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  دهكيچ
 ياز سـپر پـس  پژوهان معاصـر   نی. دستاي ضروردین رد کارکت و یدر بحث از ماهین، ق از دیو دقروشن  یفیتعر ارائه

ـ از د يعـد یف چندبامروز به تعـار ین رواج داشت، از د يعدب کتهاي  فیه تعرک یشدن دوران یـان،  از آن مانـد.   ن رو آوردهی
ـ دشناسـان   افته است. جامعـه ی يشتریت بیاسمارت مقبول يف هفت بعدیتعر  ییو نارسـا  یسـتگ کز امـروز بـه ورش  یـ ن نی

آن بـه   یاسـ یو س یاجتماع يردهاکارکبر ین، متنوع د يردهاکاربیان کنند و در ک می ن اعترافیشدن د یعرفهاي  نظریه
توانـد در نظـم    مـی  واست  یبخش تیو مشروع یبخش تیهوداراي کارکرد ، یمعنابخشعالوه بر ین، د دارند. دکیصراحت تأ

از ي هریـک  فـا یان در ایـ ت ادیند. قابلکفا یالملل نقش ا نیت و روابط بیم و تربی، تعلیبهداشت روان یو انضباط جامعه و حت
ی ـ  بـا نگـاه فلسـف   را ردهـا  کارکن ینواع اااین مقاله، وجود دارد. هایی  ان آنها تفاوتیارا مکست و آشیسان نها یک ن نقشیا

  دهد. می ل قراریمورد بحث و تحلشناسی  جامعه
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  مقدمه
ن کـ آنها عمالً مم کیکو تف ییجداکه  چنان اند. دهیهم تنگر مرتبط و دریدیکبه  یآدم یزندگ يها ساحت

رد. بـه  کـ را از هـم جـدا    یزنـدگ گونـاگون  توان ابعاد  ي نمیل نظریدر تحل یست. نه در عمل و نه حتین
محـدود سـاخت. امـروز     یا اجتمـاع یـ  يفـرد  یاز زنـدگ  ین را به قلمرو خاصیتوان د ، نمین سببیهم

 ياز سـو یده انگـارد،  آن را ناد یند و ابعاد اجتماعک یمعرف یشخص ين را امرید تا دیوشک می هک ینگرش
گـر اعتبـار   یرقابل دفاع اعالم شده و دین مردود و غیدشناسان  جامعه ین و برخیلسوفان دیپژوهان، ف نید

ورزنـد   مـی  دکیـ ن تأی، متنوع و متعدد دگوناگونبزرگ بر ابعاد شناسان  نیده امروزگذشته را ندارد.  یعلم
شناسـی معاصـر،    نیـ در درو،  ایـن . ازدارند می حذرن بریانگاشتن د يعدب کو ت ينگر هیسو یکو ما را از 

، بـر تعـاریف   تیلـیخ و حتـی  مـارکس   ،تیلـور  ،شـالیرماخر ف یـ مثـل تعر ین، دبعدي  تک فیتعر يجا به
شود و معموالً آن را محور بحـث   می دکی، تأ)Ninian Smart( نینیان اسمارتف یتعرمثل ن، بعدي دیچند

بـا  جامعـه،  ن در یـ دهـاي   ه نقشکبلین، ن نقش دییح و تبیتوض يبراین مقاله، دهند. در ا می و درس قرار
 یسـاحت  کا تـ یـ ن امـر واحـد   یدمعتقد است:  اسمارتم. ینک می ن آغازیاز د اسمارت يبعدف چندیتعر

فـرد و   یهـم در زنـدگ   یمتفـاوت هاي  نقش ردها وکاررو، ک ي ابعاد گوناگون است. ازاینه داراکبلیست، ن
  ند.ک می فایا »یات اجتماعیح«

  :است قرار نیبد) 11ـ10، ص 1996ت (اسمارت، تا اسهفت  اسمارتن از نظر یابعاد د
ـ  ؛ نید یا داستاناي ی بعد اسطوره؛ نید یا فلسفاي ی بعد آموزه؛ نید یا عملی کیعد مناسب  یبعـد تجرب

  .نید يا هنری يبعد ماد؛ نید یا اجتماعی یالتکیبعد تش؛ نید یا حقوقی یبعد اخالقین؛ د یا عاطفی
 کمناسـ  يت هم دارایحیهود و مسیمثل اسالم،  يدیان بزرگ و توحیژه ادیو ، بهینیب هر دیترت نیبد

، یجمعـ  دسـته هـاي   شیایـ ، نیمراسم نذر و قربانها،  ارتیهمچون انواع عبادات، زی هستند. نیو اعمال د
باورهـا،  از  يا مجموعـه  ين دارایـ ار دارد. هـر د کسـرو  ینـ یه با انجـام شـعائر د  ک یو بخش یاد مذهبیاع

، خدا، انسـان، مبـدأ و   ینسبت به هست یه نگرش خاصکاست  »ینیب جهان« ینوعاصطالح،  اعتقادات و به
 ين دارایـ دارنـد. هـر د   یفلسـف  یتیماه کش بیل ین مسایاکه دهد  می ارائه یر آدمیگاه و تقدیمعاد و جا

 یسـ ی، عاکـرم امبر یـ پ یمثـل زنـدگ  یانگذار آن است. ا بنیآورنده  یخ و سرگذشت و داستان زندگیتار
ان نظـام  یـ مان اسـت. در همـه اد  یآن قهرمانان ا یخاص زندگ يدادهایع و رویه شرح وقایا بودا، کح یمس

ی هـم وجـود   اخالقـ  يدهایـ دها و نبایـ از با يا و مجموعه یل نفسانی، خصايرفتار يهنجارهاها،  ارزش
عت هـم حضـور   یو شرها  تیمحدودها،  تیفرها، ممنوعکی یو شرع یام حقوقکالبته احکنار آن، در دارد. 



   ۷ تحليل نقش دين در جامعه

 یـک ان بـزرگ  یان، بخصوص ادیاز ادهریک  دهند. می لکین را تشیآن د یحقوقـ   یه بعد اخالقکدارند 
الت کیمراتـب و تشـ   ، سلسـله ینظـام سـازمان   يه داراکـ آورند  می دیت مؤمنان را پدا امی »ینیجامعه د«

بـا  هـا   شیشـ کو هـا   اء، خاخامیسان و اولی، قدینیدان یان، واعظان، مربی، روحانینیخاص است. رهبران د
 خـاص خـود   يردهـا کارکگـاه و  یجا يگردنـد و دارا  می دارین جامعه پدیفات خاص در ایآداب و تشر

 - يبعـد مـاد   يان دارایـ ادبـاالخره،  ن اسـت.  ید یالتکیو تش یز همان بعد اجتماعیده نین پدیباشند. ا می
هـا،   سـاها و معبـدها، پوشـش   یلکخـاص همچـون مسـاجد،     يو معمار يمثل آثار هنر .هم هستند يهنر

  ن خاص هستند.ید هاي یک ، باورها و ارزشینیب بخش جهان یه تجلک ینید يآثار هنرها،  تابک
ا یب اسـت، یـ  ع یامل و بک اسمارتا بعدمحورانه اي ی شاخههفت ف ین تعریاتوان گفت:  هرچند نمی

 يبعـد  هـاي یـک   فیگر دوره تعریه امروز دکن است یمدعا ا يروهر هاما بیل ندارد، ل و تعدیمکاز به تین
ن یـ د یخصوص بعد و نقش اجتمـاع بین، از د يا به سهو ابعادیه به عمد ین، کنظرانه از د محدود و تنگ

و  يبعـد چندهـاي   فیـ ف مقبول، تعریبه سر آمده و تعارکنند،  می ارکان احتصر بها یرند یگ می دهیرا ناد
  باشند. میاي  مجموعه

هاي  ویژه نقش کامالً بر کارکردهاي متنوع و متعدد دین، بهامیل دورکیم شناسان پرآوازه نیز مانند  جامعه
دیـن عبـارت اسـت از    «از دین چنین است: دورکیم  اجتماعی آن تصریح و اعتراف دارند. تعریف رسمی

این باورها و اعمال همه کسانی را که  نظامی همبسته از باورها و اعمال مربوط به امور الهوتی و ماورایی،
  .)63، ص 1383(دورکیم،  »کنند ت متحد میا امپیرو آنها هستند در یک اجتماع اخالقی واحد به نام کلیسا ی

ـ تـاب  که در کـ آن اسـت   يردهـا کارکن و یاز د، دورکیمح یف و نگرش صرین تعریا ابتـدایی   ورص
ت و ا امـ یـ  ینـ ین بـدون جامعـه د  یـ اساسـاً د دورکیم  يداست برایپکه  چنان شده است.بیان  حیات دینی

ین از نظـر او،  د یت اصلیوجود ندارد. خصلت و خاص یاجتماع يردهاکارکز بدون یو ن ینیالت دکیتش
یـن،  اسـت. د  كمشـتر  ینیز اعمال دیو ن كمشتر ینید ياز راه باورها یاجتماع یا همبستگیجاد وفاق یا
یم خـواه کـه   چنـان  ست. البتهین یا شخصی يامر صرفاً فرد یکدارد و  یو اجتماع یجمع یامالً خصلتک

اسـت  امـت   لکیا تشیو اتحاد مؤمنان  یش از وفاق اجتماعیبین، د یاجتماع يردهاکارکاز نظر ما گفت: 
  شده است. یته مهمکه ناو متوجی به هر حال، ولیم دارد، ل و تتمیمکاز به تیندورکیم نظریۀ و 

اسـت و اقتصـاد   یاز جامعـه، در س  یعیتواند در سطح وس می نیه دکز به جد معتقد بود ین ماکس وبر
ن یـ الً بـه ا کـ  )1373وبـر،  ر.ك: (داري اخالق پروتستانی و روح سرمایهکتاب معروف او ند. ک ینیآفر ز نقشین

در  ینـ ید يه چگونه نفوذ و رسوخ باورهاکدهد  می نشان یخوب تاب بهکن یبحث اختصاص دارد. او در ا
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ي دار هیو رشـد سـرما  گیري  لکش یو حت ياقتصاد ییوفاکار و تالش و شکتواند منجر به  می جامعه یک
و  یبه فرض به جمود و خمـودگ  ینیاگر د یعنی ؛ح باشدیصحتواند  می زین سخن نیس اکالبته عشوند. 

ار و تـالش  کـ  روانش را ازیـ ند و پکدعوت  یافراط یشک اضتیو ر یو زهد منف ییگرا ، آخرتکیتحر یب
  شود. یو تباه یماندگ تواند موجب فقر و عقب ، میباز دارد

شناسـی   جامعـه «بخصوص رشـته  شناسی،  گذاران دانش جامعه انیرا معموالً پدران و بن وبرو  دورکیم
ز یـ و نشناسـی   ) بـه جامعـه  یکی(هرمنـوت  یا تفهمـ یرگرا یرد تفسیکدر ارائه رو وبرت یدانند. اهم می» نید

ردهـا و  کارکان به مطالعـه آنهـا و   یادبندي  ه با طبقهکان است یادشناسی  ا گونهی یشناس سنخ یعرضه نوع
ن یـ گـرا، د  ن آخـرت یـ اگرا، دین دنی، دین عرفانیامبرانه، دین پیمثل د یپردازد. اصطالحات می شان راتیتأث

  اوست.هاي  از برساخته یانین وحی، دکیمناس
 ین در جوامع است و به دنبال آن بـه بررسـ  یفهم علل حضور ماندگار و همواره د یدر پدورکیم  اما
ر یان سـا ین را در میز دیگاه متمایند تا جاک می تالش يپردازد. و می ن در جامعهید يردهاکارکو ها  نقش
ن و یـ از د یو نوع خاصـ  ییجوامع ابتدا یمشخص سازد. او بحث خود را با بررس یاجتماعهاي  تیواقع

و  کاسـت: مناسـ   یدو بخش اصـل  ين دارایه دکد یجه رسین نتیرد و به اکسم) آغاز ی(توتم ینیت دایح
ه همه جهان را به دو دسته امـور مقـدس و   کهستند  يمشخصه بارز يدارا ینید يد و باورهاید. عقایعقا

وارد  يگـر یتوان بـه د  یکی، نمیاست و بدون گذار از  يگریدام خصم دکهر که نند ک می مینامقدس تقس
م امـور بـه دو دسـته    ین تقسـ یز همـ یـ ن نین مربوط به امور مقدس است و گوهر دیدترتیب، ن یشد. بد

  .)43ـ61 ص، 2، ج 1363، ریمون( ر مقدس استیمقدس و غ
را هـا   انسـان  ،يشـتندار یل انضباط بـر نفـس و خو  یق تحمین در درجه اول، از طریددورکیم،  در نظر

فات ین اسـت. تشـر  یـ بخـش بـودن د   معرف نقش انضـباط امر ن یاسازد.  می آماده یاجتماع یزندگ يبرا
آنهـا را دوبـاره    كمشـتر  يوندهایپسان،  ینآورد و بد می ن است، مردم را گرد همیه از مظاهر دی، کمذهب
نشـانگر نقـش   امـر  ن یـ بخشـد. ا  مـی  مکـی را تح »یاجتمـاع  یهمبستگ« ،جهینتدرکند.  می دییق و تأیتصد

ننـد  ک مـی  ایـ فا و احیگروه را ا یراث اجتماعیمی، نیمراسم د ين است. مردم با اجراین بخش دیانسجام د
ن یـ بخـش بـودن د   اتیز از نقش حین نیه اکسازند  می نده منتقلیآهاي  دار آن را به نسلیپا يها و ارزش

ت یـ نـان بـه حقان  یدر مؤمنـان و احسـاس اطم   یختن احسـاس خوشـبخت  ین با بـرانگ یند. دک می تیاکح
 مـان در آنهـا مقابلـه   یو فقـدان ا  یامکـ از آن هستند، با احساس نا یئه خود جزی، کجهان اخالق يضرور

  .(همان) ن استیبخش بودن د یانگر نقش خوشبختیز بینامر ن یاو  کند می
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ت از نقـش  یـ اکحو فارغ از تبیین آنها از ماهیـت دیـن،   باً یتقر، ماکس وبرو دورکیم  ن دو نمونه ازیا
ه کـ هسـتند   یسـان کز یـ لسـوفان ن یران و فکـ شناسـان، متف  ان جامعهیاما در م، جامعه داشتین در مثبت د

ـ    لسـوف یف یـک ه ، کـ کـارل مـارکس  ي مثـال،  بـرا اند.  ن در جامعه داشتهیاز نقش د یامالً منفک ینگرش
دانـد   مـی  رگریون تخدین را نقش افیسم است، نقش دیسکمار يدئولوژیشناس معروف و مؤسس ا جامعه

شـاند و آنهـا را جـاده    ک مـی  آنان را به خـواب غفلـت  ها،  توده يساز جامعه و آگاه يدارسازیب يجا ه بهک
و  ینقـش اجتمـاع  ، مـارکس داند. طبق نظر  ها می انسان و اموال ییغارت دارا ين استثمارگران براک صاف

امـوال و   يغمـا یسـت تـا متوجـه    ها انسان ردن و غافل ساختنکر و خواب یتخدین، دي رد انحصارکارک
 ینـ یز با موعظه دیشان نیشکو  نندکدردسر آنان را استثمار  یو ب یراحت داران به هینشوند و سرماشان حقوق

ن یـ دسـان،   نیان و اعتراض آنها شوند. بـد یمانع طغي، م و وعده اجر اخرویتسلکل، تو، و دعوت به صبر
غمـاگران ددمـنش   یار و کـ تیران جنادا هین سـرما ک است و جاده صافها  ام تودهیت و قکمانع انقالب، حر

ن اسـت.  یـ رد و هنـر د کارکتنها آور،  ش و غفلتک يداریرگرانه، بیتخد یانسانضد یرد منفکارکن یاست. ا
و همـوار  هـا   ردن تـوده کـ دن و رام سـاختن و خـواب   یشکبه بند  ين ابزار دست قدرتمندان است براید

ن و نقـش و  یـ از د ین تلقـ یـ ه اکداست یها. پ ستیتالیاپکو چپاول آنها توسط  یشک بهره يساختن راه برا
و  ینفـ  يبـه اسـتدالل بـرا    يازیـ گـر ن یه دکز است یانگ قدر نفرت و آن یسراپا منفکرد آن در جامعه، ارک

ننـده  کز و طردیـ تنفرانگ یافکن، به قدر یت دیر از نقش و خاصین تصویخود اچراکه  یست؛ن نیحذف د
ار شـود تـا خامـان و    کآشـ  یخـوب  آن بـه هـاي   یاسـت کد یدارد و با ياز به نقد جدینمارکس  هست. نظر

  افکند:م یها خواه یاستکن یبه ا یاشارات. در ادامه بدینوخاستگان را نفر
ن و نقـش آن در  یـ د يردهـا کارکمثبـت بـه    یز با نگرشـ ین توماس اُديمثل شناسان  از جامعه یبعض

ــد.  جامعــه پرداختــه ــاز آن مان ــه ی ــ، یبخشــ یو تســل يتگری، حمــایمعنابخشــ يردهــاکارکان ب رد کارک
اشـاره   یدهرد رشـد کارکـ ز یـ ر وضع موجود و نیی، تغیبخش تیو مشروع يرد هنجارکارک، یبخش تیهو
  اند. ردهک

دین و حذف آن از حیات اجتماعی و » به حاشیه راندن«هاي سکوالریزاسیون دین نیز که در پی   نظریه
دیویـد  شناسان بزرگی همچـون   هاي جامعه اندیشی و ژرفقلمرو عمومی بودند، اکنون در سایه تحقیقات 

اند که خود به حاشـیه   اي خورده ، چنان ضربهبرگر پیترو  بریج، بین رودنی استارك، رابرت ووثنو، مارتین
نگري  شناس ژرف که امروز دیگر کمتر جامعه طوري اند. به رانده شده و در خطر حذف یکسره، قرار گرفته

پردازان مسئله سکوالریزاسیون دیـن از   توان سراغ گرفت که با آن شور و هیجان نسل پیشین، نظریه را می
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اندیشـانه   خورد. پس حتی انکار خـام  نشینی آشکاري در این صف به چشم می دفاع کند. عقبنظریه این 
شناسان صورت پذیرفته  عهآفرینی دین در حیات اجتماعی، که توسط برخی جام ابعاد اجتماعی دین و نقش

  بود نیز نتوانسته است نقش مهم و حیاتی دین در جامعه را مردود جلوه دهد. 
یـن در جامعـه،   نقش دة دربارشناختی  جامعه يها دگاهید یح برخیشده و توضادیات کنون پس از نکا

 یبرخـ  يه بـه آرا و ضمن اشاریم پرداز می نید یاجتماع يردهاکارکها و  نقش یاتیالهی ـ  ل فلسفیبه تحل
ز پاسـخ  یـ نیم، ردکـ هـا اشـاره    ن مقالـه بـدان  یـ ه در اک ینظرات منف یبه برخها،  دان ین و الهیلسوفان دیف

  م داد.  یخواه
 یمنفـ  يهـا  اسـاس و نگـاه   یم و ذهن را از شبهات بیدر نظر آور ین را به خوبیت و ابعاد دیاگر ماه

رد. حضـور و نقـش   کـ م ین در جامعه اعتراف خـواه ید به نقش مهمروشنی  گاه به آنییم، رایزان بپیست نید
، یو روابـط اجتمـاع  هـا   يریگ موضعها،  گروه ی، رفتار اجتماعیاجتماع ين در نهادهایدار د شهیق و ریعم
» یوه زنـدگ یشـ «ن را یر است. اگر دیناپذکاران يت امریم و تربیالملل، فرهنگ و تعل نیاست و روابط بیس

ار کـ ان يبـرا  ییگاه هرگز جا آنیم، بخش بدان معرفت »ینیب جهان«ی و تیترب ،ی، حقوقینظام ارزش يو دارا
، یاسـ ی، سیمتنـوع و متعـدد معرفتـ    يردهـا کارک ين دارایـ دین در جامعه وجود نخواهد داشت. نقش د
ت، اخـالق و فرهنـگ جامعـه    یـ م و تربیدر جنگ و صـلح، تعلـ   ،خواهد بود یتیو ترب ی، فرهنگياقتصاد

  خواهد داشت.امالً حضور و رسوخ ک
سان و همسـان  یکهرگز یات جامعه، و ح یان در امور اجتماعیه سهم و نقش ادکرد کد کید تأیالبته با
، یان بـوم یـ اد یبا برخیت، حیمس جهان مثل اسالم و يدیده و بزرگ توحیچیان پیان ادیست. مینبوده و ن

ها بـر   نین دیر ایوجود دارد. تأثهایی  سم، قطعاً تفاوتینتو و تائوئیوس، شینفوسکهمچون  یو قوم یمحل
ز یـ شده نادیان یاز ادی هریک نیآفر نقشکه  چنان ست.یو همگون ن يوجه مساو چیبه ه »یات اجتماعیح«

از  ی، برخـ یخیمقـاطع تـار   یسـان نبـوده اسـت. در برخـ    گونـاگون یک ز در جوامـع  یخ و نیدر طول تار
در انـد.   داشـته  يبـارزتر هـاي   ینـ یآفر گوناگون نقـش ل یبه دالاي جوامع خاص،  ان در پارهیادهاي  قرائت

ر بـر  یث تـأث یـ ز از حیـ ان نیـ ارنامـه اد کدر خود رو،  ایناند. از ردهکمواقع و موارد چنان عمل نیگر د یبرخ
ان یـ اد یبرختوان گفت:  دلیل، مین یوجود دارد. به هم يریچشمگهاي  تفاوت یاجتماع یجامعه و زندگ

و  دارنـد  يتـر  تـر و گسـترده   يتـر، قـو   یغن یاجتماعی ـ  اسیس يها وزشترند و دستورات و آم یاجتماع
، هسـتند  یاسـ یو س یهـا و ضـعف ابعـاد اجتمـاع     نه دچار فقـر آمـوزش  ین زمیدر ایان، گر از ادید یبرخ

هـاي   ن تفـاوت یـ اسـت. ا تـر   رمق  مکو تر  فیار محدودتر، ضعینه بسین زمیآنها در ا ینیآفر نقشرو،  ازاین
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ه کـ  يگـر یتـه د کد از نظر دور داشـت. ن یگاه نبا چیآنها را ه يردهاکارکان و یادهاي  در آموزش يساختار
رد کـ توان ادعا  نمی رد.ک ییگو د مبالغه و گزافهین در جامعه نبایدر مورد نقش دکه، نیت است ایحائز اهم

انـد   ردهکـ فا یا یوسته نقش مثبتیخ همواره و پیط در طول تاریان در همه جوامع و در همه شرایه همه ادک
یـن ادعـا،   اسـت. ا  یو تهـ  يعـار  یلکب ییو خطا یاستکب و نقص و نقد و یگونه عرنامه آنها از هراکو 
د یـ ندارد. با يز سازگارین یخیم تارمسلـهاي  تیبا واقعیرقابل اثبات است. به عالوه، ز و غیآم ار مبالغهیبس

و  يسـونگر  یـک پرداخـت و از   یابیارز جامع به ید و با نگاهیه خدمات و خطاها را با هم دیهر دو سو
ن بـوده اسـت و   یـ د یان رسـم یان و متولیارباب اد يرد. البته گاه خطاها از سوکز یامالً پرهک ینیمحدودب

نادرسـت در جامعـه شـده     يردهـا کارکافته و موجـب  یراه هایی  یاستکان یم خود ادیز در متن تعالیگاه ن
  گذاشت.تفاوت د یز باین دو موضوع نین ایاست. ب

ژه یـ و بـه ي، دیـ و توح یمـ یان ابراهیادهاي  ردها و نقشکارک یبررساین مقاله،  یمقصود و محور اصل
ق و گسـترده و ابعـاد متنـوع و    یـ عمهاي  ه به آموزشن اسالم با توجین اسالم در جامعه است. دین مبید

رده اسـت.  کتوجه  یو اجتماع يدر ابعاد فرد »انسان يازهاین«به همه ه دارد، اي ک دهیچیع و پیساختار وس
ق و یخ خـود بـا تشـو   ین در طول تارین دیر است. ایار چشمگیبس »يساز تمدن«ن در ین دیم اینقش عظ

ر و عبـادت  کبه طلب علم، آموزش، پژوهش، تف، ان جهان همتا نداردیه جداً در همه ادی، کب شگفتیترغ
دانـد و   مـی  ها ن عبادتیف برترین را در رده آیگران، کو آموختن به د ياندوز و دانش یار علمکخواندن 

ن و یتـر  از مهـم  یکـی ش یدایـ موجـب پ ـ   مرسـوم خوانـده اسـت    يها گاه باالتر و ارزشمندتر از عبادت
 یفراوان به عـالوه رشـد علمـ    یخیآثار تار .)1365، حلبی(ر.ك:  شده است يبشر يها ن تمدنیارزشمندتر

مارستان، مدرسـه و دانشـگاه،   یتابخانه، مسجد، بکو صدها و هزارها  كاند ین در مدتاناز مسلمیانگ رتیح
در قلمـرو اسـالم حاصـل     یتاب و رساله علمکد آمدن هزاران یشرفت بارز علوم و پدینار پکدانشمند در 

و  »د علـم یـ تول«شاهد دعوت بـه   یز در قلمرو اسالمیب اسالم به علم است و امروز نیق و ترغین تشویا
  م.یو فراخواندن مسلمانان به رشد دانش و معرفت يافزار و نرم »يپرداز هیش نظرجنب« يانداز راه

 یاسـ یو انقـالب س  یاجتمـاع  كام و تحریمردم و دعوت به قهاي  ج تودهیم اسالم در بسیقدرت عظ
مـا   يرو شیز پـ یه امروز نکبلي است، ریگیدور قابل پهاي  تنها در گذشته ه نهکر یارناپذکاست ان يز امرین

ن یـ ه مردم مسلمان اکر آن است یدناپذیمصداق بارز و ترد یران، یکدر ا یانقالب اسالم يروزیپاست و 
 ينظـام اسـتبداد   یـک ، ینـ ید يبخش اسالم و تحت رهبر ییبخش و رها اتیحهاي  ار با الهام از آموزهید

  اند. ردهکبنا  ینین و دینو یآن نظمهاي  رانهیفاسد را قهرمانانه سرنگون ساختند و بر و
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ن یـ رد. دکار کتوان ان نمی قوم هرگز یکبه  »یبخش تیهو«ن را در یل دیبد یم و بین نقش عظیهمچن
ن در آن   می قوم گره یک ینیب ت و جهانیت، فرهنگ، زبان، رفتار، تربیاز طرق مختلف با هو خورد و تا بـ

ردشـان را  کارکدهـد،   مـی  لکرا شـ آنهـا   یو حتـ  گذارد می ریبه آنها تأث نگوناگواشکال ند و به ک می نفوذ
ار دارد. کسـرو  ین و از آن جمله اسالم، با همه ابعـاد زنـدگ  یسازد. د می دهد و از اساس متحول می رییتغ

 یتالش عبثـ ی، رون راندن آن از صحنه زندگیب يا تالش برایاست و ین از سید يا جداانگاری يجداساز
خـاص محـدود    ين را بـه قلمـرو  یـ توان د نمی است. ردهکم بودن آن را تجربه یخ بارها عقیه تارکاست 

ي ت و رسـتگار یا و آخـرت و هـدا  یـ دار سـعادت دن  هیـ ه داعي، کدیان بزرگ توحیساخت، بخصوص اد
محـدود و   یبعـد از زنـدگ   یـک را بـه   يت و رستگاریتوان هدا می هستند. مگرها  نهیدر همه زمها  انسان

امـل و جـامع بشـر    کگـاه از سـعادت    رد و آنکـ خود رها  را به حالها  نهیابعاد و زمسایر رد و کمحصور 
 ين تصـور یچن يبرا ییجا، ن اسالمیخصوص دبیان، ن ادیها و دستورات فراوان ا سخن گفت؟ آموزش

و  یاست خـارج یو س ياز ازدواج و طالق گرفته تا قضاوت و امور اقتصادین، ن دیگذارد. در ا ی نمیباق
یـق و  و جنگ و صلح، آداب عم یتا امور نظامی، الملل نیو ب یاجتماع، يدر سطوح فرد ،گرانیروابط با د

ر نقـش آن  کـ رد و منک یو شخص ين را منحصر به امور فردیتوان د می پس چگونهگسترده وجود دارد. 
  در جامعه گشت؟!

ـ   یـ نقش دکرد، توان بدانها اشاره  می هین در جامعه، کدهاي  گر نقشیاز د ن ین در خـانواده و روابـط ب
ن و نحـوه  یه دربـاره خـانواده و نقـش والـد    کـ  ین با دستورات مهم و جـامع یآن است. مسلماً د ياعضا

  ست.یار نکه قابل انکدار دارد یو پا یاساس ین خصوص نقشیدر ا ،ارتباط آنها با فرزندان دارد
ر، یـ ه در مـورد انجـام امـور خ   هایی کـ  ق آموزشیاز طر یجاد وحدت و وفاق اجتماعین در اینقش د

گونـه   نیـ ن بـا ا یـ د مورد غفلت واقع شـود. د ینباي اقشار مختلف جامعه دارد، ارکصدقات، تعاون و هم
هـاي   تیو فعالها  سلسله برنامه یکخاص در جامعه و  يجاد نهادهایتواند منشأ و موجب ا می دستورات

  شود.   یر و ارزنده اجتماعیچشمگ
 ینـ یو مراسم د یجمع کو انجام مناس ینیت داجتماعا ییه در مورد برپاک ین با دستوراتین دیهمچن

د و یـ ، صـله ارحـام و د  یارتیـ ز ي، سـفرها یجمع دستههاي  شیای، نیاد مذهبیمثل حج، نماز جماعت، اع
گـذارد و   مـی  ریتأث یات اجتماعیاز ح یبر بخش مهمی دارد، نیدهاي  نگرهک، تظاهرات و ینید يدهایبازد

  برخوردارند. يادیت زیه از اهمکشود  ی میهمگانج یو بس یات اجتماعکرشته تحر یکموجب 
توانند بر روند توسـعه   هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی بیشتري هستند می بعضی ادیان، که حاوي آموزش
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سوادي را از طریق تشویق بـه   بخشی به آن تأثیر بگذارند. نقش مهم ادیان در مبارزه علیه فقر، جهل و بی و شتاب
امور خیریه نباید از یاد برد. در اسالم و مسیحیت، مصادیق فراوانی بـراي ایـن موضـوع    کسب علم و تالش در 

خانه، مدرسه، مؤسسه، بیمارستان، پرورشگاه، شیرخوارگاه و توجه بـه   توان یافت. وجود صدها و هزارها یتیم می
ن اري بـراي تأییـد ایـ   مند و محتاج در کشورهاي اسالمی و مسیحی، دلیل آشـک  سرپرست، عائله افراد ناتوان، بی

خود به تنهایی  مادر ترزاکنیم یک زن باهمت و خیراندیش مثل  ست. حتی در روزگار ما مشاهده میمدعا
منشأ چه خدمات عظیم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و تربیتی شده است. مصادیق این امر در جهان اسالم 

  .)Mother Teresa, Williams, 2002(نیز اندك نیست. این هم گویاي نقش مهم دین در جامعه است 
 یو زنـدگ  ی، صـلح جهـان  ی، رفاه زنـدگ ین در استقرار و تحقق عدالت اجتماعید به نقش دیحتماً با

بـا آن  یـن،  ر از دیـ غ یراست گر اشاره نمود. بهیدیکنار کگوناگون در  ینیدهاي  تیز اقوام و اقلیآم مسالمت
ی اخالقـ هـاي   لتیج اخـالق و فضـ  یتوانـد بـا تـرو    مـی ي گریز دیچه چاش،  ق و بشردوستانهیم عمیتعال

هـاي   ق آمـوزش یبخواند؟ و از طر فرا یعدالت یض و بینار نهادن ستم، تبعکو  یرا به صلح و آشتها  انسان
، »يالزامات شـهروند «یت و رعا یم مناسبات اجتماعیدر تنظآن  نقش مهم یاش و حت یو اخالق ياعتقاد

هـاي   بیاهش انحرافـات و آسـ  کموجب  ییگرا و قانون یمصالح عموم، حفظ ینترل اجتماعکنظارت و 
  اد، قمار و فحشا بشود؟ی، فساد، اعتيخوار مثل رشوه يارکو بزهی اجتماع

ر یارناپـذ کملمـوس و ان  یتـ یاران واقعک ان، معتادان و تبهیزندان يآن در بازپرورهاي  ن و آموزهینقش د
  ن ادعا وجود دارد.یمورد اق در یدق ياست و صدها گزارش مستند و آمارها

شناسـانه و   یهسـت  یلـ کو نگـرش   »ینیب جهان«دهد. ارائه  می بخشد و جهت می» معنا« ین به زندگید
 را در افـراد و جوامـع زنـده نگـاه     »دیـ ام«ن ین است. دیل دیبد یب يردهاکارکبه جامعه و افراد از  یارزش
ت یـ و رعا ین بـه امـور بهداشـت   یتوجه د یحت دهد. می شیرا افزا یاز زندگ يتمندیزان رضایدارد و م می
ی بـر جامعـه بـاق    یر مهمـ یه تـأث کـ اسـت   یمهم يردهاکارکاز ی، در همه امور در سراسر زندگ یزگکیپا

  دهد. می را سر و سامان یاز امور زندگ ياریگذارد و بس می
ت یـ واقع یـک ن یـ م. ایر شـو کن را هم متذید یمنفهاي  نقش یه بعضکند ک می مکح ينگر البته واقع

، يسـاز  ، فرقـه يگسـتر  ، خرافـه يزیـ انگ ن گاه موجب تفرقه، خشونتیان دین و متولیه متأسفانه دکاست 
، يگـر  یت نابجـا، افراطـ  یا سـلب مشـروع  یت یجاد مشروعیخش، ا انیزهاي  يارک ، محافظهییگرا تعصب

، يزیسـت  قـت ی، حقيارکـ ایو خالصـه ر  یشـ یزه با آزاداندید و ستیش عقایمبارزه با علم و دانشمندان، تفت
نادرسـت و   يهـا  ان بـا آمـوزش  یـ اد یبعضـ انـد.   ز شـده یـ ن نیسوءاستفاده از خود د یو حت يارک بیفر
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شـرفت  یو پ يویـ ار و تالش و توجه به رفاه دنکان را از یمحض پرداخته و آدم ییگرا به آخرتیه، سو یک
توسـعه  هـاي   ردن چرخکند کجب ناقص و محدود خود عمالً مو يها ان با آموزشیاد یبعضاند.  بازداشته

  اند. ، دامن زدهیارعاب، ترور و ناامن يجاد فضایا به ایدر جامعه شده 
ـام   ـاي   بعضی ادیان نیز با عدم توجه به شرایط اجتماعی و جهانی و تهدیدها و خطرهایی که از سـوي نظ ه

ـام   گونه شود، سکوت کرده و یا به گر متوجه بشریت می سلطه ـاي   اي با ایـن نظ ـان  ه ـالم    فاسـد و جری ـاي ناس ه
ـان     اقدامی و تسلیم دعوت کرده و یا از آگاهی کنند و پیروان خود را به بی همسویی می ـازي آن بخشـی و بیدارس

به نقش افیـونی دیـن در   مارکس  زنند. اینجاست که نگرش منفی و سراپا بدبینانه کنند و تن می به خطا حذر می
خصـوص  بآمیز برخی متولیان دین را در برابـر ظلـم و تبعـیض،     تسلیمشود که او عملکرد  جامعه، قابل فهم می

ـا   نـه  در مقابـل آن همـه سـتم   کـه  نسبت به کارگران، زنان و کودکان دیـده بـود    ـا     دم برنمـی تنه آورنـد، بلکـه ب
ـاي   ها می کاري و به نام دین مانع اعتراض و انقالب توده فریب ـارکس   شـوند. خط ـاي آن   نابـه » تعمـیم «در م ج

شناختی، حق نداشت که یک مدل رفتار نادرست پیشـوایان دینـی در یـک جامعـه      . او به لحاظ روشحکم بود
کلـی غفلـت کـرده    مثل اسالم ب آفرین ادیانی دهد. او از عنصر انقالبی و حرکت» تعمیم«خاص را به همه ادیان 

ـانی   مشـخص، بـه    بود. در مورد مسیحیت نیز او حق نداشت عملکرد یک کلیساي خاص را در یک مقطـع زم
ـا  »مغالطـه سـوء تعمـیم   «اي شود که در علم منطق بـه آن   دهد و مرتکب مغالطه» تعمیم«کل تاریخ مسیحیت  ، ی

ـار          جا گفته می تعمیم نابه ـا توجـه بـه رفت ـا تنه ـاعی آنه ـان و نقـش اجتم شود. براي داوري در مورد عملکرد ادی
ـلی دیـن و مطالعـه دقیـق       مؤمنان و عملکرد متولیان رسمی کافی نیست، بلکـه مراجعـه مسـت    قیم بـه متـون اص

ـارکس   هاي آنها نیز الزم است. این خطا و کاستی چشمگیر در قضاوت و ارزیابی آموزه و نقـص متـدولوژي   م
ـامالً غفلـت       از اختالف قرائتمارکس  او در ارزشگذاري نقش ادیان است. به عالوه، ـا و تفسـیرهاي دیـن ک ه
ـاص را در      کرده است. او حق نداشت که یک تفسیر و  ـاص، در یـک جامعـه خ قرائت خاص از یک دیـن خ

ـاریخ تسـرّي و تعمـیم دهـد. غفلـت او از متـون دینـی و         یک مقطع تاریخی معین، به کل ادیان در کل طول ت
  بخش دین بخشودنی نیست. رهایی هاي اصیل ادیان و اخالق آموزه

  گيري نتيجه
دانـد.   مـی  ریپـذ  تیا و مسـئول یـ را زنـده، پو ن اسـالم اجتمـاع   یدبخصوص  ی،ان الهیه ادکان سخن آنیپا

 مسـاوات و عـدالت برقـرار    یقـ یحقصـورت   بـه  ن افرادیشمارد و ب می گر مرتبطیدیکسعادت افراد را با 
نظر از مسائل مهم اجتمـاع مـورد   یکی یام اجتماعکبا اح يام فردکن و رابطه احید یعد اجتماعب ند.ک می



   ۱۵ تحليل نقش دين در جامعه

، فسـاد، حقـوق، سـعادت،    كو سرنوشت، تحـر اند  »لّک« یکافراد عضو  یدر اجتماع اسالم اسالم است.
  گره خورده است. »لّک«ن یا ي... آنها با همه اعضاو يت، عدالت و آزادیمکحا

، رفـاه  ینظر اسالم است، عدالت، احترام به حقوق شهروندان، اخوت اسالمه موردک یدر جامعه سالم
  ان است.یو وحدت نما یت، همدل، عفـیعموم
ی ـ  اسـ ینظـام س  یات اصـل یـ از تجل یکـی ن اسـت.  یـ انگر قلمـرو د یاسالم ب یاجتماعـ   یاسیظام سن

انسـان   يریپـذ  تیمسئول اسـت و مسـئول   يانسان است. انسان موجود يریپذ تیاسالم، مسئول یاجتماع
ت یسـازد. مسـئول   مـی  ه انسان را مسـئول کاست  »يدیتوح ینیب جهان«ن یاو  اوست ینیب برگرفته از جهان

  ندارد. یافکامل نبوده و پشتوانه کن یه اخالق بدون خدا و دک همچنانین معنا ندارد، خدا و د يمنها
اسـالم اسـت. عـدالت     یاجتمـاع ـ    یاسـ یات و مشخصـات نظـام س  یگر از تجلید یکی ياصل آزاد

از گـر  ید یکیهم  یاسالمامت  اسالم است. یاجتماعـ   یاسینظام س يگر از نمادهاید یکیز ین یاجتماع
کل گرفتـه اسـت،   ش ید خاصیبراساس عقا یاسالم است. امت اسالم یاجتماعـ   یاسیقلمرو س ينمادها
ز یـ ومـت ن کاسـت. ح  »یامت اسـالم « كمان و آرمان عامل مشتریه اکا، بلیاساس نسل، نژاد و جغرافنه بر
 يسـاالر  ا مـردم ی یراسکدمو ینوع یومت اسالمکاسالم است. ح یاجتماعـ   یاسیشه سیاند یعمل یتجل

سـوي  ت آن از یـ گـر، مقبول یدسـوي  از ی دارد. نیجنبه د یعنسوي خداست؛ یت آن از یه مشروعکاست 
(ر.ك:  »يمعنـو  یراسـ کدمو«آن را  اقبـال ه کـ  یاسـالم  یراسکن دمویدارد. ا یجنبه مردم یعن؛ یمردم است

بـا   یاساس يها تفاوتکند،  می ریتعب »یاسالم يجمهور«آن را  مطهريشهید و  )147، ص تا اقبال الهوري، بی
  طلبد. که بیان آن مجال دیگر می، ی داردغرب یراسکدموـ  برالینظام ل

، یبخشـ  تیـ ، هویبخشـ  : معرفـت عبارتنـد از آن در جامعه  يها ن و نقشیدعمده  يردهاکاراجماالً ک
، ی، سـالمت روانـ  یبخشـ  نظم ،يساز ن، فرهنگیآفر تک، حریبخش تی، مشروعيسازي، هنجارساز تمدن

  .یو اخالق یتیترب
   

۱۶     ،۱۳۹۲دوم، بهار  شمارهچهارم،  سال  

  منابع
ّو، رودلف،    ، ترجمه همایون همتی، تهران، نقش جهان.مفهوم امر قدسی، 1380اـت

 .یاسالم يکانون نشر و پژوهش هاجا،  بی، ترجمه احمد آرام، در اسالم ینیفکر د يایاح، تا محمد، بی ،ياقبال الهور

سـازمان انتشـارات و آمـوزش    تهران، ترجمه باقر پرهام،  ،یدر جامعه شناس شهیاند یمراحل اساس، 1363 مون،یآرون، ر
 .یانقالب اسالم

 .قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیهاي اجتماعی دین،  درآمدي بر نظریه، 1382بختیاري محمدعزیز، و فاضل حسامی، 

 تهران، گام نو.، ترجمه محمدمسعود سعیدي، مدل سکوالر شدن غرب، 1387بروس، استیو، 

 .ادیچاپ و نشر بنجا،  ، بیتمدن اسالم خیتار، 1365، اصغر یعل ،یحلب

 ترجمه باقر پرهام، تهران مرکز. ،ینید اتیح یانیصور بن، 1383 ل،یام م،یدورک

 .، تهران، دانشگاه امام صادقبررسی و نقد مبانی سکوالریسم، 1388اکبر،  اردکانی، علی کمالی

 ، قم، طه.اسالم و سنـّت وبري، 1377زادگان، داوود،  مهدوي

  ی.و فرهنگ یعلمتهران،  ،یکاشان يمنوچهر سایو پر انیدیترجمه رش ،يدار هیپروتستان و روح سرمااخالق ، 1373وبر، ماکس، 
 .نقش جهانتهران،  ،انیشناخت دانش اد ،1380، ونیهما ،یهمت

 .انیتبتهران،  ،یترجمه محسن ثالث ،نید یجامعه شناس، 1377، ملکوم لتون،یهم

 ، ترجمه عبدالرحیم گواهی، قم، بوستان کتاب.راهنماي ادیان زنده، 1385هینـّلز، جان، 

 .، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیشدن بررسی تحول آراي پیتر برگر درباره دین و عرفی، 1388زاده، حسن،  یوسف

“Five Dilemmas In The Institutionalization Of Religion”, Journal For The Scientific Study Of 
Religion, Vol. 1, No. 1, pp. 30-41. 

Christiano Kevin J. William H. Swatosand peter Kevisto, 2008, Sociology Of Religion, New York 
Dimensions Of The Sacred, Ninian Smart, University of California Press, 1996. 
Hopfe, Lewis M., 1983, Religions Of The World, NewYork. 
Martin, David, 2005, On Secularization, London. 
Maxmuller, F., 1882, Introduction To The Science Of Religion, London. 
Mother Teresa, Paul Williams, 2002, Indianapolis, pp. 56-67. 
Study Of Religion, Blackwell Companion, (ed.) Robert A.Segal, Oxford, 2007. 
World Religions, A Historical Approach, Fourth Edition, S.A. Nigosian, New York, 2008. 

  


