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 چكيده
بـر سـاحت يسـمسكوالريرتـأثىبـه پرسـش چگـونگيىگو نوشتار كه درصـدد پاسـخينا

و سـاحات يـكمثابـهبه يسـمسكوالريربشر است، با اذعان به تـأثىاجتماع تفكـر بـر ابعـاد

ح مىبشر، چگـونگ ياتمختلف را بـه روشىآن بـر سـاحت اجتمـاع يرگـذاریتأث يـزانو

وىاحت اجتمــاعســ. مطمــح نظــر قــرار داده اســت يــل،و تحليفتوصــ مشــتمل بــر عناصــر

و نهادهـاىمختلف های ينهزم و ارزشى،اجتمـاعیاز جمله ساختار ى،اجتمـاعیهـا اخـالق

و روابـط اجتمـاعى،و قواعد اجتماعينقوان وىاجتمـاع يريتو مـد يزیر برنامـهى،رفتارها

آ گروه ها، جنبش و هرمريسسكوال يرگذاریكه نوع تأث باشدىميدجد های يينها ازيكبر

و با توجه به غرض اصل بيناىآنها متفاوت بوده زدودن يـتو در نها اثرسـاختنىتفكر كه

حيند  يـنا ينـى،دیهـا بشر است، مشخص شد كه با فقـدان آموزهىاجتماع ياتاز عرصه

به گرايىىعرصه در چنبره تفكر عرف و جر های ينهزميجتدر به تنگنا افتاده و  يـند يـاننفـوذ

ح بىو اجتماعیفرداتيدر .رودىمينبشر سد از

ها كليدواژه

ینهادهــاى،اجتمــاعیهــا ارزشى،اجتمــاع يزیر برنامــهى،روابــط اجتمــاع، يســمسكوالر

.ىاجتماع

و فرهنگ اسالمى*  Karimimk@yahoo.com پژوهشگر پژوهشگاه علوم

ـ پژوهشى فصلنامه  علمى
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 مقدمه

مـيالدی آغـاز14 سـدهدينـى را كـه از حـدود اصـالحدوره تجديد حيات اروپا يا نهضت

ا و اقتصادی عميـق گرديد بايد خاستگاه تحوالت علمى، فكری، جتماعى، فرهنگى، سياسى

كه در جهان معاصر به دامنه آن به جوامع مختلـف بشـری سـرايت پيـدا تدريجبهشمار آورد

و همراه و اين جوامع را در پيوستن و مقاومت در برابر عناصر شدن با آن، يا بازپس كرد زدن

و نشيب بسيار كردو آموزه . های آن، دچار فراز

طى حدود چهار قرن اخير آن، چيزی است كه بعـدها بـه،ارمغان اين نهضتترين اصلى

و نـوگرايى در همـه عرصـه بر زبان» مدرنيته«نام  و مسـتلزم تجـددخواهى و ابعـاد ها افتـاد ها

و اجتمـاعى بـوده اسـت حيات بشری اعم از  آنچـه بـه1.فكری، فرهنگى، اقتصادی، سياسى

د عنوانبهمدرنيته  و آمريكـای شـمالى يك مفهـوم اساسـى ) غـرب(ر ادبيـات نظـری اروپـا

و قوام بخشيد، عناصری چون عقـل گرايى، فردگرايـى، گرايى، انسـان گرايى، تجربـه هويت

و سرمايه  آثـار تدريجبهاين عناصر. داری بوده است دنياگرايى، آزادی، برابری، دموكراسى

و انديشهو هـای مدرنيتـه بـه تحقـق آرمان های اجتماعى برای نتايج خود را در قالب مكاتب

و  روشـنگری،. های فكری مختلف در عرصه حيات اجتماعى سر بركشـيد نحله لذابار نشاند

و)رشناليسـم(ليبراليسم، ناسيوناليسم، راسيوناليسم  ...، پوزيتيويسـم، اومانيسـم، سكوالريسـم،

آ هايى هستند كه بر شاخه ميوه و هر يك ريشه در يكى از و های آن روييدند ن عناصر داشته

و منشأ طرحِ انديشه بعدها خود به عرصه . های جديد گرديدند های مختلف تسری يافته

ترين آموزه مدرنيته است كه همسو با تحقق آرمان مدرنيتـه در بعـد بنيادی،سكوالريسم

و اين گذاشتشناسى، پا به عرصه وجود هستى ازو با رويكردی انسانى جهانى، بريدِن انسان

و جستآ اين رويكرد، آسمانيان را سزاوار. وجوی نيازش در اين جهان را مطالبه كرد سمان

و عقل بشـری را جـايگزين مناسـبى بـرای سـامان و تصرف در امور عالم ندانسته دهى دخل

و بدين ؛ بلكـهیداشتن را نه فقط امـر غيرضـرور سان، چشم به آسمان امور عالم معرفى كرد

چراكـه كليـد حـل!و از نگـاه او مـورد غضـب اسـت طردشـده؛ كـه ودهبيهو نه تنها بيهوده
 

از.1 و مدرنيته، منظور به سدهی است كه از فرايندتجدد و با ايجاد تحوالتى شانزدهم تدريج در اروپا آغاز شد
.)62-61: 1371القلم، سريع(داری غرب را محقق ساخت ژرف، شرايط امروزی كشورهای سرمايه
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و با وجود آن، بـه اسـتغنای وی از پـِى مشكالت بشر را در دستان خودش جست وجو كرده

.چيز ديگربودن، حكم جاری ساخته است

و آموزه،سكوالريســم يــك از ايــن هــايش را بــا جــّديت در هــر دارای ســاحاتى اســت

و بريـدن. كند ساحات پيگيری مى و دنيا در ساحت الهيات؛ سكوالريسم بر عدم ارتباط دين

و بى و آموزه نقش انسان از ماورا هـای دينـى در زنـدگى روزمـره انسـان اصـرار بودن باورها

صـورت مسـتقيم بـه نفـى ديـن مبـادرت صورت، هرچنـد سكوالريسـم بـه طبعاً در اين. دارد

و ورزد، اما به دخالت نمى .دهى امور دنيوی انسان نظر دارد سامان ندادن آن در اداره

و حاكميـت از مـذهب در ساحت سياست؛ سكوالريسم به بى ارتبـاطى ديـن از سياسـت

و دولت از اين حكم مى و اهداف سياسى كند اش را بـر حسـب ديـن تعريـف كه مشروعيت

.كند، نهى شده است

و آموزه گيری آن در شـكلهـای در ساحت اجتماع؛ سكوالريسم به انقطاع رابطـه ديـن

مىها انسانروابط اجتماعى  و. كند توصيه فرهنگ جامعِه سكوالر منقطـع از عناصـر معنـوی

مى،ها ارزش. روحانى است و انسـانى تعيـين و با معيارهای عرفـى و بريده از آسمان گردنـد

و رفتارهای منبعث از آنها های دينى در شكل سبب، آموزه بدين د فاق،گيری قواعد اجتماعى

از دليـل بهره در اين ساحت، مدعای اصلى سكوالريسم آن است كه بشر بـه. اند نقش منـدی

و بلوغ عقالنيت، بى و اسـتناد بـه مراجـع دينـى بـرای اداره جامعـه قدرت تفكر نياز از ارجاع

و بدون دخالت دين نيز توان مديريت امور جامعه خود را داراست .است

اصـالح دينـى در حيـات اجتمـاعى جامعـه غربـى، ترين نمود نهضـت روی، اصلى به هر

و به دنبال آن كنارگذاشتن دين از عرصه حيات اجتمـاعى بـوده  اتخاذ موضع در برابر كليسا

و بدين و گســترش تفكــر سكوالريســم در مغــرب ســان زمينــه شــكل اســت زمين مهيــا گيری

مىآن. گرديد دادن به اين توجهسازد، چه ضرورت پرداختن به اين موضوع را امروزه موجه

رغم پيشينه طوالنى در جوامع غربى، ولـى مثابه يك تفكر، على نكته است كه سكوالريسم به

و  و اركان حيات دينى، اجتماعى، فرهنگى، سياسى، علمـى، و اثر است همچنان دارای نفوذ

به حقوقى جوامع اسالمى را تهديد مى و و دليل ضـعف عملكـرد دسـتگاه كند های فرهنگـى

و روح جوانان كشورهای اسالمى را آماج حركت خـود قـرار دين ى اين جوامع، تسخير فكر

.داده است
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 شناسى مفهوم

 سكوالريسم

و زمان حاضـر، در برابـربه (Saeculum) سكوالريسم از ريشه التين سكولوم معنى قرن، سده

و جــاودانگى   ماننــد در زبــان فارســى بــه معــانى متعــددی.اســت)37: 1375وايســكر،(ابــديت

گرايـى، گيتى)همـان(گريـزی، دين)همـان(باوری جهان، اين)333: 1374آشوری،( باوری گيتى

و فرهنگ،( به كار)58: 1381 زند، شجاعى( شدنو عرفى) همان(، دنياپرستى)18: 1375سكوالريسم

و لغِت عربى معادل علمانيت  و در زبان يـا كـردن معنـى علمى بـه) بـه كسـر عـين(رفته است

و دنيوی) به فتح عين(علمانيت  و38-37: 1993ضـاهر،(رود بـودن بـه كـار مـى به معنى عالَمى

.)17-8: 1998العظمه،

در فرهنـگ secularدر فرهنگ ما تقريبا معادل لغـت» عرفى«اما با توجه به اين كه لغت

و دينـى دارد كـه ايـن واژه در انگل و همان نسـبت را بـا امـور قدسـى يسـى بـا مسيحى است

و نيز پسوند معادل در زبان فارسى كه بيانگر نوعى گـرايش اسـت،» گرايى«های خود دارد،

، بـه نظـر رسـيد واژه)58و57: 1381زند، شـجاعى(مناسـبت دارد ismنوعا برای لغاتى با پسوند 

نـاظر بـه،با اين توضيح كـه ايـن واژه. تری برای اين واژه است معادل مناسب» گرايى عرفى«

و اجتمــاعىد معرفتبعــ و هرچنــد اطــالق آن دارای-شناســى ــوده سياســى سكوالريســم ب

اســت، ولــى بــه دليــل غلبــه كــاربرد آن توســط) 1393ديالمــه،(و مخالفــانى)همــان(موافقــان 

مى صاحب و بـا انـدك تسـامح تـوان از مالحظـات يـا نظران اين حوزه، خالى از وجه نيست

به-مخاطرات نسبى آن شناسـى يعنـى تقابـل آن بـا امـور غفلت از ابعاد هستى كه بيشتر ناظر

و معنوی است . پوشى كرد چشم-قدسى

 دين
انبيای عظام واسطهبهدين منَزل از طرف خداوند،خاص طوربهجا مقصود از دين در اين

و عقـل است كه نمونه كامل آن دين اسالم است كه آموزه هـای آن بـر منـابع اصـيل وحـى

و  و مبانى آن، قدرت رقابت بـا انديشـهاستوار گرديده و قوت منابع های روز به دليل اصالت

. دنيا را دارد
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 گرايى مقومات عرفى

آمـدن آنهـا، ايـن ها، عناصر يـا مقومـات اسـت كـه بـا فراهم گرايى واجد برخى مؤلفه عرفى

و عينيـت مى هـر يـك از ايـن مقومـات از منظـر خاصـى، طور طبيعـى بـه. يابـد مفهوم شكل

رقيب اصلى خود از حيات اجتمـاعى عنوانبهردهای دين را مطمح نظر دارند تا آن را كارك

:جامعه خارج سازند

 شدن عقالنى.1

جهـانى بـه جـایی است كه طى آن منابع مشـروعيتى اينفرايند،شدن مقصود از عقالنى

و دو عنصر منابع سنتى دينى قرار مى ،فراينـد گيری ايـن در شكل» عقالنيت«و» عقل«گيرند

و تشخيص بشـری در برابـر ديگـر منـابع فهـم ماننـد،عقل. كنند نقش اصلى ايفا مى قوه فهم

و  و اجتمــاعى و عقالنيــت كاربســت عقــل در ســامان زنــدگى فــردی و ســنت اســت وحــى

و داوری دربارهها انسانكردن به فهم متعارف بشری برای تشخيصو تعيين سرنوشت بسنده

و پديده از شـدن بـه هـر روی، عقالنى. طبيعى اسـت، فارغ از هرگونه امر فوقهای عالم امور

و چنانمى شماربهگرايى اختصاصات عرفى يادآور شده است در وضعيت روشهگىكه رود

در شدِن جامعه، انگيزه عقالنى و و اجتماعى مبتنى بر الزامات دينى تضعيف شـده های فردی

مىهای اجتما اخالق مبتنى بر خواسته،عوض درها انسـان،در ايـن جوامـع. گيـرد عى شـكل

و جمعــى نســبت بــه جوامــع دينــى كمتــر بــه و مجازات وســيله انگيزه اعمــال فــردی هــای هــا

و تسليم عنايت الهى وادار بـه عمـل فوق طبيعى، نظير ميل به رستگاری ابدی، ترس از ارواح

فى. شوند مى و جمعى و مست انسان، حيات دنيوی، رفاه فردی قل از هر وابستگى به يك نفسه

و مطلوب است نظام .)100: 1375روشه،(بندی فوق بشری، مقصود

و عقالنيـت بـه سـطح سـكوالر آن بايـد بـا،بايد يادآور شد كه در انحصار معنای عقـل

و موجه مسئله،چراكه اين؛تسامح برخورد كرد مى خود نوعى تبليغ و سـازی آن تلقـى شـود

مىخردی مقابل آن را به بى و معنـوی بـه عـالم متهم داشـتن، سازد، حال آنكـه نگـاه قدسـى

و در اين نگاه، عقل و معيـار داوری دربـاره،منافاتى با عقالنيت ندارد خود وسـيله شـناخت

و علم ارزنده . ترين محصول آن است بسياری از موضوعات است
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 شدن دين خصوصى.2
و صـورت قـوانين چنداليـه مبانى سكوالريسم امـروزه بـه در سـاحات مختلـف اجتمـاع

و تمايزپذيری دين را مطالبه جدی خود ساخته اسـت چنـان كـه بـاآن؛سياست ريشه دوانده

و دل و ظهـور محدودساختن ديـن بـه امـر خصوصـى و ممانعـت از بـروز بسـتگى شخصـى،

.شكل نهادی به خود گرفته است،نمادهای دينى در عرصه حيات اجتماعى

آ خصوصى شدن دين نيـز يـاد شدن يا درونىن با تعابيری مانند شخصىشدن دين، كه از

و مى شود، سعى در القای اين امر دارد كه عدم حضور دين در عرصه اجتماع هـم نفـع ديـن

از. هم نفع جامعه را به همراه دارد نفع ديـن از آن جهـت اسـت كـه بـا كنـار گذاشـتن ديـن

و حكومت، خطای متوليان دينـى بـه پـ و نفـع ای ديـن نوشـته نمىعرصه حيات جامعه شـود

و مسـائل جامعـه خـود بهتـر،جامعه نيز بـه ايـن اسـت كـه افـراد در تشـخيصو حـل نيازهـا

و ديگران،(انديشى كنند توانند چاره مى .)44: 1384سروش

و الحـاد از خـود بـه نمـايش بدين سان، سكوالريسم كه به ظاهر صورتى غيـر از آتئيسـم

دي مى و عنوانبهن را گذارد، درصدد است تا و شخصى ميـان انسـان يك رابطه معنوِی قلبى

و غير از اين رابطه،  و علـم تشـخيص خدا معرفى كند يعنى روابط اجتماعى بايد توسط عقل

و قانون و سـال،(گذاری نيز از طريـق دموكراسـى صـورت گيـرد داده شود فرهنـگو نويسـنده

.)15: سكوالريسم

 شدن دين عصری.3
و حقـايقر، جامعهجامعه سكوال توسـط،ای است كه در آن حقيقِت ثابت وجـود نـدارد

اقتضـای ضـرورت هـر عصـری، ممكـن اسـت رو، بـه از ايـن. شوند اعضای جامعه ساخته مى

يكـى از اختصاصـات عصـر جديـد، تغييـر نگـاه بشـر بـه. حقايق متفاوت وجود داشته باشـد

و منتهای آنها بوده است و مبدأ و نشـان طبيع. موجودات عالم ت كه تـا پـيش از ايـن، آيـت

و مظهر جمال پروردگار بود، به موجودی بى و تملـك انسـان قدس جان كه بايد به تصـرف

و ويژهبه. درآيد، تنزل يافته است و دين در حدود فهم بشر، ديگر زمـان با محدودشدن علم

و تلقى قدسى و همه چيز بايد بر محـ مكان و درك انگارنه از آنها جايگاهى ندارد ور تـاريخ

مى. تاريخى بازخوانى گردد و صورتى متناسب بـا با اين تلقى، همه چيز بايست عصری شود
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و بدين مى زمان جديد پيدا كند از همـين. گـردد گونه سايه سكوالريسم در همه جا مستولى

روست كه گفته شده است سكوالريسم وقتـى در جـان يـك دينـدار سـكنا گزيـد، او را بـه 

ن بى مىمىدينى .)10: همان(دهد خواند، بلكه تلقى دينى او را با مسلمات عصر تطبيق

 ساختن دين بشری.4
های اجتماعى إشـراب گرديـده اسـت، امـا هرچند اين رويكرد به نحو مستوفا در انديشه

بـا تقليـل نيازهـای،مـاركس. توجـه اسـت در اين زمينـه قابـل ماركس ديدگاه،بيشتر از همه

و نظام اساسى انسان به های فكـری حد نازل آن يعنى نيازهای مادی، ارجاع روابط اجتماعى

و تقليل روابط اجتماعى به رابطـه توليـد اقتصـادی كـه مـردم از طريـق به دوره های تاريخى

و متفرع اشتراك در زندگى اقتصادی با يكديگر برقرار مى ساختن مقـوالت فكـری بـر كنند

.است آنها، به هيجان اين امر دامن زده

يـك از عوامـل فرابشـری ماننـد نيروی محرك تاريخ را نبايـد در هـيچ«به نظر ماركس،

مى خودشان تاريخ،ها انسانوجو كرد، بلكه مشيت الهى يا روح عينى جست و شان را سـازند

از.)90: 1383كـوزر،(»دهنـد آنان ضمن دگرگون ساختن طبيعت، خودشان را نيز تغيير مى او

مـ يك و پوشـاك، جسـت«دارد كـهىسـو ابـراز و سـرپناه و خـوراك كـافى  وجوی خـورد

را های اصلى انسان در سپيده هدف و اگر ساختمان پيچيده جامعـه نـوين دم تاريخ بشر بودند

های انسـان كنـونى جـای ها هنوز هم در كـانون كوشـش يابيم كه اين هدف بشكافيم، درمى

كهو از سوی ديگر، اصرار دا)76:همان(»دارند و مقـوالت فكـری، درسـت بسـان«رد افكار

و هــا فراورده آن روابطــى كــه بيــانگر ايــن افكارنــد، جاودانــه نيســتند، بلكــه اين هــای گــذرا

او.)همان(» اند تاريخى كه«،از نظر ضـمن كـاربردها انسانتمام روابط توليدی، يعنى روابطى

و فنــون موجــود بــرای دســتيابى بــه هــدف شــان بــا يكــديگر برقــرار های توليدی مــواد خــام

اند كه روساختار فرهنگى كل جامعـه بـر روی آنهـا سـاخته سازند، همان بنيادهای واقعى مى

.)78: 1383كوزر،(»شود مى

 گرايى پيامدهای عرفى

گرايـى از محورهـای كليـدی در شـناخت موضـوع عرفى» زنـدگى«و» دين«توجه به رابطه



 163 يسمسكوالرىساحت اجتماع

اب،دين. است و وقايع اجتمـاعى اسـتعنصری تأثيرگذار در همه ها انسـان. عاد حيات انسانى

و در امور مهم زنـدگى خـود از ديـن مـدد مى بـرای. جوينـد برای دين اهميت زيادی قائلند

آن دين از جان خود مايه مى و برای مى،گذارند و نيـاز و نذر در طـول تـاريخ. كننـد قربانى

و در آيند برای دين حتى جنگ كـه چنـان1.ه نيز اتفاق خواهـد افتـادهای خونين اتفاق افتاده

و سـتيز ای از جنگ امروزه بخش عمده ای هماننـد داعـش، يمـن، وهابيـت، هـای منطقـههها

كم بـا با محوريت يـا دسـت-نظر از اغراض سياسى آنها صرف-بوكوحرام، القاعده، طالبان

و باورهای دينى است و كشـمكش بخش عمـده. چاشنى دين در ای از تعارضـات عرصـه ها

و مناسبت بين بسياری از مناسك در ميان اقـوام. گردد االديانى بازمى های بين الملل، به روابط

و عرفـانى، گروه گيری حلقـه شـكل. دينى داردیو قبايل ريشه در باورها هـای های معنـوی

مى فرقه و لعاب دينى صورت و مانند آن با توجيه . گيرد ای

غ،سان، دين بدين و وها انسـانيرقابل انكـاری در حيـات اجتمـاعى نقش برجسته داشـته

ــين  ــا وجــود چن و ب ــت ــداران اس ــه دين ــدی جامع ــای ديــن، مطالبــه ج ــتن بــه اقتض زيس

و آثـار تأثيرگذاری هايى، كنارگذاشتن دين از عرصه حيات اجتمـاعى بشـر، بـدون پيامـدها

و پنهان نخواهد بود .پيدا

به در برابر، عرفى م گرايى كه و عـادی معنى تغيير رجعيت معرفتى از دين بـه فهـم عرفـى

و ظرفيتى بهرهها انسانبشر است، مدعى است كه  مى از چنان بلوغ از مندند كـه تواننـد فـارغ

و در ايـن اصالحتعلقات دينى خود، به  صـورت توفيقـات امور زندگى خود مبادرت ورزند

و حفـظ بهتـر امـور جامعـه رو، بـا توجيـه سـامان از ايـن. بيشتری پيِش روی آنان خواهد بود

و نهادهـای متعلـق بـه آن از دخالـت در اداره امـورگمنزلت امور دينى، به كنار ذاشتن ديـن

. كند جامعه بشری توصيه مى

ا هايى بودند كه سياه ها در اياالت متحده، گروه برای نمونه كوكلوكس كالن.1 و حقير نسانپوستان را هايى پست
مى مى و با توسل به اعمال غيراخالقى آنان را در آتش مى شمردند يا سوزاندند يا آنها را به دار آويختند
مى آجين شمع و ديگران،(كردند شان ج1389رامين از يا جنگ)13:487، و های صليبى كه بالغ بر هشت جنگ
و آثار ميالدی در حدود دويس 1272تا 1096سال  و مسلمانان صورت گرفت ت سال ميان مسيحيان اروپايى

و ويرانى سرزمين ج1386عادل،(ها بر مسلمانان زيان فراوانى وارد كرد تخريبى آنها های مقاله جنگ( 11:159،

و بنى چه در دوره بنى درباره آن7و نيز مراجعه شود به نامه امام باقر)صليبى به اميه جرم مروان بر شيعيان
.)44-11:43ج،1378 الحديد، ابى ابن(بودن گذشت شيعه
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در جامعـه امـروزين غـرب، نوعـا» زندگى«واقعيت آن است كه معنای متفاهم از مفهوم

ط و بر مبنای آزادی در إشباع غرايز و رسيدن به حـداكثر سـود منحصر در عالم طبيعت بيعى

طبعا چنين نگرشى به زندگى، از هرگونه احسـاس تعلـق بـه. های اجتماعى است در موقعيت

و باور خاص يا جست و التزام نسـبت بـه وجوی اهداف كمال بينش و احساس تكليف طلبانه

 عنوان بـها ديـن تنهـ،ای در چنين جامعه. های اخالقى تهى استو معاد يا تخلق به آرمان مبدأ

و ديگر حقـايق فـوق رابطه و خدا و شخصى بين انسان مى ای معنوی گـردد، طبيعـى تعريـف

حال آنكـه در ديـدگاه اسـالم،. بدون آنكه دارای كمترين نقش در زندگى دنيوی بشر باشد

و زنـدگى انسـان بـه و،تبـع جهان آفرينش دارای هدف اسـت و غايـت اسـت دارای هـدف

و معبر زندگى اينمراتب وجودی او از مس مى ير و كمـال و هـدف جهانى بـه سـعادت رسـد

و بهره،غايى از خلقت انسان  سـار منـدی از سـعادت واقعـى در سايه اتصال بـه كمـال مطلـق

مى سان، بدين. آن است و پايانش نيز بـه او خـتم و بـه حيـات آغاز اين زندگى از خدا  شـود

ــهتنهــا،ايــن جهــان ــرای رشــد عنوان ب ــه هــدف غــايى، گــذرگاهى ب و ن و كمــال معنــوی،

. شود نگريسته مى

و دنيا كه مطالبه جدی عرفى فرجام جدايى در نهايـت بـه،گرايـى اسـت افكنى ميان دين

مى اين بودن، درگيری مسـتقيم، به امور دنيوی به دليل ملموسها انسانشود كه توجه جا ختم

و فعلى سهل و احساس ضرورت عينى درداشتن، بيش الوصولى و به تر خواهد بود برابر، توجه

و عينـى و عدم احساس فعلـى بـودن، امور دينى به دليل مشقت ابتدايى نهفته در ذات تكليف

ريزان ايـن تفكـر همان چيزی است كه مورد نظر برنامـه در واقعو ايندشو كنار گذاشته مى

از،اگر پيشينيان از طريق جنگ با دين. بوده است و عمـل نتوانستند ديـن را صـحنه اجتمـاع

و دنيـايى، بـه موجه جدايى ظاهربهآدميان خارج كنند، اينك با ترفند  افكنى ميان امور دينى

آن آسانى به مقصود خود دست يافته و مى اند كننـد چنان از اين ترفند خود كسـب رضـايت

مى كه سوت پايان آن را نيز به صدا درآورده و خود سخن از پايان آن كـه چنـان؛گوينـد اند

و چنان وانمود مى كننـد كـه هـر نـوع گويى ديگر نياز به پرداختن به اين پروژه وجود ندارد

و عبـث منظور چاره پرداختن به اين موضوع به جويى برای درمان مشكل آن، امری منـدرس

و خواننـده را در پـى دارد و نويسـنده و شـنونده، و راسـتى( است كه تضييع وقت گوينـده تبار

.)1393 ديگران،
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تمـام شناسى تمدن جديد غـرب، بـر بنيان هستى عنوانبهكه امروزه سكوالريسم حال آن

و سياسـى تأثيرگـذار جنبه های زندگى جامعه از قبيل علمـى، اقتصـادی، حقـوقى، اجتمـاعى

و تا عمق اليه و ايـن پايـان، هيچ است معنـى گـاه بـه های پنهان جامعه نيز رسوخ يافتـه اسـت

و دنيا نخواهد بود، بلكه بدان معنى است كـه بازگشت به گذش و برقراری آشتى ميان دين ته

و يـا همه آرمان و ديگـر نيـاز بـه تبيـين بيشـتر و اهداف اين پروژه بـا توفيـق تحقـق يافتـه ها

و ادعای پايان آن  و زوايای آن وجود ندارد به تذكاری تنهاواكاوی ابعاد سـازی هنگام برای

مثابـه يـك به سخن ديگر، اگر هـم سكوالريسـم به1.پيشينيان است شدن های غيردينى نظريه

كه همه اركان حيـات فراينديك عنوانبهيافته تلقى كنيم، از سكوالريزاسيون تفكر را پايان

. پوشى كرد توان چشم اجتماعى را فراگرفته است، نمى

و نهادهای اجتماعى  ساختار

و كاركرد نهادهای اجتماعى سكوالريسم چه تأثيری بر كاركرد نهادهای اجتماعى دارد

هايى اسـت كنـد؟ در زمـره پرسـش يافتن سكوالريسم در جامعه كمكمى چگونه به جريان

و نهادهای اجتماعى با سكوالريسم مطرح است .كه درباره رابطه ساختار جامعه

و مـورد قبـول عمـوم اعضـا نهاد، شبكه ی ای از روابط اجتماعى است كـه اسـتقرار يافتـه

مى تازهچنان كه فرد جامعه واقع شده است، آن مى وارد به آسانى آن را و عمـل . كنـد پذيرد

و قالب نهاد دين يعنى شبكه روابط دينى نهادينه يافته كه مـورد پـذيرش اعضـای جامعـه شده

و هـم در جامعـه. واقع گرديده است هرچند چنين روابطى، ممكن است هم در جامعه دينـى

از،شان اين است كه در جامعـه سـكوالر ايـن روابـط شته باشد، اما تفاوتسكوالر وجود دا

و آداب عبادى فراتر نمى آن محدوده اخالق هاى كه در جامعه دينـى همـه عرصـه رود، حال

و تربيـت، تحـت نفـوذ آموزه و تعلـيم هـاى ديـن اجتماعى، اعم از اقتصاد، سياست، خانواده

وی اسـت كـه نهـاد دينـى از برتریفرايندنهادی، گرايى عرفى«، مقابلدر. قرار دارند طلبـى

ــر نهادهــای ديگــر هــای فرانهــادی خــود دســت برمــى خواهى زياده و از فشــارآوردن ب دارد

مى خواسته خصوصاً نهاد سياسى برای تحميل .)1381:125زند، شجاعى(»ورزد های خود امتناع

ر.1 (ك.به عنوان شاهدی بر اين ادعا و نوريس،: ).20و19: 1387اينگلهارت
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دادنو گسيلها انسانهدايت جا اين است كه هرچند دين برای طرح در اين پرسش قابل

و بــدون شــكل و بقــای اوليــه حيــات آنهــا بــه زنــدگى مطلــوب فرســتاده شــده اســت گيری

و انزال دين نيز ميسور نبوده است، اما آيا دين را بايد  در عنوانبهاجتماعى، وجود يك نهـاد

ديـن كـه ای خـاص اسـت، يـا ايـن كنار ديگر نهادهای اجتماعى تلقى كرد كه دارای وظيفه

و نهادهای جامعه بايد در انجام مسئوليت و ضـوابط ماهيتى فرانهادی دارد های خود به اصول

و سعادت عنوانبهزمانى،بند باشند؟ پاسخ آن است كه دين آن پای برنامه جامع برای حيات

و نهادها مـورد توجـه قـرار گيـرد تـا جامعه دارای نقش است كه فراتر از نقش ها، ساختارها

در روح حاكم بر بنياد نقش وانعن به و آنهـا را و نهادهای اجتماعى شناخته شده ها، ساختارها

مى بدين. تحقق اهداف جامعه مدد رساند شود دين نه يـك نهـاد، كـه جايگـاهى سبب گفته

و بر ديگر نهادهای جامعه و قـدرت،فرانهادی دارد و آنهـا را در سـيطره نفـوذ اشراف دارد

.دهد خود قرار مى

در جامعه مبتنـى بـر تفكـر سكوالريسـتى، كـاركرد نهادهـای اجتمـاعى ماننـد خـانواده،

و تقويـت آموزه  و حكومت به جای توجـه بـه احيـا و پرورش، اقتصاد و آموزش هـا، شـعائر

و مباحث دينـى مناسك دينى در بين اعضای خود، به سمت جدايى افكندن ميان موضوعات

و اجتماعى  مىو ديگر اقتضائات فردی و بدين اعضا سوق داده سان برای تربيـت دينـى شود

مى تنها فضـايى ايجـاد نمى اعضای خود نه و بـا كننـد، بلكـه از پـرداختن بـه آن طفـره رونـد

مى تمسك به انواع توجيهات، به موجه .ورزند سازی آن مبادرت

ه مـدرن اسـت امـا ايـن نهـاد در جامعـ از تأثيرگذارترين نهادهـا در جامعـه،نهاد خانواده

 لحاظ بـهدر اين جوامع، هـر چنـد. دليل غلبه تفكر سكوالريستى، در انزوا قرار گرفته است به

و و كودكـان، بـه وضـع ويژهبهحقوقى با عناوينى چون حمايت از خانواده حمايت از زنـان

سـاختن خـانواده بـه همـراه ها چيزی جز متالشى اند، اما اين حمايت قوانينى مبادرت ورزيده

هـا، نهـاد سـاختن آزادی روابـط جنسـى توسـط دولت از سوی ديگر، با قانونى. ته استنداش

ای؛ آرام از گسترده بـه هسـته خانواده بيش از پيش تضعيف گرديده تا آنجا كه خانواده آرام

تك از هسته و ای، به خانواده بدون فرزنـد؛ از خـانواده بـدون فرزنـد بـه خـانواده سرپرسـتى

و يا ازدواج سفيد، همگى نشانه اده همجنسسرانجام امروزه خانو های اضـمحالل بنيـان بازی

.خانواده در اين جوامع است
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ــه ديــن ــهعطــف توجــه ب رقيــب نهادهــای ديگــر، گذشــته از ايــن كــه موجــب عنوان ب

و به عهده مى كنارگذاشتن دين تـدريج گـردد، بـه گرفتن وظايف آن توسط نهادهای ديگـر

آن زمينه را برای خصوصـى مى كردن هـای زيـرا ورودنكـردن ديـن بـه حوزه؛سـازد فـراهم

و كنج انزواگزيدن نهادين جامعه، موجب به محاق امـری شخصـى تلقـى عنوان بـهرفتن دين

هرچنـد نبايـد وقـوع. گردد كه از دخالت در امور اجتماعى جامعه بازداشـته شـده اسـت مى

رويكردی، بسـى پـيش از ايـن در زيرا ادبيات چنين؛چنين اتفاقى چندان دور از انتظار باشد

و نوشته گفته و ايـنو برنامـه های متفكران غربى توليـد ها چنـين، پـروژه ريزی گرديـده بـود

و مقدمات حذف نهاد دين بـه فردیو سازی خصوصى منزلـه تجلـى سازی دين كليد خورده

.جمعى تعلقات دينى افراد، از عرصه حيات اجتماعى فراهم گرديد

و پديده دوركيمكه چنان و تعريف دين از طريق تفكيك امور و غيرمقدس ها به مقدس

مى به امر مقدس،  و دنيا را تالشى بيهوده معرفى از نگاه دوركيم،. كند امكان جمع ميان دين

و در زمينـه اجتمـاعى رخ مى و معتقـد اسـت دين در اصل يك پديده اجتماعى اسـت دهـد

ايـن. انـد هـای قـدرت جامعه پرسـتند، تجلىمى جمعى به صورت دسـتهها انسانخدايانى كه 

مىها انسانقدرت چندان از وجود  رود كه آنان بـرای متصورسـاختن آن، بايـد معنـای فراتر

دوركـيم صور ابتدایی حیات دین�بخش اعظم كتاب.)198: 1383كوزر،(مقدس به آن دهند 

و جزءبه و به تحليل دقيق های هـای مربـوط بـه صـورتهبررسى داد ويژهبهجزء دين ابتدايى

و باورهای بوميان استراليا اختصاص يافته اسـت كيش در ايـن كتـاب، دوركـيم بيشـتر بـه. ها

پژوهشگر دوركيمـى، چهـار هاری آلپر. ساختن كاركردهای ويژه دين پرداخته است روشن

، بخـش بخش، آرامش نيروی اجتماعى انضباط عنوانبهكاركرد عمده دين را از نظر دوركيم 

.)200: همان(بندی كرده است بخش طبقه بخشو خوشبختى حيات

و نيز از كاهش دينداری در دنيای جديد به سبب فاصله ويلسون ای كه ميان امـر مقـدس

مى عرفــى پديــد مى ــاد ــد، ي ــد آي ــاره در همــين.)127: 1381زند، شــجاعى(كن ــتب  ويــل دوران

زيرا از اين زمان به بعـد؛انقالب صنعتى استتغيير نهاد دين به نهاد دنيوی نتيجه«: نويسد مى

و تربيت كه روزی در اختيار دين بوده، به  كـه نـه بـه واگذار شـديىها انساناست كه تعليم

و نه بدان احترام مى و آموزش دين اعتقاد دارند و گذارند هـای عـالى در اختيـار دانشـمندان

.)211: 1365دورانت،(» تاجران قرار گرفت
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و ار  های اجتماعىزشاخالق
مى سكوالريسم طبق مبانى معرفتى خـود، ارزش كنـد كـه بـه هـايى را در جامعـه تـرويج

به اقتضای حاكميـت عقـل ابـزاری بـر تفكـر. اقتضای سكوالرشدن بر آن غالب گشته است

و نفـع ها در اين جامعه بر محور فايده انسان سكوالر، ارزش مى مندی و طلبى سـنجيده شـوند

ار بدين ــان، حقزشس ــون ــايى چ ــدالت ه ــويى، ع ــالى ج ــداری، جويى، تكليف جويى، تع م

و نوع  و دوسـتى در چنـين جامعـه خشنودی الهـى، فـداكاری ای جايگـاهى نخواهنـد داشـت

و طلبى، عافيـت انديشى، خودخـواهى، لـذت مصلحت مانندهايى جايگاه آنها با ارزش جويى

مى منفعت .گردد طلبى جايگزين

و مسئوليت را بايد دستاوردی مهـم بـرای سكوالريسـم روحيه برائت از تكل  شـماربهيف

و اجتمـاعى را در پـى داشـته اسـت تدريجبهآورد كه . حذف دين از عرصـه حيـات فـردی

و احســاس مسـئوليتآن ويژه بـه و واســطهبهكــه تكليـف و تعهــد ناشـى از آن، ذاتــاً سـختى

به خودی به ن خود جذابيت ظاهری، و از اينخصوص برای قشر جوان از دارد رو، زمينه گريـز

آن. گـردد آن به آسانى فراهم مى و آموزه بـر اسـاسكـه حـال هـای دينـى، وجـود تكليـف

و زيبايى احساس مسئوليت نسبت به كائنات از اهم جلوه و تبلور رابطه ها های وجودی انسان

و آفريننده است  و راز آفريده و برخـى بزرگـان نيـز)56: ذاريـاتسـورهو19: انبياسوره(پررمز

كه تصريح داشته و غـرب گونه همانآدمى،«: اند و حكمـای بـزرگ شـرق كه اديـان الهـى

ــد، ارزش حقيقــى خــود را از همــان احســاس تكليــِف فــوق ســودجويى تــذكر داده و ان هــا

.)132:جعفری(» يابد ها درمى خودخواهى
و مسـئوليت، عمـل و ارزشـى تـابع هـيچ نظـها انسـاندر شرايط خأل تكليـف ام اخالقـى

و رذايـل  و بـد عمـل را نـه فضـايل و خـوب نيست، بلكه تابع محاسبات عقل صـوری اسـت

مـالك در سـنجش عمـل، نـه ادای. دهـد اخالقى، كه عقل سـودجوی بشـری تشـخيص مى

مى تكليف، كه بر اساس ميزان سودی كه عايد عامل مى .گردد گردد، محاسبه

مندی او را از ابزاره اصلى انسان مدرن، امكان بهرهماي دست عنوانبهشدن هرچند صنعتى

حـال، بـه مـوازات الوصول فراهم ساخته اسـت، بـا ايـن سهل طوربهو امكانات مادی زندگى 

و ابزار، گـرايش بـه اعتمـاد بـه ابـزار مـادی در وجـود انسـان مـدرن  استفاده از اين امكانات

و به همان نسبت، دورشدن او را از ارز های اخالقى مانند اعتمـاد، توكـل،شپررنگ گرديد
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و بدين مى سان سكوالريزه ايثار موجب شده است و از ايـن پـس، شـدن جامعـه رقـم خـورد

و در فراهم جامعه مدرن تنها به دسترنج خود اميد مى و امكانات موجود، آمدن نعمت بندد ها

مى منعم واقعى ديده نمى و عينى ملحوظ .ددگر شود، بلكه تنها ابزار مادی

سكوالريسم هر چند ادعای ضديت با مذهب را ندارد اما به نسـخه جـايگزين رو، از اين

و اخالق سكوالر به و. جای اخالق دينى نشسته است مذهب تبديل گرديده است يعنى افراد

های ارزشى مورد تأييد دين، به سوی نظامى غيردينـى گـرايش جامعه به جای تبعيت از نظام

آ پيدا مى و مىكنند افتد آن است كه رفتارهای اجتماعى فارغ از صـبغهن چه در عمل اتفاق

و معنوی، مى فقط دينى و مادی شكل .گيرند با نگاه سودجويانه

و قواعد اجتماعى  قوانين
و مبنـای ذاتـى در وداع نامعقول سكوالريسم با ديـن، آن را بـه انكـار هرگونـه حقيقـت

و با فرض نبود حقي پسهستى سوق داده است و ضـوابط،قت، از اين تنها مرجع وضع قانون

و عرفـى، مبنـای تصـميم و در جامعه سكوالر، خرد بشری است تـا در مراجـع قـانونى گيری

و ضـوابطى بـه. سازی باشد تصميم تحـوالتو دليـل تنـوع نيازهـا بديهى است چنين قـوانين

و سياســى جامعــه بشــری،  و طور بـهشـرايط اجتمــاعى . تحــول هســتند روزآمــد دچــار تغييــر

آن تأسف كه از آنجا كه جامعه هر روز امور خود را مطابق با معيارهای غيردينـى سـامان آور

و قواعـد، چـارهفرايندبخشد، حتى نهادهای دينى نيز متأثر از اين مى ای جـز تمكـين قـوانين

و رفتارهای دينى نيز  و در نتيجه نهادها تـأثير روزافزون، تحـت طوربهجاری نخواهند داشت

ــوذ ارزش مىو نف ــرار ــى ق ــه غيردين ــوابط جامع و ض ــا ــا، معياره ــرورت ه و ض ــد های گيرن

و شرايطى است عصری . شدن دين نيز زاييده چنين اقتضائات

مى ماكس وبر و انسـان نـوين تأكيد كند كه جهان نـوين خـدايانش را رهـا كـرده اسـت

و آن با خدايان را از صحنه بيرون رانده است با چه در گذشته و بخت، احساس، سودا، تعهد

و اخـالق قهرمانـان فرهمنـد تعيـين مى و خيرخـواهى شـده اسـت، جاذبه شخصـى وفـاداری

و پيش و تابع محاسبه .) 318: 1383كوزر،( بينى ساخته است عقالنى كرده

عقالنـى، رهبـران بـا تأييـد قـوانين جامعـه بـه قـدرتـ از نگاه وبر در نظاِم اقتدار قانونى

متحـده در نهايـت از قـوانين جامعـه جمهـور در ايـاالت اقتـدار رئـيس برای مثـال،.درسن مى



 1395بهار، چهارموم، شمارهسسال 170

از اين نگاه، دين زمانى كه واجد عناصر عقالنيت باشد در پيدايش نظـام. گيرد سرچشمه مى

كه در غرب اين نقش را ايفـا كـرده اسـت چنان؛تواند ايفای نقش كندمى،معقول اقتصادی

آنما در ديگر نقاط جهانا كه واجد عناصر عقالنيت نبوده است از تحول يك نظـام به دليل

به اين سبب معتقد است اين مقاومت، موقت خواهد. اقتصادی معقول جلوگيری كرده است

و سرانجام نظام و در واقع ساختار اجتماعى ايـن جوامـع عقالنـى خواهنـد بود های اقتصادی

.)35: 1377ريتزر،(شد 

گيری انقالب صنعتى، قوانين حقوقى از دين جدا شـد است با شكلمعتقد،ويل دورانت

وها انسانو خود  و خدايان قانون شدند و جعل قوانين پرداختند تغيير«: گويدمىلذا به وضع

زيرا از اين زمان به بعد است كـه قـانون؛نهاد دين به نهاد دنيوی، نتيجه انقالب صنعتى است

، 1368دورانـت،(»ی جايزالخطا تبديل شـدها انسانبه دستور- كه روزی در اختيار خدا بود-

.)2:211ج

و روابط اجتماعى  رفتارها
و غلبه فردگرايى افراطـى در اركـان حيـات اجتمـاعى دنيـای حاكميت عقالنيت ابزاری

و پديده،مدرن و بـر مبنـای موجب گرديد تا موضوعات های اجتماعى با نگاه سـودانگارانه

شـدن ای، سكوالريزه طبعاً يكى از دستاوردهای چنـين انگـاره. ريسته شوندمنافع شخصى نگ

از اين پس، معيار برقراری روابـط اجتمـاعى اعضـای. روابط اجتماعى در جامعه مدرن است

و آرمان جامعه نه بر محور ارزش از ها و منفعتى است كه های دينى، كه بر اساس ميزان سود

.گردد اين رابطه نصيب افراد مى

iكننـد در جوامع پيشين، وابستگى مكـانى يـا خويشـاوندی تعيين: گويدمى جورج زيمل

و يك فرد نمى او تعلق مذهبى بود توانست با افرادی همزيستى كند كه در عقايد مـذهبى بـا

و شـخص گونـه تعلق اشتراك نداشتند، برعكس در جهان نوين، اين هـا جـدا از همديگرنـد

ديگر با همسايگانش، در عقايد مذهبى با آنهـا اشـتراك نداشـته تواند با وجود پيوندهای مى

مى ســان مالحظــات دينــى جنبــه خصوصــى بدين. باشــد و لزومــاً بــا پيونــدهای تر پيــدا كننــد

.)1383:264 كوزر،(خويشاوندی يا همسايگى انطباق ندارند 

و آزادی شخصى اسـت اسپنسرمهمترين ويژگى جامعه مدرن از نظر ق طبـ. خودمختاری
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 ها، حتــى در گـزينش ديــن، بــر اســاس منــافع شخصــى ايـن ويژگــى، افــراد در تمــام عرصــه

مىو بــدون توجــه بــه مالك  نيــز دوركــيمكــه چنــان.)148: همــان(كننــد هــای ديگــر عمــل

و از همبستگى مكانيكى به ارگانيكى را فراورده تقسـيم كـار گذر جوامع از ساده به پيچيده

و ناشــى از تفــوق فرد و گرايشاجتمــاعى و افكــار ــه گرايــى  هــای شخصــى اعضــای جامع

های مختلـف حيـات اجتمـاعى تشـديد كـه بـا كنـاررفتن ديـن از عرصـه) 190: همـان(دانسته

و مى در تمـامى مناسـبات) در جامعـه سـنتى(اصـطالح نخسـت خدا كه بـه«:گويدمىگردد

مى بشری حضور داشت، به و دنيا را به آدمـى تدريج خود را كنار  سـپارد تـا بـر سـرمى كشد

ــزاع كنــد از. آن ن و ــاالی ســر باشــد، حضــورش، حضــوری دورادور  اگــر هــم، همچنــان ب

و تـأثيرش از زنـدگى روزمـره بشـر بـه و نـامتعين،تـدريج باالست مى كلـى و جـای تر  شـود

مى شدن بيشتری برای به كارگرفته جاست كـه اين. كندو عملكرد آزادانه نيروهای بشری باز

مىوجود فر و بيشـتر بـه. شـودد حـس  فـرد ديگـر كمتـر تحـت تـأثير نيرويـى ديگـر اسـت

آن. شود سرچشمه فعاليتى خودانگيخته تبديل مى كه نه تنها حوزه مذهب به مـوازات خالصه

و همراه با آن افزايش نمى مى حوزه حيات دنيوی » شـود يابد، بلكه بـيش از پـيش محـدودتر

.)152: 1381دوركيم،(

و مديريت اجتماعى ريزی برنامه
به برنامه و جامعه را از حالتى كه در آن قرار گرفته اسـت، ريزی مثابه پلى است كه انسان

و مطلـوب به سوی حالت مى های بهتر و همـه برنامـه تر رهنمـون هايى كـه در سـطوح سـازد

و به اجرا درمى كه،آيد اجتماعى تدوين و ناكـافى» آن چه هست«ناظر به اين واقعيت است

و برای دست  از ايـن جهـت همـه. يـابى بـه وضـعيت بهتـر بايـد تـالش كـرد نامطلوب است

كـه درصـدد بودنـد تـا جامعـه عصـر چرا؛ريزان جامعه بشری لقب داد پيامبران را بايد برنامه

و مطلـوب تر، ای روشـن سـوی آينـده از وضعيت غيرمطلوب موجودشان، بـه خود را تر بهتـر

. رهنمون سازند

ريزی امور حيـاتو برنامه گذاری سياستبرایها انسانى در اين است كه آيا سؤال اصل

آن اجتماعى خود مى و فرامين الهى تبعيت كنند يا  بـارهكـه الزامـى در ايـن بايست از قوانين

و آن مى ندارند  كند؟ چه از مجرای عقل بشری عبور كند، آنها را كفايت
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ت با تأسف، در جوامع امروزی سعى مى و اداره شود ا هرگونه ردپايى از ديـن در سـاخت

و نــه و آموزه جامعــه كنــار زده شــود و اداره تنهــا وجــود ديــن  هــای دينــى را بــرای ســاخت

آن جامعه ضروری نمى و توسـعه جامعـه عنوان بـهداننـد، بلكـه از  عـاملى كـه مـانع از بهبـود

و از هــر تالشــى بــرای كنارمى بشــری اســت، يــاد و گذاشــتن آن از مســشــود  ير اداره

در بخـش عمـراِن شـهری، بـدون. مديريت جامعه، به قصد يا بدون قصـد، فروگـذار نيسـت

و آموزه مى هـای دينـى بـه ساخت توجه به عناصـر ها، بناهـا، سـاختمان. شـود وسـاز پرداختـه

ــتوران پارك ــاهى، رس و رف ــاكن تفريحــى ــا، ام ــرون ها، مهمان ه و بي ــای داخــل ــراها، نم  س

و مانند آن و اماكن  در ترسـيم. آيـد دينـى بـه اجـرا درمى های نشـانهبدون توجه بـه عناصـر

و آينده مطلوب برای مراكز علمى، و غير آن هر چه بيشـتر فرهنگى، سازمان نقشه ها، نهادها

و آموزه سعى مى و عناصر های دينـى در آن دخالـت شود تا از فضای دينى فاصله داده شود

. داده نشود

 گيری سـهمى فروكاهى اهميـت نهـاد ديـن در جامعـه، بـه انـدازه برای سنجش،ويلسون

ــه ايــن نهــاد تعلــق مى مى،گيــرد كــه از توليــد ناخــالص ملــى ب و معتقــد اســت اشــاره  كنــد

ــه ــای بودج ــوال نهاده و ام ــان و اداره كاركن ــداری ــرب صــرف نگه ــروزه در غ ــه ام ای ك

و ايـن خدمتگزار دين مى كم شـود، بـه ميـزان زيـادی كـاهش يافتـه اسـت  شـدن عـالوه بـر

و خدمه آنهاست و عده مقامات  زند، شجاعى(اهميت اين امور، به دليل كاهش تعداد كليساها

1381 :126(.

به سان، عرفى بدين معنى جايگزينى مرجعيت معرفتى از دين به فهـم عرفـى گرايى را اگر

اين جهانى بشـرو عادی بشر دانستيم، در اين صورت مديريت اجتماعى برای تأمين نيازهای

و بـه راهها انسانبه دست خود  هـای مـورد دادن ارزشو براساس فهم خودشان خواهـد بـود

. توجه دين در مديريت اجتماعى جامعه نيازی نخواهد داشت

ــا ــى ي ــه بروكراس ــه از آن ب ــدرن ك ــع م ــام ادارِی جوام ــاختار نظ و س ــكيالت ــوع تش ن

مى ديوان عق ساالری تعبير و)34: 1377ريتـزر،(النى انسان مدرن است شود، محصول رويكرد

بى بدين و مرجعيت سان برای كسب مشروعيت، خود را مى نياز از دين و بـا هـای دينـى بينـد

اركـان اصـلى ايـن نظـام، در ايـن عنوان بـه» تخصـص«و» انضـباط«توجه بـه دخالـت معيـار 

مى،صورت و نه وحى، تشكيل و دانش؛ سان شـاهدو بديندهد چراغ هدايت جامعه را علم
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گيری در ســطوح مختلــف حيــاتو تصــميم گذاری سياسـتتنـزل جايگــاه ديــن در عرصــه

و منزلت روحانيون  و متأثر از آن تنزل جايگاه و عنوانبهاجتماعى متوليان امور دينى هسـتيم

و به جای آن دانشمندان، صنعت كلـى نخبگـان، منزلـت بـاالتر را در جامعـه بـه طوربهگران

يكى از مشخصات جامعه مدرن را پديدآمـدن سن سيمونكه چنان. دهند تصاصمىخود اخ

.)130: 1381زند، شجاعى(جايى در سلسله مراتب اجتماعى دانسته است جابه

به هايى در عرصه برنامه چنين نگرش گرفتن ديـن بـه فاصـله،تدريج ريزی جوامع اسالمى

و بى و آموزه تفاوتى اعضای جامعه از حيات اجتماعى بشر های دينى منجر خواهـد به عناصر

و آموزه ای كه ديگر دين در هيچ شد؛ جامعه و اجزای آن حضور نـدارد هـای يك از اركان

ای طبعـاً چنـين برنامـه. گر اعضای خود برای ترسيم آينده مطلوب نخواهد بـود آن راهنمايى

و عناصــر دينــى تحقــق خواهــد يافــت و محصــول آن بــا در بلندمــدت، نــاهمخوان بــا ابــزار

.های دينى بيگانه خواهد بود آموزه

و آيين ها، گروه جنبش  های جديد ها

از سرايى سكوالريسم برای جدايى نغمه و جامعه، تنها به كنارگذاشتن ديـن افكندن ميان دين

و از آن ها انسـانبـودن ديـن در وجـود جـا كـه فطری عرصه حيات اجتماعى هم قانع نيسـت

و ذات وى است، درصدد برآمدند تـا بـرای آن بخـش از جامعـه كـه سياسـتامری بديهى ها

كننـد، بـه را تمكـين نمى راندن دين از سرنوشـت جامعـه های سكوالريسم برای بيرون برنامه

و آيين مبادرت ورزند تا به هر نحو ممكـن، زمينـه مشـغول سـاختن آنهـا را فـراهم خلق دين

و بدين و رسمى جلوگيری شـودسبب از گرايش آنها به ادي سازند رو، رواج از ايـن. ان الهى

شـده هـر از چنـدگاه دهى های كاذب كه به صورت سازمان اديان ساختگى، معنويت ها، فرقه

و بخشمى در جوامع مختلف سر بر جوانـان را بـه سـوی خـود ويژه بـههايى از جامعه، كشند

. آورد شماربهكشانند را بايد نمود ديگری از حضور سكوالريسم مى

و فرقهيا و سازی اديان سنتى تأسيسمى ها كه با شيبهن گروه شوند، چه در مبـانى نظـری

و آيين و چه در مناسك، اعمال و بدين فكری سـان، هـم ها در خدمت سكوالريسـم هسـتند

مى به و معنويـت و هـم بـه دليـل ظاهر پاسخى به نياز فطری بشر در زمينه دين، عرفـان دهنـد

رو تجربه مىهای و معرفت دينى جديدی كه ارائه دهنـد، بـرای جوانـانى كـه از خـالء حانى
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و مذهب در زندگى خود رنج مى و با آموزه دين های ناب دينى بيگانه هسـتند، جـذاب برند

بر. بخش خواهند بودو لذت از هـای شـبه كه با گرايش جوانان به اين جريان اين عالوه دينى،

و گرويدن آنها به ادي مى ويژهبهان الهى، پيوستن و چنان رفتار اسالم نيز ممانعت به عمل آيد

از القاء كنندكنند تا به جامعه مى و و نـه در مـتن جامعـه باشـد كه الزاماً دين بايد در حاشـيه

. تمامى شئونات اجتماعى بايد دور باشد

مى گرايى سرانجاِم اين گروه شود تا بـه ها برای تحقق اهداف سكوالريسم به اين جا ختم

ه و طرفداران خود القا كنند كه وينیتاب مقدسـى در جهـان ابـدكچياذهان مخاطبان سـت

ا و انسان شايهيچ قانون حقى وجود ندارد دكو استعداد را داردىستگين نيـه خود به خلـق

آن. يــد مبــادرت ورزدجد و احساســات مخاطبــان جــا كــه بــه از  ويژه بــهكارگيری عواطــف

و جريانت اين گروهجوانان، وجهه هم مى ها كننـد تـا وانمـود كننـد كـه هاست، لـذا سـعى

و رسيدن به حقاك، مانعىعقلیها روش ديشف و رستگارىنيق بشـر تنهـایو معنوی است

پ گذاشتن اين روشكناربا  و بنبىیرويها و چرا از اانيچون ها ميسـر اسـت ين گروهگذاران

.)81: 1392كريمى،(

و عرف  گرايىىدين، جامعه

و سياسـى جامعـه با عنايت به مطالب پيش گفته، روشن شد كـه در عرصـه حيـات اجتمـاعى

و ظهور دارد شده غربى، تنها پوسته عرفى و كشيش. ای از دين نمود متوليـان عنوان بـهكليسا

اداره مراسـم عشـای تنها به اجرای غسل تعميد برای اعضای جديـد،،امر دين در اين جوامع

و برخــى اقــدامات ربــانى بــرا ی مســيحيان وفــادار، طلــب آمــرزش بــرای مردگــان مســيحى

كـه چنـان.)131: 1381زند، شجاعى(كند خيرخواهانه در رسيدگى به وضع مستمندان بسنده مى

و قانون در آن شكل،بال در معرفى جامعه سكوالر كه نهادهای مستقلى مانند رفاه، بهداشت

را مى و دولـت سـكوالر آنهـا مىگيرند ديـن نهـاد،در ايـن شـرايط«: گويـدمىكنـد، اداره

و يافته تخصص ای است كه تنها به مسائل ثانوی زندگى مثل مراسم نيـايشو مراسـم ازدواج

.)127: همان(» پردازد مرگ مى

 های مناسـكى آن نيـز هسـت، جزئـى اما واقعيت آن است كه اين بخش از دين كه جنبـه

و دهى از دين است كه در شكل كوچك و تقويت ايمان دينى تأثيرگذاری آن اندك است



 175 يسمسكوالرىساحت اجتماع

و برنامه آن ريزی انبيای الهى بر مبنای آن قـرار گرفتـه چه هدف اصلى دين نزد خداوند بوده

و آنها را بـه ايـن دادن است، توجه و انجام عالم است و آغاز و معاد نوع انسان به وجود مبدأ

و آفـرينش عـالم وسـيله حقيقت جاويد توجه داده است كه انسان بيهوده خلـق نشـده اسـت

و با  و كيفيت خلق عالم، دريافـت برانگيختنسرگرمى نبوده، بشر بر تفكر در وجود كائنات

.)191-188: عمرانآلسوره(و فهم اين حقيقت را خواستار شده است

و تـدبير بنابراين، جای طرح اين سؤال است كه در اين منظومه، نقش خداونـد در خلـق

و امـور آنـان را بـه خودشـانها انسـانچگونه است؟ آيا خداوند عالم  را خلـق كـرده اسـت

و برنامـه هايى دارد؟ آيـا واگذار كرده است يا برای اداره امور جامعه نيز احكام، دسـتورات

و آموزه طور به هـای دينـى بـرای جريـان واليـت الهـى در امـور حيـات اجتمـاعى كلى دين

 يا خير؟ ای دارند برنامهها انسان

و اساسى رسد مهم به نظر مى دو ترين و غربيان در اين مسـئله، بـه ترين موضع اختالف ما

از غربيان هرچند با ما هم عقيده. گردد برمى» تدبير عالم«و» خلق عالم«امر  اند كه خلق عـالم

ا و ناحيه موجود حِى قادِر متعال است، اما از همراهى با ما در تسری ايـن خلـق، بـه عـالم مـر

در. مانند دادن آن به تدبير امور عالم بازمى جريان » خدای خـالق«به سخن ديگر، هرچند با ما

مبـانى انديشـه بـر اسـاس.)236: 1377،رشاد(مشكل دارند» خدای شارع«اشتراك دارند اما با

و كـوك اسالمى، چنين نيست كه خداوند همچون ساعت كردن سازی كـه پـس از سـاخت

مىساعت، بدون دخ و آن را رهـا كـرده الت او كار كند، تنها به خلق عالم مبادرت ورزيـده

و موضوع واليت كليه الهيه نيـز از همـين  باشد، بلكه تدبير امور عالم نيز به يد قدرت اوست

طور كه خداوند از جنبه خالقيت، علةالعلل عـالم هسـتى رو، همان از اين. گيرد معنا نشئت مى

و اختيـار او است، پس از ايجاد كائن ات نيز بر اساس توحيد افعالى، تدبير امـور آنهـا بـا اراده

ــورت مى ــريعت ص و ش ــرد ــهگي ــش جدايى عنوان ب و بخ ــام ــه احك ــن، مجموع ــذير دي  ناپ

ــه ــد ب ــرف خداون ــه از ط ــاعى اســت ك و اجتم ــردی ــوانين ف و ق ــالم ــور ع ــدبير ام ــور ت  منظ

را بهتر از خودشـانها انسانت جريان واليت الهى وضع شده است تا ثابت كند كه او مصلح

و اختيـار او خـارج بدين. دهد تشخيص مى سبب، هيچ امری از امـور عـالم از حيطـه قـدرت

و  درها انساننيست و تصرف گـرفتن امور عالم را دارند كـه بـه ناديـدهتا حدی اجازه دخل

ونها انسانطبعاً اين تدبير، نافى اختيار. تدبير الهى در امور منجر نگردد ها انسـانخواهد بـود
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شر سايهدر و .اختيار دارندتدبير الهى، برای گرايش به امور خير

كه از اين و تكليف کریم قرآنجاست و مسئوليت تأكيـدها انسـانبر هدفمندبودن خلقت

مى  و َأْنيَأ«: فرمايد ورزيده آ)36: قيامت(ُسدًىكتَْريْحَسُب اْإلِنْساُن اوكـا آدمى پنـداردي؛ ه

و در خلقتش غرضى منظور نبوده است َأنَمـا«: يا فرمـوده اسـت.»را مهمل گذارند َأفََحِسـبْتُْم

َأنكَخلَقْنَا َو َعبَثًا ِإلَكْم تُْرَجعُوَنيْم َال ؛ آيـا گمـان كرديـد كـه شـما را بيهـوده)115: مؤمنـون(نَا

و به .»گرديد نمى سوی ما باز آفريديم

و صفات ربـوبى او در انديشـه انسـان غربـىكر ناقصىيدليل تفس اما متأسفانه به ه از خدا

و غلبه نيز احيصورت گرفت و نفى تعركافت، نفى حيام الهى ت،يات، مسئوليف درست از

بهيانسان و اين چنين است كه و نظير آن را باعث گرديد دليل فقدان تلقى صـحيح دربـارهت

ا و آنالهيات، مسير برای سكوالريزم هموار گرديد جا كه اشكال عمده در تفـاوت جامعـهز

و غربى از مسير الهيات عبور مى و بـه اسالمى و كنـد دليـل تلقـى غلطـى كـه دربـاره احكـام

و متكلمـان مسـيحى  و بعث عالم در ذهـن انسـان غربـى و رابطه خداوند با خلق حدود الهى

و سكوالريسـ،شكل گرفته است، از جمله پيامدهای خواسته يـا ناخواسـته آن م بـوده اسـت

دقين تا زمانى كه تنقيبنابرا و نگيـدر اله قـىيح اسـتوار رد، راهيـات در ايـن جوامـع صـورت

.)236: 1377،رشاد(سم مسدود نخواهد بوديوالركس

و آكادميـك يـا كه آموزه آورتر اين تأسف های سكوالريسم امروزه تنها به مجامع علمى

و مذهبى هم بسنده نكرده است  و اسـتدالل بـر رد آن مجامع دينى كه بتـوان از موضـع نقـد

و از نظام شهرسـازی  برهان اقامه كرد، بلكه همه ابعاد حيات اجتماعى بشِر امروز را فراگرفته

و نظـام اداری را تسـخير كـرده اسـت بـاره در ايـن دابلـر كـه چنـان.و معماری تا بانكـداری

از سـيطره ديـن تـدريجبهيابىاللاسـتق فراينـدهای اجتماعى از طريـق نظام خرده«: گويد مى

مى نهاد يا خرده مثابه به ، نهادهـای اصـلى جامعـه مثـل فراينـدطـى ايـن. شوند نظام برتر آزاد

و بر اساس معيارهای درونـى و خانواده از زير تأثير دين بيرون آمده اقتصاد، سياست، دانش

و كنترل مى آمدن دولـت قى، بيرونآزادشدن اقتصاد از محذورات اخال. شوند خويش اداره

و نظـام آموزشـى از مداخلـه از زير يوغ كليسا، رهاشدن دانش از چنبره آموزه هـای كالمـى

و باالخره خارج و اخالقى، كشيشان و خانواده از كنترل مقررات دينى شدن مسائل زناشويى
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قبه. های مختلف اجتماعى است عرصهدر فرايندپيامد وقوع اين واعـد عالوه در ايـن مسـير،

و ادبـى نيـز از جهـت حقوقى، عادات هنجاری،  و ذوقيات هنـری و محتواهـ ساليق ای گيری

.)126: 1381زند، شجاعى(گردند دينى تهى مى

و روابط اجتماعى های دينى در شكل نقش آموزه  گيری قوانين، رفتارها

و تــأثير آموزه ــه نمــايى كلــى از چگــونگى ورود  بــر هــای دينــى در پايــان مناســب اســت ب

و هـدايت جامعـه براسـاس الگـوی مطلـوبها انسانحيات اجتماعى و نقش آنها در ساختن

ترين از ايـن منظـر، ابتـدايى. اشـاره كوتـاهى صـورت گيـرد،دينى در حد مجال اين نوشتار

و اصوالً پرسش آن است كه ويژگى و مالك چه شـاخص های جامعه دينى چيست هـايى ها

آنبايد در يك جامعه وجود داش هـای دينـى جامعه دينى اطـالق كـرد؟ آموزه،ته باشد تا به

و پديده در شكل مى گيری امور كننـد؟ چگونـه سـاختار، های اجتمـاعى چگونـه نقـش ايفـا

و روابـط اجتمـاعى متـأثر از آموزه ها، ارزش قوانين، سنت  هـای دينـى بـه عرصـه ها، رفتارها

گيری هـای دينـى چگونـه بـه شـكلهگذارند؟ بـه سـخن ديگـر، آموز حيات اجتماعى پا مى

و نهادهــای اجتمــاعى مــدد، هنجارهــا هــا ســاختار، قــوانين، قواعــد، ارزش ، رفتارهــا، روابــط

 رسانند؟ مى

 دين شامل سه بخش اساسى است

و باور اسـت و بعـث عـالم، اعتقـاد بـه وجـود هسـتى. بخش اول، حوزه ايمان و خلـق بخش

.و وجود عالم آخرت متعلق به اين حوزه استضرورت ارسال پيامبران، وجود عالم غيب 

و ارزش و. هاست بخش دوم، حوزه اخالق و فضـايل و نبايـدها اين بخش شامل بايـدها

با آنهـا زمينـه سـعادت يـا شـقاوتها انسانرذايل اخالقى است كه چگونگى برقراری رابطه 

مىها انسان .گردد را موجب

و قواني نى اسـت كـه بـرای زيسـت بهتـر اعضـای بخش سوم، شريعت يا مجموعه احكام

و سامان درست امور زندگى مى بـهملـزم بـه عمـل،شان جامعه در آنهـا و آنهـا برابـرباشـند

.مسئول هستند
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دين

)وحي، سنت(

و ايمان

باور 

و اخالق

ارزش 
شريعت

و قوانين

:كند دينداری نيز در سه ساحت تحقق پيدا مى

ب) الف و بينش؛ ج) ساحت باور و گرايش؛ و كنش؛) ساحت عواطف  ساحت رفتار

م و عقايدی است كه انسان در اثـر برخـورد بـا ربوط به آگاهىساحت بينشى؛ ها، باورها

و پديده مى امور و های عالم كسب و بيـنش انسـان نسـبت بـه عـالم كلى نگـرشطور بـهكند

و گرايش ساحت عاطفى؛ شامل عاليق، انگيزه. دهد پيرامون را تشكيل مى هايى اسـت كـه ها

و دنبال شناخت پديده به و امور، در مىها سـاحت رفتـاری؛ شـامل. گيـرد جود انسـان شـكل

و رفتاری است كه به و انگيزه نسـبت بـه اعمال و نيز ايجاد عالقه و باور دنبال كسب شناخت

. سازد چيزی، او را به سمت انجام رفتار، اعمال يا تكاليفى وادار مى

و دارای رابطـه متقابـل و تـا باشـمى اين سه ساحت، درواقع مكمل يكـديگر ،هـر سـهند

تـا زمـانى كـه باورهـا تبـديل بـه گـرايش. موجود نشوند، دينداری كامل محقق نخواهد شد

بُعد عاطفى، او را به عمـل  و پس از تحريك و انسان را در بعد عاطفى تحريك نكنند نشوند

و اجتماعى وادار نسـازند، امـر دينـداری تحقـق پيـدا نمى . كنـد به تكاليف در سطوح فردی

 گونـاگوناين تحقق، در ابعاد حيات اجتماعى اعضـای جامعـه بـه اشـكال بديهى است آثار

:گرددمى نمايان

و اليــه يــافتن ارزش جريان.1 و مقــررات در ســطوح های مختلــف هــا، هنجارهــا، قواعــد

؛جامعه
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جامعه

فرهنگ•

سياست•

اقتصاد•

مديريت•

ب بـا نيازهـای اعضـای

دهد، اما مخالفت نشان نمى

و بـهش متوقـف بمانـد

 رفتـاری در جوامـع مقصـِد

و ط سكوالريسـم بسـط

 انتظار داشت كه كـنش

. افراد سر بزند

و بقـای ديـن  در حفـظ

و بعثـت انبيـای ن الهـى

و باالآمـدن از مرتبـه  او

و و شناخت صـفات او

: 1420شـيرازی،(ر اسـت

يسمسكوالرى

ج

•

•

•

•

ايمان

 اخالق 

شريعت

دين

وحي

سنت

و سازمان ها متناسبايجاد ساخت اجتماعى الزم در قالب نهادها

؛ساخت سياسى مناسب برای اداره امور جامعه گيریشكل

و تأمين درآمد اعضای جامعهم ؛يافتن صحيح امور معاش

و دينداری از خود مخا،د سكوالريسم به ظاهر با اصل دين

و بيـنش  از سازش تا زمانى است كه دينداری در سـطح بـاور

و رفتـار تسـری پيـدا نكنـد نظـام رفتـ بـا ايـن وجـود،. گرايش

و نگرش هايى است كه توسـطسكوالريسم، الزاماً متأثر از نظام باورها

مى گونه به يافته است، و نه توان ای كه ديگر نه مقدور است

و نگرش حاكم بر جامعه از سوی خارج از چارچوب باور

و نقـش آن صدرالمتألهين شيرازی در بـاره اهميـت حيـات دنيـا

و نقلـى، هـدف نهـايى از اديـا« و شواهد عقلى طبق مبانى

را دادنق و يافتن به سعادت لقایهمردم به مقام قرب الهى

و اين امر تنها با شناخت خداوند به سوی درجه كمال است

و كتاب و پيامبران و روز آخـرت ميسـر مالئكه های مقـدس

ىساحت اجتماع

د

•

•

ايجا.2

؛جامعه

شكل.3

نظام.4

هرچند

اين مقدار

حوزه گراي

سكوالريس

گسترش يا

خو رفتاری

صدرالم

:فرمايد مى

عظام، سوق

ب پست دنيا

اعتقاد به مال
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و زنـدگى در تنها از طريق قرار،، اما اين هدف)497 مىگرفتن زيـرا؛يابـد عـالم دنيـا تحقـق

و ارتقا از نقص به كمـال، تنهـا  و بالقوه است  واسـطهبهنفس انسانى در مرحله ابتدايى ناقص

و ماده امكان و اين امور از ويژگى حركت، زمان هـای همـين مرتبـه حسـى يعنـى پذير است

و بدين َمْزَرَعـُة اآلِخـَر«: اند سبب فرموده دنياست نْيا ج1403جمهـور، ابى ابن(هالد ،؛ دنيـا)1:267،

به رو، از اين.»گاه آخرت است كشت و مراقبت از حيات دنيا، تبع اهميت دين، از امور حفظ

و وسيله رسيدن به آن است و مقصود دين .)498: 1420شيرازی،(» ضروری

و رسـيدن بـه نشـئه آخـرتو آن و تقـرب بـه خداونـد چه از امور دنيوی برای شـناخت

آن. است» اموال«و ديگری» نفوس«يكى،ری استضرو چـه در دنيـا باعـث حفـظ بنـابراين

و حفظ دارايى، حيات بدن معرفت نفوس گـردد،مى)ها انسـانوسـايل معـاش عنوانبه(ها ها

و مقصود شرع مقدس است آن؛مورد نظر و از اين جهـت زيرا زندگى دنيوی قائم به هاست

.)499-498: همان(منظور دين بوده است 

و قوانين شرعى است، بيان امام بر اساس خمينى، نظام حقوقى اسالم كه مشتمل بر احكام

و هر آن مى ظرفيت يك نظام كلى اجتماعى را دارد از. شـود چه بشر بدان نياز دارد را شامل

و شيوه و امـور خصوصـى و همشـهری و خويش و قوم و عشيره و اوالد معاشرت با همسايه

و مراوده با ساير ملـلزندگى زنا از قـوانين. شويى گرفته تا مقررات مربوط به جنگو صلح

و قـانون دارد  و كشاورزی، برای همه اين مراحل دسـتور و صنعت جزايى تا حقوق تجارت

.)25: 1394 خمينى، امام(تا انسان تربيت كند 

و كما،مجید قرآن و احكامى است كه بشر برای سعادت ل نياز دارد شامل همه دستورات

ْ«و به همين سبب، يتِب
ِ ل َشكاناً آمـده کاف�كتابدر. روشنگر همه چيز است)89: نحل(»ٍءىل ،

و سنت بيان شـده اسـت«كه است ج1407كلينـى،(» تمام احتياجات مردم در كتاب و)1:59،

آن در حديثى سوگند ياد مى7امام صادق ، در چه جامعـه بـدان احتيـاج دارد كند كه تمام

و سنت وجود دارد .)همان(كتاب

و آموزه و سنت هستند، نـاظر بـه بنابراين، احكام های دين اسالم كه مبتنى بر منابع وحى

و شريعت هر سه ساحت ايمان، و اخالق و بـرای تـأمين سـعادت اعضـای جامعـه انسـانى اند

اختن آنهـا، جامعـه برنامه مشخص دارند تا بـا متأثرسـ،دهنده جامعه برای همه عناصر تشكيل

و كمال وجودی خود را بازيابد .انسانى مسير سعادت
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و اعتقـادی اساس هويت،»فرهنگ«در اين الگو، و زيربنـای فكـری بخش جامعه انسانى

و  نينيـز ابـزاری بـرای تـأم» مـديريت«و» حكومـت«جامعه برای ترسيم مسير سعادت اسـت

و هـدايرفاه، امن ها انسـانتي، هـداکـریم قـرآنه اسـتوت جامعـيت، عدالت، رشد، سعادت

و بندگیسو به و اهدافح از برنامه يكىراىپروردگار ذكها رده اسـتكركومت صالحان

م مياَلذ«:ديفرماىو اِْن فِكَن َو ءاتَُوا الزىناهم لوَة اَقاُموا الص َوكاْالَْرِض بِـالَْمعُْروِف َأَمـُروا َو وَة

 ْ َعِن الُْمن ّهللاٰ عاقِبَُة اْالُُموِرِركنََهوا زمكىسانك؛)41: حـج(»َو م،ين به آنان قدرت دهـيه چون در

م زىنماز برپا و مكدارند بهىات و ازىده واميپسندیارهاكدهند و ناپسـندیارهـاكدارنـد

و فرجام همهىبازم .»ارها از آِن خدا استكدارند،

والىنيطور نصوصد همين اي، به مسأله و امامت شايهمت و در مـوارد دادهىانيت یانـد

د دیرا بر پاسدارىنيحفظ نظام احياز كـه امـام چنان. مقدم دانسته شده استىام فرعكگر

لَْم نُودِ ...«:ديفرماىم7صادق مِثَْل مـا نـُوِدىبَِشیَو ج 1403مجلسـى،(»ِةيـبِالِْوالیٍء ؛)2:18،

چيه واليچ و اهتما،تيز به اندازه .م قرار نگرفته استمورد توجه

حاكميـت«: بودن جامعه شامل كلى دو عامل اصلى دينى طوربهبر اين اساس، بايد گفت

و» های دينى آموزه و) متوليان امر ديـن(» داران حاكميت سياسى دين«در سطح جامعه اسـت

.همزمان تحقق پيدا نكنند، تحقق جامعه دينى ميسر نخواهد بود طوربهتا زمانى كه اين دو 

كه آن و بر اساسچه الزم است در اين قسمت تذكر داده شود اين است مبانى حكمـت

و» جسم« معرفت اسالمى، انسان مركب از دو نشئه و فانى و باقى است» روح«مادی جاودانه

و بدن مادی بيشـتر رهـا سـازد، بـه روح ملكـوتى بـاقى نزديـك ترو هر چه خود را از جسم

ج. شــود مى ــا ســاير حيوانــات دارای وجــوه مشــترك اســتانســان در بعــد حيــوان. ســمى ب

مى مى مى خورد، مى خوابد، توليد مثل مى كند، نفس و به زنـدگى بـا كشد، از دشمن هراسد

و به همه اين همه اين. ديگران نياز دارد . هـا نيـاز دارد ها در مورد بدن انسانى نيز صادق است

مىيك قوه تشخيص وجود دار،اما در وجود انسان و آن قـوهد كه او را از حيوان جدا كنـد

مى. عقل است كه مختص انسان است مى انسان تواند آن چه برايش ضـرر دارد تواند بفهمد،

آنرا چه برايش نفع دارد از خود دور كند، آن چه برای سـعادتش به طرف خود جلب كند،

و از آن مى چه موجب گمراهى مفيد است، تشخيص دهد .گزيند گردد، دوری اش

مى بنابراين، اسالم از يك و بـه داوری آن بهـا و از ايـن سو عقـل را محتـرم داشـته دهـد
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و؛دهـد جهت به سكوالريسم فرصت ابراز وجود نمى زيـرا در اسـالم هـم در بخـش عقايـد

و دريافـت فطـری بشـر بهـا داده شـده اسـت باورها به  عنوان بخش مهم دين، به عقـل سـليم

و و ها داده شـده تـا بـا اختيار بـه خـود انسـان،های جاری زندگى اقعيتو هم در موضوعات

و خواسـته هـای مشـروع خـود، آنهـا را تـأمين كننـد حواس، تعقل، قدرت عضـالنى، اميـال

.)66: 1389جعفری،(

و كسـب نـور1زيرا دنيا محل تجـارت؛پوشى نكرده استو از سوی ديگر، از دنيا چشم

درو تنها با نور كسب2است مى شده و،دنيـا3.شـود دنيا، سرای آخرت روشـن محـل توليـد

و كليد سرافرازی در آخرت براساس آموزه های تمامى اديـان الهـى تكثير عمل صالح است

و طبـق بيـان مالصـدرا، حتـى  پـل«همراهى عمل نيكى است كه در دنيـا توليـد شـده اسـت

مى» صراط .)735-2:734ج، 1419شيرازی،(شود توسط عمل افراد در دنيا ساخته

و نگاه غايى به آن اسـت و نگاه سكوالر به دنيا در نگاه آلى در. عمده تفاوت نگاه دينى

و همـه اين نور،مال،توان علممى،خانه اين تجارت و،هـاو مقام كسـب كـرد امـوری مفيـد

و كمـال انسـانى قـرار گيرنـد،. بلكه الزم هستند  اما زمانى كه اين امور در خـدمت سـعادت

و مقصود از نگاه آلى به دنيا همين است، ولى اگر جای نگـاه آلـى بـه دنيـا بـا نگـاه،مفيدند

و اين جاست كه ايـن امـور نـه غايى به آن عوض شد، پای سكوالريسم به ميان مى تنهـا آيد

كه. دارند غيرمفيد، كه او را از مسير سعادت بازمى دنيـا را لعـب کریم قرآنبه اين سبب است

و  و ابزار غرور معرفى كـرده اسـتو لهو و اموال و تكاثر در اوالد و تفاخر چـهو آن4زينت
 

1.»ْ ن الد َعافِيِإن َداُر َو َصَدقََها لَِمْن ِصْدٍق َداُر مِنَْهايا َد تََزو لَِمْن غِنًى َداُر َو َعنَْها فَِهَم لَِمْن بَِهاٍة لَِمِن اتَعَظ َمْوعَِظٍة َداُر َو
َوْح َمْهبُِط َو ِ َمَالئِكَِة اّهللاٰ ُمَصلى َو ِ َأِحباِء اّهللاٰ َأْولِىَمْسجُِد َمتَْجُر َو ِ فِياّهللاٰ ِ اكْتََسبُوا فِياِء اّهللاٰ َربُِحوا َو ْحَمَة ةيَها الرَها الَْجن«

).492: 131 البالغه، قصار نهج(
لِلذيْوَمي«.2 َو الُْمنافِقاُت قيقُوُل الُْمنافِقُوَن نُوِركُْم مِْن نَقْتَبِْس نُوراًيَن آَمنُوا انُْظُرونا فَالْتَمُِسوا َوراَءكُْم َل اْرجِعُوا

بَ فيفَُضِرَب لَُه باٌب باطِنُُه بُِسوٍر قِبَلِِه الَْعذاُبينَُهْم مِْن َو ظاهُِرُه ْحَمُة 13: حديد(»ِه الر(.
تََرى الُْمْؤمِني«.3 َو الُْمْؤمِناِتيْوَم بَْسعىيَن َأينُوُرُهْم بَِأيديَن َو الي«و)12: حديد(» مانِِهْميِهْم ُ النبِیخِْزيْوَم َوىاّهللاٰ

نُوُرُهْميالذ َمَعُه َأيبَْسعىيَن آَمنُوا بَِأيديَن َو لَنايمانِِهْميِهْم َأتْمِْم َربنا َعلىقُولُوَن ِإنَك لَنا َو اغْفِْر َشنُوَرنا ٍءىكُل
).8: تحريم(»ٌريقَد

َأنَما الَْح«.4 ْياْعلَُموا ن زياُة الد َو لَْهٌو َو لَعٌِب بَيا تَفاُخٌر َو فِينٌَة تَكاثٌُر َو غَىنَكُْم كََمثَِل َو اْألَْوالِد َأْعَجَبياْألَْمواِل ٍث

ثُم نَباتُُه ثُميهي الْكُفاَر ا ُمْصفَر فَتَراُه فِيُج َو ُحطاماً َشدىكُوُن َعذاٌب َماياْآلِخَرِة َو ِرْضواٌن َو ِ مَِن اّهللاٰ َمغْفَِرٌة َو ٌد
ْيالَْح ن َمتاُع الْغُُرورِ اُة الد ِإال ).20:حديد(» يا
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و تأثر است اين است كه منظور دنيای سكوالر از توجه به دنيا آن،مايه تأسف همين بخـش

.است كه از قضا مورد سرزنش قرار گرفته است

 گيری نتيجه

تدوين شده اسـت، ضـمن بيـان» ساحت اجتماعى سكوالريسم«در اين نوشتار كه با موضوع

ــادل گيتى ــم، آن را مع ــوم سكوالريس و مفه ــا ــاوری، اين معن ــاوری، دين جهان ب ــزی، ب گري

و عرفى گيتى و مفهوم اخير را كه ناظر به بعد معرفت گرايى، دنياپرستى شناسى گرايى دانسته

و اجتماعى سكوالريسم است و عنوانبه،و زمينه سياسى مقومـات معادل آن برگزيده اسـت

و بشری شـدن، خصوصى شدن، عصری آن را شامل چهار مشخصه عقالنى شـدن ديـن شـدن

.ذكر كرده است

را در ادامه پيامدهای عرفى و مورد توجه گرايى و بـا اشـاره بـه نقـش برجسـته قـرار داده

، زيسـتن بـه اقتضـای ديـن را مطالبـه جـدیها انسـانغيرقابل انكار دين در حيات اجتمـاعى 

و تأكيد شد كه با وجود تأثيرگذاریجامعه دي های مختلف دين، كنارگذاشتن نداران دانسته

و پنهان نخواهـد بـود و آثار پيدا سـپس بـا.آن از عرصه حيات اجتماعى بشر، بدون پيامدها

و مقـوم شـكل برشمردن زمينه و عناصر اصلى گيری حيـات اجمـاعى بشـر، نقـشو تـأثير ها

و نهاد عرفى و ارزشگرايى بر ساختار و قواعـد های اجتماعى، های اجتماعى، اخالق قـوانين

و روابط اجتماعى،  و جنبش برنامه اجتماعى، رفتارها و مديريت اجتماعى هـا گروه هـا، ريزی

و كاوش قرار گرفتو آيين .های جديد مورد مطالعه

و تفاوت های ويژگىدر پايان با بيان و اشـاره بـه های آن با انديشه غربـى انديشه اسالمى

ترين نقطه تقابـل ايـن يافتن سكوالريسم، مهم های موجود در انديشه غربى برای جريان زمينه

در» تدبير«و» خلق«دو انديشه در مسئله  و بيان شد كه غربيان هرچند بـا مـا عالم ذكر گرديد

ج عقيده موضوع خلِق عالم هم و دادن رياناند، اما از همراهى در تسری اين خلق، به عالم امر

كـه خداونـد از جنبـه خالقيـت، گونـه همانبر اين اساس،. مانند آن به تدبير امور عالم بازمى

علةالعلل عالم هستى است، پس از ايجاد كائنات نيز بر اساس توحيد افعالى، تدبير امور آنهـا 

و اختيار او صورت مى و اختيـ با اراده و هيچ امری از امور عـالم از حيطـه قـدرت ار او گيرد

. خارج نيست
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و های دينـى در شـكل در ادامه به صورت گزيده، به نقش آموزه گيری قـوانين، رفتارهـا

و تـأثير ايـن آموزه و الگويى برای چگـونگى ورود هـا بـر حيـات روابط اجتماعى اشاره شد

و ثانيـاً بـا روش اجتماعى ترسيم گرديـد تـا ثابـت كنـد ايـن آموزه هـا اوالً دارای مبنـا بـوده

و نقش،ناسبم مى امكان تأثيرگذاری . باشند آفرينى در حيات اجتماعى بشر را دارا
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