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بررسی برخی از ریشههای دینگریزی و ارائۀ راهکارهای
جلوگیری از آنها
تاريخ دريافت49/5/13 :

تاريخ تأييد45/5/62 :

محمود پاکیزه

*

این پژوهش در پی آن است تا نگاهی ویژه به برخی ریشههای دی نگری زی
داشته باشد و آنگاه ،پس از بیان هر عامل ،راهکاری مناسب برای مقابله را تبی ین
یا بدان اشاره نماید.
نگارنده ،نخست ،به مفهومشناسی دین میپردازد و ،سپس ،نفوذ روشنفکری،
نفوذ اندیشۀ خردورزی و علمگرای ی ص ر ،،اقق ای معنوی ته ای دروغ ین ،و
ضعف نظام آموزشی را مهمترین عامل دینگریزی میشمارد و راهکار مقابله را،
بهترتیب ،تبیین دین واقعی و واقعیت دین و پاسخگویی به شبهات روش نفکری،
تبیین درست رابطۀ عقل و وحی و نیز بیان صحیح نقش علم در پیام وحی ،تبیین
مبانی معنویت اصیل ،و ارتقای شایس تگیه ای آموزش ی در س ه س طح د ردی،
سازمانی و راهبردی میداند.
واژگاااک یلی ا ی

دی ن ،روش نفکری ،عق لمح وری ،عل مگرای ی ،معنوی ت،

شاخصسازی ،نظام آموزشی.

* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق

 ،قم.
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مق مه

انسان موجودی است که در دو بُعد عقاید (بی نش) و تم ایتت (گ رایش) ب ا
سایر حیوانات تفاوت دارد .آدمی ،از آغاز ،بهگونهای آدریده شد که برخ ی عل وم
غیراکتسابی (دطری) و بعضی تمایتت و کشش های ذات ی در نه اد

ق رار داده

شده است؛ اموری از قبیل حقیقت جویی ،عشق به پرس تش ،گ رایش ب ه خی ر و
دضیلت ،و شوقِ کمالیابی از امور دطری انسان است .این امور تنها در پرتو دی ن
و با مرور زمان و بر اثر تعل یم و تجرب ۀ درخ ور ،و ب ا تربی ت ص حیح ش کودا
خواهند شد .تنها در نگاه دین است که آرامش معنوی و روانی برای آدمی حاصل
است و تنها در نگاه دینی است که اهدا ،متعاقی کمال قابل پیگیری میباشد.
با وجود این واقعیت ،گاه عواملی سبب دی نگری زی برخ ی از آح اد جامع ۀ
می شود .بازشماری این عوام ل خ ود گ امی م دثر در جل وگیری از آن اس ت و
اهمیت و ضرورت دارد .اما آنچه نگارنده را برآن داشت تا این نوشتار را قلم بزند
برشماری راهکارهای جلوگیری از نف وذ دی ن گری زی در س طح جامع ه اس ت.
پرسش این پژوهش این است« :ریشههای دینگریزی و علل اصلی آن کدام است
و چه راهکارهای برای ددع این علل میتوان پیشنهاد کرد؟»
مفهومشناسی دین
مفهوم لغوی دین

برای واژۀ «دین» 1در معاجم و کتب قغت معانی بسیاری ذکر شده است .ب رای
نمونه ،دین در قغت به معانى کیش ،ش ریعت ،رریق ت ،ج زا ،راع ت ،حس ا ،
عادت ،همبستگی ،استعمال ،حکم ،قهر ،قضا ،داورى ،مذهب و آیین آمده اس ت.
1. Religion.
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(طریحی ،5731 ،مادۀ دین؛ دهخدا ،5733 ،ذیل واژۀ دین) این واژه بیش از نود ب ار در
قرآن کریم آمده ،با معانى ذیل ب هک ار ردت ه اس ت (قرشیی ،5746 ،ج785-783 :2؛
طریحی ،5731 ،ج33-34 :5؛ راغب اصفهانی ،بیی تیا531 :؛ طوسیی ،بیی تیا ،ج658 :2؛

اندلسی ،5623 ،ج633 :1؛ طباطبایی ،5653 ،ج 762 :2و ج:)523 :7
 .1اطاعت ،بندگی و پیروى« :وَ ما امِرُوا الَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدّينَ»
(بینه)1 :؛ «يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» (انفال« )73:وَ ال يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ»
(توبه)23 :

 .2جزا ،پاداش و كیفر« :مالِكِ يَوْمِ الدّينِ» (حمد)6:؛ «إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ
وَ إِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ» (ذاریات)4-1:
 .7حكم و فرمان« :ال تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فى دينِ اللَّهِ» (نور)2 :

 .6كیش ،شريعت و قانون« :ال اكْراهَ فِى الدّينِ» (بقره)214 :؛ «هُوَ الَّذِي
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ» (توبه)77 :؛ «لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِیَ دِينِ» (کافرون)4 :

 .1مُلك و سلطنت« :وَ قاتِلُوهُمْ حَتّى ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ»
(بقره)537 :

 .4ملت« :قُلْ إِنَّنِی هَدانِی رَبِّی إِلى صِراط مُسْتَقِيم دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ
حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» (انعام)545 :
 .3تسلیم« :إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْالمُ ( »...آلعمران)53 :
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 .8اعتقادات« :ال إِكْراهَ فِی الدِّينِ ( »...بقره)214 :

 .3توحید و يگانگی« :فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ» (زمر«[ )2 :إخالص
الطاعة للّه توحيد فی طاعة اللّه( ».صادقی تهرانی ،5741 ،ج])281 :21

 .53حساب« :لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِیَ دِينِ» (كافرون«[ )6 :أن الدين هو الحساب
أي لكم حسابكم و لی حسابی( ».فخرالدین رازی ،5623 ،ج])772 :72

هرچند هر آیه ای معن ای مخص و

ب ه خ ود را از دی ن اراده ک رده اس ت،

نمیتوان انکار کرد که اکثر این معانی بر محور قزوم راعت و انقیاد میگردند ،اگر
نتوان ادعا کرد که پیروی و انقیاد و اراعت تنها معنای قغوی دین است.
مفهوم اصطالحی دین

عتم ه ربارب ایی (ق د س ر)ه) از دو گون ه تعری ف اص طتحی دی ن پ رده
برمیدارد:
 « .1حد الدين و معرفة ،و هو أنه نحو سلوك في الحياة الدنيا يتضمن صالح الدنيا
بما يوافق الكمال األخروي ،و الحياة الدائمةة الحييييةة عنةداب سةهحانه ،فالبةد فةي
الشريعة من قوانين تتعرض لحال المعاش على قدر االحتياج»( .طباطبایی ،5653 ،ج:2
)573

تأکید عتمه(قد سر)ه) بر صتح زندگى دنیوى و سعادت اخروى مىدهمان د
که دین تنها به بیان رابطۀ انسان با خدا نمىپردازد که امرى دردى تلقى گردد بلکه
تنظیم روابط اجتماعى انسانها و مانند آن را نیز مورد توجه قرار مىده د .ش اید
بتوان از همین تعریف در شکل دهی قلمرو دین و ردع شبهات محدودیتزا برای
دین بهره گردت.
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« .2أن اقدین و هو سلسلۀ م ن اقمع ار ،اقعلمی ۀ اقت ی تتبعه ا أخ رى عملی ۀ
یجمعها أنها اعتقادات ،و االعتقاد و اإلیمان من األمور اققلبیۀ اقت ی ال یحک م دیه ا
اإلکراه و اإلجبار»( .همان ،ج)762 :2

تعبیر دیگر ایشان از همین بیان این اس ت« :فالةدين سةنة عمليةة مهنيةة علةى
االعتياد في أمر الكون و اإلنسان بما أنه جزء مةن أجزائةه»( .همیان ،ج )8 :1گ ویی
عتمه(قد سر)ه) در پی ددع شبهه ای که انتظار

را دارد کتم ش را ای نچن ین

ادامه میدهد:
و ليس هذا االعتقاد هو العلم النظري المتعلق اقالنوو و اسانقاو قلو العلقم
النظري ال ينتتبع انفنه عمال و إو توقف عليه العمل ال هو العلم اوجوب الجقري
على ما يقتضيه هذا النظر و إو شئت قل :الحنم اوجوب اتباع المعلوم النظقري و
االلتزام اه و هو العلم العملي كقولنا :يجب أو يعبد اساناو اسله تعقالى و يراعقي
ي أعماله ما ينعد اه ي الدايا و اآلخرة معاً.

و اين اعتقاد ،با علم استداللى و يا تجربى كه پيرامون عالم و آدم بحث
مىكند تفاوت دارد ،زيرا علم نظرى به خودى خوود متوتل م چويم ع لوى
نيتت ،اگر چه ع ل كردن احتياج به علم نظرى دارد ،به خالف اعتقاد كوه
ع ل را به گردن انتان مىگذارد ،و او را مل م مىكند كه بايتتى بور بقو
آن ع ل كند .به عقارت ديگر :علم نظرى و استداللى آدمى را به وجود مقدأ
و معاد رچن ون مىشود ،و اعتقاد آدمى را وادار مىكنود كوه از آن معلووم
نظرى پيروى ن وده ع ال چم به آن ملت م شود .پس اعتقادْ علم ع لى است،
مثل اينكه مىگوييم بر چر انتان واجب است كه مقدأ اين عالم يعنى خوداى
تعالى را بپرستد و در اع الش سعادت دنيا و آخرت خود را مد نظور رورار
دچد.
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بدین ترتیب ،عتمه رباربایی(قد سر)ه) یکی از ش اخصه ای وی ژۀ دی ن و
دراخوان دینی را پایبندی و اعتقاد می داند .ایشان باور دارد :این س ه رش تۀ عل م،
اعتقاد و عمل است که درهمتنیده ما را به دین میرساند.
نمونۀۀد ديگۀۀر ب ۀۀرهگیۀۀرا اق قۀۀررن در تعريۀۀف ديۀۀن نگۀۀاه ويۀۀژ شۀۀ ید
مط را(قدسسرّه) به دين است كه تفسیرا شیوا بر اين ريه میتوانۀد باشۀد« :إِنَّ
الدّينَ عِنْدَاللَّهِ الْاسْالمُ» (آلعمران .)58 :وا مینويسد:
اسالم هماو تنليم است و الزمۀ تنليم خدا شدو پذير تن دستورهاى اوسقت
و روشن است كه همواره اه آخرين دستور خدا اايد عمل كرد كه آخرين رسقو
او آورده است( .مطهري ،ارما زار :مجموعه آثار ،ج)722 :1

مراد از سخن شهید مطهری(قد سر)ه) این است که آیین حقیق ى در پیش گاه
خداوند همان تسلیم در برابر درمان اوست .در واقع ،روح دین در هم ۀ زم انه ا
چیزى جز تس لیم در براب ر حقیق ت نب وده اس ت و ازآنجاک ه دی ن پی امبر
عاقىترین نمونۀ آن بوده نام استم براى آن انتخا

شده است .بدین ترتیب ،دین

به تصریح قرآن کریم استم است ،بدین معنا که «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً فَلَننْ
يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُنوَ فِنی الْنرخِرَمِ مِننَ الْخاسِنرِينَ» (آلعمیران .)81 :در ای ن آی ه ق رآن
بهصراحت مىدرماید که هیچ آیینى جز استم از کسى پذیردته نیست.
محمدبنحسن طوسی در التبیان پلی ارتباطی بین معناا لغوا دين به اطاعۀت و
معناا ريد «إِنَّ الدّينَ عِنْدَاللَّهِ الْاسْالمُ» برقرار میكند و مینويسد« :معنى الدين هاهنا
الطاعة فمعناه ان الطاعة للّه عز و جل هي اإلسالم»( .طوسی ،بیتا ،ج)658 :2

شايد بتوان اق جمع اين سخنان تعريفی اينچنین براا دين بیان كرد:
مجموعهاى از قوااين و تعاليم الهى كقه خردمنقداو را اقه پيقروى از خقدا و
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پيامبر خدا رامىخوااد و اقه اينقى و اينوكقارى و سقعادي دايقوى و اخقروى
دعوي مىكند.

1

سخن خواجه روسی در تعریف دین مدیدی دیگر بر این تعریف است:
دين عباري است از جعل و تنظقيم اسقرار تنقوينى و عبيعقى منقير تنامقل
اانااى كه ار عب ااموس آ رينش و متن حقيقت و واقعيت خارج اه لناو سفراى
الهى كه اهل عهاري و عصمت و مبين حقاي اسماء و امام قا له ااناايتااد اياو
شده است( .عوسي)172 :1721 ،

علل گریز از دین و راهکارهای مقابله با آنها

چرا برخی از دین رویگرداناند؟ چرا انسان که ذات ا مش تاق دی ن اس ت و
دطرت او با درونمایههای دین پیوند تکوینی دارد به دینگریزی روی م یآورد
و چرا دینگریزی در نسل جوان نمود بیشتری دارد؟
در اين بخش اق سخن ،برخی علل دينگريزا بیان میشود و ذيل هر يك
راهكارهايی پیشن اد میگردد.
 .1نفوذ روشنفکری و القای شبهۀ نایارآم ی دین در ادارۀ جامعه

پس از پیروزی انقت

استمی به رهبری امام خمینی(ق د س ر)ه) و اس تقرار

حکومت جمهوری استمی در ایران ،این نظام و حاکمیّ ت دین ی ه د ،هجم ۀ
نظری محادل دکری جهان استکبار قرار گردت .این تهاجم نرم با نمایش تص ویر
کهنۀ سلطۀ همه جانبه و غیرعقتیی کلیسا در قرون وُسطا رسانایی و نفوذ بیشتری
« .1وضع ال ىّ يدعو أصحاب العقول الى قبول ما هو عند الرسول صلّى اللّۀه علیۀه و سۀلّم»
(جرجانی)04 :1041 ،؛ «هو وضع إل ی سائق لذوا العقول باختیۀارهم إيّۀاه إلۀى الحّۀال فۀی
الحال و الفال فی المآل .و هذا يشتمل العقائد و األعمال» (فاروقی ت انوا ،1664 ،ج.)410 :1
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یادت .در این میان ،برخی اندیشمندان مسلمان نیز با ت أث)ر از دض ای رس انه ای و
دکری حاکم بر جهان علم و سیاست و دهم ناتمام دین ،آموزهها و گسترۀ آن
غفلت از ماهیّت پویا و نوشوندۀ دین
سکوالر ،همچون مهند

با

در این آتش دمیدند؛ متفک) ران دی نب اور

مهدی بازرگان ،دکتر عبداقکریم سرو  ،محمد مجتهد

شبستری و  ،...با جداانگاری دین از سیاست و تفکیک این دو عرصه ،همبس تگی
و پیوند بین اجزاء ،ارکان و شاخصهای حکومت استمی را م ورد نق د و انتق اد
خویش قرار دادند.

1

روشنفكرا ،بسان ديگر مححوالت مدرن ،براا جوامع مسلمان چ ره اا ديگۀر
دارد .رنگاه كه روشنفكرا با واژ دينی درهمرمیزد و رنگۀاه كۀه مسۀلمانی مۀدعی
روشنفكرا گردد ،بزرگ ترين بحران تۀاري روشۀنفكرا سۀربرمی رورد .چگونۀه
میتوان اق اين هويت متناقض نما سخن گفت تا گَردا بر ديۀندارا روشۀنفكران
مسلمان ننشیند؟ روشنفكرا اگر قاد مدرنیته باشد ـ كه بی شك چنۀین اسۀت ۀۀ،
چگونه میتواند با مدرنیسم در طرد دين همگام نباشد؟ تححیلكردههۀاا فرنۀ
گاه گذشتد خود را طرد میكنند و واژههاا وامگرفتد خود را رديههايی بر فرهن
خويش می پندارند .با اين حال ،ريا می شۀود بۀه نۀوعی اسۀالم گرايۀی توأمۀان بۀا
 .1براا نمونه ،دكتر سروش می نويسد« :حكومۀت سۀكوالر حكۀومتی اسۀت كۀه بۀا ديۀن
ضديت ندارد ،اما دين را نه مبناا مشروعیت خود قرار می دهد و نه مبناا عمل خۀود ... .حۀق
اين است كه دينی شدن سیاست فقط وقتی ممكن است كه ف می غیرمقدس اق دين را با شۀیو
غیرمقدس علمیِ مديريت همنشین و عجین كنیم .واالّ دين مقۀدس را بۀا سیاسۀت غیرمقۀدس

رمیختن رب در هاون كوبیدن است( ».سروش026 :1141 ،؛ ر.ک .همان021 :؛ قدران قراملكۀی،
)1144
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روشنفكرا باور داشت؟ پاس به اين پرسش می تواند مثبت باشۀد ،اگۀر بۀه ايۀن
مسئله بینديشی كه ريا مسلمان بودن با اقتضائات سكوالريسم جمع شدنی اسۀت؟
شايد بتوان گفت :به همان انداقه كه روشنفكر الئیك تركیبی معنادار است ،تركیب
روشنفكر دينی يا روشنفكر سكوالر يا سكوالر مسۀلمان نیۀز جۀاا تأمۀل نۀدارد،
هرچند انديشه در وضعیت روشنفكران سكوالر دل رهرور باشد.
واقعیت این است که روشنفکر سکوالر در برزخی میان استم و غر

گردتار

آمده است .شکی نیست که برخی از آنان به دین تعلق خارر دارن د ام ا در براب ر
قدرت تکنیکی غر

و پیشردت علمی آن واداده اند و خودباخته اند .پس ،جامع ۀ

ایدئال را جامعه ای اقگوپذیر از ارز های اختقی غر

می پندارند .این ری ف از

روشنفکران بر آن اند که با تفسیر تجددگرایانه از دین ،به زع م خ ود ،پ ارادوکس
سنت گرایی دینی و تحول گرایی دنیای مدرن را حل کنند؛ این تتشی است ب رای
تحقق و بسط مدرنیته در جامعه ای دینی .روشنفکر دینی می کوشد تا تفس یری از
دین ارائه دهد که دستِ کم با مهم ترین ارکان مدرنیته ناسازگار نباش د ت ا از ای ن
رریق در م تن جامع ۀ دین ی ج ایی ب رای مدرنیت ه بگش اید و مس ووالنه پ روژۀ
خردگرایی را در جامعۀ ایرانی بسط دهد .سخن بر سر این نیست که روش نفکران
غیردینی در این پروژۀ خردورزی هم پا با روشنفکران دینی نکوشیده اند؛ سخن بر
سر این است که روشنفکران دینی با دغدغۀ دین گرایی به ورره ای خطرناک گ ام
نهاده اند و گاه تا بدانجا در خردورزی خویش پیش ردته اند که به آسانی م ی ش ود
در دیندار بودن برخی تردید کرد.
اینک ،باید نیک نگریست که پروسۀ روشنفکری چ ه درهه ای مخ ودی دارد.
یکی از این مهلکه ها تت

در عردی ک ردن دی ن اس ت ک ه ب ه ج دایی دی ن از

11
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سیاست میانجامد .گویی مهمترین دغدغۀ روشنفکر سکوالر جداانگاری دی ن از
سیاست است .با چشم پوشی از نقدهایی که بر این دیدگاه وارد اس ت ،در عم ل،
خود حربهای در دستان روشنفکران غیرمتعهد است تا ب ر کاقب د جامع ۀ اس تمی
وارد آورند و سبب خرسندی دشمن شوند .این داستان تا آنجا بغ رن اس ت ک ه
دکتر شریعتی بهزع م آنه ا پ در روش نفکری ای ران را ب ه نف ی ای ن اندیش ه
میکشاند« :روشنفکران ما باید دو اصل را بدانند که اوال جامعۀ ما استمی اس ت
و ثانیا استم یک حماسۀ اجتماعی و محرک است( ».قدردان قراملکی)62 :5788 ،

ترغیب شب د عرفی كردن دين هرچند به نفی دين نمیانجامد ،سبب گريز اق
دين و به كنار ن ادن رن اق مقولد قندگی است.
پاسخ و راهکار مقابله

خو بینانه آن است که این سخن در تحدید قلمرو دی ن را از س رِ دقس وزی
بدانیم :پیروان این اندیشه بر این باورند که الزم ۀ دی ندارى و تعبّ د ب ه احک ام
آسمانى پشت کردن به سیاست و وارد نشدن به امور دنیوى است .اینان ،با توجه
به عملکرد حاکمان ستمگر و سیاستبازان دغلباز ،هرگونه دخاقت در سیاست و
حکومت را مستلزم دروغ ،نیرنگ ،ظلم و تج اوز ب ه حق وق دیگ ران و آن را در
تضاد با دین ،و دین و سیاست را مانعةةالجمة م ىدانن د و در اندیش ه و عم ل،
هرگونه ورود به سیاست را خروج از دیانت و الزمۀ ایمان و پایبندى ب ه دی ن را
وارد نشدن به سیاست معردى مىکنند .از نظر اینان ،براى حف

دی ن و ش ریعت

استمى باید مردم را از موضعگیرى و دخاقت در امور دنیوى و سیاسى منع نمود
تا مبادا اعتقادات و تعبد آنها آسیب ببیند .این تفکر سبب میشود تا دین از عرصۀ
جامعه کنار زده شود ،تا بدانجا که در خُردترین موضوعات اجتماعی به دستورات
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دینی َوقْعی ننهند بلک ه برخ ی دس تورهای دین ی را م انعی ب ر س ر پیش ردت و
جهانیسازی بدانند.
و بدبینانه آن است که روشنفکری غربزده را سبب این پندار بشماریم :از نظ ر
اینان ،استم ناقص اس ت .پ س ،کوش یدند ب ا اس تفاده از مکات ب قیبراقیس تی و
ناسیوناقیستى (با اتکا بر پیشینۀ ملی) آن را کامل نمایند .بدینترتیب ،تمایلی برای
گرایش به دین وجود ندارد.
راهکار جلوگیری از این درایند جز تبیین دین واقعی و واقعیت دین نیست .به
دور از این هوای مهآقود شبهه ،آنسوی همۀ تردیدها ،این واقعیت ب ه درخش انیِ
خورشید میدرخشد و خود را به اثبات میرساند که استمْ دی ن زن دگی اس ت؛
هیچیک از ابعاد دردی و اجتماعی حیات بشری از آموزههای وحیانی تهی نیس ت
و جریان عبودیت به جایجای زندگی معنا میبخشد .برخت ،پندار گروهی ک ه
کردهاند تا دین را در انزوای مسجد و مح را

ح بس کنن د و ب ا اندیش ۀ

تت

سکوالری خویش ثاب ت نماین د دی ن تنه ا در آدا

د ردی و عب ادات شخص ی

ختصه میشود ،انزوای دین در حصار خانه ،نزد حکیمان و علما و بزرگان دینی
و نیز آحاد مس لمین ،پذیردت ه نیس ت .حقیق ت ای ن اس ت ک ه آنچ ه از جان ب
پروردگار به رسول خاتمش ابتغ شد قوازم و شرایط حیات ریبه را موبهم و و در
همۀ ابعاد در خود دارد .امام خمینى(قد س ر)ه) ب ه ر ور گوی ا و رس ا ب ه ای ن
حقیقت تصریح کرده است:
اسالم اراى اين اانااى كه همهچيز است  -يعنى از عبيعت تا ماوراء عبيعت،
تا عالم الوهيت مراتب دارد  -اسالم تز دارد ،اراامه دارد .اسالم مىخواهد اانقاو
را يك اانااى انازد جامع ،يعنى رشد اه آوعور كقه هنقت ادهقد [اانقاو از
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حظّ عبيعت دارد [پس ،رشد عبيعى اه او ادهد ،حظّ ارزخيت دارد رشد ارزخيت
اه او ادهد ،حظّ روحاايت دارد رشد روحاايت اه او ادهقد ،حقظّ عقالايقت دارد،
رشد عقالايت اه او ادهد ،حقظّ الوهيقت دارد رشقد الوهيقت اقه او ادهقد .هم ۀ
حظوظى كه ااناو دارد و اه عور اقص است ،االن ارسيده است ،اديقاو آمقدهااقد
كه اين ميوۀ اارس را رسيدهاش كنند( .خميني [امام  ،ارما زار :صحيفۀ امام ،ج-9 :1
)11

ادزون بر دقیل عقلی بر کامل و جامع بودن دین ،دقی ل نقل ی از آی ات (بیرای

نمونه ،نحل )83 :و روایات گواه صدق این سخن هس تند .ب رای مث ال ،در تفس یر
عیاشى از عبداقلَّهبنوقید روایت شده که گف ت :ام ام ص ادق
تعاقى دربارۀ موسى

درم ود :خ داى

درمود« :وَ کَتَبْنا قَهُ دِی اقْ أَقْواحِ مِ نْ کُ لَ شَ یْءٍ» [اع را:،

 ]111و ما دهمیدیم که براى موسى همهچیز را ننوشته[ ،بلکه از همهچیز مقدارى
را نوشته] و دربارۀ عیسى

درم ود« :قِ أُبَیننَ قَکُ مْ بَعْ اَ اقَّ ذِی تَخْتَلِفُ ونَ دِی ه»

[زخر ]11 :،و دربارۀ محمد jدرمود« :وَ جِوْنا بِکَ شَهِیدا عَلى هدُالءِ وَ نَزَّقْنا عَلَیْکَ
اقْکِتا َ تِبْیانا قِکُلَ شَیْءٍ» [نحل( .]89:عیاشی ،5783 ،ج)244 :2
 .2نفوذ ان یشۀ عقلگرایی و علمگرایی سکوالر

عقتنیت ادراری یکی از مبانی سکوالریس م اس ت .گ ویی جوام ع غرب ی در
درایند سکوالریزاسیون گردتار قفس آهنین عقتنی ت هددمن د ش ده ان د .اس ا
راسیوناقیسم ،1به معنای عقلمحوری و عقلبسندگی و اصاقت دادن ب ه عق ل ،ب ر
این پایه چیده شده است که انسان با خرد خودبنیاد خود مىتواند آنچه الزم دارد
بشناسد و در این رهگذر ،نیازى ب ه حاکمی ت دی ن و ق وانینى درات ر از ق وانین
1. Rationalism.
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موضوعه ندارد .پس ،در راسیوناقیسم تنها خرد آدمى است که مىتواند به حق ایق
هستى دست یابد و انسان باید در پرتو روشنایى خرد خود جهان را بازشناس د و
راه بهتر زیستن و سعادتمندانه زندگى کردن را بیابد .سکوالریسم بر اس ا

ای ن

مبنا یادتههای دینی را غیرعقلی میپندارد .درنتیجه ،حکم میکند :عقل ،مس تقل) از
وحی و آموزههای دینی و آموز های اقه ی ،ق درت ادارۀ زن دگی بش ر را دارد.
بدین ترتیب ،یکی از پیامدهای غربیِ عقلگرایی دی نگری زی بلک ه دی نس تیزی
است.
از سویی دیگر ،سیانتیسم ،1یعنی اصاقت عل م ،ق دعَلَم ک رده اس ت .س لطۀ و
سیطرۀ روند علمی سبب شد تا انسان مدرن با توسل به نظام علیت و تنها با تکیه
بر علل ربیعی و مادی به توجیه و تبیین حوادث جهان روی آورد .بدین ترتی ب،
این پیش درض که جایگاه هر موجودی در یک نظم کلی و ررح کیهانی مشخص
میشود پیشدرضی که دین در اختیار انسان نهاد برای انسانِ معاصر پذیردتنی
نیست« ،چنانکه الپت

در پاسخ ناپلوون ،که چرا در تبیین مکانیکی روی دادهای

آسمانی در چهار هزار صفحۀ کتابش به نقش خدا ه یچ اش ارهای نک رده اس ت،
گفت :عاقیجنا  ،من به این درضیه نیازی ندارم!» (قدران قراملکی)11 :5788 ،
پاسخ و راهکار مقابله

راهکار مقابله با این تردند دینگریزان تبیین درست رابطۀ عقل و وحی و نی ز
بیان صحیح نقش علم در پیام وحی است.
از سویی ،واقعیت این است که عقتنی ت م درنِ هددمن د پش ت پ ا زدن ب ه

2. Scientism.

بررسی برخی از ریشههای دینگریزی و ارائۀ راهکارهای جلوگیری از آنها

11
عقتنیت ارزش مند در غر

به سبب کاستی هایی است که باورهای کلیسا داشت؛

کلیسا هم از نظر مفاهیم نارسا و کودکانهای که دربارۀ خدا ارائه ک رد مف اهیمی
که به هیچوجه با حقیقت ودق نمىداد ،و ربعا اد راد ب اهو

و تحص یلک رده و

روشنفکر را نهتنها قانع نمىکرد بلکه متنف)ر هم مىساخت و بر ضد مکت ب اقه ى
برمىانگیخت و هم از نظر ردتار غیرانسانى و خش نى ک ه در دوران ح اکمیتش
نسبت به تودۀ مردم ،بهویژه به ربقۀ دانشمندان و آزاداندیشان ،اعم ال ک رده ب ود
موجبات گرایش به دنی اگرایى ،م ادیگرى و ب ىدین ى را د راهم آورد( .مطهیری،
نرمافزار :مجموعه آثار ،ج635-633 :5؛ نکوئی سامانی)754-752 ،5783 ،

با توجه به این یادداشت ،داستان جبههگیری کلیسا در برابر تازههای علم ی و
درآورده های تکنوقوژی در رابطۀ استم و عل م و تکنوق وژی و مدرنیس م تک رار
نخواهد شد .آنچه استم را از سرنوشت مسحیت و آیین کلیسا جدا میکن د ای ن
حقیقت است که استم از درون با اصول و مبانی توانمند و ثابتی همراه است ک ه
هیچ گاه در گردون ۀ زم ان از حرک ت ب ازنمیایس تد( .عمیید زنجیانی)43 :5788 ،

بیتردید ،این قوانین ثابتِ کلی مىتوانند پاسخگوى نیازهاى متغیر انسان در رول
زمان باشند( .مکارم شیرازی ،5736 ،ج)768-764 :53

از سویی دیگر ،واقعیت این است که علم در عصر جدید ب ا ترکی ب س اختار
ریاضى و مشاهدات تجربى توانست ب ه برخ ى از ق وانین ربیع ت دس ت یاب د،
قوانینى که بتواند بسیارى از پرسشهای مربوط به بُع د م ادى زن دگى انس ان را
جوا

دهد .و در این شناخت نیازی به دهم هد ،ع اقی هس تی نم یبین د[« :در

دوران جدید] هیچ دیزیکدانی ارائۀ تبیینات غایی از پدیدهها را ب ه مخیّل ۀ خ ود
خطور نمیدهد .این امر ضرورتا به این سبب نیس ت ک ه او وج ود ه د ،را در
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رویدادها انکار میکند بلکه آنها بیرون از علم او قرار میگیرن د .ک ار او تبیین ات
عل)ی یا ماشینانگارانه است( ».استیس)555 :5782 ،

اما علم با چنین هیمنهای و انسان عص ر م درن ب ا چن ین درک ی از واقعی ات
پیرامون خود:
أوال ،هنوز نتوانسته به بسیارى از پرسشها از معن اى حی ات انس انى 1،منش أ
جهان و مانند آن پاسخ دهد .بشر امروز اصلىترین راهحل دغدغهها را در پاس خ
به این نوع سداالت دنبال مىکند :دلسفۀ خلقت انسان چیست؟ چرا جهان وج ود
دارد؟ آیا حیات آدمى به همین دنیا محدود مىگردد؟ آیا حیات و ب ه ر ور کل ى
جهان هددى دارد؟ آیا مرگ پایان حیات آدمى است؟ و پرسشهایی از این دست
که برای جوابگویی بدانها باید به مبدأ متادیزیکی دل بس ت و از سرچش مۀ دی ن
جرعه نوشید.
ثانیا ،علم با همۀ اوج خود در چشماندازی به آینده دچار چاقشه ایی ج دی
اس ت؛ برخ ى از دس تاوردهاى علم ى در ح د درض یه ب اقى مان دهان د و حت ى
درضیههاى رقیب جدى دیگرى هم در مقابل دارند ،مانن د نظری ۀ «تب دل ان واع»
داروین و نظریات ژنتیکى.
ثاقثا ،دانشمندان علوم ،ناخودآگاه ،دیدگاههاى متادیزیکى و آموزههاى دین ى را
کارم ىگیرن د و ب ه نت ای
به عنوان پیشدرض در پژوهشهاى علمى و تجربى به 

 .1استیس اق جمله انديشمندانی است كه سلطه و سیطر روند علمی [در اثر روا برتۀافتن
اق علل غايی و ،در پی رن ،قوال ايمان] را سببی م م در بروق حس بیمعنايی در قنۀدگی بشۀر

متمدن میداند( .ر.ک .استیس)1142 ،
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مطلو

مىرسند ،زیرا آزمایشات تجربى در همهجا نتای یکسان ندارد؛ آنچه ب ه

پژوهشها و آزمایشات تجربى نتای مطلو

و معنادار مىبخشد پیشدرضه اى

متادیزیکى و آموزههاى دینى است .برای نمونه ،به نظر میرسد که تبعی ت جه ان
از قوانین ثابت و نظم و انسجام درونى پدیدهها از عقی ده ب ه توحی د سرچش مه
گردته است.
 .3هجمۀ فرهنگی و القای معنویتهای دروغین

معنویت اصیل رقبایی از معنویت انحرادی دارد که به اصول معنویت اص یل و
آسمانی پایبند نیستند .این جمع دورادتاده از معنویت اصیل را در جرگۀ «معنویت
انحرادی» جای میدهیم .معنویت گم شده انسانها است و جمع انسانها ،همواره،
گاه بریده از دین ،پیِ آن روان بودند .مکاتبی مانند تائوئیسم ،هندوئیسم و بودیسم
متدهایی قدیمی برای رهایی انسان از درد بیمعنایی زندگیاند( .برای توضیح بیشتر

ر.ک .الهامینیا )71-73 :5733 ،اما دغدغۀ امروز ما عردانهای نوپدید میباشند.
معنويتهاا نوپديد داراا اين ويژگیهاا مشترک بودند:
 ب رهبردارا اق اصول معنويت ك ن كه با اصول مدرنیته ساقگار باشد ساقگارا با روال عادا قندگی رسان نشان دادن مبانی معرفتی و عملی و نیاق نداشتن به رياضتهاا دشوارشرعی
 استفاده اق ب ترين روشهاا بیانی مانند ادبیات و هنر فراهم ساختن ررامش موقت درونگرايی و ستمپذيرا و پذيرش نظام سلطه.پاسخ و راهکار مقابله

راهکار پیشنهادی در برابر معنویت های نوپدید تبی ین مب انی معنوی ت اص یل
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است :خداشناسی ،انسانشناسی استمی و دینشناسی.
براا نمونه ،در مبناا دينشناسی ،سخن بر سر اين است كه استعدادهاا فطرا
ردمی براا رسیدن به كمال و معنويت كافی نیست .رموقههاا وحیانی و راه و
روشی كه ارائه میكند در دستیابی به معنويت حقیقی القم است.
نظام تشریع اقهى با نظام تکوین او کامت هم آهنگ است ،بدین بیان که اس تمْ
دین دطرت است و دطرت انسان خداجو و دین رلب .توضیح آنکه دین و دطرت
هر دو از پدیدههاى اقهى و برخاسته از آن ذات پاک و بى همت ا م ی باش ند؛ دی ن
پدیدۀ تشریعى اقهى است و دطرتْ پدیدۀ تکوینى ربوبى .این دو با یکدیگر کمال
هم آهنگى و سازگارى دارند ،چراکه ناسازگارى در ادعال مختلف آدری دگار دان ا،
توانا و حکیم محال و ناشدنى است؛ ناسازگارى یا ریشه در نادانى و ناتوانى دارد
یا ناشى از بیهودهکارى و عبثگرایى است و هیچکدام از این دو در ساحت قد
ربوبى و حکیم بىهمتا جایى ندارد .دین استم سازگار با دطرت بشری به آس انی
اجراشدنی است و دستورهای دینی در شرایط ویژه انعطا،پذیری الزم را دارد.
در بحث از دین شناسی ،ادزون بر آنچه ذکر شد ،سخن از جامعیت دین استم
و بیاعتباری ادیان پیشین و بیان جامع استم از معنویت قابل پیگیری است.
 .4ضعف نظام آموزشی و دشواری القای مفاهیم دینی

اثربخشی و کارآیی نظام تعلیم و تربیت ،برای نهادینه کردن آرمانهای دینی در
سطح جامعه و پویا ک ردن آح اد جامع ه ب رای کس ب ارتق ای علم ی ،نیازمن د
برنامهریزیِ توانمند و اجرای مناسب و نیز مطاقعات آسیبشناسانه است .الزم ب ه
ذکر است که مراد از نظام آموزشی نظامی است که شامل همۀ نهادهای آموزش ی
از مدرسه ،دانشگاه و حوزه تا صدا و سیما میشود.

بررسی برخی از ریشههای دینگریزی و ارائۀ راهکارهای جلوگیری از آنها

11

م مترين رسیبهاا احتمالی نظام رموقشی كه سبب دينگريزا است در ذيل
شمارش میشود:
 . 1-4دشواری القای مفاهیم دینی و شاخصسازی اخالقی

مسولهای مهم بر سر راه رراحان و نیز مربیان دشواری اققای مفاهیم دینی ،مثل
مفهوم خداوند ،و نبود شاخص اندازهگیری مفاهیم کیفی است؛ از س ویی ،اقق ای
مفاهیم ماورایی خود نیاز به آموز

ویژه دارد و از سویی دیگ ر ،تب دیل مف اهیم

کیفی در حوزۀ اختق و معار ،به سنجه هایی کمّ ی بس یار دش وار و ،متأس فانه،
کم سابقه است .نظام آموزشی ما بر ریلی حرکت می کند که پیش از انق ت

و در

رژی م س ابق جاگ ذاری ش ده اس ت و اس تمیس ازی عل وم انس انی نیازمن د
شاخص سازی و آموز

است .برای نمونه ،شاخصسازی مفاهیم تق وا ،ایم ان و

امانت داری به س ادگی امک انپ ذیر نیس ت .ب دون ش اخص س ازی نی ز پ ایش و
اندازهگیری امکان ندارد .و بدون اندازهگیری برنامهریزی برای آینده معن ا ن دارد؛
تنها با شاخص و معیار مصوّ
آن با وضع مطلو

را حد

است که می توان وضع موجود را سنجید و داصلۀ
زد.

 .2-4وجود پارازیتها

پاراقيتها ۀ يعنی عوامل مخلّی كه يك ارتباط مؤثر را ناكاررمد میساقند ۀ اق
عوامل محدودساق فرايند ارتباطیاند .اين عوامل موانع برقرارا ارتباط ساقند
مربی و فراگیر ،در سطح خرد ،و وسايل ارتباطی و رسانه با مخاطب ،در سطح
كالن ،هستند .گاه عواملی مانع اق رسیدن يا درست رسیدن پیام دينی به گیرند
پیام هستند .اين پاراقيتها را میتوان در سه گروه دستهبندا كرد:
 .1مشکل از سوی درستنده ،مثل نارسایی پیام و ناتوانی درس تنده در دد اع از
اصل پیام
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 .1مشکل از خود پیام ،مثل دیردهمی پیام و نبود زمین ۀ ذهن ی نظی ر بح ث از
واجباقوجود
 .1مشکل از گیرنده ،مثل حوا پرتی ،دیرباوری و احاره شدن با رس انهه ای
بیگانه.
 .3-4ضعف اخالقی مربی

زمانی می توان تأثیر سخن را انتظار داشت که گوین دۀ س خن خ ود ب ه گفت ۀ
خویش پایبند باشد و بدان عمل کند .اگر آنها که وظیفۀ آموز

دینی درزن دان را

بر عهده دارند خود به گناه دچار باشند ،آسیبی بزرگ به نظام آموزشی اس ت .ب ا
توج ه ب ه هم ین نق ش حس ا ِ گن اه انس ان آگ اه و معل م جامع ه اس ت ک ه
امام صادق

مىدرماید« :يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْباً قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لِلْعَالِمِ ذَنْبٌ وَاحِندٌ؛

هفتاد گناه از جاهل بخشیده میشود پیش از آنکه یک گناه از عاقم بخشیده شود».
(کلینی ،5741 ،ج)63 :5

این ضعف اختقی ،ادزون بر اینکه خ ود چه رهای ناشایس ته از دی ن عرض ه
میکند و سبب دینگریزی است ،گاه به شکل ردتارهایی ناسنجیده بروز میکند و
عاملی انتحاری در دور کردن بهویژه نسل جوان از دین میشود.
پاسخ و راهکار مقابله

باید توجه داشت که تا شایستگیهای آموزشی در سه سطح دردی ،سازمانی و
راهبردی ارتقا نیابد نمی توان توقع ارتقای سطح دینی جامع ه را داش ت :بای د ،از
یک سو ،سطح دانش ،مهارت ،ظردیت و صتحیت مربیان و دراگیران عمیق ت ر و
وسیعتر گردد ،از سویی دیگر ،سیستم و رو

جاری سازمانهای دینی بهینه شود

و توقیدات دن)اوری روز (مثل نرم ادزارها ،دیلم ها و برنامههای سرگرمکنندۀ همراه)
پیشردته تر از پیش گردد و  ،از دیگر سو ،نظام آموزشی هماهن گ ب ا راهبرده ای
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کتن و مطابق با سندهای چشمانداز آینده تعریف شود.
باید دست اندرکارانِ نظام آموزشی برای رسیدن به وضعیت استانداردِ دین ی از
سطح آگاهی الزم در درک مفاهیم دینی و نیز در ارائۀ درست آنها به آحاد جامعه
برخوردار شوند .برای برنامهریزیِ اینچنینی ،بیشک ،تعیین سنجههای اختقی با
معیارهای کمی اقزامی است.
نباید از ذهن دور داشت که در دضای جنگ نرم دشمن از هر حرب های ب رای
اققای مفاهیم خود بهره می گیرد .اینْ جنگ است و دداع و ایستایی ص ر ،ک ادی
نیست .گاه الزم اس ت از ح ال پدادن دی خ ارج ش د و ب ه دش من حمل ه ب رد.
مفهومسازی و واژهسازی و بهرهگیری از نرمادزارهای روزْ تجهیزات الزمی ب رای
پیروزی در این نبرد است .گروهی باید به اتاق دکر درستاده شوند تا این دض ا را
آماده سازند .گاه نویسندگی رزمندگی است .و گاه باید برای ردع یا کمرنگ کردن
پارازیتها هشدار و بیداربا

داد.

باال بردن سطح اختقی مربیان دینی جامعه اثری شگر ،در گستر
دین در جامعه دارد .ازاینرو ،رهبر معظم انقت

اختق و

در ارائۀ ررح آموزشی مناس ب

توصیه میکند:
تواضع ،اخالص ،مهراااي در رااطه اا اندگاو خدا ،صالات در مقاال دشمناو،
داكاري و اصالت ادادو اه ما و جاه و مقام و از جاو و رزاقداو و آسقايش و
سالمتي خود ،خيلي راحت اراي رضاي خدا گذشتن ،از اساسقيتقرين جوهرهقا و
ااالترين ارزشي است كه اراي آو اايد خود را اه زحمت ايندازيم و تالش كنقيم
و در آموزشهاي خود و در عمل آو را اه كار اگيريم( .وزاري اموزش و پرورش،
)171 :1731

در پایان ،توصیههایی برای نظام آموزشی کشور ارائه میشود:
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زن و میرد؛ اب نرش د اندقس ى ،دیلس و ،ب زرگ و

معرو ،مسلمان ،مىگوید:
تعيين برنامۀ آموزشى اراى همۀ مردم اه يك اوع هم مخالف محنوس اسقت
و هم مخالف معقو  .همه را عاقت يك اوع تعليم اينت گاه رأيى اراى ينى در
حنم سمّ ااشد ،در حالى كه اراى ديگرى در حنم غذا .كنى كه اخواهد همۀ آرا
ماليم عبع همۀ مردم ااشد ،چقوو كنقى اسقت كقه اخواهقد همقهچيقز را غقذاى
همهكس كند( .حنيمي ،ايتا)713 :

 .2اولویت اصالح خویش نسبت به دیگران؛ قرآن گویندۀ سخن را آنگاه ک ه ب دان
عامل نباشد ،بهشدّت ،نکوهش میکند:
 -أَتَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبِر وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ( .بقره)66 :

ريا مردم را به نیكى دعوت مىكنید ،اما خودتان را فراموش مىنمايید؟
 يَاايُّهَا الَّذينَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَاتَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنندَ اللَّنهِ أَن تَقُولُنوا مَنالَاتَفْعَلُونَ( .صف)7 -2 :

اى كسانى كه ايمان روردهايد! چرا سخنى مىگويید كه عمۀل نمۀىكنیۀد؟
نزد خدا بسیار موجب خشم است كه سۀخنى بگويیۀد ولۀی بۀدان عمۀل
نكنید.
 .7همگانی بودن آموز

و نظارت؛ عل)ام ه رباربایى(ق د س ر)ه) در تفس یر آی ۀ

(توبه )71 :مىنویسد:
مؤمناو -اا همۀ راوااى و گنتردگى از اظر تعداد و جننيت  -در حنم يك
شخصيت واحداد و اه همين سبب ارخى سرپرستى و تداير امقور ديگقراو را اقه
عهده مىگيراد و آااو را اه خواىها وامىداراقد و از زشقتىهقا اقازمىداراقد و
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چنين واليتى در همۀ ااعاد اجتماعى جارى و سارى اسقت( .عباعبقايي ،1112 ،ج:9
)773

نتیجهگیری

 .1برداشت نگارنده این است که دین حق ،جامع و کامل که عب ارت اس ت
از :مجموعۀ عقاید ،اختق ،قوانین و مقررات برای ادارۀ جامعۀ انسانی و پ رور
انسان ها و تضمین کنندۀ سعادت حقیقى انسان  -همانا آیین مترقى استم است که
آخرین و کاملترین دین از سلسلۀ ادیان اقهى و آسمانى مىباشد و تقسیم دین به
اقهی و بشری تقسیمی رای است ،نه مورد تأیید این نوشتار.
 .1روندی که روشنفکران منفعل در برابر زرقوبرق غر  ،روشنفکران علمزده
و بىخبر از حقیقت استم به پیش گردتهاند این بود که با یکسان دیدنِ همۀ ادیان
و تسر)ى دادن ادکار مسیحى به عاقم استم [قیاسی مع اقفارق] ،با خودباختگى ،راه
را براى نفوذ سکوالریسم در کشورهاى استمى و مج امع دانش گاهى مس لمانان
دراهم آوردند ،و تا حدود زیادى هم مودق شده اند .اینان به بهانۀ دساد سیاست به
ترغیب اندیشۀ جداسازی دین از سیاست پرداختهاند و ،در واقع ،دین را به گوشه
راندهاند.
اما این رأی هم در وصف دین و هم در وصف سیاس ت نارواس ت .واقعی ت
این است که سیاستِ برخاسته از دین از گردونۀ دساد بیرون است؛ سیاست آنگاه
که از ارز

های دینی به دور ادتاده است به وررۀ تباهی ادت د ام ا آنگ اه ک ه ب ا

ارز های اقهی درهم تنیده شده است از وصف تباهی دور است و بنای ادارۀ اقهی
جامعه را مینهد.
تبیین این واقعیتْ خود راهکاری در مقابله با دینگریزی است.
 .1حربۀ دومِ سکوالریسم در دینستیزی اصاقت دادن به علم و اصاقت دادن به
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عقل است .نمیتوان از درهمتنیدگی راسیوناقیسم و سیانتیسم ب ا اومانیس م غاد ل
بود .عقل مدرن و علم پیشردته س یطرۀ آش کار نف س ام اره ب ر انس ان م درن و
سکوالراندیش است که درامین و خواستههاى بشری را بر د رامین خ دا ت رجیح
میدهد و انسان را ماقک بیرقیب هستى و محور آدرینش قرار داده است.
واقعیت اين است كه راسیونالیسم اصالت دادن به «عقل جزوا» است ،عقلی كه
اق درک مفاهیم كالن  -مثل عشق به خدا كه بیوقفه در هستی سريان دارد -
محروم مانده است و سیانتیسم اصالت دادن به علم در برابر موضع نابخردانه و
سرسختانه كلیسا میباشد ،موضعی كه اق درک حقايق هستی و پاسخگويی به
دغدغههاا انسان امروق در معناا قندگی بامانده است.
 .1نباید از هجمۀ درهنگی دش من و اقق ای معنوی ته ای دروغ ین در براب ر
معنویت اصیل استمی غادل ماند.
 .1نظام آموزشی کشور به معنایی دراگیر که خانواده ،مدرسه ،دانشگاه ،حوزۀ
علمیه تا صداوسیما را دربرمیگیرد نقاط ض عف عدی دهای دارد .ب رای نمون ه،
اققای مفاهیم دینی ،مثل مفهوم خداون د ،دش وار اس ت و ش اخص ان دازهگی ری
مفاهیم کیفی و تعیین سنجههای اختقی وجود ندارد.

بررسی برخی از ریشههای دینگریزی و ارائۀ راهکارهای جلوگیری از آنها
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