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با تأکید بر مناسبات جنسی و جنسیتینقش خداترسی در اصالح جامعه
)نجفی(حسین بستان 

هاي معنویت دینیترین نشانهعنوان یکی از مهمهدف این مقاله آن است که تأثیر روحیۀ خداترسی به: چکیده

به ارائۀ ، و از این رهگذردر خانواده و اجتماع نشان دهدویژه مناسبات جنسی و جنسیتیبهدر اصالح جامعه را
منظور کاهش مشکالت و راهکارهایی در جهت تقویت و گسترش این روحیه در سطح خانواده و اجتماع به

هاي جانبۀ مشتمل بر نگاهتوان نوعی روش سهاز نظر رویکرد می. هاي مربوط به روابط زن و مرد بپردازدآسیب
توان گفت نیز میاثربخشیاز نظر میزان . را در مقاله مشاهده کردشناختی و مهندسی اجتماعیدینی، جامعهدرون

ها قابل رويویژه جنبۀ بازدارندگی آن در برابر کجبهاي آشناست و آثار مثبت اجتماعی، ههرچند خداترسی آموز
تواند کمک میاش،تر آثار اجتماعیو بیان مشروحشدهانکار نیست، اما یادآوري مجدد این فضیلت تقریباً فراموش

شناسی هاي جامعهکه تطبیق این بحث بر حوزهشناسی دین قلمداد گردد، ضمن آنمؤثري به ادبیات حوزة جامعه
. تواند کمک مهمی به پیشبرد ادبیات این دو حوزه تلقی شودخانواده و جنسیت می

نسیتی، معنویت، خداترسی، دین و جامعه، دین و روابط جنسی، دین و مناسبات ج:هاي کلیديواژه
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مقدمه
توجهی طور عام، بیشناسی و مهندسی اجتماعی و فرهنگی بههاي اساسی در مطالعات آسیبیکی از کاستی

توجهی به نقش بسیار مهم معنویت در بهبود اوضاع نابسامان جامعه است که در شکل غفلت کامل از یا کم
این در . یابدنمود می،هاي کلی و گذرا بدون پرداختن به جزئیاتبه اشارهطرح این موضوع یا بسنده کردن 

هاي زیستۀ افراد، پشتوانۀ کم تجربهاین عامل بر کسی پوشیده نیست و دستاثربخشیحالی است که اصل 
.کندمحکمی براي این ادعا فراهم می

موضوع ارائه گردد، تضییق و تر دربارة اینشود تحلیلی عمیقکه کوشش میضمن آن،در این مقاله
هاي گوناگون مفهوم که از میان مؤلفهنخست آن: محدودسازي آن از دو جنبه مد نظر قرار گرفته است

این بحث کلی بر یک حوزة مطالعاتی خاص، ؛کهدوم آن.فقط بر عامل خداترسی تمرکز شده است،معنویت
ص، یعنی اصالح مناسبات جنسی و جنسیتی، تطبیق یعنی حوزة مطالعات زنان و خانواده، و یک موضوع خا

گویی به این پرسش است که خداترسی چگونه و در بر این اساس، مقالۀ پیش رو در صدد پاسخ. شده است
هاي مربوط به روابط زنان و ویژه مشکالت و آسیبتواند در کاهش مشکالت اجتماعی بههایی میچه زمینه

داشته باشد؟ اثرمردان 
ضمن دو محور ارائه خواهد شد؛ در محور نخست به مبانی نظري بحث و در محور دوم به ارائۀ ،مباحث

.    پردازیمراهبردها و راهکارها می

مبانی نظري
پرده ،تأمل در تعالیم اخالقی اسالم از جایگاه واالي خداترسی در نظام تربیتی و فرهنگی این دین

به ترس از اند، در قرآن کریم راجعري که به این موضوع توجه کردهشمانظر از احادیث بیصرف. داردبرمی
ها بیش از هفتاد بار پروردگار یا روز رستاخیز یا عذاب الهی، تنها از دو واژة خوف و خشیت و مشتقات آن

فاق، هاي دیگري مانند مشتقات انذار، اشها واژهاستفاده شده است و این به جز آیات فراوانی است که در آن
منظور تهدید گناهکاران و اي است که بهاند و نیز به جز صدها آیهکار رفتهحذَر، وجل، رهبت، هیبت و اتّقاء به

. اندهاي جهان آخرت پرداختهها و عذابها به توصیف دشواريهراسی در عموم انسانبه هدف تقویت آخرت
تر کماند، براي نمونه؛ضوع مبذول داشتهبه این موعالمان دین به پیروي از این رویکرد، اهتمام خاصی 

.   اختصاص نداده باشدءتوان کتابی اخالقی یافت که فصلی را به بحث خوف و رجامی



9نقش خداترسی در اصالح جامعه با تأکید بر مناسبات جنسی و جنسیتی

گواه این .اندبه این مهم توجه نشان دادهویژه یهودیت و مسیحیت نیزگفتنی است دیگر ادیان الهی به
در این ارتباط، . دشوبه موضوع خداترسی مربوط میین است کههاي فراوان در کتب عهدسخن، وجود گزاره

طور آیه به150اند که و برخی دیگر اظهار داشته] 13[آیه را از تورات و انجیل استخراج کرده121برخی 
هایی نیز از سوي برخی اخیراً کوشش]. 17[طور غیر مستقیم به خداترسی اشاره دارند مستقیم و صدها آیه به

کلیسا در جهت احیاي آموزة خداترسی و بازگرداندن آن به متن زندگی مسیحیان صورت گرفته اصحاب
با تکیه بر سنّت ،شدهاي فراموشآموزه: است؛ از جمله دکتر آرنولد فرانک در کتابی با عنوان ترس از خدا

ی کاربردي براي مبلغان پیوریتنی به بررسی مفهوم خداترسی و انواع مثبت و منفی آن و نیز ارائۀ رهنمودهای
چنین هم]. 15[هاي تبلیغی پرداخته است منظور تقویت این روحیه در مخاطبان در خالل برنامهمسیحی به

اي در آیا ترس از خدا آموزة گمشده«سم وود، کشیش مسیحی، در سلسله مقاالتی اینترنتی با عنوان 
شناسی خداترسی و بررسی ابعاد مختلف آن فهومچنان ادامه دارد، به مها همانتشار آنو1»کلیساست؟

].17[پرداخته است 
و محبت الهی را سه ءاگر خوف، رجا: توان گفتدر تبیین چرایی اهتمام ادیان الهی به این موضوع می

محرك اصلی انسان در پیمودن مسیر معنویت و بندگی خداوند قلمداد کنیم، از نظر شرافت و ارزش ذاتی، 
با این حال، انگیزش ناشی از محبت الهی، همگانی نیست و به . گیردها جاي مینمحبت در صدر آ

و امیدواري به فضل و پاداش ءرسد رجانظر میبه. هایی برخوردار از درجات باالي ایمان اختصاص داردانسان
تواند ریشه ر میها برخوردار است که این امتري در میان انساناز فراگیري کم،الهی نیز در مقایسه با خوف

ادراك اولویت دفع ضرر بر جلب ،در یکی از ادراکات اعتباري غریزي یا فطري انسان داشته باشد و آن
که در صدد کسب سود و پاداش برآید، به منفعت است؛ زیرا اقتضاي این امر آن است که انسان پیش از آن

هاي در نتیجه، از میان محرك. هدواکنش نشان د،هاي احتمالیمحرّك خوف یعنی به خطرات و آسیب
که اکثر قریب توان براي خوف الهی یا خداترسی جنبۀ همگانی قائل شد؛ زیرا با توجه به اینفقط می،گانهسه

معنایی هرچند بهـشوند و حتی انبیا و اولیاي معصوم نیز خود را از گناه ها به گناه مبتال میبه اتفاق انسان
هاي معنوي عموم بر کنشتر و تناسب بهتري براي تأثیرعامل خوف از ظرفیت بیشدانند،مبرّا نمی- خاص
].233، ص 12[ها برخوردار خواهد بود انسان

1. Is the Fear of God a Lost Doctrine in the Church?
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تواند تا حدي نوآوري آن قلمداد شود، تأکید بر آثار به هر حال، آنچه این مقاله به آن عنایت دارد و می
عنوان عاملی داراي شود خداترسی بهمعنا که کوشش میاجتماعی خداترسی و نه آثار فردي آن است، به این

بدین منظور، ابتدا به. طور خاص در ارتباط با زندگی زنان مورد تحلیل قرار گیردآثار اجتماعی گسترده و به
باید تبیینی اجمالی در خصوص منشأ و موانع خداترسی و سپس ،عنوان ترسیم چارچوب نظري بحث

ولی پیش از ورود به بحث اصلی، الزم است به . مثبت اجتماعی خداترسی ارائه گردداندازي کلی از آثار چشم
.اي صورت گیردفرض این بحث، اشارهعنوان پیشاي کالمی پیرامون ضرورت خداترسی بهنکته

ویژه در مسیحیت، شاهد طرح مباحث و مجادالتی پیرامون مبناي امروزه در مباحث کالمی ادیان به
هاي موافق یا مخالف نسبت به در این مباحث، شبهاتی مطرح و دیدگاه. خداترسی هستیمدینی و عقالنی

که آموزة دینی مطلوبیت خداترسی با رأفت و مهربانی خداوند سازگاري ندارد شود؛ از جمله اینها ابراز میآن
نتیجه، نباید از چیزي هاي مثبتی باشیم؛ درخواهیم انسانکه ترس همواره امري منفی است و ما میو یا این
هاي نهدینی داشته باشند، از زمیکه خاستگاه درونگونه شبهات بیش از آنرسد ایننظر میبه]. 16[بترسیم 

اند و به انکار وقوع پیوستهبه2گیرند که در نتیجۀ فرایند دنیوي شدنت میاجتماعی و فرهنگی خاصی نشأ
شدة معاصر ها و تمایالت انسان دنیويها بر طبق خواستهآنهاي دینی یا کوشش در جهت بازتفسیر آموزه

. اندانجامیده
هیچ یک از «: فرمایدکه می) ع(از سوي دیگر، در بینش اسالمی با استناد به سفارش امیر مؤمنان علی 

در . شودبرحسب ترس از گناه تفسیر می،، ترس از خدا]18، ص4[» شما از چیزي جز گناه خود نترسد
، هیچ تنافی و تعارضی میان خوف خدا و محبت خدا یا میان ترس از خدا و امید به خدا وجود ندارد، نتیجه
، خوف و طمع و رغبت و ءاي مانند خوف و رجاکه در آیات و روایات فراوان از مؤمنان با صفات دوگانهچنان

: 11؛ حرّ عاملی، ج9؛ زمر، 16؛ سجده، 90؛ انبیاء، 56از جمله، اعراف، (رهبت در کنار هم ستایش شده است 
عنوان وجود جامع جمیع صفات کمالیه و جمالیه، از و این بدان سبب است که هم خداوند به) 169-170

ها، نفس انسان از ظرفیت بندگان خود استحقاق آن صفات دوگانه را دارد و هم با توجه به عدم تضاد بین آن
عالوه، خوفی که در اسالم به آن توصیۀ مؤکّد شده، خوف به. زمان به هر دو صفت برخوردار استاتصاف هم

منفی و موجب افسردگی و نومیدي نیست، بلکه خوفی است مثبت و سازنده که نقش بسیار مؤثري در 

2. secularization
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، ترس]172، ص3[روایات در» یصلحه اال الخوفال«جا که برحسب تعبیر اصالح فرد و جامعه دارد تا آن
. یل اصالح مؤمن معرفی شده استبدعامل یگانه و بی

.آنتبیین علّی خداترسی و آثار اجتماعی : گیریمبا این توضیح، بحث مبانی نظري را در دو بخش پی می

تبیین علّی خداترسی. 1
در ابتدا : شود، دربردارندة سه نکته استعنوان تبیین علّی خداترسی مطرح میآنچه در این بخش به

ضمن دو نکته ارائه شده و سپس ،)ره(زا جواد آقا ملکی تبریزي الم بزرگ اخالق، میراي از دیدگاه عخالصه
. اي تکمیلی به آن افزوده خواهد شدنکته

چیزي جز ایمان به خدا و روز رستاخیز نیست که این ،نکتۀ نخست آن است که منشأ اصلی خداترسی
لیدي، ترس ناشی از ایمان تق. رسدت میایمان به یکی از سه حالت تقلیدي، تحقیقی و شهودي به فعلی

شنود و ترس و فرار که خطرناك بودن آن را از زبان مادرش میاستدر هنگامیهمانند ترس کودك از مار
،ترس ناشی از ایمان تحقیقی، مانند ترس عقال از چیزي است که عقل. کنددین خود را از مار مشاهده میوال

. پذیردین نوع ترس از راه کثرت تذکر و تفکر در مورد آن چیز صورت میکند و تقویت اضرر آن را درك می
ترین نوع ترس و جامع همۀ فضائل آن است که تمامی سرانجام، ترس ناشی از ایمان شهودي، عالی

].143، ص11[زداید هاي نفسانی را از دل انسان میها و خواهششهوت
در صورت ضعیف بودن . گاه ضعیف و گاه قوي است،دومین نکته این است که ایمان به خدا و قیامت

لزوماً ترس شدید را در پی ندارد؛ زیرا ممکن ،ایمان، ترس ناشی از آن نیز ضعیف خواهد بود، اما ایمان قوي
است ایمان کسی قوي باشد و در عین حال، غفلتش از آخرت یا غلبۀ حب دنیا بر دلش، مانع از تأثیر ایمان او 

بنابراین، تأثیر ایمان بر خداترسی جنبۀ اقتضائی داشته و مشروط به عدم وجود مانع است . بر خداترسی گردد
].144همان، ص[

رسد عالوه بر غفلت از آخرت نظر مینکتۀ سوم در تکمیل فرمایش مرحوم ملکی تبریزي آن است که به
اترسی باشد؛ زیرا گاه ممکن است تواند از موانع خدو غلبۀ حب دنیا بر دل انسان، ایمنی از مکر خدا نیز می

شخص با ایمان و نیکوکاري که به آخرت توجه دارد و به حب دنیا نیز دچار نگردیده، به سبب ناآگاهی از 
صفات الهی و حاالت نفس انسانی، به اعمال صالح خود مغرور شود و گمان کند دلیل موجهی براي ترس از 
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فسانی که در ادبیات دینی از آن با عنوان ایمنی از مکر خدا یاد روشن است که این حالت ن. خدا وجود ندارد
. شمار آیدتواند از موانع آن به، با روحیۀ خداترسی ناسازگار است و از این رو می)99اعراف، (شود می

تقویت : بازتاب چنین تبیینی در سطح فردي، تبیینی از خداترسی در سطح اجتماعی به بیان ذیل است
در سطح وسیع از این ظرفیت برخوردار است که به گسترش خداترسی در جامعه منجر شود و ایمان افراد

که این ظرفیت به فعلیت برسد، برطرف شدن سه مانع اصلی آن، یعنی غفلت، حب دنیا و ایمنی از براي آن
.     مکر خدا، ضرورت دارد

آثار اجتماعی خداترسی. 2
خداترسی ناقص، . ناقص، زائد و معتدل: سه نوع تقسیم کرده استمرحوم ملکی تبریزي، خداترسی را به

شود، اما فاقد جنبۀ طور موقت باعث اندوه و گاه حتی جاري شدن اشک فرد میصرفاً تأثري قلبی است که به
خداترسی زائد یا . ها و گناهان و جنبۀ انگیزشی نسبت به انجام عبادات استبازدارندگی در برابر شهوت

. نجامدو گاه ممکن است به هالکت فرد بیشودن است که موجب ناامیدي و ترك عمل صالح میافراطی آ
اما خداترسی معتدل که در اسالم به آن سفارش شده و در این نوشتار نیز مد نظر است، آن است که انسان را 

].146-147، صص11[انگیزاند سوي پرهیزگاري، جهاد با نفس و انجام عمل صالح برمیبه
هاي نفسانی نامشروع با توجه به این نکته، از دیدگاه اسالم روحیۀ خداترسی از طریق سرکوب خواهش

صورت یک عامل قدرتمند کنترل ، به]390، ص10[که در برخی روایات از آن به اماتۀ نفس تعبیر شده است 
تواند به قهراً چنین عاملی می.]183، ص5[دارد شود که انسان را از ارتکاب گناهان بازمیدرونی ظاهر می

منزلۀ سدي محکم در برابر همۀ گناهان غیر شخصی، یعنی جرائم و تخلفاتی که در روابط بین فردي و 
که در روایتی ترس از خداوند، عامل بازداشتن نفس از ظلم به دهند، عمل کند، چناناجتماعی روي می

یاتی دیگر بر این نکته تأکید شده که فقط انسان خداترس، و در روا] 181: همان[دیگران قلمداد شده است 
.]212، ص7[هاي خداترس نباید اعتماد کرد جز انسانو به هیچ کس به] 430، ص3[شود امین تلقی می

روایتی نیز متضمن این مطلب است که قاتالن پیامبران را در میان افراد فرومایه، یعنی آنان که از خدا 
هراسی در کنترل بدیل آخرتالبالغه به نقش بیو در فرازي از نهج] 114، ص10[یافت توانترسند، مینمی

]. 110، ص4[خشم اشاره شده است 
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توان تأثیر اجتماعی خداترسی را در قالب یک استدالل قیاسی به شرح ذیل نشان تر میدر تحلیلی دقیق
:داد

 کُلّ «برحسب حدیث مشهور الدنیا رأس ب3[» دنیادوستی، سرمنشأ همۀ خطاهاست؛خَطیئۀٍح ،
جویی، طلبی، برتريتوان دلبستگی به دنیا را که داراي مصادیق فراوانی از جمله ریاست، می]308ص
، 5[طلبی است دوستی، حب زیورآالت، حب زینت دنیا، شهوت شکم، شهوت جنسی و راحتطلبی، مالجاه
.  دانستها و جرائم روي، عامل اصلی تمام کج]295ص

دنیا و خوف خدا، تضادي آشتی اي که با گونهاي معکوس وجود دارد، بهناپذیر و رابطهبین حب
برحسب روایات، هر کس از خدا بترسد، نفس او نسبت به دنیا . دیگري تضعیف خواهد شد،تقویت هر یک

، 10[بندد خت برمیو هر کس دنیا را دوست بدارد، خوف آخرت از دلش ر] 124، ص3[شود اعتنا میبی
یا «: به ایشان عرض کردند) ص(، اصحاب پیامبر)ع(امام محمد باقرچنین برحسب حدیثی ازهم] 156ص

هنگامی که «: عرضه داشتند. حضرت دلیل این نگرانی را پرسید. »ترسیماهللا، بر خودمان از نفاق میرسول
دهد و دنیا را کنی، حالت خشیت به ما دست مییادآوري و ترغیب می] نسبت به آخرت[نزد تو هستیم و ما را 

شویم، گویا در همان حال که نزد توییم آخرت و بهشت و دوزخ میل میکنیم و نسبت به آن بیفراموش می
بوییم و شویم و فرزندان را میهاي خود وارد میرویم و به خانهاما زمانی که از نزد تو می. کنیمرا مشاهده می

آیا نگران . شود، گویا اصالً چنان حالتی در ما نبوده استنگریم، آن حالت دگرگون میاهل و عیال را می
هاي شیطان است که ها گامنه، این«: پس حضرت به آنان فرمود» نیستی که این تغییر حاالت ما نفاق باشد؟

].42همان، ص[» خواهد شما را دلبستۀ دنیا کندمی
موجب ،نتیجۀ منطقی رسید که گسترش روحیۀ خداترسی در جامعهتوان به این از دو مقدمۀ یادشده می

. کندکن شدن مفاسد اجتماعی کمک میبه ریشه،تضعیف روحیۀ دنیادوستی و دنیاگرایی شده و در نهایت
ماهیت تشکیکی حالت ترس، روشن است که میزان بازدارندگی خداترسی در برابر گناهان و بهالبته با توجه

. اعی، بستگی تامی به شدت و ضعف آن خواهد داشتهاي اجتمرويکج
توان نقش پراهمیت خداترسی در اصالح مناسبات جنسی و جنسیتی می،با توجه به این مبانی نظري عام

دیگر در دیگر، خشونت همسران علیه یکتضییع حقوق زناشویی همسران توسط یک. روشنی نشان دادرا به
، خیانت جنسی زن یا شوهر، تضییع حقوق زنان مطلّقه توسط شوهران، هاي گوناگون بدنی و روانیشکل

دیگر و ضعف نظارت والدین بر رفتارهاي جنسی فرزندان، ضعف نظارت همسران بر اعمال و رفتار یک
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حجابی زنان، ارتکاب جرائم جنسی در خانواده و در هاي شغلی، تبرّج و بیاستثمار زنان در خانواده و در محیط
عمدتاً از حب آیند که شمار میترین مسائل و مشکالت مربوط به حوزة جنس و جنسیت به، مهم...واجتماع 

هاي یادشده، ظرفیت باالي عامل خداترسی از این رو، با توجه به استدالل. گیرندت میدنیا و حب نفس نشأ
ي محققان مورد توجه اکید قرار باید از سو،در رفع این مسائل و مشکالت قابل انکار نخواهد بود که این امر

گیرد، در حالی که متأسفانه مطالعات تجربی پیرامون این مسائل به سبب غلبۀ نگرش سکوالریستی بر 
.  اندمحافل علمی و آکادمیک، تاکنون این عامل مهم را نادیده گرفته
ره یا ر خاص اشاطوتر محورهاي یادشده بهگفتنی است که در متون دینی به تأثیر خداترسی در بیش

در پاسخ به شخصی که در بارة ازدواج دخترش با آن ) ع(امام حسن مجتبی براي نمونه؛. تصریح شده است
درآور؛ زیرا اگر دخترت را ] خداترس[دخترت را به ازدواج مردي پرهیزگار : حضرت مشورت کرده بود، فرمود

] 214، ص7[» د، به وى ستم روا نخواهد داشتدوست بدارد، او را اکرام خواهد کرد و چنانچه او را نپسند
چنین در آیات یکم تا هفتم از سورة طالق که به بیان حقوق زنان مطلّقه اختصاص دارند، فضیلت تقوا هم

نقش خداترسی در جلوگیري از ارتکاب تجاوز . چهار بار و ایمان به روز واپسین یک بار یادآوري شده است
السالم در این باره نقل شده، هایی که از امامان معصوم علیهمر خالل داستانجنسی نیز در روایات متعدد و د

]. 361-388، صص10[مورد تأکید قرار گرفته است 
نباید در مطالعات ،در حل مسائل اجتماعیسی با این ظرفیت باالي تأثیرروشن است که عامل خداتر

. نظري و راهبردي نادیده گرفته شود

راهبردها
ضوع خداترسی مطرح خواهیم در باب مونظري یادشده، سه راهبرد اصلی قسمت با تکیه بر مبانیدر این 

راهبرد نخست، تقویت روحیۀ خداترسی . پردازیمبه بیان راهکارهاي مربوط به آن می،ضمن هر یککرد و
وم، استفاده از ظرفیت در خانواده و اجتماع، راهبرد دوم، رفع موانع خداترسی در خانواده و اجتماع و راهبرد س

. بالفعل عامل خداترسی در اصالح مناسبات جنسی و جنسیتی است

تقویت خداترسی در خانواده و اجتماع. 1
ترین راه تقویت خداترسی، تقویت بر پایۀ تبیین علّی برگرفته از دیدگاه مرحوم ملکی تبریزي، اصلی

هاي تقویت مستقیم خداترسی آن، استفاده از روشعنوان مبناي اصلی خداترسی است و در امتدادایمان به
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ها در سطح اجتماعی اجرا گردند، باید ظرفیت همۀ روشن است که اگر بنا باشد این روش. شودمطرح می
داري نهادها و مؤسسات فرهنگی جامعه و نیز نهادهاي پشتیبان فرهنگ در جهت افزایش سطح و عمق دین

اي دین، خانواده، آموزش و شک، نهادهبی. کار گرفته شودترسی بهویژه گسترش روحیۀ خدامردم و به
ها و نیز نهادهاي سیاست و اقتصاد، نقش اصلی را در این زمینه بر ها و مؤسسات وابسته به آنرسانهپرورش،

هاي مزبور از سه عهده دارند که عالوه بر ارائۀ الگوهاي عینی ایمان و خداترسی، باید براي تحقق روش
هاي گیري از پشتوانهبهره) 2هاي دینی افراد؛ افزایش معارف و آگاهی) 1: کار کلی ذیل مدد بگیرندراه

. گذارندترویج اعمال و مناسک عبادي که به نوبۀ خود در تقویت ایمان اثر می) 3داري؛ عاطفی دین
توان موارد می،هدر توضیح نقش نهادهاي یادشده در تقویت مستقیم یا غیر مستقیم خداترسی در جامع

:ذیل را از باب نمونه یادآور شد
بر آن سورة توبه122ترین وظایف نهادها، مؤسسات و کارگزاران دینی که قرآن کریم در آیۀاز مهم-

و انذار و بیم دادن مردم از آخرت به منظور ایجاد ترس در ) آشنایی عمیق با دین(تأکید کرده، تفقه در دین 
ن این روحیه در گرو آن است که انذاردهندگا،هراسی در مردمیجاد روحیۀ خداترسی و آخرتقهراً ا. آنان است

توفیق آنان در تحقق این هدف، حداقلی خواهد ،در غیر این صورتوجود آورده باشند تر در خود بهرا پیش
. بود

ت که آن بزرگواران روشنی بیانگر آن اسبه،و اهل بیت پاك ایشان نیز) ص(سیرة پیامبر گرامی اسالم
همواره کوشش خود را در ،که خود الگوي عینی خداترسی بودند، با استفاده از راهکارهاي یادشدهافزون بر آن

جهت تقویت خداترسی در جامعه، خواه به طور مستقیم و خواه به طور غیر مستقیم و از طریق تقویت ایمان 
به این موضوع توجه ویژه داشته و از هر ) ص(که پیامبر اکرمآیدت برمیاز روایا. اندبستهکار میافراد، به

چون جوانان و زنان هایی هماند و در این راستا گاه به اقشار و گروهکردهفرصتی براي این منظور استفاده می
براي مثال، در روایت است که آن حضرت نزد گروهی از جوانان انصار . انددادهطور خاص عنایت نشان میبه
؛ »خواهم آیاتی از قرآن را بر شما تالوت کنم، پس هر کس بگرید، بهشت براي او باشدمی«: و فرموددهآم

آن گاه آیاتی از آخر سورة زمر را که راجع به نحوة ورود کافران به دوزخ است، قرائت فرمود؛ پس همه 
یه زدم ولی اشکی از چشمم خارج اهللا، خودم را به گریا رسول«: جز یکی از آنان که عرضه داشتگریستند به

خوانم، پس کسی که خود را به گریه بزند نیز مستحق من دو مرتبه آیات را می«: حضرت فرمود. »نشد
چنین برحسب روایات، آن حضرت در روز عید قربان به گروهی از زنان هم] 328، ص10[» ...بهشت باشد 
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سفارش فرمود و ایشان را به دلیل ناسپاسی در حق را به صدقه دادن و اطاعت از همسبرخورد کرد و آنان ر
]. 126، ص3[شوهرانشان از عذاب دوزخ ترسانید 

گذاري تمدن عظیم هایی حقیقتاً خداترس را تربیت کرد که در بنیانبا این روش، انسان) ص(پیامبر اکرم
کرد و ها بعد به بزرگی از آنان یاد میسال) ع(شدند؛ کسانی که امیر مؤمنان علیبازوي آن بزرگوار اسالمی 

افرادي را ،به خدا سوگند، در زمان حبیبم رسول خدا«: فرمودخورد و میگاه بر فراق ایشان افسوس می
بسته هاي پینههاي فرورفته از گرسنگی و پیشانیپریده، شکمهاي رنگمالقات کردم با موهاي ژولیده، چهره

و از او آزادي خود را از آتش دوزخ ... رساندند و سجود براي پروردگارشان به صبح میها را به قیام که شب
» به خدا سوگند، آنان را دیدم که با وجود این احوال، باز هم بیمناك و نگران بودند. کردنددرخواست می

]. 65همان، ص [
یري فرزندان، باید از ظرفیت این پذبدیل خانواده در ایفاي کارکرد جامعهبا توجه به جایگاه مهم و بی-

که نباید از برداري بهتري صورت گیرد، ضمن آننهاد براي تقویت ایمان و خداترسی در جامعه بهره
در یک وضعیت آرمانی : توان گفتدر توضیح این مطلب می. در این زمینه غفلت شودهاي موجودمحدودیت

پذیري در افراد درونی شده است، ایفاي کارکرد جامعهکه ایمان و خداترسی در سطح جامعه گسترش یافته و
داري و خداترسی سوق خواهد داد؛ زیرا در چنین طور طبیعی فرزندان را در مسیر دینبه،توسط خانواده

اما در وضعیت سست شدن . آیندصورت الگوي عینی خداترسی براي فرزندان درمیشرائطی والدین به
توان چنین انتظاري از والدین داشت و قهراً نقش خانواده در تقویت ایمان و نمی،باورهاي دینی در جامعه

خداترسی در اعضاي خود محدود به مواردي خواهد شد که خانواده بتواند زمینۀ اثرگذاري دیگر عوامل و 
هاي دینی ها به گنجاندن آموزشبر این اساس، راهکار تشویق خانواده. نهادهاي فرهنگی را فراهم کند

طور روزانه، هفتگی یا هاي خانوادگی بهضمن برنامه) با تأکید بر موضوع خداترسی... عتقادي، عبادي و ا(
.ماهانه باید مورد توجه قرار گیرد

جا که در دوران جدید، بخشی از کارکرد آموزش دینی به نهاد آموزش و پرورش انتقال یافته از آن-
هاي رسمی، سهمی از وظیفۀ تقویت ایمان و ایر آموزشگاهها و ساست، این توقع که مدارس، دانشگاه

هاي طور خاص، استفاده از ظرفیت کتاببه. رسدخداترسی را بر عهده بگیرند، توقع ناموجهی به نظر نمی
آموزان و دانشجویان، گنجاندن هاي دینی دانشدرسی در جهت افزایش معارف و آگاهیدرسی و کمک

هاي خداترس، برگزاري در خصوص موضوع خداترسی و سرگذشت انسانها هایی در این کتابدرس
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اردوهاي تبلیغی در این زمینه، استخدام معلّمان و مدیران باایمان و خداترس و ترویج اعمال و مناسک 
.  توان براي این نهاد در نظر گرفتآموزان و دانشجویان، سهمی است که میعبادي در میان دانش

، این ]9[هاي تصویري وسیلۀ رسانههاي آموزش و تبلیغ دینی بهها و کاستییببا قطع نظر از آس-
-کرد آموزش دینی را در دوران ما بهها نیز همانند نهاد آموزش و پرورش رسمی، ایفاي بخشی از کاررسانه

دار بوده و تري برخوروسیعتر و دائرة تأثیرها و امکانات بیشاند با این امتیاز که از ظرفیتعهده گرفته
هاي دینی افراد و ترویج اعمال و مناسک عبادي، راهکار افزایش آگاهی؛توانند عالوه بر راهکارهايمی

از این رو، در مقایسه با نهاد آموزش و پرورش باید براي . کار بگیرندتحریک عواطف و احساسات را نیز به
طور به،براي این منظور. ه در نظر گرفته شودتري در تقویت ایمان و خداترسی در جامعها نقش بزرگرسانه

هاي چنین برنامههاي مستند، داستانی، سینمایی و همهاي تلویزیونی، فیلمتوان از ظرفیت مجموعهخاص می
.اخالقی و کارشناسی مذهبی بهره جست

به عمدتاً نقش نهادهاي سیاسی، حقوقی و اقتصادي جامعه در زمینۀ تقویت ایمان و خداترسی-
سازي و احیاناً پشتیبانی سیاسی، قانونی، مالی، در این راستا، زمینه. شودافزاري مربوط میهاي سختجنبه

. هاي فرهنگی با محوریت این موضوع بایستی مورد توجه قرار گیرندفنّی و خدماتی از فعالیت

رفع موانع خداترسی در خانواده و اجتماع . 2
این بحث، غفلت از آخرت، غلبۀ حب دنیا بر دل انسان و ایمنی از مکر برحسب تبیین علّیِ مفروض در

این ادعا در سطح اجتماع نیز از وضوح کافی . آیندشمار میخدا، سه مانع اصلی تأثیر ایمان بر خداترسی به
. آوردشمار شدن جوامع دینی بهترین عوامل مؤثر در عرفیتوان موانع مزبور را مهمبرخوردار است؛ بلکه می

هاي شناسان غربی با اشارة ضمنی به این نکته، یکی از عوامل مؤثر در گسترش آزاديحتی برخی جامعه
اي که به جاى ترس از آخرت، اند، نظریهجنسی در غرب را رواج نظریۀ اومانیستى در باب اخالق دانسته

].   406، ص14[تر بر شادمانى در این دنیا تأکید داشت بیش
زدایی، اس، در راستاي رفع موانع خداترسی در خانواده و اجتماع باید سه راهکار اصلی غفلتبر این اس

زدایی باید به موعظه و در سطح اخالق فردي، براي غفلت. تضعیف حب دنیا و غرورشکنی مد نظر قرار گیرند
وط به آن و نیز مشاهده از طریق خواندن آیات و احادیث مرب،ویژه عذاب الهییادآوري مکرّر اسباب خوف به

هاي درونی و تضعیف حب دنیا نیز در گرو تضعیف انگیزه. هاي خائف متوسل شدیا شنیدن حاالت انسان
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هاي جاي خواهشبه،هاي دنیوي مشروعها و لذتستهعوامل بیرونی آن و در مواردي، جایگزین کردن خوا
هاي جنسی نامشروع که زمینۀ شکوفا شدن گیمنظور تضعیف دلبستبراي مثال، به. نفسانی نامشروع است

از طریق بیان آثار منفی دنیوي و اخروي این ؛برند، باید اوالًروحیۀ خداترسی در دل انسان را کامالً از بین می
ل هاي شهوانی شامدر جهت کاهش محرّك؛ثانیاًها تضعیف گردد،ها پشتوانۀ ذهنی و معرفتی آندلبستگی

نیاز جنسی فرد از طریق مشروع، یعنی ازدواج،؛کوشش شود و ثالثاً... ی، غذایی وهاي بصري، سمعمحرّك
لۀ ایمنی از افزایی پیرامون مسأاز طریق معرفتبراي غرورشکنی هم باید .]144-145، صص 11[ارضا گردد 

.اقدام کرد) 183-182صصاعراف،(» امالء«و » استدراج«مکر خدا و مفاهیم مرتبط با آن مانند 
پردازیم، بار دیگر نقش نهادهاي اجتماعی مانی که به تحلیل این موضوع در سطح اجتماعی میز

موارد زیر ،، تضعیف حب دنیا و غرورشکنیزدایینقش این نهادها در غفلتخصوصدر . شودبرجسته می
:قابل توجه است

زدایی، غرورشکنی و لتغفناپذیر نهادها و کارگزاران دینی؛یکی از وظائف و کارکردهاي انفکاك-
هاي ذهنی و معرفتی است که معموالً در قالب تعالیم و مواعظ گفتاري یا کرداري تضعیف حب دنیا از جنبه

تري در این رود عالمان و مبلّغان دینی نقش پررنگانتظار می،در اوضاع و شرائط کنونی. تحقق یافته است
تري را به آموزش و هاي تبلیغی خود سهم بیشبرنامهزمینه به عهده بگیرند، به این صورت که هم در

اعتنایی به دنیا اختصاص دهند و هم با توجه به الگو بودنشان یادآوري اسباب خوف و تقویت روحیۀ زهد و بی
هاي تر بگیرند و مظاهر و نشانهبراي دیگران، موضوع خداترسی را در زندگی شخصی خودشان جدي

در بخش آنان تواند الهامحدیث ذیل یکی از احادیثی است که می. کردارشان پاك کننددنیادوستی را از رفتار و 
نشینیبا که هم«: پرسیدند) ع(از حضرت عیسی: شده است که فرمودنقل) ص(از رسول اکرم. این زمینه باشد

» میل گرداندبیبا کسی که دیدنش شما را به یاد خدا اندازد و کردارش شما را نسبت به دنیا«: فرمود» کنیم؟
].28، ص6[

توان انتظار داشت، زدایی، تضعیف حب دنیا و غرورشکنی مینقشی که از نهاد خانواده در زمینۀ غفلت-
. ها به ایفاي هر چه بهتر آن تالش شودعمدتاً نقش حمایتی و نظارتی است که باید در جهت تشویق خانواده

پذیري و نظارت مستمر بر افکار و فته یا در ماه به موضوع موعظهدر این راستا، اختصاص زمانی ثابت در ه
عالوه، هاي آنان و بهمنظور جلوگیري از ریشه دواندن حب دنیا در دلبههاي درونی اعضاي خانوادهگرایش

هاي منظور کاهش دلبستگینقش والدین در زمینۀ فراهم کردن مقدمات ازدواج آسان و سریع فرزندان به
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که گذشت، از البته چنان. ها توجه شودمشروع آنان، از محورهاي مهمی هستند که باید به آنجنسی نا
هاي تربیت دینی و معنوي را داشت و از این رو، الزم توان انتظار ایفاي نقشتنهایی نمیخانوادة امروزي به

فراهم - ژه نهادهاي دینیویبه- هاي دیگر نهادهاها از ظرفیتگیري خانوادهاست بستر مناسب براي بهره
.     گردد

رود نهاد آموزش و پرورش رسمی در امتداد نقشی که در زمینۀ تقویت ایمان و خداترسی انتظار می-
زدایی، تضعیف حب دنیا و غرورشکنی نیز قبول مسئولیت کرده و این براي آن قائل شدیم، در زمینۀ غفلت

ها در هایی در این کتابدرسی و با گنجاندن درسي درسی و کمکهامسئولیت را با استفاده از ظرفیت کتاب
ویژه بیان آثار منفی غفلت، غرور و حب دنیا، با برگزاري اردوهاي دینی و خصوص سه موضوع یادشده به

آموزان و زیارتی معطوف به این هدف، با استخدام معلّمان، مدیران و استادانی با قابلیت الگو شدن براي دانش
هاي پژوهشی و دانشجویی به سمت این ها و با جهت دادن بخشی از فعالیتجویان در این زمینهدانش

-موضوعات ایفا کند، گرچه با توجه به نفوذ قابل توجه فرهنگ غربی در مضامین و ساختارهاي آموزشی 
رش بتواند چنین نهاد رسمی آموزش و پرو،تا رسیدن به نقطۀ مطلوبی که در آن-ویژه در مراکز دانشگاهیبه

.  درستی ایفا کند، راه درازي در پیش استنقشی را به
توان انتظار داشت در زمینۀ سه می-ویژه تلویزیونبه-هاي جمعی که آیا اصوالً از رسانهدر این-

نظران که موضوع یادشده نقشی بر عهده بگیرند، تردید جدي وجود دارد؛ زیرا بر پایۀ دیدگاه برخی صاحب
کنند، نهاد نوظهور رسانه نه تنها قادر نیست موانع کرد دنیاگرایانه را خصلت ذاتی تلویزیون تلقی میروی

را برطرف سازد، بلکه خود با تقویت و تعمیق روحیۀ لت، حب دنیا و ایمنی از مکر خداخداترسی، یعنی غف
که تنافی 3نیل پستمن. نمایدصورت مانعی اساسی در برابر خداترسی جلوه میبه،دنیاگرایی در مخاطبان

هاي ماهوي و ذاتی تلویزیون قلمداد تلویزیون با قداست و معنویت را نه یک امر عرضی، بلکه جزء ویژگی
:کند، معتقد استمی

» جهانیاین«شناسی داراي ماهیتی ذاتی و برخوردار از گرایشی نیرومند به روان،صفحۀ تلویزیون، خود
هاي عادي روزمره و سرگرم کننده و تبلیغات تجاري و انواع چنان از برنامه،ذهن، روح و خاطر ما. است
توان تصور کرد که قادر باشیم تلویزیون را از ساختار و سختی میهاي تفریحی انباشته شده است که بهفیلم

تبدیل شکل ... . خصلت غیر روحانی آن خارج کنیم و به آن، هالۀ قدسی و ویژگی معنوي ببخشیم

3. Neil Postman
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، متناسب با معنویت و قداست مذهبی چگونه ممکن است؟ »جهانیآن«تلویزیون به شکل » جهانیِنای«
جهان و تواند هر لحظه اراده کند، از آن جهان به اینداند که تنها با فشردن یک دکمه میتماشاچی نیز می

].256در خوشی، ص؛ به نقل از پستمن، زندگی در عیش، مردن59، ص2[به روزمرگی بازگردد از قداست 
دهد، با این حال، دیدگاه ها چنین تردیدهایی را تا حدود زیاد موجه جلوه میاگرچه واقعیات موجود رسانه

را بر رویکرد »ذاتی«توان اطالق صفت در تعبیر میدفاع نیست و تنها با نوعی مسامحهگرایانه قابلذات
معناي توان ذات و ذاتیاتی بهپیام نمیعنوان ابزار انتقالبه؛ زیرا براي رسانهتأیید کردجهانی تلویزیوناین

شود، جهانی مشاهده میظاهر ناگسستنی بین رسانه و رویکرد اینها قائل شد و اگر پیوندي بهدقیق این واژه
که اي است، نه اینبینی و فرهنگ خاص غربی در ابزارهاي رسانهسالۀ جهانهاناشی از رسوخ ده،در حقیقت

ها به رویکردي جهانی رسانهاز این رو، تغییر رویکرد این. ناپذیر باشنددیگر انفکاكاز یک،این دو ذاتاً
هاي کم با افزایش تدریجی برنامهجهانی در عین حال که بسیار دشوار است، ناممکن نیست و دستآن

سوي بهتوان حرکتی درازمدت رامیهاي دنیاگرایانه گرایانۀ تبلیغی یا نمایشی و کاهش تدریجی برنامهآخرت
منظور افزایش میزان اثرگذاري به،گرایانههاي آخرتناسی برنامهشکه آسیبتغییر مزبور آغاز کرد، ضمن آن

.  زدایی، تضعیف حب دنیا و غرورشکنی باید مورد توجه قرار گیردها در غفلتآن
در ها همانند نقش آن،وضوع یادشده نیزنقش نهادهاي سیاسی، اقتصادي و حقوقی جامعه در سه م-

ویژه پشتیبانی سیاسی، قانونی، مالی و خدماتی از افزاري بههاي سختتقویت ایمان و خداترسی، به جنبه
گیري مزبور، هاي دینی و قرآنی با جهتطور خاص، حمایت از فعالیتبه.شودهاي فرهنگی مربوط میفعالیت

حجابی، بدپوششی، چون بیهایی هم، مبارزة عملی و قانونی با پدیدههاي آسانکمک به گسترش ازدواج
در سطوح مختلف تولید، توزیع و ... نگاري، اعتیاد، الکلیسم، صنایع مروج دنیاگرایی و خودآرایی، فحشاء، هرزه

یان گذاري از سوي متولهاي سیاست، اقتصاد و قانونمصرف، بخشی از راهکارهایی هستند که باید در حوزه
.  امر و فعاالن اقتصادي مورد عنایت قرار گیرند

اصالح مناسبات جنسی و جنسیتی از طریق عامل خداترسی. 3
. ها اشاره شددر دو محور پیشین به نقش نهادهاي اجتماعی در تقویت ایمان و خداترسی و رفع موانع آن

طور عام است که سبات اجتماعی بهوشتار، اصالح منابرآیند تحقق این دو راهبرد، طبق مفروض این ن
یعنی استفاده از ظرفیت ؛به راهبرد سوم،محور پایانیدر. گیردسیتی را هم در بر میمناسبات جنسی و جن
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به تعبیر دیگر، . پردازیمطور خاص میبهبالفعل عامل خداترسی در اصالح مناسبات جنسی و جنسیتی 
عامل خداترسی در همین وضع موجود ،هانیم که با اجراي آنخواهیم راهکار یا راهکارهایی را مشخص کمی

. به بهبود مناسبات جنسی و جنسیتی در جامعه یاري برساندنه در یک وضعیت آرمانی ــ
هاي کارگیري مفهوم خداترسی در مشاورهتوان پیشنهاد کرد، بهترین راهکاري که در این زمینه میمهم

هایی ه این امر نیازمند تعریف عملیاتی این مفهوم از طریق تعیین شاخصرسمی یا غیر رسمی ازدواج است ک
براي نمونه، مقاومت در برابر وسوسۀ گناه، پشیمانی و توبۀ از گناه، طلب بخشش و . براي سنجش آن است

هایی توانند به عنوان شاخصحاللیت از دیگران در هنگام تضییع حقی از آنان و کثرت یاد خدا و آخرت می
ها و جوانان دهاي تشخیص خداترسی افراد و تعیین میزان آن از سوي مشاوران ازدواج یا حتی خود خانوابر

. کار گرفته شوندبه،خواهان ازدواج
، ]430، ض8، ج 3[انددر همین راستا و با تکیه بر روایاتی که فقط انسان خداترس را امین قلمداد کرده

هاي استخدامی و شغلی هاي مهم اجتماعی از جمله گزینشگزینشتوان راهکار یادشده را در دیگر می
در جهت بهبود همۀ مناسبات ،ویژه در مشاغلی که نیازمند ارتباط مردان و زنانند، به اجرا درآورد و از آنبه

. طور خاص مناسبات جنسی و جنسیتی بهره جستو بهاجتماعی 
زده در هاي شتابانگاري و قضاوتکند که از سادهگفتنی است پیچیدگی امور روحی و معنوي اقتضا می

مورد خداترس بودن افراد اجتناب ورزیده و احتماالتی مانند تظاهر، نفاق و عمل از روي عادت را نیز در 
تفسیر رفتار کنشگران در نظر بگیریم و تنها پس از نفی این گونه احتماالت مجاز خواهیم بود خداترس بودن 

. استنتاج کنیم،یادشدههايفرد را از شاخص
هاي مزبور رسد حکم به خداترس نبودن افراد به دلیل فقدان شاخصبه نظر می،اما از جانب سلبی

هاي سلبی براي نفی صفت خداترسی در افراد استفاده اي شاخصتوان از پارهچنان که میتر است، همآسان
ستی که با روحیۀ خداترسی ناسازگارند، هرچند از پرگرایی، زراندوزي و شکمهایی مانند تجملکرد، شاخص

. توان خداترس بودن آنان را نتیجه گرفتمنطقاً نمی،ها در افرادنبود آن

گیرينتیجه
گذاري تمدن شکوهمند اسالمی، در بنیان) ص(ریخی، موفقیت پیامبر گرامی اسالمبه گواهی اسناد روایی و تا

اسالمی در دورة تمدن ایرانی ـدر نتیجه، اگر بناست. ترس بوده استهاي مؤمن و خدامرهون تربیت انسان
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به عنوان احیاگر تمدن اسالمی اصیل باشد، ناگزیر باید ) عج(ساز نهضت جهانی حضرت مهدي معاصر، زمینه
بدون شک، خداترسی زنان و نیز . ترین راهبرد خود قرار دهدتقویت ایمان و خداترسی در جامعه را اساسی

.  آیندشمار میترین محورهاي این راهبرد بهاز مهم،سی مردان در مناسباتشان با زنانخداتر
بر این اساس، متولیان فرهنگی کشور باید در جهت ایجاد و گسترش فضاي خداترسی در جامعه تالش 

اند، دهویژه در زمان کنونی که موانع خداترسی بسیار قدرتمند ظاهر شکنند و دشوار بودن این راه را به
روشن است . اي براي عدول از آن نپندارند؛ زیرا آثار و برکات این گوهر کمیاب، فراتر از حد تصور ماستبهانه

توان از عموم مردم توقع داشت، ولی که مراتب باالي خداترسی را که در حاالت اولیاي خدا سراغ داریم، نمی
ظام فرهنگی کشور با کمک دیگر نهادها بتواند اگر خداترسی را داراي هزار درجه فرض کنیم، چنانچه ن

نظیر به اسالم و مسلمین دهد، خدمتی سترگ و بیءمیزان خداترسی در سطح جامعه را فقط چند درجه ارتقا
هاي انقالب عرضه داشته و آثاري چشمگیر در زمینۀ کاهش مشکالت اجتماعی و اصالح مناسبات و آرمان

. آوردجنسی و جنسیتی به ارمغان خواهد 
نه از طریق صدور امر حکومتی یا بخشنامه و نه از ،شک، ایجاد و گسترش فضاي خداترسی در جامعهبی

که گونهطریق تبلیغات صرف قابل تحقق است، بلکه بیش از هر چیز به الگوهاي عملی و عینی نیاز دارد، همان
از این رو، . آیددست میاي بهنتیجهچنین ) ع(و امامان معصوم ) ص(از بررسی سیرة پیامبر گرامی اسالم 

هاي مؤثر اجتماعی و سیاسی، روحیۀ خداترسی را پیش الزم است متولیان فرهنگی جامعه و دیگر شخصیت
. از دیگران در خود تقویت کنند

رغمبه این سؤال پاسخ داد که چرا بهبتوان،رسد بر پایۀ همین نکتۀ اخیر و برخی نکات پیشینبه نظر می
اي و افزایش حجم اطالعات دینی مردم در سه دهۀ غات دینی نسبتاً گسترده از مجاري آموزشی و رسانهتبلی

پس از انقالب اسالمی، شاهد ارتقاء سطح معنویت و تقویت روحیۀ خداترسی در جامعه نیستیم؟ قطعاً این امر 
اصوالً ،معنویت؛کهنخست آن. کردتوان بر دو دلیل اصلی تأکیدها میدالئل گوناگونی دارد، اما از میان آن

تنهایی به ساحت دل انسان ارتباط دارد نه ساحت ذهن او و از این رو، افزایش اطالعات دینی افراد به
در . شمار آوردساز رشد معنویت در آنان بهساز نیست و باید آن را صرفاً از علل معده یا عوامل زمینهچاره

شود، نوعی تأثر عمیق قلبی ي عملی و عینی خداترسی براي انسان حاصل میمقابل، آنچه از مشاهدة الگوها
ماندگار بر اتصاف فرد به خداترسی به جا گذارد و این چیزي است که در آثاريتواند و شهودي است که می

،فقدان یک چارچوب مرجع ارزشی مورد وفاق در جامعه؛کهدوم آن. رو هستیممورد آن با خأل جدي روبه
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رو روبههاي فرهنگی با نوعی تعارض و ناسازگاري درونی گذاريها و سیاستعث گردیده است که نظریهبا
هاي دنیاگرایی وصدد تلفیق مؤلفهاي ناموجه درگونهبه،هاي فرهنگیها و برنامهسیاستشوند، به این معنا که

و خداترسی در جامعه،دارير جهت تقویت دیندرا ها اند و همین امر، زمینۀ ناکارآمدي آنگرایی برآمدهآخرت
.        فراهم کرده است
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