  ت

رهای اسالمى شكل

مسيحيت نيز اعمال

ماعتراف به گناه و 

م: نك(اند  كل گرفته

رفت دينى، يعنى ن

ر نظر گرفت؛ به ا

شده، باورها، جا د

داری، جايگ  دين

اين نظام دين. هند

حـدو ل عبـادی تـا

دو های دينى از هر

تر مهمنكته . )63ص

ــكيكى م ه های تش

ست كه آنها به لحا

 در مرتبـه وجـود

رهايى با مرتبه وج

 باورهـای دينـى،

كنند؛ يعنى آ فا مى

ا بر. كنند عيين مى

ده ی دينى تشكيل

و دربارۀ آنهاآنها 

ل و احكام عبادی 

ساس چگونگى با

 حج، جهاد، انفاق

ها، زيارت عزاداری

 مبتنى بر نظام باور

در م. يهودی است

ل تعميد، مراسم اع

رهای مسيحى شك

ن دو سطح از معر

ای د شبكه ۀ رابط

مل بر دو متغير ياد

عنوان مبين نوع  به

ده ى را تشكيل مى

اعمـالها و  ه آيين

باورهولى هستند، 

ص: »ب«1387ی آملـى، 

ــه ــطوح و الي ی س

رهای دينى آن اس

لكه برخى باورهـا

رتبه بعدی هم باور

بودن نظـام شكيكى

 احكام عبادی ايفا

دينى را تعو احكام 

ی دينى نيز باورهای

آها مبتنى بر   آيين

  . )63-61ص: 

اعمال ها، ت آيين

اس  دينى بوده و بر

ز، روزه، زكات، 

 و نهى از منكر، ع

سالمى هستند كه 

عبادی مسيحى و ي

عشای ربانى، غسل

 براساس نظام باور

ن اينمياتوان  ن مى

های عبادی،  آيين

ينى مشتممعرفت د

های دينى،  و آيين

شبكه معرفت دينى

 حقيقت است كه

ى باورهای دينى ه

جوادی: نك(اند  ستقل

ــز دارای ــادی ني عب

بودن سطوح باور ى

بل دارند؛يكسانى ن

در مر .برتر هستند

ه عبارت ديگر تشك

  

  

 

اعمال يا 

عبادی و

های سنت

احكام و

»ب« 1387

اهميت

باورهای

چون نما

معروف 

عبادی اس

از نظام ع

مراسم ع

كرد كه 

اكنون

اعمال و 

و شبكه م

عبادی و

های ش لبه

مبين اين

چگونگى

دينى مست

ــال ع اعم

تشكيكى

جايگاه ي

معرفتى ب

به ؛رنددا
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وجود است كه در آن باورهای بنيادی دارای جايگاه عقالنى برتر و مرتبه وجودی باالتر 

ای دارای جايگــاه  باورهــای ميــانى و ســپس باورهــای حاشــيه ،بــه همــين نســبت .هســتند

شــبيه همــين رابطــه را بــرای اعمــال و . باشــند عقالنــى و وجــودی فروتــری مى -معرفتــى

تـوان  توان در نظر گرفـت؛ يعنـى در كليـت نظـام يـك ديـن مى های عبادی هم مى آيين

آنهـا رابطـه تشـكيكى و سلسـله مراتبـى برقـرار  ميانهای مختلفى يافت كه  اعمال و آيين

ز تـوان سـه سـطح متفـاوت ا داری، مى بر اين اساس در نظام باورهای دينى و ديـن. است

ها و اعمال بنيـادی،  ای و همچنين آيين باورهای بنيادی، باورهای ميانى و باورهای حاشيه

برای مثال ايمان به خدا و روز قيامـت،  ؛)104ص: 1393قربـانى، ( ای دينى يافت ميانى و حاشيه

آن از ماننـد از سنخ باورهای بنيادی، ايمان به صفات الهى، چگونگى بهشـت و جهـنم و 

هـا از دسـته باورهـای  هـا و زمان ی ميانى، ايمـان بـه تقـدس اشـخاص، مكانگروه باورها

  . ای هستند حاشيه

چون نماز، زكـات، روزه، همتوان به مواردی  ها و اعمال دينى بنيادی مى درباره آيين

اعمـال دينـى ميـانى . حج و جهاد اشاره كرد كه در نص دين به آن تصـريح شـده اسـت

چگـونگى اجـرای ايـن اعمـال يـا  ارۀداران دربـ تكثر ديـنتواند شامل تنوع عملكرد م مى

همچنين . داشت اموات و نظاير آن باشد چون خمس، عزاداری، گرامىهماعمال ديگری 

های دينى را كه در منـاطق جغرافيـايى مختلـف، اشـكال مختلفـى  مجموعه اعمال و آيين

ز مـوارد مهـم ايـن ا. ای دانسـت هـای دينـى حاشـيه توان از سنخ اعمال و آيين هستند، مى

های مـذهبى، تنـوع اشـكال  هـا و جشـن توان بـه تنـوع عزاداری ای مى اعمال دينى حاشيه

هـا بـرای  هـا و موقعيـت مختلـف مـردم بـه افـراد، مكان های زيارت بقاع متبركـه، توسـل

برآوردن حاجـات و نيازهـای مـادی و معنـوی، تنـوع دعاهـا و راز و نيازهـای مـذهبى و 

كـه متناسـب بـا مكـان جغرافيـايى مربوطـه، شـكل  اشاره كـردهبى های مذ هرگونه آيين

درواقع تأثير عامل فرهنگ در معنای عام آن باعـث شـده . خاص و متفاوت خود را دارد

ويژه درخصوص اعمال عبادی و شعائر دينى در طـول  داری مردم، به است چگونگى دين

ی داشـته باشـند؛ زيـرا هـای بـارز و تفاوت هـا های متمـادی و منـاطق مختلـف، تنوع سده

داری را  هـای مختلـف ديـن تـدريج روش متناسب بـا معيشـت و نظـام فرهنگـى، مـردم به

شاهد مهم اين . كنند تا نيازها و اهداف دينى مورد نظر خود را برآورده سازند انتخاب مى



ن در اديـان 

مـه شـواهد 

های  ز سـده

 گانه باورها 

ى بـوده و از 

 نصـوص و 

 كه باورهـا، 

، ارنـددينـى 

 آنها انتساب

ط فرهنگـى 

هـای دينـى، 

ای دينـى و 

جاكـه انسـان 

ی و بنيـادی 

كننـد و   مى

ديگر  بيانه 

ى انسـان در 

كه فرهنگ 

 درسـت كـه 

دو ديـن در 

ايـن ردمـان 

ونـاگون آن 

دارای چنــد 

ت و بزرگـان ديـن

از هم. تلـف اسـت

ر جوامع شـيعى از

های سه  تنوع اليه

ه همـه آنهـا دينـى

ان تغذيـه آنهـا از

صورت ك ت؛ به اين

ويژگـى دين باالتر 

ا ميزان ،شان كيكى

مقتضيات و شـرايط

 ا فرهنگ

كيكى نظـام باوره

ها ها، اعمال و آيين

آنجا از. گ هستند

وبى ضـروریـارچ

ى اين فيلتـر عبـور 

به ؛پذيرند خود مى

فتـى و غيرمعرفتـى

ر درون همين شبك

 به همين دليـل اس

سط تاريخى ايـن د

خـاص مررهنـگ 

ت در اشـكال گو

هــا هرچ ه ايــن دين

داشت امـوات رامى

های مخت سـرزمين

د 7 امام حسين

نهايت اينكه ت. ست

بلكـه ؛سـتآنهـا ني

 امـا سـطح و ميـزا

 آنها متفاوت است

 ىقيم و در سطح

سب با سطح تشك

مقابل از م بد و در

 معرفت دينى با

مراتبـى و تشـك ـله

وح مختلف باورها

ل بسيار مهم فرهنگ

مچون فيلتـر و چهـ

 دينى او از صافى

كان مربوطه را برخ

و غيرمـادی و معرف

د ى انسان نيز دقيقاً 

؛ پذيرد ه خود مى

كه بسيم يت شاهد

ريقا تحت تـأثير فر

اسـالم و مسـيحيتز 

مؤمنــان بــه اينكــه 

ت، عزاداری و گر

ی متمـادی و در س

 مختلف عزاداری

 مختلف شيعى اس

غيردينـى آ أ منشـ

كنند،  ى تغذيه مى

جايگاه تشكيكى 

مستق طور ه بنيادی ب

ای آنها متنا حاشيه

يابد ينى كاهش مى

داری و شبكه  ن

وار و سلسـ  شـبكه

اين سطو اكثر كه 

ف تحت تأثير عامل

گويا فرهنگ، هم

معرفتى و باورهای

فرهنگ زمان و مك

اوردهای مـادی و

شبكه معرفت دينى

را به ىو تحوالت ها

ند اسالم و مسيحيت

فرآوپا و  آسيا، ار

هـای مختلفـى از م

ــه امــروزه ضــمن

های زيارت ع روش

های طـول سـده در 

های  ر، تنوع شيوه

تاكنون در جوامع 

معنای  ای دينى به

های دينى  و گزاره

ی دينى براساس ج

های  بادی و آيين

ح ميانى و سپس ح

های دي ص و گزاره

  .گردند ثر مى

نگى ارتباط دين

ع س از تبيين تنـو

صلى ما آن است 

به درجات مختلف

ی فرهنگى است، گ

های م  همه داشته

نگ و غباری از ف

نگ را شامل دستا

يخ بدانيم، نظام ش

ه دگرگونىو  رفته

حوالت اديانى مانن

های گذشته در  ده

فهممنجر به تكون 

كــ  ای گونــه به ؛ــت

  

  

 

ادعا تنوع

مختلف 

آشكارتر

گذشته ت

ها و آيين

نصوص 

های گزاره

اعمال عب

اما سطوح

به نصوص

بيشتر متأ

چگو. 2

اكنون پس

مدعای ا

ب ،عبادی

موجودی

است كه

الجرم رن

اگر فرهن

اريطول ت

شكل گر

تاريخ تح

طول سد

ها، م قاره

شــده اســ
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كـه  دارندای هم  هو وجوه مميز ها  حال اختالف و فراوانى هستند، درعين اصلىاشتراكات 

  . گردد ديگر مىيكموجب جدايى آنها از 

های دينى در نقـاط مختلـف جهـان، مـا را بـا ايـن  های بارز گرايش تفاوتاين مالحظه 

 اندينـى در ميـان مردمـ های گونى گونـهو  ها سازد كه علت اين همه تكثر پرسش مواجه مى

بـر نقـش مـؤثر فرهنـگ در جهان چيست؟ در پاسخ به اين پرسش، در اينجا ضـمن تأكيـد 

داران، خود عامل فرهنگ نيز به دو قسم عامل معرفتى  های متفاوت دينى دين ها و عمل فهم

هـای مختلـف  منظور از عامـل معرفتـى فرهنگـى، فهـم. گردد و عامل غيرمعرفتى تقسيم مى

چون عقل، تجربـه، شـهود، اسـتقرا، طبيعـت، تـاريخ و همجهان از عوامل معرفتى  های تمل

داری و شـبكه معرفـت  ن ديـنيهای متكثـر و چگـونگى تكـو آن و نقش آنها در فهم ندمان

هـای آب و  ، تفاوتهـا تچون نژاد، قوميـت، زبـان، رسـوم و عادهممتغيرهايى . دينى است

كار، طبقه اجتماعى و موقعيت شغلى از جملـه مـوارد عامـل  و هوايى، مليت، معاش و كسب

داری و  داران از ديـن دهنده فهـم ديـن لعاب و و رنگ فرهنگى غيرمعرفتى هستند كه سازنده

شـمار آن در  بى هـای نقش پررنـگ همـين عوامـل و تنوع اتفاقاً . شبكه معرفت دينى هستند

 منجـر شـدههای دينـى  ها و آيين شمار فهم مناطق مختلف جهان در طول تاريخ به ظهور بى

يافتـه در  اسالم بسـطتلف از های مخ فهم مردمان سرزميندر سطح كالن،  ؛ برای نمونهاست

اهل سنت هسـتند، متفـاوت از آنها بيشتر ا اينكه باندونزی، تركيه، مصر، عربستان و سوريه، 

كليّـت همچنين فهمى كه شيعيان ايران، لبنان، پاكستان، عـراق و يمـن از . از همديگر است

  . تنها يكسان نبوده، بلكه متنوع و متكثر شده است مذهب شيعه دارند، نه

 ؛مالحظه كرددقت  هتوان در دو بستر مكان و زمان ب دينى را مى های فهمدر   اين تكثر

هـای دينـى و  های زمانى و مكانى نيـز دو عامـل مهـِم منجـر بـه تفـاوت فهم يعنى تفاوت

صفويه، قاجاريـه، عصر  انبرای مثال در ايران، فهم مردم ؛داران شده است داری دين دين

آنهـا مـذهبى  یهـا نـوع آيينحتـى و  ،داری شـيعى ليـت ديـناز كدورۀ معاصر پهلوی و 

نيز شده  ياد های در ميان عالمان دورهاين تفاوت فهم و عمل، حتى . يكسان نبوده و نيست

شـيعه از زمـان صـفوی تـاكنون مـذهب ديـن دربـاره  المـانشـود؛ يعنـى فهـم ع ىديده م

تـوان  ه و كـالم جديـد مىاست كه نمونه بارز آن را در فقـبه خود ديده زيادی  هایتغيير

انكارناشدنى است؛ يعنى حتى در يك مقطـع  نيزهمچنين نقش عامل مكان . مشاهده كرد



. وت اسـت

م و عـادات 

گرديـده تـا 

ه رنـگ آن 

تـوان در  مى

انـس . كـرد

ون زنـدگى 

جغرافيـايى  

كليـت نظـام 

يـن مواجـه 

من بررسـى 

 چـه ميـزان 

، پرسـشين 

ری و شـبكه 

فرهنـگ بـر 

 نگـى منجـر

 . 

ـن در تمـام 

 و نهادهـای 

. ى شـناخت

گـى جـايى 

معـه جـاری 

سـنت دارنـد، متفـا

 يعنى نـژاد، رسـوم

آن باعـث گماننـد 

خـود بگيرنـد و بـه

های دينى را م آيين

رديـابى ك ايـران ر

گونـاگو های نبـهج

 ۀشورايى در گستر

بـر كـى فرهنـگ 

شـدن د نيـز عرفى

در اينجـا ضـم. تند

نهـا چيسـت و تـا

ع كرد؟ پاسخ به اي

دار هنـگ بـر ديـن

ويژه غيرمعرفتـى ف

داری فرهن ده ديـن

.گردديده بررسى 

مـل و خـالص ديـ

تفسير بومى ديـن 

داری فقهـى ز ديـن

داری فرهنگ ر ديـن

ام بستر فرهنگ ج

ى از كليـت آن س

رمعرفتى فرهنگ، 

مى، آب و هـوا و 

آن عوامـل را برخ

ها و تكثر آ ع فهم

كشـو عاشـورا در

آن در ج ۀط فزايند

های مختلف عاش

رفتـى و غيرمعرفتـ

داری فرهنگـى و ن

خـاص خـود هسـت

كـه حـدود آ داد 

داری دفاع  و دين

ن تأثيرگذاری فرهن

و ی معرفتـى و بـه

ج بـه ظهـور پديـد

اين پدي و سطوح 

كامنيـافتن   جريان

شدن يا ت عرفى ياا 

 را بايـد جـدای از

شوند، در اهده مى

جايى كه دين در

ن يك سنت دينـى

فزاينده عوامل غير

بقـه و منـافع شـغلى

ى، رنگ و غبـار آ

مونه بارز اين تنوع

داشت نهضـت ع ى

ضت عاشورا و بسط

ه جر به ظهور آيين

 مـؤثر عوامـل معر

د اً بـا پديـده ديـن

هـای خ ی ويژگى

خـواهيم  نشـان، 

شدن دين  ىيا عرف

ميزانبارۀ  ما را در

  .يد

 ی فرهنگى 

متغيرهـایگسـتردۀ 

تـدريج ت دينـى، به

ها شود ويژگى مى

تواند بـه معنـای ى

ای كه به انزوا گونه

داری فرهنگـى  ن

داری فقهى مشا ين

آنج ری فرهنگى از

داران همى كه دين

فز های گذاری تأثير

و مليت، طبق وميت

ی يك سنت دينى

نم.  مربوطه درآيند

ى نگرش و گرامى

 مردم ايران با نهض

تدريج منج يران، به

  . ده است

ين با لحاظ نقش 

 دينـى، مـا تقريبـاً

دارای ركدامم كه ه

های اين دو پديده

شدن ي  از فرهنگى

تحقيق به بيشتری 

دينى خواهد بخشي

داری های دين گى

گتأثير فزاينده و  كه

ی و شبكه معرفـت

تالش م دامهدر ا. د

داری فرهنگى، مى

گ ی جامعه باشد، به

ديـنالبتـه . جر شود

هايى كه در دي ت

دا رو در دين اين ز

  

  

 

زمانى، فه

درواقع تأ

بومى، قو

های آموزه

فرهنگ 

چگونگى

تاريخى 

اي يانشيع

ايران شد

بنابرا

باورهای

شويم مى

ه ويژگى

توان  مى

وضوح بي

معرفت د

ويژگ. 3

گفتيم كه

داری دين

گردد مى

د دين

بسترهای

دينى منج

محدوديت

ندارند؛ ا
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پس هرگونه جـدال . های فرهنگى مختلف است است، امری متعلق به همه مردم با نگرش

دهنـد، نـه خطـاب بـه  رخ مـى فلسـفه ديـنهـايى كـه در  سر مباحث دينى مانند جـدال بر

 ،داری فرهنگـى ويژگى مهم ديگر دين. روحانيت، بلكه خطاب به همه اقشار جامعه است

هـای آن اسـت و  ى از نوآوریئـنگ مدرن است و خود جزهمپايى آن با مدرنيسم و فره

داری فرهنگـى، ديـن را  كند؛ بنابراين رويكرد ديـن ها نقشى سازنده ايفا مى در دگرگونى

دانـد و اساسـاً ايـن  مدرنيته مى جديدهای فرهنگ  و دگرگونى هاوابسته به و همپای تغيير

 .)61ص: 1392اسماعيلى و آشنا،  :نك(شمارد  داری فرهنگى برمى ويژگى را خصيصه مثبت دين

عنوان  ای عوامـل و بسـترها بـه تـوان بـه پـاره داری فرهنگى نيز مى باب عوامل دين در

واره، سـرمايه  عـادتعـواملى ماننـد از جمله آنها  ؛داری فرهنگى اشاره كرد مقومات دين

. اشـندگـذار ب تأثيرداری فرهنگـى  گيری دين توانند بر شكل فرهنگى و فضا هستند كه مى

شده دين تأثير  های عينى و كالبدی صورتبيشتر بر تواند  ای است كه مى فضا همان مقوله

تواننـد در فضـاهای مختلـف،  های عبـادی جمعـى مى رو مناسك و فعاليت اين ؛ ازگذارد

داری را براسـاس  شـود ديـن واره نيز سـبب مى مفهوم عادت. های گوناگون بيابند صورت

اما مفهوم سـرمايه فرهنگـى و برخـورداری افـراد  ؛ى تبيين كنيمهای مختلف اجتماع طبقه

: همـان(داری فرهنگـى اسـت  بندی ديـن مختلف از اين سرمايه، عامـل اصـلى در صـورت

داری  ديـن ۀداری را بـه دو شـكل عمـد تـوان ديـن مى يادشـده تحت تأثير عوامل. )62ص

عقـل در فهـم و تصـديق  داری نخبگـان، در دين. داری نخبگان تقسيم كرد عاميانه و دين

هـا  های دينى يـا روايت داری عاميانه، كليات آموزه دين نقش محوری دارد، ولى در دين

شده و در كنار آن ادراك بسيط و البته مبتنى بر سـليقه و ذوق، پررنـگ   پاره پذيرفته پاره

 ّ داری  درواقع دين. )63ص: همان(ر و تعمق عقالنى محققانه خبری نيست شده است و از تدب

شدن دين است كـه در آن شـعائر و  داری فرهنگى يا بومى نمود آشكاری از دين ،عاميانه

آداب دينى مبتنى بر خلقيات بومى و قومى و فرهنگى، دچار تغيير و بازتعريف تـدريجى 

مثابـه نظـامى  داری فرهنگى عامه نوعى آگاهى جمعـى بـه طبق نظر گيرتز، دين. شوند مى

ايـن نـوع . ين را هم بايد در سطح توده اجتماعى جستجو كردفرهنگى است كه در آن د

 : كه عبارتند از داردداری پنج ويژگى عمده  دين



هـد و بيـان 

چـه چيـزی 

ظاهر درست 

 .)50ص: 20

گى در بعـد 

داری عامـه  

رهايى را در 

ه ابزارهــای 

های مسـئله  

 ؛ايق نيسـت

چـون بـاور  

ـری نيسـت 

در (ل اسـت 

 الش ذهنـى

ـد در قالـب 

متغيرهـای   ی

خاص بـا  ور

چون تأكيد 

د بسـيط نشـان مى

گويد كه چ ما مىه 

يد كه آنچه در ظ

 . تفكر نيستند

07الر، : نك(يل كند 

سـادگ. سـاده كنـد

ديـن. توجـه دارد

كارگيرد و راه مى

الت خــود تنهــا بــه

رداختن بـه ريشـه

و حقـا هـا  واقعيت

). قشـری نگـری(

ت فـوق العـاده نظـ

هولت در تحصـيل

اوری برسـد و تـال

توانـد مى ،داری يـن

گذاری  بيشتر تأثير

طو اين امر بـه. ست

چهممواردی . ست

عنوان وجودهايى ب

 ؛

 آگاهى جمعى به

گو جمعى به ما مى

، دقيق و براساس 

بايد آن را تحصيو 

هـا را س د واقعيتشـ

د مربوط به ديـن ت

بزاری را در نظر م

ــرای رفــع مشــكال

ك جويـد و از پـر

يـق و تفحـص از 

(كنـد  ، تأييـد مى

ت بـاوری بـا دقـت

سـهنيـز ری عامـه 

احتى بـه چنـين بـا

  .)66-65ص: 1392

هنگ بر شـبكه دي

شدن  ور از عرفى

داری اس طوح دين

 آشكار گرديده ا

ع را به ها تى ماهي

سادگى چه هستند

ساس اين ويژگى،

  ؛نياز داريم

ن اساس آگاهى ج

؛درست است يز

ها نظری  نوع ايده

تواند و هركسى مى

كوشـ مىی عاميانـه 

رك دينى و عقايد

 مشكالت خود اب

ــا ممكــن اســت بــ

هى جمعـى تمسـك

پى تحقي  عامه در

بينـد، مىر صحيح 

صـورت ت؛ در اين

دار ن ويژگـى ديـن

را تواند بـه سى مى

اسماعيلى و آشنا، (ت 

 ن دين

ز اشكال تأثير فره

در اينجا منظو. ردد

ورهای دينى و سط

های فلسفى آن  فه

اين آگاهى: ادگى

س كند كه آنها به ى

اس بر :بودن ملياتى

روی ن ا برای پيش

بر اين :نگری شری

ني واقع بهست، پس 

اين  :نبودن وشمند

ه :بل دسترس بودن

داری تر اينكه دين

كردن در ، بر ساده

 است و برای حل

امــا ؛دهــد قــرار مى

شده در ايـن آگـاه

داری دين. ی كند

ظاهر  زی را كه در

انگارانه است قشری

آخـرين .)نبـودن د

هركس ؛ يعنى)بودن

رای آن الزم نيست

شدن نگ و عرفى

يان شد كه يكى ا

دن دين نمودار گر

نظام باو فرهنگ بر

درنيته و تبلور مؤلف

  

  

 

سا. 1

مى

عم. 2

را

قش. 3
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رو. 4

قاب. 5

ت مهم

شناختى،

عملياتى 

اختيــار قـ

ش تعريف

خودداری

بلكه چيز

جمعى، ق

روشمند(

ب دسترس

زيادی بر

فرهن. 4

بي تر پيش

شد عرفى

معرفتى ف

ظهور مد
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جهـانى از سـعادت و  محوری، سكوالريسم و دنياگرايى، و تعريف ايـن مدرنيسم بر انسان

. عرفى به دين شده است جديدد نگرش مجموع به تول معنای زندگى و اخالق بشری، در

های  آن قلمـرو و عرصـه درشدن دين به معنای فرايندی است كـه  در اين رويكرد، عرفى

آيد و دين گام بـه گـام و مرحلـه بـه مرحلـه بـه  تدريج به تسخير عرف درمى نفوذ دين به

. )111ص: 1380زنـد،  شـجاعى(شـود  حاشيه اجتماع و به درون فـرد و خلـوت معابـد رانـده مى

ــد در ــای جدي ــاس رويكرده ــاب عرفى براس ــه ب ــدن، ب ــيحى،  ويژه در آموزه ش ــای مس ه

 تطبيعـی ی نزول موقعيت و اهميت دين همراه با نوعى انتقال از ماورااشدن به معن عرفى

. )34ص: 1385، همـو(به سوی طبيعت، از خدا به سوی انسان و از ايمان به سوی عقـل اسـت 

نيـازی تـدريجى از ديـن، تأكيـد بـر  النـى انسـان موجـب بىدر اينجا تمركز بـر بلـوغ عق

محوری، موجب غفلت تدريجى از نقش خدا، و عطف توجه به سـعادت و اخـالق  انسان

نتيجـه  در. گـردد گرا مى دنيوی موجب غفلت از سعادت اخروی و اخالق الهـى معنويـت

شخصـى بـرای  شود يـا اينكـه تنهـا در قالـب يـك اعتقـاد كلى كنار گذاشته مى دين يا به

  . يابد مىاشخاص كاركرد فرعى 

همچنين بايستى تأكيد داشت كه تكنولوژی حاصل از مدرنيسم برای خود، فرهنـگ 

تنها  جوانـب زنـدگى انسـان مـدرن را نـه ۀو بلكه ابرفرهنگى را توليد كرده است كه همـ

ر ايـن د. و تحوالت بزرگى در آنها شده است هاتحت تأثير قرار داده، بلكه موجب تغيير

در امـان ابرفرهنـگ مـدرن  های گـذاری داری عاميانه نيـز از تأثير طور طبيعى دين هزمينه ب

زدوده شده و  تغيير كرده، بلكه در برخى مواقع يا كامالً  آن تنها كاركرد ده است و نهننما

درواقـع ابرفرهنـگ نقـش . های ابرفرهنگ مدرن بازتعريف شـده اسـت يا برحسب مؤلفه

كنـد و بـه مـا القـا  های الزم را برای ما ايفـا مى ها و ايدئولوژی بينى جهان ها، ايجاد ارزش

. كند، زندگى كنـيم و بينديشـيم كند تا درچهارچوب معيارهايى كه برای ما تعيين مى مى

به گفته يكـى از انديشـمندان غربـى همـه مـا در چهـارچوب ايـن ابرفرهنـگ زنـدگى و 

ابرفرهنـگ يـك واقعيـت . يابـد ن تحقـق مىكنيم و همه كارهايمان در متن آ حركت مى

  . )94ص: 1373وتشتاين، (تمدنى است كه اهميتى بسيار دارد پسافرهنگى نو و 



ری و شـبكه 

دن دين در 

بـه  ؛گـردد ى

شـدن   عرفى

امـا از  ؛يـرد

ن فرهنگـى 

كل گرفتــه و 

فتى فرهنگ 

همـه ابعـاد و 

. هسـتند دن

ـان الهـى را 

هــا و  ــاه فهم

ها  رها، آيين

دهـد  ـان مى

هى داشـتند، 

گرايانـه  عت

عوامــل  ری

رهنگى قرار 

صوص دينـى 

يهـود مبـيِن 

دار هنـگ بـر ديـن

راند حاشيه ب بهسب 

هادهـای مـدنى مى

 عبـادی از نتـايج 

گي گ صـورت مى

هنـگ، ظهـور ديـن

شــده شــكل ــای ياد

 معرفت دينى

و غيرمعرف معرفتى

ويـت كنـد كـه هم

شد هر و حتى زدود

يد هم جايگاه اديـ

دينــى را از جايگــ

طوح مختلف باور

و تاريخ اديان نشـا

عـالى قابـل تـوجه

طبيع ى و كامالً ئجز

گــذار عــرض تأثير

تحت تأثيرات فر ه

خود نصو ظاهر بهو 

سالم، مسيحيت و ي

رهای معرفتى فره

واقع  است كه در

در كنـار ديگـر نها

فـردی و صـرف  

ی معرفتـى فرهنـگ

 گـاه معرفتـى فره

ن در پرتــو متغيرهــ

داری و شبكه م ن

زاينده متغيرهای م

 ايـن گمـان را تقو

رهنگ، قابل تغيير

باي نخست مسئله، 

وقعيــت نصــوص د

د و هم سطكرجدا 

 .  

كامل عقل انسانى و

های معنـوی و متع

اما اديان ج ؛گرفتند

يانــه، بيشــتر در مع

هعمدطور بهز دين 

وص دينى است و

سه دين اس گذشت

متغير گذاریِ  تأثير

شدن دين ه عرفى

دن آن به نهادی د

 ۀش دين به حوز

متغيرهای گذاریِ ير

و گهای غيرمعرفتى 

 و كــاركرد ديــن

  .گردد ذيرا مى

 فرهنگ در دين

فز های گذاریتأثير

بسـا  ت دينى، چه

تأثيرپذيری از فر ۀ

 دقيق در باب اين 

هــم مو و ك كــرد

ن نصوص از هم ج

دكريگر تفكيك 

عرفت بشری و تك

ه روحيانى كه جنبه

ی فرهنگى قرار گ

گرا گارانــه و مادی

مچنين آنچه كه از

داران از نصو م دين

سرگ. شوند مى يى

صه اينكه از نتايج 

دينى، ظهور پديد

شد انسانى و تبديل

ديگر فروكاهى نقش

ت كه در پرتو تأثير

تأثير متغيرهااين  ی

ــه در آن ماهيــت

خاص خود را پذ ی

وح تأثيرگذاری 

تأبارۀ گفته در يش

ری و شبكه معرفت

ۀنتيج  داری در دين

 به منظور كاوش 

 غيرالهــى تفكيــك

داران از آن ی دين

 عبادی را از يكدي

به تاريخى رشد مع

ن الهى و اديان غير

حت تأثير متغيرهای

انگ وار يــا حيــوان

هم. ندا ه قرار داشت

داری و فهم ، دين

هايىچار چنين تغيير

  

  

 

خالص

معرفت د

ندگى از

عبارت د

دين است

پيامدهای

اســت كــ

های تغيير

سطو. 5

پيمطالب 

دا بر دين

سطوح د

در اينجا 

اديــاناز 

تفسيرهای

و اعمال 

تجرب

كه اديان

كمتر تح

 و انســان

فرهنگى 

گيرد، مى

كمتر دچ
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داری آنها از شرايط و متغيرهای  دين داران و هم تأثيرپذيری نصوص دينى و هم فهم دين

تدريجى آنها  هایهای مختلف از عهد عتيق يهوديان كه تغيير ظهور نسخه. فرهنگى است

نسـخه متفـاوت از انجيـل كـه دارای  150بـيش از  گـارشهای گذشـته و ن در طول سـده

ى اسـالم یهـا توليـد انبـوه احاديـث و روايتنيز های بارزی نسبت به هم بودند و  تفاوت

عوامل از تأثيرپذيری اين ای از  ، تنها نمونه7معصوم امامانو  9منسوب به پيامبر اكرم

البته . چگونگى تدوين نصوص دينى اديان مختلف استفرهنگى و معرفتى و غيرمعرفتى 

تنها استثنا، مطابق اعتقاد مسـلمانان، عـدم تحريـف در ثبـت و ضـبط قـرآن  زمينه،  در اين

كه مسيحيان و يهوديـان  ، درحالى)89ص: 1389طباطبايى، (است  اسالمعنوان كتاب وحيانى  به

دراينجا ضمن توجه به اين دو نـوع تأثيرگـذاری، . )27ص: 1387ميشل، (چنين ادعايى ندارند 

يعنى آنچه كه مـورد نظـر ماسـت، تـأثيرات  ؛شود بر نوع سوم توجه و تمركز بيشتری مى

داران از نصـوص  داری و فهـم ديـن ديـنعوامل معرفتى و غيرمعرفتى فرهنگ بر سـطوح 

ايــن سـطح و ميـزان  هرچنـد. دهـد بينـى دينـى آنهـا را شـكل مى دينـى اسـت كـه جهـان

در عـوام بلكـه داری مؤمنان يكسان نيست،  در معرفت دينى و سطوح دين ها گذاری تأثير

درواقع تالش آن است كه نشـان داده شـود . بيشتر و در عالمان و عقالی دين كمتر است

چـه سـطحى  داران تا ها و اعمال عبادی دين فرهنگ در باورها، آيين های گذاری ه تأثيرك

  . گردد است و موجب چه تحوالتى در آنها مى

 ،داری و شـبكه معرفـت دينـى فرهنگ بر هر دو بخش دين های گذاری تأثير گمان بى

هـای  اوتاينجـا سـخن در تف. ها و اعمال عبادی مسـلم و قطعـى اسـت يعنى باورها، آيين

بـرای . ميزان تأثيرگذاری است كه در برخى موارد مثبت و دربرخـى مـوارد منفـى اسـت

بـاب سـطوح بنيـادی، ميـانى و  گفتـه در بايستى به تقسيم پيش ، نخستها فهم اين تفاوت

های آن  هسـته، پيرامـون و لبـه ،ديگـر بيانداری و شبكه معرفت دينى يا به  ای دين حاشيه

 بسـيار ن تقسيم، هسته يا سطوح بنيادی نظام باورهای دينى معمـوالً مطابق اي. توجه داشت

چـون بـاور بـه وجـود خـدا و هماعتقـاداتى . گيرند كمتر تحت تأثيرات فرهنگى قرار مى

سـبب  بهبه علت اشتراك در اديان الهى و برخى اديان غيرالهى و همچنين  ،جهان آخرت



 ؛اند ل شـده

نيـز امـروزه 

هـم در  ـوالً 

فراگير و ی 

 جهـان هـم 

: نك(ه است 

داباوری بـه 

تـالش  نـين

ت دينـى نيـز 

جـب ثبـات 

ـوان مـوارد 

 ؛كـر اسـت

ى از منكـر، 

هـای  نگرش

يعنـى  ؛دهد 

  اگرچـه در

ميـانى  هـای

ت به بخـش 

زمينه باورها 

لهـى، فعـال ا

ن و انسـان، 

جـود خـدا، 

يـد عبـادی، 

را متحمل هان تغيير

هـى و غيرالهـى، ا

نـه هسـتند و معمـ

پسندی قوليت و همه

مختلـف  های تل

ی تأثيرگذار نبوده

فـراد از سـنت خـد

همچن. آيـد مار مى

جرت و مجاهدت

ا فطـرت بشـر موج

تـ سـختى مى چه به

های دينى قابـل ذ

بـه معـروف و نهـى

ی مشـترك ميـان ن

ن آنها را نشان مى

تأكيـد دارنـد،  ها

ه اما بخش؛ د دارد

عبادی است، نسبت

در اين ز. ى هستند

 چون صفات و افع

رابطه خدا بـا جهـا

، براهين اثبـات وج

حيـد عملـى، توحي

كمترين ريخ تقريباً 

ی از ظهور اديان اله

ورهـای خداباوران

معقو نشانِ  اين امر 

های فرهنگى مل ظر

ا و زندگى اخروی

هـاجرت برخـى اف

به شـمر اين زمينه 

خود از طريق مها

نيت و مطابقت بـا

  .  است

های بنيادی، اگرچ 

ه ها در درون سنت

كات، جهاد، امـر بـ

هـای عمـال و آيين

بودن يژگى بنيادی

ه گونه عبادت ی اين

وجودى ميان آنها 

های ع مال و آيين

غيرمعرفتى فرهنگى

مواردی . ر گرفت

هم، ر ابطه آنها با

خدا به موجودات،

تى و افعـالى، توح

بشری در طول تار

های متمادی  سده

ن دارای چنـين باو

.بند هستند پایقاد 

نظ و اختالف ها وع

آنها از وجود خد

حال مه عين اما در 

در يىس، استثناها

ظ و تقويت دين خ

بودن، عقالن بديهى

ورهای دينى شده

عنى اعمال و آيين

های آنه ، اما نمونه

ز، روزه، حج، زك

تـوان از اع مى يبـاً 

كه وجوب آنها، وي

ای باب نقش پايه ر

هايى نظر ها اختالف

ه شامل باورها، اعم

شرايط معرفتى و غ

توان درنظر  را مى

، تنوع صفات و ر

 علم الهى، علم خ

حيد ذاتى و صـفات

 با عقل و فطرت ب

ل حتى با گذشت

جهـان در ز مـردم

خود بر همين اعتق

است و اينكه تنوه

ر چگونگى فهم آ

 ؛)125و  90صصـ: 13

عكس هو ب داناباوری

داران برای حفظ ين

درواقع بد. جه است

شتر اين دسته از باو

داری، يع مينه دين

 از اديان را يافت،

 چون وجوب نماز

آنهـا را تقريماننـد 

 اسالمى دانست ك

در مسلمان های قه

گونگى عمل به آنه

ه معرفت دينى كه

يشتر تحت تأثير ش

ای مختلف دينى 

ت و صفات خدا،

دا در افعال انسان،

ظری و عملى، توح

  

  

 

مطابقت 

برای مثال

ی ابسيار

زندگى خ

اين باوره

چندان د

386هيك، 

سنت خد

برخى دي

قابل توج

نسبى بيش

ر زد

مشتركى

مواردی 

مانفاق و 

مختلف 

بيشتر فرق

باب چگ

شبكه در

بنيادی بيش

ها و آيين

رابطه ذات

نقش خد

توحيد نظ
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عنوان كالم الهى، صـفات ثبـوتى و سـلبى  حدوث و قدم قرآن به اراده الهى، كالم الهى،

حـدودی تحـت تـأثير متغيرهـای  باورهای ميانى هستند كـه تـادر دستۀ خدا، قضا و قدر 

: 1386رشـاد، : نك(شوند  معرفتى و غيرمعرفتى فرهنگى شكل گرفته و دچار تغييراتى هم مى

  . )57-56ص

مبين نقش فرهنگ در  ،ف اسالمى و مسيحىهای مختل و گرايش ها همطالعه تاريخ فرق

بـرای نمونـه، در مســيحيت  ؛گونـه از باورهــای دينـى اسـت چگـونگى فهـم و تفسـير اين

ها  های جغرافيايى فلسطين، يونان، روسيه، ايتاليا، فرانسه و آلمان منجر به تكثر فهم تفاوت

 از باورهــای فــوق در ســنت مســيحى اســت كــه منجــر بــه ظهــور ســه ســنت كاتوليــك،

آمـوزه  ،جايگـاه مسـيح ۀطـوالنى دربـار های همناقشـ .ارتدوكس و پروتستان شـده اسـت

هــای  هــا و مكان هــای مختلــف مســيحى در زمان تثليــث و كفــاره ميــان گرايش ،نجــات

داری و فهـم  عوامـل فرهنگـى بـر ديـن های گـذاریهای روشـنى از تأثير مختلف، نمونـه

ــن ــن اســت دي ــين همســايگى اســالم. داران از دي ــا  همچن ــد، ب ــدو در هن ــا فرهنــگ هن ب

های شرقى در مالزی و اندونزی، بـا فرهنـگ آمريكـايى در امريكـا، بـا فرهنـگ  فرهنگ

 های تأثيرپـذيریتـدريج بـه  ای در آسـيا به يونانى در شرق اروپا و بـا فرهنـگ خاورميانـه

در سـطح كـه  ای گونه به ؛اسالم شـده اسـتهای  از آموزهها  سرزمين مردمان آنفرهنگى 

مردمـان داران  داری و فهم ديـن های دين وضوح تفاوت توان به شده مى ورهای ميانى يادبا

ــال،  ؛را درك كــرد ها آن ســرزمين ــرای مث ــای اســطورهشــدِن  داخلب ــدی،  باوره ای هن

. سـتاها قابـل توجـه  مسـلمانان آن سـرزمين دينـىِ هـای  اندونزيايى و مالزيايى در آموزه

زيستِى  هم ۀامريكايى از اسالم نيز نتيجهای  مروزه تفسيراشده و  همچنين تفسيرهای يونانى

های دينى، مانند اسـالم نيـز نقـش  در درون سنت. آن ملل استمردمان   اسالم با فرهنگ

متغيرهای فرهنگى، اعم از متغيرهای معرفتى و غيرمعرفتـى، در چگـونگى فهـم باورهـای 

در ارتبـاط تـاكنون صدر اسالم ز های مختلف ا فرقهانشقاق مسلمانان به . ميانى مهم است

هـای بـومى و جغرافيـايى و نـژادی  های فرهنگـى و نگرش بـا علقـه گسترده و تنگاتنـگ

  .مسلمانان بوده است



  ـيعى ديگـر

ى جغرافيـای 

ــته،   ی گذش

  نــد، فهمــى

ــر ــان ديگ   ي

  يى آشـكارا

ن مختلـف، 

  .شـده اسـت

 رد هايى ديل

ر تحـوالت 

الم و جهـان 

ن غربـى از 

  ی و نجـات

ى از وجـوه 

دد، موجـب 

نـى دي های د

ى آنهـا هـم 

نـه، اگرچـه 

 از منكـر و 

 اعتراف بـه 

هسـتند، امـا 

 طول تاريخ 

وت تأكيـد 

 برخـى منـاطق شـ

ىفرهنگـ های ری

ــده ــول س های ر ط

ا ى، زنــدگى كرده

ــروان ادي ــا پي تى ب

كشـورهای اروپـاي

ن بـا پيـروان اديـان

ـای دينـى آنهـا ش

و تعـد هـاب تغيير

 مـؤثر فرهنـگ در

ان بـا جهـان اسـال

مسـيحيا بيشـتردن 

بـاب رسـتگاری در

درواقـع آگـاهى. )1

گرد گر متجلى مى

پيونـدو  هـا  تعامل

جريـان دارد؛ يعنـى

در ايـن زمين. كننـد

ه معـروف و نهـى

عشای ربانى، دعا، 

ی نصـوص دينـى ه

اين اعمال نيز در  

نت اسـالمى، تفـا

ن، عـراق، لبنـان و 

گـذا ا نيـز از تأثير

ــه د ــلمانانى ك مس

ز الهــى و غيرالهــى

ــت ــئله همزيس و مس

لبنـان و برخـى ك 

شـترك مسـلمانان

هـ ى در نگرشهاي

تدريج موجب ف، به

ـن نشـانگر نقـش 

گسترده غربيـا ای

كشيد ريج به دست

حقانيـت دينـى د 

16-13ص: 1377كين، 

های ديگ ى سرزمين

ميـت فرهنـگ در 

ی دينى ميانى نيز ج

ك داران تغييـر مى 

حج، انفاق، امـر بـه

ل تعميد، مراسم ع

نسبت مساوی بهد 

 دادن گونگى انجام

در سـن. ده اسـتي

ای شـيعيان ايـران

هـا  باورهـا و آيين

ــت ــين م .س همچن

ان ديگــر، اعــم از

ــات و گاری و نج

ن مسئله در هنـد،

اريخ و فرهنگ مش

ه گـرش يـا تعـديل

ى ميان ملل مختلف

شود كـه ايـ ها مى

ها هرای مثال مراود

تدر گذشته به سدۀ

ى دينى و پـذيرش

پـاپك(ى منجر شـد 

های فرهنگى قالب

شود كـه مبـين اهم

های اعمال و آيين

و غيرمعرفتى ديـن

، روزه، زكات، ح

غسل مانندمواردی 

سيحى مورد تأكيد

چگو ،فرهنگى ۀشد

مهمى گردي هایر

ها فهم  چنين تفاوت

ر همـين سـطح از 

ــان مصــون نيس  آن

ورت پيــروان اديــا

ــتگ ــوزه رس ت از آم

های روشن اين مونه

هده است؛ زيرا تا

 موجـب تغييـر نگ

داد و ستد فرهنگى

های دينى آنه موزه

بر ؛ای دينى است

س در طول پنجحى 

ای انحصارگرايى

ثر اديان غيرمسيحى

يان ديگر كه در ق

ش رش دينى ما مى

ن داستانى درباره ا

تغيرهای معرفتى و

چون نماز،همينى 

مى، و م منظر اسال

آن از منظر مس انند

ش ثير متغيرهای ياد

ی دينى دچار تغيير

  

  

 

همچ

جهان در

ــدگى زن

در مجــاو

ــاوت متف

نم. دارند

قابل مشا

تدريج به

درواقع د

برخى آم

ها نگرش

غيرمسيح

ها نگرش

برای اكثر

مثبت ادي

بسط نگر

  . است

چنين

مطابق متغ

اعمال دي

جهاد از 

ماگناه و 

تحت تأث

های سنت
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ويژه نماز و حج و چگونگى عمل بـه امـر بـه  شده به باب اعمال ياد سنت در شيعيان و اهل

كـردن آن در فقـه  معروف و نهى از منكـر و نيـز تأكيـد فقـه شـيعه بـر خمـس و محـدود

اعمـال  دندا و تفسيرهای متفاوت از چگونگى انجـام )363-366ص: 1391طباطبايى، (سنت  اهل

دينــى  هــای داری و نگرش آنهــا، خــود گــواه نقــش مــؤثر فرهنــگ در ديــن ماننــددينــى 

 هـای مختلـف در همچنين در سنت مسيحى اخـتالف مسـيحيان فرهنگ. داران است دين

چون مراسم عشای ربانى و غسل تعميد، دعا و هماعمال عبادی  دادن باب چگونگى انجام

تـر اينكـه هرچـه نقـش  مهم. پـذيری فرهنگـى اسـتاعتراف به گناه هم مبين همـين تأثير

. های دينى هـم بيشـتر شـده اسـت تر شده، تأثيرپذيری آداب و آيين عوامل فرهنگى قوی

شـدن نقـش  داران در برخـى مواقـع موجـب كمرنـگ البته افزايش آگاهى و دانايى ديـن

يز گرديـده داری، يعنى اعمال عبادی و توجه بيشتر به هسته و مغز اديان ن فرهنگ در دين

  . است

تر از مـوارد قبلـى اسـت؛  ای متفاوت های عبادی دينى حاشيه اما داستان باورها و آيين

يعنى بيشترين نقش عوامل معرفتى و غيرمعرفتى فرهنگ در سطوح همين باورها و اعمال 

چـون بـاور بـه تأثيرگـذاری برخـى همتوان بـه مـواردی  در زمينه باورها مى. عبادی است

، بـاور بـه ميمـون يـا انـد دينى كـه گـاه ىاد، اهميت دعانويسى از طريق متـوندعاها و اور

 ۀای كه دربـار گونه ها و اشخاص، باورهای داستان بودن برخى روزها و ايام و مكان نحس

مردم شايع است، باور به تقدس برخـى اشـيا، برگـزاری  نزدبرخى انبيا، امامان و اولياءاّهللاٰ 

آنها، باور به مسـافرت  ماننداساس باورهای قبلى و  ى بربزرگان دينبرخى مجالس تعظيم 

هـای  آن در شرايط مختلـف بـا ويژگى يا منع آن در برخى ايام، باور به نقش نذر و انجام

های دينـى مختلـف و  های دينـى در سـنت مختلف، تنوع گونـاگون سـوگواری و جشـن

باورهايى هسـتند كـه در ای،  باورهای حاشيه خالصه اينكه. شبيه آنها اشاره كرد یموارد

، دارای حـداقل عقالنيـت معرفتـى، انـد قرار گرفته شبكه باورهای دينى در آخرين سطح

ــأثر از شــرايط محيطــى، رســوم عــادات و  ،دارای ويژگــى تقليــدی و تجربــى بيشــتر، مت

ــنت ــوع بى س ــى، دارای تن ــوقتى های محل ــراوان، م ــذيری ف ــار تغييرپ ــمار، دچ ــودن، ش   ب



م اجمـاع و 

سـتناد آنهـا 

رد شـبيه آن 

ــدی ، بودن ي

پـس نفـوذ  

ود است؛ به 

باشـند، بـه  ى

ها از اعمـال 

دشـوار  كى

 ،ايـن زمينـه

ن ديگـر، از 

ر و از يـك 

يـت و نـژاد 

شـود كـه  ى

داشت  گرامى

ن و قوميت، 

ی مختلـف 

م اسـت كـه 

دس تمثـال 

هـای  و آيين

أثير شـرايط 

756(.  

وزانـه مـردم، عـد

ا بسيار كم امكان 

ايى دينـى و مـوار

ــودن  محلى ، تقليب

.ای اسـت  حاشيه

در بيشترين حد خو

يـك سـنت دينـى

كه تفكيك باوره

انـدكعرفـت دينـى 

در ا. ی وجود دارد

ز اسـتانى بـه اسـتان

هـه تـا دهـه ديگـر

 و نـژادی بـه قومي

زمـان، مالحظـه مى

های دينى و گ شن

با نظر به مكان. ت

هـا ميتو قو ها هلـ

ـى و بـومى مـردم

  . كند

تقـد. رديـابى كـرد

رد مهـم باورهـا و

گذشـته تحـت تـأ

6-752ص: 2، ج1392

سته بـه معيشـت رو

مردم درباره آنها، 

گرا نوعى كثرت ۀ

ــايى  ى ــون همه چ

های باورهای گى

ز باورهای دينى د

كه قابل استناد به ي

ضمن اينك ؛شوند ى

داری و شـبكه مع ن

 و تنيدگى زيادی

 كشـور ديگـر، از

يا از يك ده ،يگر

از يـك قوميـتز 

با نظر بـه ز. رددگ 

جش ها،  ها، توسل ت

امروز متفاوت است

ـوق در ميـان محل

مؤثر فرهنگ محلـ

ك را تعيين مىآن  

ای مسـيحى هـم ر

از مـوا ، كليسـاها

های گ  طـول سـده

گراث،  مك: نك(ند 

و جغرافيايى، وابس 

م ميانهای شديد  

ۀعقالنى، نتيج های

ــت ويژگى  گذش

ترين ويژ ن از مهم

گى در اين سطح از

ورها، بيشتر از اينك

ملى استناد داده مى

 اين سطح از ديـن

اعمال دينى پيوند

ی، از كشوری بـه 

از قرنى به قرن دي 

و نيـزهنگى ديگر، 

والت بسياری مى

ها، زيارت عزاداری

های گذشته و ا ده

ـود كـه اعمـال فـ

لكه تأثير عوامل م

ل عبادی و اجرای 

ها توان در سنت ى

قام پاپى و تقدس 

هان مسيحيت در 

ان ى را به خود ديده

 های محلى يژگى

ر و وجود تفاوت

ه ص دينى و اثبات

 

ــه  همچنانراين  ك

بودن و معيشتى دن

های فرهنگى  سليقه

يل اين دسته از باو

 بومى و محلى يا م

ای عبادی نيز در 

ن باورها و اميايرا 

اعمال عبادی ها و

 و نيزه شهر ديگر 

هنگى به طبقه فرهن

و تحو هاچار تغيير

ل عبادی، مانند ع

دين، نزد مردم سد

شـ يز مشـاهده مـى

بل ؛شود  اجرا نمى

ى نگرش به اعمال

ن ويژگى را هم مى

 حضرت مريم، مق

ی هستند كه در جه

 تحوالت مختلفى

  

  

 

دارای وي

اتفاق نظر

به نصوص

 . هستند

ــابر بن

بود موقتى

عاليق و 

همين دلي

فرهنگ 

ها و آيين

است؛ زي

باورهگاه 

شهری به

طبقه فره

ديگر، دچ

نوع اعما

بزرگان د

امروزه ني

يكسان به

چگونگى

چنين

مسيح و 

ای حاشيه

فرهنگى 
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 گيری نتيجه

آن شده در شرايط و عوامل فرهنگى اسـت كـه خـود در چگـونگى  انسان موجودی پرتاب

چـون زبـان، نـژاد، قوميـت، آب و همعوامل غيرمعرفتى فرهنگـى . شرايط هيچ نقشى ندارد

آن از  ماننـدهوا، جغرافيا، عادات و رسوم محلى و ملى، طبقه اجتمـاعى، موقعيـت شـغلى و 

بـه  ؛انسـان دخالـت دارنـد یو رفتـار ىنگرشـ رهـایدهى و تغيي مختلف در شكل های نبهج

نگـاه مـا را بـه  نـوعتواننـد  ى هستند كـه مىهاي شده غبار ى يادعبارت ديگر عوامل غيرمعرفت

حال هرچه نقش عوامـل معرفتـى فرهنگـى بيشـتر شـود، از . آميزی كنند كليت جهان رنگ

انكارناپـذير  شـده يادهرحـال نقـش عوامـل  شـود، امـا در تأثير عوامل غيرمعرفتى كاسـته مى

غيرمعرفتى در شبكه معرفت دينى  ضمن اينكه سطوح تأثيرگذاری عوامل معرفتى و. هستند

هـا و  آيين ،های شبكه معرفت دينى كه همان باورهـا در اين زمينه، حاشيه. نيز يكسان نيست

هـای  ای و فرعى هستند، بيشتر از سطوح ميانى و بنيـادی باورهـا و آيين اعمال عبادی حاشيه

 ۀوح بنيادی يا هستسطوح ميانى و سپس سطپذيرند؛ ولى  تأثير مىعوامل فرهنگى  ازعبادی 

  .دارندكمتری از عوامل فرهنگى  های مركزی شبكه معرفت دينى تأثيرپذيری

عوامـل فرهنگـى بـر شـبكه معرفـت دينـى،  های گـذاری عامل مهـم در افـزايش تأثير

داری تقليـدی و  داران است كه آنها را در سـطح ديـن بودن سطح آگاهى دينى دين پايين

 های هداری، عمده موارد دين از منظر منـافع و مالحظـ دين در چنين. دهد عوامانه قرار مى

درمقابل افزايش . شوند لحاظ مىای و نيز درك سطحى از باورهای دينى  فرهنگى و طبقه

البته  .انجامد ويژه رشد عقالنيت دينى به كاهش نقش عوامل فرهنگى مى آگاهى دينى، به

عوامـل  های گـذاری تأثير گـاهكـه  آنجـا زدودنـى نيسـت؛ بنـابراين از چنين نقشـى كـامالً 

شـدن  منفى و نـاگواری دارد و حتـى بـه بـومى پيامدهایفرهنگى بر شبكه معرفت دينى، 

 درگردد، راهكار ممكـن  های دين منجر مى ای از آموزه دين و تفسيرهای نژادی و سليقه

داران بـه فهـم  داران و رشـد عقالنيـت دينـى و دعـوت ديـن افزايش آگـاهى دينـى ديـن

واسـطه  بهباوران  ديناين نكته كه است؛ همچنين يادآوری مركزی دين  ۀك از هستمشتر

ای دين، همـديگر  مسائل پيرامونى و حاشيهها و درك متفاوت از  فهم آموزهاختالف در 



   

زيـرا ايمـان 

 كـه تحقـق 

ق فهـم ديـن 

ـد تـا بـا بـه 

 جلـوگيری 

زشناسـند و 

هـای  آمـوزه

رای سنجش 

از لـوازم  ،ى

نـاگوار  های

آميز قرار ندهند؛ ز

ديان الهـى اسـت 

ين اهميـت منطـق

ايستى تـالش كننـ

فرهنگـى   عوامل

از ناسره بارا سره  

آ در بـاور بـهدلى 

يافتن ابزارهايى بر

 مركـزی و اصـلى

ه تأثيرگـذاری  از

آ خشونت گاهى و 

های اد آموزه جوهر

اين نكته مبـي. ست

دين با المانن و ع

های ناگوار ذاری

 ،داری ينى و دين

وحـدت و همـد ك

عقالنى به دين و ي

ركز بـر باورهـای

زان قابـل تـوجهى

 .برد  از ميان نمى

غيرعلمى های هاجم

ج ،ل صالحجام عم

 شرايطى ممكن اس

ويژه آگاهان ان، به

هم دين از تأثيرگذ

خصوص معرفت دي

دركها از ديـن و 

ع افزايش نگرش ع

 از نادرست و تمر

بـه ميـزسـت كـه 

كلى بههرچند ، هد

مورد تهو نكنند ه 

روز آخرت و انج

داران در هر   دين

دار عنى عموم دين

ی منطق درست فه

خص دربكوشند نى 

ه زدودن ناخالصـى

درواقع. باشنددين 

ای درسته آموزه
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