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  مقدمه
 كه يتحقيق درباره دعاوي اديان گوناگون و داليل بهي، متفكران را ديرين بشر به مسائل دين عالقه

كار گرفت، توان در تعيين ارزش آنها بهاست، و معيارهايي كه مي مترتباين دعاوي بر آنها 
فهم عميقي از دين داشته  -  ويژه افراد فرهيختههب -  هاانسانكند كه عقل حكم مي .واداشته است

اما بررسي اي برابر با خود دين برخوردار است، دين از پيشينه معرفت هرچند گرايش به. باشند
اي مسئله ،مسئله تبيين دين و كاركرد آن .ه استگرفت شكلدر دوره معاصر  آنروشمند و علمي 

شناسي شناسي، روانهايي چون انسانهور است كه براي اولين بار در قرن نوزدهم در دامن دانشظنو
ملحدان  يشترب طراحان اين مسئله در آغاز. آنجا به فلسفه دين راه يافت و از دشناسي روييو جامعه

تفسيري از  ،شناسانشناسان و جامعهخصوص انسان، بهشناساننسل اوليه دين. و شكاكان بودند
ساختند كه متضمن نفي كاركرد مثبت هايي از دين مطرح ميانسان و ابعاد وجودي او و رهيافت

  .سان بودآن در زندگي ان
شناسان دين به مطالعه شناسان و جامعهگروهي ديگر از انسان ،هاپس از ارائه اين رهيافت

ثيرات آن بر فرد و جامعه پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه دين در أبيشتر در مورد دين و ت
ين داراي د ؛اند، داردها نقشي بيشتر از آنچه تاكنون دانشمندان ديگر مطرح كردهزندگي انسان

 ،توان يافت و آنهاي فلسفي نميفردي است كه در ساير علوم و نظريههويژگي خاص و منحصرب
 آورنده معنا در برابر جهاني است كه پيوستهدين فراهم«. خاصيت و نقش معنابخشي است

جوهر دين را بايد در اين واقعيت جستجو كرد كه دين در واقع . معنايي داردگرايش به بي
معنايي در زندگي بشر و كوششي است براي نگريستن به جهان ي است در برابر تهديد بيواكنش

جديد از انسان،  آنها با ارائه تفسيري. (Hamilton, 2001, p.155) »صورت يك واقعيت معناداربه
ابعاد گوناگوني دارد كه براي توصيف آن عالوه بر بعد   دو، معتقدند ديندين و ارتباط آن

نظر آنها يكي از به. آن را نيز بايد درنظر گرفت) عقالني و عاطفي(اختي، بعد انساني شن جامعه
نظريه آنها بر اين اساس . تواند آن را برآوردهاي بارز انسان نياز به معناست كه تنها دين ميويژگي

ترين كاركرد  رسند كه مهم به اين نتيجه مي  كارگيري اين رهيافترا ارائه داده و با به رهيافت معنا
اي هستند كه جهان را براي  گونههاي ديني به يعني گزاره ؛معنابخشي آن است ،و ويژگي دين

   .سازند انسان معنادار مي
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به خاك افتادن يك انسان  ،لامث عنوانبه .تشخيص معناي رفتار يك فرد بسيار مهم است
دشاه از نظر سياسي، اطاعت تواند چندين معناي متفاوت نظير تسليم بودن در برابر يك پامي

پس يك رويداد مادي . باشد وياي از حقارت جنسي يا صرفاً از پا افتادن ديني از خدا، يا نشانه
ها از طريق تعريف ذهني شناس درك اين كنشتواند معاني مختلفي داشته باشد و كار جامعهمي

  .)95، ص1385 ترنر،(گر از آن موقعيت است كنش
ها و نهادهاي دين از شيوه جديدي كه ماكس وبر براي توصيف پديدهآنها براي تبيين 

استفاده كردند و توانستند نظريات جامع قابل  1تفهم تفسيرياجتماعي پيشنهاد داده بود، يعني 
نظرات ماكس وبر مبني بر نياز . ها و كاركردهايش ارائه دهندتوجهي نسبت به دين و ويژگي

عنوان عاملي معنايي، و نگاه به دين بهاه كردن به زندگي و فرار از بيها به معنادار نگرواني انسان
افق جديدي در جهت  )307-318، ص1384وبر،  :به ك.ر(ها براي معنادار كردن زندگي انسان
جز  چيزيآفريني رواني اطمينانهدف دين از به گفته وبر،  .شناخت هرچه بيشتر دين گشود

  . (Weber, 1970 , p.281) باشديمدار است، ناعي معننوپذير ساختن جهاني كه بهدرك
مرگ دانسته و  و هاي معنا در زندگي بشر را عواملي مانند رنج، شرتهديدكننده اين گروه،
اي در برابر اين كنندهاند كه پاسخ قانعاي تنظيم يافتهگونههاي ديني بهمعتقدند گزاره

عالم به هم  يمنان تمام اجزاؤين، آنها معتقدند از نظر ما بر عالوه. دندهها ارائه ميتهديدكننده
اي دين كوشش جسورانه«و بين آنها نظم و ارتباط معناداري وجود دارد؛ در حقيقت است مربوط 

                                                               
معناي شناخت دروني افراد و معنايي كه آنها به رفتار شناسانه بهاصطالحي فلسفي و معرفت )verstehen(تفهم  .1

 :به ك.ربيشتر اطالع  براي. (باشدمي ي شناخت عوامل محرك اين رفتارهااعنمبهو تفسير  ،دهندخويش مي
(Weber, 1970 ,introduction) .خير خود براي تبيين دين هاي اشناسان دين در كوشششناسان و جامعهانسان

جاي توصيف ظاهري يعني به ؛سعي كردند مبناي كار خويش را براساس تفهم تفسيري و توصيف عميق قرار دهند
به  آنهامنان براي انجام اين مناسك و معنايي كه ؤدنبال يافتن انگيزه مو صوري اعمال و مناسك مذهبي، به

جاي توصيف صرف روزه مسلمانان در ماه رمضان و امساك آنها از به ،لامثعنوان به. باشند ،دهندرفتارهايشان مي
چرا  :شوندخوردن چيزي از ساعات اوليه صبح تا هنگام مغرب، علت و انگيزه آنها را از اين رفتارشان جويا مي

افرادي اما  ،ريزي شدگيرند؟ اين روش نخستين بار توسط ماكس وبر طرحمسلمانان در ماه خاصي از سال روزه مي
  (O’Dea,1966, p.5-7)و اُدي (Yinger, 1970, p.7-8) ، يينگر(Davis, 1948, p. 527-532) چون ديويس 

روند نيز براي تعديل در رهيافت كاركردگرايانه گفتند كه دين عالوه بر شمار ميكه از كاركردگرايان نوين به
  .معنايي داردپيوسته گرايش به بي آورنده معنا در برابر جهاني است كهكاركردهاي ديگر، فراهم
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برگر دين يك  رنظهب. (Berger, 1973, p.37)» سازداست كه سراسر گيتي را براي انسان معنادار مي
در  اوترين كتاب عنوان مهم -  »سايبان مقدس« و (Berger, 1967, p.310) »سايبان نمادين«

افكند و نهادهاي اجتماعي و معاني انساني سايه مي هسراسر شبك كه بر است -  شناسي دينجامعه
موجودي است كه در «ها انسان نظر آنبهكه  تا آنجا ؛دهدميقرار از ثبات و حقانيت  ظهوريآنها را 
  .(Geertz, 1973, p.5)» گرفتار آمده است -  را بافتهكه خود آن  -  هاي معناشبكه

هاي خود را مبني بر معنادار بودن گزاره يين نظريه، آراادهندگان با توجه به اينكه ارائه
هاي ديني ال مطرح است كه آيا گزارهؤ، اين س1اندر مورد همه اديان جهان مطرح كردهديني د

منان به اسالم چگونه ؤو اعتقادات م ،نگر معنابخشي باشدي تنظيم يافته كه نشااگونهدر اسالم به
  نگرند؟صورت يك واقعيت معنادار مياست كه بتوان گفت به اين جهان به

. پردازيمطباطبايي در تفسير او از اسالم مي ها به بررسي آراي عالمهدر پاسخ به اين پرسش
. دهدوجوه متعدد آن تشكيل مي را دين و ابعاد و يشانهاي فكري اترين مشغلهيكي از بزرگ

دهد كه وي ضمن تبيين عقالني دين، در تفسير و توصيف آن هم به ابعاد مطالعه آثار او نشان مي
در  آنهامنان، به انگيزه و رفتاري كه ؤجاي توصيف صرف رفتار ممختلف دين نظر دارد و هم به

ي نيز طباطبايعالمه ا مطرح است كه آي سؤالدر اينجا اين . رفتار خود دارند نيز پرداخته است پسِ
شناسان وابسته به رهيافت معنا عامل هاي دين كه از نظر ديندر آثارش به آن دسته از ويژگي

ثير دين در أدر مورد نقش و ت ايشانپرداخته است؟ شناختي كه  ،آيدحساب ميمعنابخش به
نظريه معنا در مورد كاركرد دين داران با آنچه طرف ،زندگي فردي و اجتماعي به آن رسيده است

اي است كه بتوان گفت گونههآيا توصيف وي از دين ب مجموعمطابقت دارد؟ در  ،اندبيان كرده
   نگرد؟ها ميدار در زندگي انسانعنوان عاملي معنابخش و هدفنيز به دين به ايشان

  طباطباييعالمه كاركرد معنابخشي دين در انديشه 
در مورد كاركردهاي دين شناسان وابسته به رهيافت معنا دينهايي كه هدقت و توجه به نظري

  : ها معنابخش استاند، بيانگر آن است كه دين از سه جهت براي انسانارائه داده

                                                               
 .  Weber, The Social Psychology of the Word Religios :به ك.ر بيشتر براي اطالع .1
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ها، مراسم و مناسك ديني در بررسي كاركرد دين با توجه به نقش و تأثيرات آيين .1
ها و مراسم ديني در يك بافت مشترك ي آيينشناسان اجراها؛ زيرا از نظر دينزندگي انسان

آيند شمار ميها بهمعنايي با رفتار ديگران قرار دارد و از اين جهت عواملي مؤثر در زندگي انسان
(Geertz, 2004, p.4)بخش هستند كه معنادهنده و جهت

اي را نمادهاي ديني هم ايده ؛ چراكه1
كنند و هم موقعيت ما را در جهان بيان مي )344ص ،1382پالس، (كنند حمل و به مردم منتقل مي

  .(Hamilton, 2001, p.178)يم مايني را دنبال تا به شيوه خاصي عمل كنيم و مسير كنشي خاص
منظور ارائه تصويري معنادار از جهان هستي و بررسي كاركرد دين از لحاظ كوشش به .2

امور و جريانات  تماماي كه گونههب ،مند نشان دادن همه عالممند و سامانتالش براي نظام
  2.زندگي در كل كيهان به هم مربوط و از نظم معناداري برخوردار است

هاي معنا عنوان سپري در برابر تهديدكنندهبررسي كاركردهاي دين از اين لحاظ كه به .3
و نشان ظلم را تبيين نموده  و عدالتيكند اموري مانند رنج، سختي، بيگيرد و تالش ميقرار مي

  3.كننددهد آنها نيز از يك الگوي معنادار پيروي مي

                                                               
كننده و پايدار در انسان از هاي نيرومند، قانعها و انگيزشدين نظامي از نمادهاست كه كارش استقرار حالت .1

اي از واقعيت و بودگي است كه و پوشاندن اين مفاهيم با چنان هالهبندي مفاهيمي از نظم كلي جهان طريق صورت
    .Geertz, 2004, p.4)( نظر آيندبينانه بهها بسيار واقعها و انگيزشاين حالت

شناختي دين را تبيين پردازان اين رهيافت كه از دو ساحت الهياتي و جامعهترين نظريهيكي از برجسته پيتر برگر .2
ها ذاتاً انسان«: گويد، به نياز انسان براي معنادار ساختن جهان تأكيد ورزيده و مي(Berger, 1969, p xvi)نمايد مي

دار را ااو اين نظم معن. (Berger, 1973, p.31) »داري را بر واقعيت حاكم كننداگرايش به اين دارند كه نظم معن
معنايي نظمي و بيداند كه جهان را به بياز قضايايي ميناميده و آن را سپري در برابر آن دسته  )Nomos(» نوموس«

اي است براي اينكه سراسر گيتي براي دين كوشش جسورانه«به نظر او   .)Berger, 1967, p.19( كنندتهديد مي
ستي انسان بدون دين چيزي جز يك ه. )28، ص1380؛ برگر، Berger, 1973, p.37( »دار شوداها معنانسان

 آور استقابل تحمل و ماللت خدا غير بدونجهان  و )9-28، صهمان( بنياد نيستحتي سستهستي فقير و 
(Berger, 1974, p.15). قدري براي برگر مهم است كه اين معنادار ساختن و در حقيقت ساختن جهان انساني به

  . (Berger, 1971, p 1; Berger & Kellner, 1981, p.72) وابسته بدان است در نظر او انسانيت انسان
 رساند            ها را از طريق ايمان و اميد به عدالت به سطح قابل تحملي مي هاي رواني انسان ترس و تنش ،دين .3

(Nanda, 1984, p.362)  .ابزاري است براي پاسخ به نيازهاي عاطفي و تعديل رفتار وايدين در چنين تلقي ، 
ين آنچه از هيچ طريق ديگري قابل توضيح نيست؛ كسب توان و قدرت حفظ تعادل رواني افراد؛ تالشي براي تبي

كه درحالي             جهت محو و نابود ساختن شر و رنج و ناكامي، اند؛ كوششي در ها شكست خوردهكه همه قدرت هنگامي
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  معنابخشي مناسك و شعائر ديني به زندگي مؤمنان
معنادار نگاه كردن به زندگي و  ،هاترين نيازهاي رواني انسانيكي از مهم ،گونه كه ذكر شدهمان

كردن زندگي دانسته و به عنوان عاملي براي معنادار دين را به مؤمنان. معنايي استفرار از بي
عنوان عوامل معنابخش رفتارها و مناسك و آداب ديني به ،عبارتيبه. كنندآن گرايش پيدا مي

  .كندنقش ايفا مي آنهادر زندگي 
ترين مناسك ديني مسلمانان شود به برخي از مهمدر اين قسمت سعي مي ،بر همين اساس

عالمه با توجه به نظرات  ،اين رفتارها دارند ر پسِد آنهااشاره شده و انگيزه و معنايي را كه 
  . طباطبايي بررسي شود

طباطبايي از منظر الهياتي به دين نگريسته و ريشه و حقيقت دين را امري عالمه هرچند 
ها داده است، اما همواره به نقش دين در اجتماع توجه داشته و داند كه خداوند به انسانالهي مي

مورد بررسي قرار داده  ،لحاظ فردي و اجتماعي داردها بهدر زندگي انسان تأثيراتي را كه دين
ها و عالوه بر اينكه دين را براي انسان ايشاندهد كه طباطبايي نشان ميعالمه بررسي آثار . است

هاي خاص آن و انگيزه و معنايي كه در رفتار جوامع مفيد و الزم دانسته، دين اسالم و ويژگي
دار در زندگي او دين را يك عامل معنابخش و هدف .دارد را نيز بررسي نموده استمؤمنان وجود 

  . داندها مي انسان
دار معنابخشي و هدف كاركردها و تأثيراتي كه انجام مناسك ديني جهتبه برخي از  در ادامه

  .شوداشاره مي ،دارد ها نمودن زندگي انسان
  نماز. 1

نماز عبادتي است كه در آن انسان با . نماز است ،مسلمانان ترين آيين مذهبيترين و مهماصلي
آنجاكه مسلمانان معتقدند خداوند صداي آنها را شنيده و از .پردازدخداي خود به راز و نياز مي

تنهايي انجام اين ارتباط انسان با خدا ولو اينكه انسان آن را به ،كنددعاهايشان را اجابت مي
ظاهر غايب كه در اين حال خداوند كنشگري است به. آيدمي حسابدهد، امر اجتماعي به

  .كندشنود و دعاهايشان را اجابت ميارتباطش با انسان دوسويه است؛ صداي بندگان خود را مي
                                                                                                                                                   

پرتگاه د است بر لبه دژي از امي« اند و به تعبير راينهولد نيبهور همه عوامل ديگر در حذف و محو آنها ناكام مانده
  ).28، ص1379همتي، ( »نوميدي
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 ،ند به يك سمتاها در هنگام نماز موظفانسان ،عالوههب ؛نماز آداب خاص خود را دارد
قبله مفهوم خاصي است كه براي همه مؤمنان . ارندزگنماز  ،يعني كعبه كه قبله مسلمانان است

همچنين كعبه نمادي است كه معناي خاصي در ذهن . در يك بافت مشترك معنايي قرار دارد
  .كندمؤمنان ايجاد مي

طباطبايي معتقد است مسلمانان هنگام نماز خواندن، اعتقادات قلبي خود را به عمل عالمه 
آورند و اعمالي را كه و اذكاري را كه در هنگام نماز به زبان مي كلماتدر واقع . سازندتبديل مي
مؤمنان ضمن . دهند، هركدام نشانگر قضايا و مسائلي است كه به آنها اعتقاد دارندانجام مي

اينكه در ابتدا اذعان به بزرگي و يگانگي و مالك علي االطالق بودن خدا در اين جهان و جهان 
طباطبايي يكي عالمه از نظر . واهند آنها را به راه راست هدايت فرمايدخكنند، از او ميبعدي مي

شده رسيدن به سعادت است كه از طريق شناخت راه راست تعيين ،هاي بشرترين دغدغهاز مهم
خواهند آنها را مؤمنان در نماز از خداوند مي. آيددست ميهحركت در آن راه ب و از سوي خداوند

 .)25- 50، ص1، ج1363طباطبايي، : به ك.ر( نام دارد، هدايت كند» ط مستقيمصرا«به راه راست كه 
. اي نهفته استآورند، انگيزهجا ميهدر نماز ب مسلمانان تك اعمالي كهوي معتقد است در تك

از مرحله قلب و باطن بگذرد و در مرحله افعال ... براي اينكه پرستش و توجه عبادي به خدا «
اي نيست عالوه بر عبادت قلبي، عبادت بدني هم صورت گيرد، هيچ چاره هم وارد شود، يعني

مگر اينكه توجهات مختص قلبي با مالحظه و خصوصيت آنها، در قالب افعال و حركات مناسبي 
صورت سجده، تعظيم و بزرگ مثالً خضوع كامل و ذلت باطني به ؛ريخته شوند و انجام گردند

صورت قيام و پاكيزگي صورت طواف و احترام بهدا كردن بهصورت ركوع و جان فشمردن خدا به
  .)506- 507ص همان،(» صورت وضو و غسل مجسم گرددو تطهير باطن به

طباطبايي با اشاره به مفهوم قبله معتقد است قبله معنا و مفهوم مهمي عالمه عالوه بر اين، 
رد و عاملي براي انسجام و و تأثير فردي و اجتماعي مختص به خود را دا شتهبراي مؤمنان دا

اسالم پس از توجه دادن بشر به خداوند بزرگ و منزه از تمام شئون . رودشمار ميبهنظم جامعه 
ماده، براي مجسم ساختن توجه قلبي در عبادات بدني، كعبه را قبله مسلمانان قرار داده و گفته 

ه جانب كعبه كنند و خداي خود است مسلمانان در هر نقطه از زمين كه باشند، هنگام نماز رو ب
از ، آثار توجه به قبله افزون بر اين. ترين حاالت فراموش ننمايندرا در هيچ حال حتي در پست
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ها به ها و مكانزيرا توجه عموم مردم در تمام زمان ؛تر استتر و روشنجالبلحاظ اجتماعي 
هاي آنها سازد و دلمجسم مي ها را به بهترين وجه، وحدت فكري و اتحاد اجتماعي آنيك نقطه

ترين روحي است كه ممكن است در جميع شئون افراد اين لطيف .سازدرا به هم مربوط مي
ترين مقام خود اجتماع در زندگي مادي و معنوي دميده و اثربخش باشد و اجتماع را به عالي

شوكت و وحدت ديني آنها مايه خود وجود آورد، كه هها را ميان آنها بترين ارتباطبرساند و قوي
  .)507- 508همان، (آيد شمار ميو عامل قوي براي حفظ وحدت به

له خضوع ئمس ،كندطباطبايي در مورد نماز به آن اشاره ميعالمه كه  نكاتييكي ديگر از 
مؤمنان هنگام  معتقد است )2مؤمنون، ( »الّذينَ هم في صالتهِم خاشعونْ«در تفسير آيه  شانيا .است

در حقيقت معناي خاصي به رفتار خود  ،واندن نماز اگر حالت خضوع و خشوع داشته باشندخ
سوي عظمت و كبريا و هنماز عبارت است از توجه كسي كه جز فقر و ذلت ندارد ب«: اندداده

ار متوجه به چنين مقامي زو الزمه چنين نمازي اين است كه نمازگ ،الهي يمنبع عزت و بها
دارد، خواري گشته، دلش را از هر چيزي كه او را از مهم و هدفش بازمي مستغرق در ذلت و

داردار صادق باشد، اشتغال به عبادت او را از هر كار ديگري بازميزپس اگر ايمان نمازگ .ركندب« 
  .)8ص، 15، ج1363طباطبايي، : به ك.ر(
  روزه . 2

اصي براي همه مسلمانان واجب هاي ديني مسلمانان روزه است كه در ماه خيكي ديگر از آيين
پرستان نيز حتي بت و طباطبايي روزه در ساير اديان نيز واجب بوده استعالمه اعتقاد به .شودمي

 پرستانهدف بت ؛گرفتند، اما انگيزه مسلمانان از روزه گرفتن با انگيزه آنها متفاوت بوده استروزه مي
كردن آنها و در واقع نوعي داد و ستد با خدايان فرونشاندن آتش خشم خدايان يا خشنود  ،در روزه

ن است كه احتياج به چيزي تر از آولي براساس تعاليم عاليه اسالم، ساحت قدس پروردگار منزه ؛بود
 بنابراين. او از هرگونه عيب و نقص و نياز مبراست ؛داشته باشد يا آزار و تأثري در حقش تصور شود

إن « :فرمايدميكريم قرآن . گناهان نيز چنين استاثر ه كچنان ؛عبادت تنها متوجه بنده است اثر

باز  ،ايد و اگر بدي كنيدبه خود نيكي كرده ،اگر نيكي كرديد ؛سأتُم فَلَهاأأحسنتُم أحسنتُم لأنفُسكُم و إن 
كه شأني جز  گرددبازميخود انسان  بهپس آثار اطاعت يا معصيت  .)11 اسراء،( »ايدبه خود كرده

   .)15 فاطر،( »واللَّه هو الْغَني الْحميد يا أَيها النَّاس أَنْتُم الْفُقَرَاء إِلَى اللَّه« :دستي ندارداز و تهيني
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است كه  آنيعني اين حكم براي  ؛)183بقره، ( »لَعلّكُم تَتَّقونْ« :فرمايدمي نيز قرآن درخصوص روزه
  .شما پرهيزكار شويد

هر انساني اين  راكهچ ؛جاي شك نيست ،داشت ااميد يافتن تقوتوان ميروزه  اينكه از در
كند و  برقراريابد كه اگر كسي بخواهد با عالم طهارت و قدس ارتباط مطلب را از فطرت خود مي

راني و منزه بندوباري و شهوتاز بي اول چيز الزم بر او پرهيز ،به مرتبه كمال و روحانيت برسد
دلبستگي به مظاهر حيات مادي و دوري از هر چيزي است كه او را از خدا  ساختن خود از

آنچه . دآيدست ميبهاز راه خودداري از شهوات و دوري از هواهاي نفساني  ااين تقو. داردبازمي
ن است كه در امور مورد نياز همگان مانند خوردن و آ آيدنظر ميبهبا حال عموم مردم مناسب 

 ،واسطه اين تمرينههاي مشروع هم خودداري كنند تا باز شهوت ،جنسيآشاميدن و تمايل 
زيرا كسي كه در امور مشروع و مباح  ؛سوي پروردگار تقرب جويندهشان تقويت شود و باراده

: به ك.ر( نمايددر امور غير مشروع و حرام بهتر اطاعت و فرمانروايي مي ،دعوت خدا را اجابت كرد

  .)7- 9ص، 2، ج1363طباطبايي، 
هايي است كه سبب تقويت اراده و ايمان جمله آيينعالمه طباطبايي روزه از بنابراين از نظر

اين امر به ارتباط انسان . شود تا او در زندگي فردي و اجتماعي خود بهتر عمل كنددر انسان مي
خداوند  شود فرد بهتر بتواند به ساير دستورات فردي يا اجتماعيبا خدا كمك كرده و باعث مي

  .عمل كند
  حج . 3

مسلمانان . شودجا آورده ميهاست كه در ماه خاصي بحج  ،هاي ديني مسلمانانيكي ديگر از آيين
حج داراي اعمال مختلفي . آيندميهم تمام جهان براي انجام اعمال حج در مكان خاصي گرد 

كعبه نمادي است كه  ،ره شدگونه كه قبالً اشاهمان. باشدمي است كه يكي از آنها طواف خانه خدا
كند و در يك بافت مشترك معنايي در كل در ذهن همه مسلمانان مفهوم خاصي را القا مي

ها و جوامع طباطبايي تأثيرات اجراي اين اعمال را براي انسانعالمه . اجتماع مسلمين قرار دارد
اين . شودعه مسلمين ميموجب انسجام و نظم جام هازيرا اجراي آن ؛دانداسالمي بسيار مفيد مي

إِنَّ أَولَ بيت « هوي با توجه به آي. دارد ها هم منافع دنيوي و هم منافع اخروياعمال براي انسان

كًا واربكَّةَ مي بِبلنَّاسِ لَلَّذل عضكَ و خَلَهن دمو يمرَاهإِب قَامم نَات يـب اتآي يهينَ فالَمى لِّلْعدهنًا ولَى  انَ آمع لّهل
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حج را راهنما  )96- 97عمران، آل( »النَّاسِ حج الْبيت منِ استَطَاع إِلَيه سبِيالً ومن كَفَرَ فَإِنَّ اهللا غَني عنِ الْعالَمينَ
موضوع راهنما بودن «: گويدراه رسيدن به كمال و قرب الهي دانسته و مي ها درو هدف انسان

واسطه نشان دادن سعادت آخرتي آنان و رساندنش به كرامت و قرب الهي هعبه براي جهانيان بك
را براي عبادت و پرستش حق قرار داده و نزد آن انواع و اقسام عبادات  زيرا خداي متعال آن ؛است

م خانه كعبه را بنا كرد، هميشه مقصد مرد )ع(از وقتي حضرت ابراهيم ،آري. را تشريع كرده است
يند و در آن مكان به پرستش خداي متعال مشغول آميهاي دور به قصد زيارتش بوده و از مسافت

  .)544، ص3، ج1363طباطبايي، (» شوندمي
وقتي اقوام و امم مختلفي از . ردآفريني دابخشي و انسجاماعمال و مناسك حج كاركرد وحدت

جا جمع شده يك ،لوان و سنن و آداب دارندها كه در انساب و ازمين با همه تفاوت گوناگوناط قن
، كلمه حق و معبود حق ،و سپس يكديگر را شناختند و معلوم شد كه كلمه همه واحد است و آن

اين اتحاد روحي آنها را به اتحاد  ،يكي است - كعبه  -  است، و جهت همه وند متعالخدا يعني
 ،پسندداين از آن ديگر آنچه مي ؛ندكشاو آن وحدت كلمه ايشان را به تشابه در عمل مي ،جسمي

شتابد و در حل اين به كمك آن مي ؛گيردهاي اين را ميو آن ديگري نيز خوبي آموزدمي
امع كوچك ودر نتيجه ج .دهداش ميبندد و به اندازه مقدور خود ياريمشكالت آن قوم كمر مي

گردند كه اي كلي مبدل مينيروهاي جزئي به نيروه گاهآن ؛شوندبه يك جامعه بزرگ مبدل مي
 .شودحريف آن نمي يتواند مقاومت كند و هيچ دشمن نيرومندهاي بلند هم در مقابل آن نميكوه

سوي حل مشكالت مانند همكاري و تعاون نيست و هيچ راهي هيچ راهي به ،جان كالم اينكه
  .نيستسوي تفاهم چون تفاهم ديني سوي تعاون چون تفاهم نيست و هيچ راهي بهبه

 ؛سوي خداستها بهنوع ديگري از منافع، منافع اخروي است كه همان وجود و انواع تقرب
 .گرددسازد و اثرش در عمل و گفتار آدمي هويدا ميهايي كه عبوديت آدمي را مجسم ميتقرب

به همين بيان روشن  .ها و توجه به خداستانواع عبادتمتضمن با مناسكي كه دارد، نيز عمل حج 
چون معناي آمدن  ؛»سويت بيايندبه مردم اعالن كن تا به« :فرمايدشود كه چرا خداوند ميمي
 آمدن. بيايند و آن را زيارت كنند ،اي كه بنا كردهسوي خانهاين است كه مردم به )ع(ابراهيم سويبه

مند عالقهبه آن خانه ن است كه اين منافع دنيوي و اخروي را مشاهده كنند و آمستلزم نيز  آنها
  .)548- 549، ص14، جهمان( اى است كه منفعت را دوست داردگونهچون خلقت انسان به ؛شوند
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  مند از جهان هستينقش دين در ارائه تصويري معنادار و نظام
كند تا شناسان وابسته به رهيافت معنا معتقدند دين تالش ميگونه كه بيان شد، دينهمان

اي ارائه دهد كه كل گونههايش را بهنادار سازد و قضايا و گزارهسراسر گيتي را براي انسان مع
در  .ندستهنظام هستي از يك نظم معنادار و منطقي برخوردار بوده و همه امور به هم مربوط 

  . حساب و كتاب نيستمنطقي و بي غير ،دهدآنچه در عالم رخ مي واقع
هناور هستي با وسعت و عظمت طباطبايي براساس آيات قرآن معتقد است جهان پعالمه 

ترين ذره گرفته تا دهد كه اجزا و ابعاد آن از كوچكانگيز خود يك واحد واقعي را تشكيل ميحيرت
اند، همه وجود آوردههاي عظيم را بهترين گروه ستارگاني كه كهكشانانبوه و ترين اجرام فضاييبزرگ

 ياجزاهريك از در نتيجه  .اشته و از هم متأثرندبا هم ارتباط وجودي داشته و روي همديگر تأثير گذ
جهان پهناور هستي دائماً در حال  .)9، ص1361، همو: به ك.ر(اند آفرينش در ديگري سهيم و دخيل

 .كنداز قوانين معيني پيروي مي خود حركت درو  داردسوي كمال تحول است و اجزاي آن رو به
عمومي تحول و تكامل را كه براساس حساب و كتاب و  پردازان اين حركتمانند برخي نظريهايشان 

  . نامدناموس مي ،ستا نظم معين و معنادار
سازمان پهناور جهان با سعي و حركت و جنب و جوش عمومي كه در مسير وجود خود 

هريك از انواع گوناگون و اجناس مختلف  اينكه ضمن ؛آوردوجود ميهتحوالت عمومي را ب ،دارد
ه كچنان .نمايداش رهبري ميوجودي اهدافاش رسانيده و به كمال هستي موجودات را به

يك سلسله قوا و ابزاري مجهز  ههريك از اين انواع از راه آفرينش و تكوين ب ،شودمشاهده مي
كار انداختن همان را دارد و با به تاش كمال مناسبف زندگياهدااست كه با مقاصد وجودي و 

نظام . نمايدودي خود را رفع نموده و نواقص خود را تبديل به كمال ميحوائج وج ،قوا و ادوات
 مجموعكه در طوريبه ؛باشداي است كه تمامي اجزا و امور آن به هم مرتبط ميگونهجهان به

براساس قوانين و الگوهاي  ،دهداموري كه در عالم رخ مي. دهديك نظام واحد را تشكيل مي
الّذي «و  )50طه،(» شيء خَلقَه ثم هدي الَذي اعطي كُلَ«ين مطلب آيه بهترين تأييد ا. خاصي است

  .)10ص ،1361طباطبايي، (است  )3 اعلي،( »الَّذي قَدر فَهدي خَلَقَ فَسوي و
و امور  يكي از اجزاي اين جهان مانند ساير اجزاعنوان بهانسان نيز  ،عالمه طباطبايينظر به

علوم رو به رشد و او هم پيوسته با هدفي معين و نظامي م ؛نيست اعالم از اين قانون مستثن
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و نَفسٍ و ما سويها فَألهمها فُجورها و «: نمايدن استناد ميآدر اين مورد به قر ايشان. تكامل است

   .)7- 10 شمس،( »تَقواها قَد افلَح من زكيها و قَد خاب من دساها
به نظم و مقرراتي كه در عالم هستي است پي  ،وش فرا دهداش گانساني كه به نداي فطري

هاي اجزاي اين شود كه اين جهان پهناور خالقي دارد كه تحوالت و حركتبرده و متوجه مي
پراكنده خود يك واحد بزرگ را  يجهان هستي با همه اجزا همچنين. ستوسوي اجهان همگي به

  .دنربوطند و همه امور مطلقاً در بقيه دخالت داردهد كه در آن همه اجزا به يكديگر متشكيل مي
در پرتو رهبري و تربيت همين جهان زندگي  ،انسان كه خود فرزند اين جهان آفرينش است

انسان را به اين  ،كار انداختن عوامل بيرون از حد و حصرهجهان آفرينش است كه با ب ؛كندمي
دروني و بيروني خاصي مجهز ساخته و اوست  قوا و ابزار هشكل درآورده و هموست كه انسان را ب

سوي مقاصد قوا و عواطف و تعقل باالخره از راه شعور و اراده به كه انسان را با وسايل گوناگونِ
  .)6- 8، ص1372 ؛33ص ،13، ج1363 طباطبايي، :به ك.ر( نمايدحقيقي رهبري مي

ايد اين نكته را ناديده طباطبايي هرچند انسان فاعل و مختار است، اما نبعالمه از نظر 
و سعادت و خوشبختي يا به عبارت ديگر » خداي جهان استاراده «گرفت كه جهان آفرينش 

در زندگي همان سرمنزلي است كه جهان آفرينش پديدآورنده و پرورنده  انسانهدف حقيقي 
ته و دهنده به آن تعلق گرفاين مقصد همان چيزي است كه اراده خداي يگانه و هستي .آن است

طباطبايي شريعتي كه خداوند براي عالمه در حقيقت از نظر . براي انسان صالح ديده است
به همين دليل خداوند  .)35، صتابي ،همو( مطابق با نظام كل جهان است ،جامعه انساني فرستاده

رَ النّاس علَيها ال تَبديلَ اللّه الّتي فَطَ ةَفَاقم وجهك للدينِ حنيفاً فطر«: فرمايدسوره روم مي 30در آيه 

اساس و ويژگي دين نيز برپايه همين اصول و نظامي كه بر كل جهان . »لخَلقِ اللّه ذلك الدينُ القَيِم
  . هستي حاكم است، بنا نهاده شده است

عالم با هم يك اجتماع واحد را  يها و همه اجزاطباطبايي انسانعالمه از نظر  بنابراين
جهان هستي داراي نظم و  .نداسوي هدف و مقصدي خاص در حركتد كه بهدهنتشكيل مي

 ؛پي برندآن توانند به مي ،ندوها مطابق فطرت خود پيش رقانون خاصي است كه اگر انسان
  .شده به جوامع انساني همسو با اين قوانين استكه شريعت فرستادهچنان
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توان گفت يكي از مي ،ايي در اين خصوصطباطبعالمه شناسان و نيز با توجه به نظريات دين
اين است كه در برابر  ندكند تا نشان دهد همه امور عالم به هم مربوطداليلي كه دين تالش مي

اي داشته كنندهجواب قانع ،هاي معنا كه مربوط به بالياي طبيعي استبخشي از تهديدكننده
در حقيقت خالف جريان عمومي  ،نندها از شريعت و دستورات ديني پيروي نكاگر انسان. باشد

كريم چنين در آياتي از قرآن  ،لامثعنوان به. شوندكل عالم حركت كرده و دچار رنج و صدمه مي
دادند، دچار كه مردم يك قوم به دستورها و رهنمودهاي خداوند گوش نمي زمانيآمده كه 
 ،شود ظرله نئيرديني به اين مساگر از منظر غ. ندشدهايي مانند تندباد، سيل و زلزله ميمصيبت

ها در اجتماع نسبت به يكديگر ربطي به امور عدم پيروي از دستورات الهي يا ظلم و ستم انسان
اما از منظر ديني ازآنجاكه همه امور عالم به هم مربوطند و خداوند  ؛تواند داشته باشدطبيعي نمي

شود خداوند توسط ساير مخلوقاتش يباعث م وعدم پيروي از دستورات ا ،هم خالق همه آنهاست
  .به مجازات ستمگران و ياغيان بپردازد

  هاي معناعنوان سپري در برابر تهديدكنندهدين به
مند و معنادار نشان دادن آن دسته از قضايايي تالش براي سامان ،يكي از كاركردهاي مهم دين
بايي براساس آيات قرآن نشان طباطعالمه . كندمعنايي تهديد مياست كه جهان را به سمت بي

در . دهد كه اين عوامل و اتفاقات تصادفي نيست، بلكه حساب و كتاب خاص خود را داردمي
توان از كل نظام هستي كه ميايگونهبه ؛گونه مسائل داليلي نهفته استاين در پسِحقيقيت 

معنايي و نابساماني به بيچيزي كه  را از خطر هر د و آننمومند و معنادار ارائه تبييني سامان
  .نجات داد ،كندتهديد مي

. پردازدطباطبايي با استفاده از آيات قرآن و روايات به تبيين اين مسائل و مشكالت ميعالمه 
  : دهد كه وي در تبيين اين مسائل به دو نكته توجه داردنشان مي يشانهاي ادقت در آثار و انديشه

پردازد كه با توصيفي كه از هاي نابهنجار ميگونه تجربهايناي به تبيين گونهبه ايشان. 1
  . هماهنگ باشد ،دهدمند بودن جهان ارائه ميمعنادار و نظام

ها را به خداوند نسبت ندهد و از طريق ها و نابسامانيگونه بالها و رنجاينكوشد وي مي .2
  .له عدل الهي به آنها بپردازدئبيان مس
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ها، عدم ها به رنج و سختيترين داليل گرفتاري انسانيي يكي از مهمطباطباعالمه نظر به
. دارندها در زندگي به يكديگر روا ميهايي است كه انساناطاعت و پيروي از دستورات الهي و ستم

اي است كه همه اجزاي آن به هم مربوط و تأثيرگذار در يكديگر گونهوي معتقد است نظام عالم به
كار ديگر اجزا را نيز به  ،ا دچار مشكل شودجزكه اگر يكي از ا ندستهبدن  يعضابوده و مانند ا

قيام نموده و با قوايي كه خداوند در  در برابر آناينجاست كه همه اسباب جهان  .كشاندتباهي مي
  .برندرا از بين مي ءاين جز ،وجود آنها به وديعه نهاده

كه يكي  -  عالم يست كه خداوند در جميع اجزاهايي ااين موضوع يكي از سنت ر نگاه ايشاند
ها از راه اگر امتي از امت«: گويدكه در اين ارتباط ميچنان است؛جاري ساخته  -  از آنها انسان است

 ،بازماند ،فطرت منحرف گرديد و در نتيجه از راه سعادت و انسانيت كه خداوند برايش مقرر كرده
اختالف يافته و آثار سوء اين اختالف  ،ست و مربوط به اوستاي هم كه محيط به آن اهياسباب طبيع

روابط عمومي  ،فساد اخالق و قساوت قلب و از بين رفتن عواطف رقيقه... گرددبه خود آن امت برمي
. )272، ص8، ج1363 ،همو( »كندتهديد به انقراضش مي ،را از بين برده و هجوم بليات و تراكم مصيبات

 ها در زندگي خودلزله و تندباد مربوط به همين فسادهايي است كه انسانز ،باليايي همچون سيل
في البرِ و البحرِ بِما كَسبت ايدي النّاس ليذيقهِم  سادظَهرَ الفَ«: فرمايدكه خداوند ميچنان ؛شوندمي مرتكب

 ةٍو ما أصابكُم من مصيب«: فرمايدي ميسوره شور 30آيه  درنيز . )41 روم،( »بعض الذي عملوا لَعلّهم يرجعون

خاطر كارهاي زشتي است به ،رسدها به شما ميآنچه از مصيبت ؛»فَبِما كَسبت ايديكُم و يعفوا عن كَثير
ين همچن .پوشاندهاي شما را ميخداوند اثر بسياري از كرده ؛ البتهايددست خود كردهكه به

اين آيات نشان . )11 رعد،( »روا ما بِأنفُسهِمغيرُ ما بِقَومٍ حتي يإنَّ اللّه ال يغَيِّ«: فرمايداي ميخداوند در آيه
  .)273ص ،8، ج1363 طباطبايي،( شودگونه باليا ميدهد ظلم و ستم اقوام و ملل باعث اينمي

د، ها به دستورات الهي گوش فرادهند و بر آن اساس با يكديگر رابطه برقرار كنناگر انسان 
ها در زندگي فردي و اجتماعي خود انسان ؛ در نتيجهشتابدمي آنانتمام جهان به كمك و ياري 

فَتَحنا عليهِم برَكات منَ السماء و اَهلَ القُري آمنوا و اتَقوا لَو لَو اَن « :سعادت و خوشي را خواهند ديد

كسم بِما كانوا ين كَذّبوا فَأَخَذناهلك 96 اعراف،( »بوناالَرضِ و(.  
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معناي هرچيز كثيري بهكلمه ن ايدارد كه اظهار مي »بركات«طباطبايي در بيان مفهوم عالمه 
ها با فقدان آنها مورد آزمايش از قبيل امنيت، آسايش، سالمتي، مال و اوالد است كه غالباً انسان

را پيشه خود  اادهند و تقوها به فرامين و دستورات الهي گوش فرولي اگر انسان ؛گيرندقرار مي
باران و برف هركدام در موقع مناسب و به مقدار نافع  :يابدجريان مي نهاهاي الهي بر آنعمت ،سازند
البته اين  .شودها فراوان ميبارد؛ هوا در موقعش گرم و در موقعش سرد شده، غالت و ميوهمي

اين پيشه كنند؛ در غير اين صورت  ااست كه مردم به خداي خود ايمان آورده و تقو بدان شرط
  .)280، ص8، ج1363 طباطبايي،( گرددمجرا بسته شده و جريانش قطع مي

هاي هايي است كه انسانها و سختيرنج ،شناسان به آن اشاره دارندموضوع ديگري كه دين
. شودهاي ستمكار و ظالم ميهايي كه شامل انسانها و موفقيتشوند و خوشيگناه متحمل ميبي

دين معتقدند آنچه واقعيت در عرصه شناسان شناسان و جامعهگونه كه قبالً اشاره شد، انسانهمان
گونه نيست كه نيكوكاران هميشه خوشبخت و اين حقيقت است كه اين ،جوامع تاكنون نشان داده

ار رنج هاي خوب و مؤمن كه دچبسا انسانچه ؛سعادتمند باشند و ظالمان دچار رنج و عذاب شوند
 .باشندنعمت و خوشي مي غرق درهاي ظالم و كافر كه بسا انسانشوند و چهو سختي و عذاب مي

اديان مختلف با مطرح كردن موضوعاتي مانند ظهور مسيحا، تولد دوباره در همين دنيا و جهان 
دار در ارائه الگو و نظامي معنا در گونه مشكالت نموده وديگري پس از مرگ، سعي در تبيين اين

عنوان مرگ نيز به شناسان خودتوجه به اين نكته الزم است كه از نظر دين. كوشندمياين ارتباط 
  .آيدحساب مييك تهديدكننده معنا به

به شناسان وابسته افرادي مانند ماكس وبر، گيرتس، پيتر برگر و ديگر دين ،اشاره شد كهچنان
ها به آنها براساس ايمان انسان. دانندايمان مؤمنان مي گونه توجيهات رامبناي اين ،رهيافت معنا

به تبيين عدل الهي  مواردي از اين قبيلدهنده يا جهان پس از مرگ و خداوند، ظهور نجات
  .پردازندمي

ها يابيم كه وي نيز با توجه به ايمان انسانميطباطبايي درعالمه هاي انديشه با دقت در
زننده احتمالي نظم معنادار جهان دارد و محور پاسخ به ل برهمگونه مسائسعي در توجيه اين

با تأكيد بر  ايشان .دهدها به خداوند و زندگاني پس از مرگ قرار مياين سؤاالت را ايمان انسان
كند هم معضل و مشكل مرگ را حل آيات قرآن و روايات مبتني بر زندگي پس از مرگ سعي مي
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ها در روز قيامت و موضوع بهشت يا دوزخ و پاداش و اعمال انسان و هم با توجه به محاسبه نمايد
طباطبايي عالمه نظر به. كندكشد، رفع كيفر اعمال، اين مسائل را كه معنابخشي را به چالش مي

 ،بلكه مرگ ؛شوندها پس از مرگ نابود نميشود و انسانها به اين دنيا ختم نميحيات انسان
ما خَلَقَ اللّه السموات و االرضِ و ما بينَهما «وي با توجه به آيه . ه دنياي ديگرانتقالي است از يك دنيا ب

از آسمان و زمين گرفته تا همه آنچه ميان  - گويد هر موجودي مي )8روم، ( »مسمي  الّا بِالحقِ و اَجلٍ
عيين و برآورد ت معنايبه» تسميه«وجودشان محدود به اجلي است كه خداوند آن را  -  آنهاست

فَإذا جاء اَجلُهم ال  اَجلٌ لكُلِ اُمةٍ« :هيچ وجودي از اجل خويش فراتر نخواهد رفت ؛ده استيمان

رونَ الساعستأخمون ةَيستَقدال ي 4، ص1362طباطبايي، : ك به.؛ ر34 اعراف،( »و(.  
 ،لب دارد كه مرگوي همچنين براساس روايات اسالمي و آيات قرآني سعي در اثبات اين مط

پس مرگ نبايد موضوعي  .)132- 133، ص1370،همو: به ك.ر( انتقال است ، بلكهنابودي و انعدام نيست
انتقال از يك جهان  معنايبه كهچرا قلمداد شود؛ ها قابل حل در زندگي انسان كننده و غيرنگران

كه  -  ين و فرامين شريعتها طبق فطرت خود عمل كنند و به قوانانسان اگر. به جهان ديگر است
در زندگي فردي و جمعي خويش عمل  - طباطبايي يك سنت اجتماعي است عالمه از نظر 

بهتر از اين دنيا خواهند داشت و به سعادت ابدي خواهند  ايدر جهان آخرت زندگي ،ندماين
دچار رنج و در دنياي ديگر  ،كنندمنكرين قوانين الهي كه آنها را اجرا نمي ،از سوي ديگر .رسيد

دهنده آن است كه بسيار مهم و نشان ها در اين دنيادر نتيجه نوع رفتار انسان. شوندعذاب مي
االرض بِالحق و  و خَلَقَ اللّه السماوات و« :)131ص ،همان( استاستور جهان آفرينش بر حق و عدل 

  .)22جاثيه، ( »مونلتُجزي كُلُ نَفسٍ بِما كَسبت و هم ال يظلَ
كند كه در حق بودن خلقت اقتضا ميبه .را به حق و عدالت آفريده است همه چيز وندخدا

عدل بودن خلقت هم به ؛عالمي ديگر باشد كه در آن موجودات جاودانه شوند ،ماوراي اين عالم
نيكوكار جزاي نيكو و بدكار  :داده شود ،اقتضا دارد به هر نفسي آن جزائي كه استحقاق دارد

اين عالم گنجايش آن جزا را ندارد، قهراً بايد  ازآنجاكه .)105، ص1373طباطبايي، ( بد يابد جزاي
  .)482، ص19، ج1363طباطبايي، : به ك.ر( اي ديگر باشدبرده در نشئهجزاي نام
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. هاستكند، آزمايش خداوند به سختيطباطبايي به آن اشاره ميعالمه عامل ديگري كه 
كه مانند آيات اول و دوم سوره عنكبوت  هاط به آزمايش و امتحان امتوي در تفسير آيات مربو

اهللا الَذينَ  نَّلمعليو لَقَد فَتَنا الَذينَ من قَبلهِم فَ أحسب الناس اَن يترَكوا ان يقولوا آمناً و هم ال يفتنون«: فرمايدمي

كه مردم خيال نكنند به صرف اينكه است  آنمعتقد است كه هدف  »الكاذبين نَّملعيصدقوا و لَ
بلكه حتماً  ؛گيرنددارند و در بوته آزمايش قرار نميبگويند ايمان آورديم، دست از سرشان برمي

هاي پس فتنه و محنت يكي از سنت. بيرون ريزند ،شوند تا آنچه در دل نهان دارندامتحان مي
هاي در امتاين سنت  طور كههمان شود؛يكس شكسته نموجه درباره هيچهيچالهي است كه به

گذشته از قبيل قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و لوط و شعيب و موسي جريان يافت و 
اين سنت هاي حاضر و آينده نيز جمعي استقامت ورزيده و جمعي ديگر هالك شدند، در امت

ها را در اين جهان مورد سانخداوند همه ان .)153، ص16، جهمان: به ك.ر(جريان خواهد داشت 
چنان ناموس امتحان و ابتال آن. دهد تا افراد نيكوكار و پاك از افراد ناپاك جدا شوندآزمايش قرار مي

تا اينكه ظاهر از باطن و پاك از ناپاك  ،ناموس ثابتي است كه هيچ مؤمن و كافري از آن رهايي ندارد
  .)135، ص4، جهمان: به ك.ر( جدا شود
واسطه يك سلسله وقايعي كه در زندگي فردي و ها بهانسان ايشاننظر به ،ديگرسوي  از

يا شقاوت را  را به فعليت رسانده و راه سعادتقوا و استعداد نهفته خود  ،آيداجتماعي پيش مي
يا توان بر اين حوادث و اين اوامر و نواهي نام ابتال كه ميايگونهبه ؛نمايندبراي خود مشخص مي

 را گروهي كه دستورات ديني :انددر اينجا افراد دو دسته. ر آن را اطالق كردان و نظايامتح
 ،اگر در اين حال باقي بمانند آنها ؛شوندكنند و مستوجب شقاوت مينپذيرفته و از آن اطاعت نمي
ه بر شقاوتشان افزود ،كنند و هرچه در اين مسير بيشتر قدم بردارندعذاب را براي خود تثبيت مي

گرچه آنها خود به اين امور راضي باشند و احساس خوشبختي كنند، اما اين نوعي مكر . شودمي
در  ؛ اين درحالي است كهالهي است كه بندگان ياغي و متمرد در اين دنيا احساس شادي كنند

كه شوند؛ چنانهاي آنها موقتي است و در قيامت گرفتار عذاب و رنج الهي ميحقيقت خوشي
 ييها را از جازودي آنهب ؛كيدي متين نَّإِاملي لَهم  سنَستَدرِجهم من حيثُ ال يعلَمون و«: فرمايدميخداوند 

دهيم، و شان ميمكر و خدعه خودمان خواهيم كرد و چند صباحي مهلت ،كه گمانش را هم ندارند
ور و جاهل را در حقيقت چيزي كه انسان مغر. )183اعراف، (» كيد من متين و محكم است
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اوامر الهي به سعادت نسبت به كند با مخالفت و تمرد كند اين است كه فكر ميخوشحال مي
كه در واقع اسباب بدبختي و هالكت خود را فراهم يحالدر ؛است رسيده و بر خدا پيشي گرفته

كه مرتكب عمل بد و آيا آنان؛ وناَم حسب الَذينَ يعملونَ السيِئات اَن يسبِقونا ساء ما يحكُم« :آورده است
  .)4عنكبوت، ( »كنندچه بد حكم مي ؛گيرنداند بر ما پيشي ميشوند، گمان كردهزشت مي

نبايد سبب اندوه و ضعف  ،شوندمؤمنين هم اگر در اين دنيا دچار سختي و رنج و محنتي مي
حال ممكن . پيروزي خواهد رساندرا به  آنانزيرا اگر صبوري بورزند، ايمان آنها سرانجام  ؛آنها گردد

در اين دنيا برايشان اين خوشي اگر  اما ؛است پيروزي و خوشي و سعادت را در اين دنيا داشته باشند
  .)45- 58، ص4، ج1363طباطبايي، : به ك.ر( رسنددر سراي آخرت به سعادت جاويد مي ،ميسر نشد

ند و روز قيامت سعي در ها به خداوانطباطبايي برپايه ايمان انسعالمه توان گفت بنابراين مي
 ،كنندشوند و آن را تحمل ميها در اين دنيا دچار رنج يا عذاب ميدارد كه اگر انسان لهحل اين مسئ

واسطه آن، هيا اينكه آزمايشي از طرف خداوند است تا ب است،از اوامر الهي  آنهاسرپيچي يا نتيجه 
ي هاها و موفقيتخوشي. دنريك به نتيجه عمل خود برسنيكوكار از بدكار جدا شود و در قيامت ه

يا اينكه  ،دهندسبب اطاعت از خدا و اعمال نيكي است كه انجام مييا به انسان در اين دنيا نيز
دهد تا بر بدي خود بيفزايند، اما هاي كافر و ظالمي هستند كه خداوند آنها را مهلت ميانسان

بلكه  ،نفع آنها نيستدر حقيقت اين خوشي و شادي به. كنديشان مسرانجام عذاب آخرت را نصيب
وا اهللاَ رُّعونَ في الكُفرِ إنَهم لَن يضُو ال يحزُنُك الَذينَ يسارِ«: فرمايدكه خداوند ميچنان ؛به ضررشان است

سوي كفر اندوهگينت نكند؛ اي بههشتاب عد ؛لَهم عذاب عظيمو  ةِاً في االخرَا يجعل لَهم حضّالّ د اهللاُيشَيئاً ير
اي از آخرت نداشته باشند و خدا چنين خواسته كه آنها بهره .رسانندآنها هرگز به خداوند ضرري نمي

  .)176عمران، آل(» براي آنها عذابي بزرگ است
ها فوايد بسياري دارد و هم از نظر فردي و ايمان به معاد هم از نظر روحي براي انسان

د روحي و رواني ايمان به معاد اين است كه روح انسان فواي. راي آنها سودمند استتماعي باج
روزي در پيش است كه  ،پيوسته با معاد زنده است و اگر انسان دچار مظلوميت يا محروميت شود

روزي از وي  ،خواهد گشت و هر كار نيكي كه انجام دهدازانتقامش كشيده شده و حقش به وي ب
گونه است در اعمال فردي و اجتماعي بدين اين ايمان اما تأثير. قدير خواهد شدت نحوبهترين  هب

 نزدداند كه اعمالش دائماً تحت كنترل بوده و ظاهر و باطن اعمالش كه انسان معتقد به معاد مي
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انسان را از  ،اين اعتقاد .سبه خواهد شداو روزي با كمال دقت مح استخداي دانا و بينا روشن 
  .)123، ص1382طباطبايي، (دهد سوي اعمال نيك سوق ميل نموده و او را بهدرون كنتر

ايمان به روز رستاخيز و اعتقاد به معاد در همه شئون فكري، اخالقي، روحي و  بنابراين
زندگي را براي وي هدفمند و  اين اعتقاد در حقيقت .اعمال فردي و اجتماعي انسان تأثير دارد

  .سازدمعنايي رها ميهدفي و بيز پوچي، بيمعنادار ساخته و وي را ا

  نتيجه
دار نگاه كردن به ها به معناگردد كه نياز رواني انسانشده معلوم ميهاي انجامبا توجه به بررسي

عنوان عاملي براي معنادار كردن زندگي، معنايي، و نگاه به دين بهجهان و زندگي و فرار از بي
  . ه بيشتر دين گشوده استافق جديدي را در جهت شناخت هرچ

پردازان وابسته به رهيافت معنا در آثار خود فقط به توضيح ظاهر و طباطبايي مانند نظريهعالمه 
اين  ر آنها اكتفا نكرده، بلكه دليل و انگيزه مؤمنان در پسِئصرف رفتار مؤمنان، مناسك، آداب و شعا

نظر او به .در ساير اعمالشان نيز پرداخته استو عقايد مسلمانان  باورهارفتارها را بررسي و به شرح 
به آن نگاه  -  شناختيشناختي يا جامعهروان مثالً - تر از آن است كه تنها از يك جنبه دين پيچيده

براي . ها توجه دارددين داراي ابعاد مختلف بوده و به همه احتياجات فردي و اجتماعي انسان ؛شود
يين صحيح و جامعي از دين داشت، بايد تمامي اين ابعاد با اينكه بتوان يك توصيف كامل و تب

هاي عاطفي، عقالني و در حقيقت رهيافت معنا تلفيقي از رهيافت. هم مورد بررسي قرار گيرد
 . باشدشناختي ميجامعه

بدين معنا كه قضايا و  ؛دار ساختن نظام هستي استمعنا ،دين هايترين كاركرداز مهم
 بر ضدمند و معنادار نشان دهند و ند تا سراسر جهان هستي را نظاماالشدر ت هاي دينيگزاره

عالمه . كند، مبارزه كنندمعنايي تهديد ميآن دسته از قضايايي كه جهان را به پوچي و بي
هستي اشاره داشته  ياز آيات و روايات ديني به هماهنگي ميان تمام اجزا گيريطباطبايي با بهره

سوي هدفي معين كه خداوند آن را تعيين صورت يك نظام واحد رو بهن بهو معتقد است كل جها
اجزاي اين عالم همگي با هم مرتبط بوده و در يكديگر  ي معتقد استو. رودپيش مي ،كرده

 ااز اين قانون مستثن ،دهندها نيز كه بخشي از اين نظام هستي را تشكيل ميانسان .اثرگذار هستند
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هاي مهم معنا در تهديدكننده ايشان. گي هدفمند و رو به كمال هستندنبوده و داراي يك زند
مند بودن مند و نظاماي به سامانكند كه خدشهاي توجيه ميگونهزندگي بشر مانند رنج و شر را به

دين در تالش است تا . مند بودن جهان هماهنگ باشدو با معنادار و نظام كل هستي وارد نشود
اتفاقات نيز تصادفي رخ نداده و همگي در مرحله باالتر داراي الگوي معين و  گونهنشان دهد اين

كند تا نشان دهد همه امور عالم به هم مربوط است و دين تالش مي. حساب و كتاب خاصي است
 . كنداز نظم معناداري پيروي مي
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