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 چكيده
بـ با عنايت به پيدايش جنبششناسان كالسيكو برخالف جامعه گيدنز ويـژهههای نـوين دينـى،

تف دنيویاســالمى، بنيادگرايى ــا و ب ــه ــدرن را نپذيرفت ــای م ــن در دني ــانهشــدن دي ــير بازانديش ، س
گيدنز معتقد اسـت.است كردهمعنايابى كاركردهای دين را متناسب با اقتضائات جامعۀ جديد،

هم كه دين مى و بازانديشىو زيستى داشته باشد، مشروط به آنكه تن به گفت تواند با مدرنيته گو
به. بسپارد ترينكمـدرن، نزديـ گو دانستن دين به سواالت انسـان لحاظ پاسخ اين نظريه، هرچند

و جهـت تفسير به تلقى اسالمى دانسته شـده؛ امـا بـه هـای گيری كلـى، نقص لحاظ مبـانى، روش
و بنيادين دارد ی وحيانى دين، تقليل حقيقت دين به امور مادیها ماندن سرچشمه مغفول. اساسى
و ُ دين، ناديده صرف، تعارض علم ب و گرفتارانگاشتن دا عـد معرفتـى ديـن هایم ابـدالشـدن در

و نفى حقانيت دين، همسان نابجا، پديده سازی هويت اديان مختلف، توجه به كاركردها انگاری
از) كليسامحور(پژوهى به جای ذات دين، استقراء ناقص دين و تسری نتايج آن بر اديـان ديگـر

و در. را فروكاسته استوی، وزانت علمى نظريه ...جمله اسالم اين نظريه چنانچه مبانى اسالمى
و نفـى،گونه كـه گيـدنز ارائـه دادهآن ها، لزوماً ترديد رهيافت جايگزين شود، بى نخواهـد بـود

به دنيوی و عضويت افراد در مناسكو مراكز دينى، به ماهيـت شدن جای استناد به ميزان حضور
و جامعيت آموزه شد دين .های آن، عيارسنجى خواهد

ها كليدواژه
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 مقدمه

iشناسان ديـن در چنـد سـد های جدی جامعه بررسى جايگاه دين در دنيای مدرن، از دغدغه

مـيالدی، بـا بررسـى ديـنi20و اوايـل سـد19هپردازان اواخـر سـد نظريه. اخير بوده است

افـول خواهـد،جديدۀعمعتقد شدند كه جايگاه دين در جام،يك واقعيت اجتماعى عنوان به

ه بـا چيرگـى علـومكـ، رسما اعـالم داشـتند4و بعدها فرويد3سك، مار2، فريزر1رد؛ تيلورك

شدكتفiتجربى بر شيو 5نـتكدر مقابل، دسته ديگری از قبيـل.ر مدرن، دين ناپديد خواهد

ه تنهـاكـردنـدكبينـى ردگرايانه نسبت به دين داشـتند، پيشكاركردیكه رويك6يمكو دور

مى،ال سنتى دينكاش و اما شكل ناپديد های نوين آن، متناسب با نيازهای انسان مدرن گردد

ــاقى خواهــد مانــد ف. ب ــد،كری حــاكــفضــای ــر آغــاز ايــن رون ه مدرنيتــه را عامــل از كــم ب

ــابودی ديــن قلمــداد مــى هم و ن رد، شــيوه تحليــل تحــوالت دينــى معاصــر در كــ پاشــيدگى

مت شدن چهارچوب الگوی دنيوی مبتنـى شدن دنيویۀنظري.)287: 1373هميلتون،(ردكداول را

و نـابودی  بر اين منطق شكل گرفت كه پيشرفت بيشـتر مدرنيتـه متـرادف بـا پسـرفت بيشـتر

و اخـتالف نظـر در ايـن.)22: 1380زنـد، شـجاعى( نهايى دين اسـت بـاره، ادبيـات بسـيار بحـث

ــ گســترده و هــر ي رف ديگــر را بــه تعصــب از دو طــرف انديشــه، طــكای را موجــب شــد

ال پـردازان متـأخر جامعه نظريه.ندكرديا خيال خام متهمكايدئولوژي ،7مـنكشناسـى نظيـر

،انـد كـه ديـن هايى، معتقد شده، با رد چنين انديشه11و گيدنز 10، برگر9، بين بريج8كاستار
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 . ...)و37: 1969؛ برگر، 188: 1996بروس،( بخشى از جامعه مدرن خواهد بود

و كـرهای دينى جديد، بازانديشى دينـى را مطـرح با عنايت به پيدايش جنبش،زگيدن ده

معنــای بــه شــدن البتــه، پــذيرفتن يــا نپــذيرفتن وقــوع دنيوی؛پــذيرد ديــن را نمى شــدن دنيوی

و افـرادی دينى،مخالفان اين نظريـه،توان گفت های دينى نيست؛ يعنى نمى گيری جهت انـد

و. هواداران آن غيردينى برگزيـده شـده اسـت،،ه نسبت بـه ايـن پديـدهكردیكاقع، رويدر

و كاركردهای اجتماعى آن دارد . ارتباط وثيق با تلقى از دين

تـالش دارد نظريـه گيـدنز را در ايـن بـاب كالبدشـكافى مفهـومى نمـوده،،مقاله حاضر

و نقـد قـراامبانى، دست و پيامدهای آن را از منظر علوم اسـالمى مـورد تحليـل .ر دهـدوردها

و تفاوت ديدگاه اين نظريه،آنچه اين پژوهش را ضرورت بخشيده پـرداز بـا اهميت موضوع

. دين است شدن شناس در مقوله دنيوی ديگر انديشمدان جامعه

و دنيوی ، براسـاس شـدن پرسش اصلى تحقيق اين است كه ديدگاه گيدنز در بـاب ديـن

مى،مبانى اسالمى  گردد؟ چگونه ارزيابى

نخسـت، ديـدگاه صـاحبۀدر مرحلـ.ى به پاسخ اين سوال، دو مرحله ای استياب دست

و تأليفات بررسىنظريه، از  ،دومۀبدسـت آمـده، سـپس در مرحلـ) روش پـژوهش(او آثار

و اعتبار آن، در پرتو مبانى اسالمى سنجيده مى پس از طى اين دو مرحله، حاصـل. شود عيار

و رهيافت .شدی تحقيق ارائه خواهدها سخن

مبتنـى» شـدن دنيوی«و» ديـن«چـارچوب مفهـومى، بـه دو اصـطالح لحاظبهيققاين تح

و مراد از آن و در خـالل تبيـين نظريـه است كه مقصود روشـن خواهـد،ها در مبحث پيشرو

و نقـد مبـانى نظريـه، ارائـه. شد اينك مطالـب مـرتبط بـا ايـن موضـوع، در دو بخـش تبيـين

.گردد مى

 تبيين نظريه) الف

و درك درست از نظريه گيدنز، توجه به مباحث ذيل ضروری استب :رای تبيين

 تعريف دين در نگاه گيدنز.1
به توان يك جامعه گيدنز، را نمى او؛معنای اخص ناميد شناس دين در طور بـهزيـرا ويـژه
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ي،اين موضوع و مباح،پرداز علوم اجتماعى نظريهكاثر مستقلى ندارد اما در مقام ث به دين

، فصـلى را بـه ايـن موضـوع،»شناسى جامعه«او در كتاب. تفاوت نبوده استبى پيرامون آن،

و تقريباً در هر ويرايشى، آن مى اختصاص داده و مقاالت خـود.ندك را بازبينى در ساير آثار

دركي از نگاه گيدنز، دين،. موردی داشته است توجهاتى،نيز و واقعيـت اجتمـاعى پديـده

درع شناختههمه جوام شده بشری است كه از هزاران سال پـيش تـا بـه امـروز مطـرح اسـت؛

و ادراكنگاه او، دين توهم نيست، بل و ابزار اصلى بشر برای تجربه محيط زندگىكه عامل

شناسـان نگـاه گيـدنز بـا رويكـرد جامعـه.)766: 1389گيـدنز،( نش نسـبت بـه آن اسـتكو وا

را.تاس كالسيك نسبت به دين، متفاوت  خوانـد نمى» هـا افيون توده«او مانند ماركس، دين

: 1389گيـدنز،(دهـد های اجتماعى يا قدرت ربط نمى، به نابرابری)209و33: 1382دانيل پالس،(

 رنـج بـا مخالفـت بـرایایهانگيـزو بهتر بخش دنيایه دين الهامكاو معتقد است.)776-778

.)782:همان(تواند باشدمى واقعى

يا ي تاپرستى، رهنمونكز نظر گيدنز، دين با و امور فراطبيعى او.ى نيسـتكـهای اخالقى

مم مى بـككوشد در تعريف دين تا حد و قـومى بـر. دور باشـدهن از تأثير بسترهای فرهنگى

م و اديـان توحيـدی را ديـن تلقـىكاين اساس، اديان ابتدايى، و فلسـفى شـرق اتب اخالقـى

ويك مى و با توجه به آنكهای مشتر ژگىند  ديـن،«: نـدك دين را چنـين تعريـف مـى،ها بين

 يـا بـا شـعائرو طلبنـدمىرا حرمـت يـا خـوف احسـاسهك نمادهاستازای مجموعه شامل

در.)769: 1389گيـدنز،(»دارد پيونـد شود،مى انجام مؤمنان اجتماع توسطهكىكمناس سـپس

و چه نباشد، هميشهدر هر نظام دينى، چه متضمن«: نويسد توضيح مى  اشياء مفهوم خدا باشد

و هم.انگيزندمىبررا انسان حيرتيا بهت ترس،هك دارند وجود موجوداتى يا چنين شـعائر

هــای زنــدگى روزمــره امًال از روالكــه كــوابســته بــه نمادهــای دينــى وجــود داردكمناســ

و مناسـ همه اديان، دارای اجتمـاعى از مؤمنـان، آيين. متمايزند  طور بـههكـانـد جمعىكهـا

م و اغلب در مىانكمنظم .)770: همان(»شوند های خاص اجرا

ديـن يـك«: نـدك مـى انتخـابرا ديناز ردگرايانهكارك تعريفى ديگر، جایدر گيدنز،

و متش و مناسـكنظام فرهنگى وكـاسـتكمشـتركل از باورها ه بـا خلـق تصـوير مقـدس

مىى از معناكفراطبيعى از واقعيت، ادرا  اسـاس بـر.)782:همـان(»دهدو هدف غايى به دست

:است زير ردهایكارك دارای دين شده، تعريف ارائه
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و مفـاهيم ای از باورهـا، ارزش فرهنـگ، شـامل مجموعـه: بخشى هويت.1 هـا، هنجارهـا

راكه هويت مشتركاستكمشتر  عنوان بـهديـن،. آورد اعضای گروه به وجـود مـى ميانى

.ها را دارد همه اين ويژگىلى از فرهنگ،كش

ه از باورهـای دينـىكـديـن، دارای اعمـال آيينـى اسـت: ايجاد همبسـتگى اجتمـاعى.2

شر سرچشمه مى و مؤمنان با مىكگيرد .دانندت در آن، خود را عضوی از اجتماع دينى

ه فراسوی زندگى روزمره قـرار دارنـد يـاكدين، توضيح قاطعى از اموری: معنابخشى.3

مىبر زند مى،گذارند گى روزمره اثر و ايـن توضـيح بـه شـيو ارائـه خاصـى صـورتهدهـد

.ی فرهنگ توانايى آن را ندارندهاه ديگر جنبهكگيرد مى

وا مى بىكتوان گفت گيدنز، منشأدين را، مى نشـى بـه زيـرا از نظرگـاه او،؛دانـد معنـايى

و معنابخشـيدن بـه اعمـال خـود های معنـاداره به دنبال فعاليتكموجوداتى آگاهندها انسان

ي و ديــن مى. هــای معنــايى اســت تــرين نظامى از مهمكــهســتند  در ايــن روزگــار«: نويســد او

و تسـكين خـاطر های پرشتاب، بسياری از مردم پاسخ پرسش دگرگونى و آرامش های خود

و قـاطع بـرای هـم.)801: 1389گيدنز،(» جويند خود را در دين مى چنـين ديـن، پاسـخ روشـن

و بالها نيز دارد  های فرهنـگ، تـوانه ديگر جنبـهكبرخى ازرويدادها از قبيل مرگ، خواب

يـكـاسـت» صـفرۀنقطـ«بـرای نمونـه، مـرگ، نـوعى. پرداختن به آن را ندارد كه بـر اثـر

و زنـدگى در نظـر)229: همان( رود محدوديت بيرونى، تسلط انسان بر موجوديتش از بين مى

و بى مى او بيهوده مىكپاسخى. شود معنا و زندگى انسـان راه دين به چرايى مرگ دهـد، او

و عاطفى به مى،لحاظ عقلى .ندك اقناع

 شدن دين در نگاه گيدنز مفهوم دنيوی.2
ــدنز و ديــن را نمى شــدن شناســانى اســت كــه كليــت مســأله دنيوی از جامعه،گي ــذيرد پ

ــد جريان ــای م ــن در دني ــانه دوام دي ــى را نش ــاد دين ــای نوبين مىه ــد رن مى. دان ــد وی :نويس

و دليل اين امر تا اندازه پيچيده شناختى مفهوم جامعه،شدن دنيوی ای ايـن اسـت كـه ای است

و تخمين اين  عالوه بـر ايـن،. نظری وجود ندارد هيچ اتفاق،فراينددرباره چگونگى سنجش

بعضـى؛دنباق ندارشناسان برای دين دارند، با هم اتفاق انط كه بسياری از جامعهىهاي تعريف

و برخى مى معتقدند كه دين را بايد براساس كليسای سنتى تعريف كرد كننـد هـم اسـتدالل
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به مانندتری اتخاذ كنيم تا ابعادی كه بايد ديدگاه بسيار وسيع و اعتقاد قلبى معنويت شخصى

 روی اسـتدالل ضـرورت،بههای متفـاوت، ايـن برداشـت. ها نيز در آن بگنجـد برخى ارزش

و مخالف دنيوی مى شدن موافق .)791: 1389گيدنز،( گذارند تأثير

هـایه طى آن، دين نفوذ خـود را بـر حوزهكی است فرايند« شدن دنيوی،در نظر گيدنز

: نويسـد درجـای ديگـر مـى.)790: 1389، همـو(» دهـد مختلف زندگى اجتماعى از دسـت مى

ن در جوامـع صـنعتى رو بـه افـول ايـن اسـت كـه اهميـت ديـ» شدن]سكوالر[معنای دنيوی«

.)782:همان( رود مى

مى شدنی ذيل را برای دنيویها گيدنز، مالك :دارد بيان

اهش چشـمگيریكليساها كه اخيراك، مانند ميزان عضويت در شدن بعد عينى دنيوی-1

.داشته است

ــازمان-2 ــار س و اعتب ــروت ــاعى، ث ــوذ اجتم ــزان نف ــى مي ــواهد،؛های دين ــاس ش ــر اس ب

از ازمانس و سياسى پيشين خود را به ميزان زيادی .دست داده اند های دينى، نفوذ اجتماعى

و ارزش-3 و يا دينداریكها باورها و معتقدكرتعبير1ه گيدنز از آن به تعصب دينى ده

به است كه ارزش و تحول است ها در دنيای مدرن، .شدت در معرض تغيير

 شــدنو مبنــای خــود بـرای وقــوع دنيویكرا مـالبـه نظــر گيـدنز، اگــر ايــن سـه جنبــه

از. اهش يافتـه اسـتكـ،ترديـد نفـوذ ديـن قراردهيم، بى  شـورها بـا وجـودكامـا، در برخـى

در چشمگيراهشكعدم هـای دينـى، وجـود ليسا، همـان الگـوی زوال آيينكميزان حضور

در. داشته است اعكافزون بر اين، ميزان عضويت يـا حضـور و تبـار اجتمـاعى ليسـا يـا نفـوذ

مم؛های دينـى، لزومـاً شـاخص تعصـب دينـى نيسـت سازمان ليسا يا سايرك ن اسـتكـزيـرا

و تعصـب دينـى، مـنظم در مراسـم دينـى يـا عمـومى طور بـهبرخى از مردم با وجود اعتقـاد

نكشر مم. نندكت  هـای دينـىت مـنظم در آيينكن است حضـور يـا مشـاركاز سوی ديگر،

از با انگيزه  شـدن تعصب دينـى، از جملـه عـادت يـا اقتضـای اجتمـاع باشـد؛ دنيویهای غير

كـاری چنـين. بـر اسـاس عضـويت در كليسـاهای تثليثـى مرسـوم سـنجيد صـرفاً توان را نمى

و جنبش معنای ناديده به در گرفتن نقش رو به رشـد اديـان غيرغربـى هـای دينـى نـوين، هـم
 
1. Religiosity. 
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و هم در جوامع صنعتى است سطح بين .)800: 1389 گيدنز،( المللى

جهـان ويژهبههای دينى در جوامع غيرغربى بودن جريان سرزنده همچونعوامل متعددی

در شدن سوم، دينداری در آمريكا، ناتوانى عرفى از تأمين نيازهای اساسى جوامـع، صـداقت

و  و تأمالت نظری ، گيدنز را به طرح اين نظريه، متمايـل ...پذيرش واقعيت، تركيب معرفتى

تری از گذشـته، بايـد شـناخت دقيـقشـدن به نظر وی، برای ارزيابى بهتر دنيوی. است كرده

تر است يـا نـه؟ امروز در مقايسه با جامعه گذشته دينىهه بدانيم جامعكداشته باشيم؛ برای اين

.بايد از سرشت دينى جوامع پيش از مدرن آگاه باشيم

هكـای معتقدند عده.خ دينى است، تاريشدن وقوع دنيویهى از داليل اختالف درباركي

بسياری از جوامع سـنتى گذشـته، از جملـه در اروپـای برخالف تصور رايج، مردم عادی در

بنـد زنـدگى خـود، پایهدر امـور روزمـر ويژه بـههای ميانه، چندان به باورهـای دينـى، سده

شكپذيردمى،هرچند گيدنز؛نبودند همكاكه و دارنـد، ها وجود داش فرهنگهان دينى در ته

دركمعتقد است  تـر شـده رنـگمك،مقايسه با دنيای پـيش از مـدرنه باورهای دينى امروز

مى ويژهبهاين موضوع. است ه در تعريف ديـن، اعتقـاد بـه نيروهـایكيابد هنگامى مصداق

ما؛فراطبيعى را بگنجانيم ديگر محيط پيرامـون خـود را جوالنگـاه،زيرا به باور گيدنز، بيشتر

و وانگهى، هرچند همه يا بخشى از تعارض.)792: 1389گيدنز،(دانيم خدايان يا ارواح نمى هـا

مى از اختالف،های موجود در جهان امروز ستيزه بيشـتر آنهـا اما گيرند، های دينى سرچشمه

و منافع مادی ارتباط دارند ذاتاً عرفى و با مسائل سياسى به اعتقاد گيدنز، حتـى بـا وجـود. اند

يـكپذيرفتن  ُ از ايـن سـهكاهش نفوذ ديـن در هـر ردكـگيری تـوان چنـين نتيجـه عـد، نمىب

و تعميق مدرنيته، دين جاذبه خود را از دست خواهد داد؛ دليـل آن هـم چنـدك ه با گسترش

:چيز است

ازكجايگاه-1 و پيچيده است،شورهای غربىكنونى دين در بسياری .بسيار مبهم

غي-2 و جنبشبايد به اديان .ردكهای دينى جديد در اين جوامع توجه رغربى

در-3 ــدانى ــواهد چن ــاره ش ــوع دنيویب ــدن وق ــدارد؛ ش ــود ن ــى وج ــع غيرغرب در جوام

و افريقا، دنيوی شـيدهكرا بـه چـالش شدن بنيادگرايى، در بسياری از مناطق خاورميانه، آسيا

سيكچراكه ميزان مشار؛است يهوديان در مناسـك دينـى ها،كت دينى مسلمانان، هندوها،

.چنان باالست هم
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مى های مختلفى را برای دنيوی شايد بتوان گفت، گيدنز ساحت هكـگيـرد شـدن در نظـر

تف: عبارتنـد از و تحـول درونــى ديـن، تغييـر نگـرش افــراد، و تمـايز ســاختاریكيـكتغييـر

و فرد، تغيير تحول در نظام معرفتى، دگرگونى در نگرش انسان به جهان. ردی نهادهاكوعمل

و . اسـت شدن ناظر به سطح فردی دنيوی،اهش رجوع به باورهای فراطبيعىكدر رفتار دينى

و تطبيق اين سـازمان های دينى مبتنى بر ديوان توان به سازمان در سطح دين، مى ها بـا ساالری

و شرايط جديد،  و فنـاوری بهره مانندنيازها ونهمچـهـای جديـد گرفتن از تلويزيون، راديو

و درونكمنفـ،در سطح جامعه نيز، ديـن از سـاير نهادهـای اجتمـاعى.ردكاينترنت، اشاره

و او در مقام جمع،به همين دليل. مرجع شده است بندی معتقد به بازانديشـى دينـى گرديـده

را شدن داليل دنيوی مى طوربهدين .)802-800: همان( داند مطلق ناكافى

 ديشى دينىو ضرورت بازان شدن دنيوی.3
دوگـانگى«اين نظريه به نسبت نظريه. از مفاهيم مهم در انديشه گيدنز است،1بازانديشى

اسـاس ايـن. اسـت، از اهميـت بيشـتری در حـوزه ديـن، برخـوردار»ساختاريابى«و» ساخت

و پـارادايم آن در حوزهۀسـنجى رابطـ نظريه، در نسـبت و مدرنيتـه مطـرح شـده ی هـا سـنت

دگرگونى بنيادی كه بر جوامع«: معتقد است،گيدنز. تسری يافته است مختلف از جمله دين

مـراد.)1382:17گيـدنز،(» بازانديشى اجتماعى اسـتهامروزی تأثيرگذار است، گسترش دامن

و تأمـل در اطالعـات فراينـد،»بازانديشى«از  و بـازتعريف خـود از طريـق مشـاهده تعريـف

در،گويـدمىاو.)44: 1384،همـو(مسيرهای ممكن زندگى استهدربار بـرای ارزيـابى ديـن

های سـنتى حتى اگـر شـكلو تغييرات آن، توجه داشته باشيمۀزمين دنيای مدرن، بايد به پس

و سرنوشت دين در حال افول باشد باز .)801: 1389، همـو( ساز است هم هنوز دين نيروی مهم

مى،از كسانى كه گيدنز را در اين نظريه ،او معتقـد اسـت. برگـر اسـت پيتـر،كنـد همراهـى

و اتخــاذ تصــميم و تحــول، فــرد را نــاگزير از بازانديشــى های متنــوع جامعــه در حــال تغييــر

معطـوف بـه جهـان بيرونـى اسـت، بلكـه وارد ذهنيـت فـرد نيـز،بازانديشى نه تنها. سازد مى

طى مى و و خود فرد فرايندشود مى،بازانديشى، جهان برگـر(شوند به موضوِع آگاهى تبديل
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و مـدرن اشـاره های پيش به تفاوت بازانديشـى در تمـدن،گيدنز.)22: 1381و ديگـران، مـدرن

زيـادیهمـدرن كـه سـنّت حاكميـت دارد، بازانديشـى تـا انـداز های پيش در تمدن. كند مى

و توضيح سنت است كف. محدود به بازتفسير تر گذشته از كفه آينده سـنگينۀبر اين اساس،

مىها در دورام. است در. كند مدرن، ماهيت بازانديشى تغيير و كـنش در اين دوره، انديشـه

مى يكديگر منعكس مى گيرنـد شوند، عملكردهای اجتماعى دائماً در معرض بازسنجى قرار

ــد  ــات جدي ــوندمى اصــالحو بازانديشــىو در يــك كــالم اطالع ــدنز،(ش )47-44: 1377گي

كنونى، معطـوف بـههو بازتوليد آن بود، ولى در دور بازانديشى در گذشته معطوف به سنت

و تحــوالت جامعــه اســت  ســنتى، هويــت شخصــى نيــز در نظــم پسا.)24: 1387، همــو(آينــده

و بازانديشى مى مىها انسانشود و تصحيح .)26: 1384، همـو(كننـد دائماً هويت خود را خلق

مى گيدنز به بركت بازانديشى پيش ق بينى ضايای اخالقى نمـود پيـدا خواهنـد كند كه دوباره

و دين كاركرد اجتماعى خود را بازنشان خواهد داد  .)772: 1377ريترز،(كرد

و مـدرن بازانديشى دينى در نظر گيدنز، از آن جهت كه اصل دين در تالقى نگاه سـنتى

بايـد،اكنـون او معتقـد اسـت آينـده ديـن از هـم. يـك ضـرورت جـدی اسـت،قرار گرفته

و تفكر عقل. شود بازانديشى ب نگرش دينى پيـدا كـرده عميقىتنش دون دليل،گرای مدرن،

و عقل؛است و هـدفيها ترين پرسش گرايى، درباره بنيادی زيرا علم ى كـه مربـوط بـه معنـا

و همين پرسش،زندگى است و پاسخى برای عرضه ندارد ها هستند كه هميشـه ساكت مانده

و مفهوم ايمان، يعن و عقيـده را پـرورش دادهى پرش عاطفى بـهاساس دين بوده سـوی بـاور

در،بــه همــين دليــل.)1389:766گيــدنز،( اســت ديــن، بايــد شــدن دنيوی بــارهاو معتقــد اســت

ميـزان حضـور مومنـان در كليسـاها كـه شـدنگكمرن زيـرا، اوالً؛دگير بازانديشى صـورت

مىكردبه آن استدالل شدن موافقان دنيوی و بـه اسـتناد آن ديـن در دنيـای مـدرن:ينـدگوه

و( ديگر جايگاهى ندارد و مسـتحكم نيسـتآن،)72: 1379، ديگران پترسون  ثانيـاً،. چنـان قـوی

و يا ميزان نفـوذ اجتمـاعى كليسـاها لزومـا نمـود،ناگفته پيداست كه ميزان حضور در كليسا

و آرمان طور بـه،نـدكه عقايـد دينـى دار بسـياری از كسـانى. های مردم نيسـت مستقيم عقايد

و اماكن دينى حضور نمى مرتب يابند؛ عكس اين مطلب نيز صـادق اسـت، يعنـى در مراسم

به،حضور يا مشاركت مداوم از؛عنای اعتقاد راسخ دينى نيستم هميشه ممكـن اسـت مـردم

آن كه اجتماع دليل توقعى روی عادت يا به و امـاكن دينـى حضـور،ها دارد شان از در مراسم
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و،در نتيجه.)792: 1389ز، گيدن(يابند بـرای فهـم درسـت جايگـاه ديـن، بايـد درك درسـت

و حال داشته باشيم تا در مقايسه به خطا داوری نكنيم و جامعه گذشته .دقيقى از دين

 مبانى نظريه)ب

و مبـانى نظريـه محـل بحـث، طوربهمبانى فكری گيدنز،،در اين بخش ،خـاص طور بـهعام

و تبيين .شودمى استخراج

 شناسى مبنای معرفت.1
مى،در اين بخش :شود به دو مبنای مهم صاحب نظريه به ترتيب ذيل اشاره

 دانستن حقيقت نسبى.1-1

گرايى او، در فهـم حقيقـت رويكرد نسبى،شناختى ترين مبنای گيدنز در بعد معرفت مهم

او. است ابفرايندتابع،حقيقت در نظر و و رشد تكنولوژی ،او. زار مدرن استهای اجتماعى

و واقعيـت تغييـر و توسعه ارتباطات، رنگ حقيقـت به اين باور رسيده كه با رشد تكنولوژی

مى. كرده است پيوندد، در اثر بازنمايى حقيقت از طريق وسايل ارتبـاط آنچه امروز به وقوع

و تصميم هم هايى كه دولت گيری جمعى است و يا وق شدن نوا ها برای مقابله ايع اتخـاذ با اين

ها بـه بازتوليـد كنند، تنها بر اثر بازتاب اين بازنمايى در جوامع است كه خود اين تصـميم مى

.)239: 1387، گيدنز(» كند كمكمى) ساخته حقيقت خود(عمل 

 تجددپذيری هويت.2-1

و كـردر تصويرسازی از هويت انسان مـدرن بـر تجددپـذيری هويـت تأكيـد،گيدنز ده

كـه مسيری است كـه بايـد آن را طـى مدتىiدهند شخصى برای ما شكلمعتقد است هويت 

مى» طول عمر« او.)32: همـان( بپيمـاييم،ی نهـادين تجـددهـا الی قرارگاههاز البـ،شود ناميده

از معتقد است در عصر جديد، كه به های سنتى است، هويـت شخصـى نظامواقع دوران پس

مى جلوهىصورت رفتارهاي به كه گر به طورهبشود مى بازتابى آيند، اين تصوير بازتابى وجود

و همواره قابل نامه های زندگى از خويشتن، كه بر روايت تجديدنظر استوار است، وار منسجم
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و پــود انتخاب ــار و برآمــده از نظام در ت مى،هــای مجــرد هــای متعــدد  هرچــه. گيــرد جــای

و كشش سنت مى،نفوذ و هـر چـه زنـدگى روزمـره كمتـر  بيشـتر بـر حسـب تـأثيرات شـود

و جهـانى بازسـازی مى مىتشـود، افـراد بيشـ متقابل عوامـل محلـى  شـوند كـه شـيوهر ناچـار

در،گيـدنز.)20: همان(ی مختلف انتخاب كنندها زندگى خود را از ميان گزينه معتقـد اسـت

مى هميشهانسان،جامعه مدرن و تصحيح و اينكه چـه كسى هويت خود را خلق و كند  اسـت

مى گونه چگونه اين مى شده را مدام مرور و هويـت جديـدی بـرای خـود بازتوليـد كنـد كند

.)982: 1389؛82: همان(

بى بـه هويـت انسـانىنگاهچنين ناگفته پيداست كه و ثبـات، ناشـى از دانسـتن حقيقـت

مى. گرايى در فهم واقعيت است نسبى و تغييـرات اينكه انسان هميشـه خـود را دوبـاره كـاود

مى خواسته براساسالزم را  و،كنـد يـا بـه عبـارتى های اجتمـاعى در خـود ايجـاد بازسـازی

بى تصحيح هويت مى در كند، حاكى از هويتى اسـت كـه گيـدنز آن را بازانديشـى شخصـى

.داند جامعه مدرن مى

 شناسى مبنای هستى.2

از ترين مبانى هستى مهم : شناسانه گيدنز، عبارتند

در.2-1  جهان مادهحصر هستى

چراكـه او در هـيچ؛طبيعت را مطلقا انكار كند جهان ماوراء،منظور اين نيست كه گيدنز

پردازد بلكه مراد ايـن اسـت كـه بـرای يك از آثارش آشكارا به نفى امور غيرمحسوس نمى

و طبيعت را از ساحت خرد تجربه معنا سهمى قائل نيست، ماوراء جهان پـذير بشـر دور دانسـته

ر بىنقش آن مىا در . انـدازد طبيعى نظـر نمى، به علل ماوراءها او در تحليل پديده. بيند نقشى

و«: او در باب هويـت اجتمـاعى معتقـد اسـت كـه،نمونه عنوان به همـه مـا تحـت تـأثير مـتن

و خالق فرديت مخـتص بـه خـويش زمينه های اجتماعى پيرامون خود قرار داريم، ما صاحب

ما فعاليت... هستيم مىهای و شـكل در هم به دنيای اجتماعى پيرامون ما سـاخت و هـم دهـد

مى،حال توسط اين دنيای اجتماعى عين .)8: 1389گيدنز،( يابد ساخت
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 تقليل حقيقت دين به امور مادی.2-2

ى هستند كه احساسيهمه اديان در بردارنده مجموعه نمادها«: اين بخش از سخن گيدنز

و ترس برمىخضوع يا احترام آميخته به و بـه مناسـك يـا مراسـم ی مربـوطشـعائرانگيزنـد

مى مى ، حقيقت دين را به محـيط)769: همان(»جويند شوند كه اجتماع مؤمنان در آن شركت

هرچنـد در مـواردی از نقـش ديـن در معنابخشـى بـه،وی. كنـد مادی پيرامـون خالصـه مى

دكننـده حيـات مـادی اسـت نـه زندگى سخن گفته اما اين معنابخشى در دايره عوامـل تهدي

و آخرت را توأمان ببيند و رفتـار. اينكه او دنيا در نظرگاه گيدنز، عوامـل مـاورايى در افعـال

تربيـت، ماننـدچنين عوامل ديگری كـه در رفتـار فـرد مؤثرنـد،هم. انسانى تأثيرگذار نيست

وها تفاوت و شرايط اقليمى، فطرت .، نيز مغفول واقع شده است...ی وراثتى

 شناسى مبنای انسان.3
از شناسى ترين مبانى گيدنز در بعد انسان مهم : عبارتند

 انسان متأثر از ساختار.3-1

وی،در منطق گيدنز انسان و«: گويدمىمحصول جامعه است، آزادى در فرار از نيروهـا

آنه عضويت در جامعـهكه در استقالل عملى نهفته استكقيدهاى اجتماعى نهفته نيست، بل

مىكرا مم تبيـين گيـدنز از جايگـاه انسـان در سـاختار جامعـه بـه.)26: 1387گيـدنز،(» سازدن

و دولـت خوبى نشان مى و رابطـه فـرد دهد كه فرد در برابـر سـاختار تـاب مقاومـت نداشـته

او تأثيرپذيری يك بـ،شـدن در اثـر منفعل،گويـدمىسويه است؛ وجـودهايـن رابطـه بحـران

و از خصوصـيات ارادی انسـان چيـزی بيـان نمى،گيدنز.)175-174: 1383، همو( آيد مى كنـد

و كردارهای انسانى را كامال زاييد مىiافعال . داند ساختارهای اجتماعى

 دين انسانيت به جای دين الوهيت.3-2

دليل توجه بيش از حد به انسان، دين انسانيت جايگزين دين الوهيـت در منطق گيدنز، به

گرايانه از دين، اين است كه بايـد ابتـدا انتظـار بشـر از ديـن را الزمه تفسير مادیزي؛شود مى

معنـای اصـلى ايـن. نمايـد روشن شود، بعد ببينيم كدام دين، اين انتظارات را بهتر تـأمين مى
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و خدا و جز انسان هرچه هست حتى دين و انديشه اين است كه انسان مخدوم خـادم،سخن

.)787-781: 1389، همو( انسان استو در خدمت حيات دنيوی 

 شناسى مبنای دين.4
:شدن دين، دوجنبه دارد روش گيدنز در نفى عرفى

 انگاری دين پديده.4-1

و معتقـد اسـتمى شناسـى پديدارشناسى را تنهـا روش مناسـب بـرای دين،گيدنز : دانـد

و اين سخن به اينمى» از درونها فهم پديده«پديدارشناسى به معنى است كه عقايـد پردازد

در ايـن،گيـدنز.و باورهای دينى را بايد از زبان معتقدان به يـك ديـن خـاص مطالعـه كـرد

و كذب گزاره و هيچ قصـدی بـرای داوری رويكرد هيج تمايلى به بررسى صدق های دينى

دينـى كـه پديدارشناسِى.)769: 1389گيدنز،( گذاری يك دين بر دين ديگر ندارد در رجحان

م و با نفوذترين شاخههماز مى های جديد دين ترين خـاتمى،( شـود پژوهى در غرب محسـوب

بر از آن جهت وارد انديشه)48: 1382 های گيدنز شده است كه او، تأكيدش بر نگاه همدالنه

مى. های ارزشـى اسـت پديده تـوان بـا عقيـده بـه ديـن را نمى: نويسـد گيـدنز در ايـن رابطـه

و دنيای فراتر از قلمرو حـواس؛فتگر يكىهالطبيع ماوراء : 1389گيـدنز،( يعنى عقيده به سپهر

تـرين نقـش آن، معنادارسـاختن يك عمل انسانى است كه مهم،دين در انديشه گيدنز.)769

و،انسان برخالف حيوانات ديگر، در بـدو تولـد. زندگى بشری است موجـود نـاقص اسـت

ازها انسـانبنـابراين. وی آمـاده نشـده اسـتشـود، بـرای محيطى كه انسان در آن متولد مى

مى،طريق تعامل و جهان خويش ،سـاخته بشـر زننـد؛ امـا ايـن جهـاِن دست به ساختن محيط

از همواره بى و نظم نسبى حاكم برآن، همواره و متزلزل است چـونىهاي سوی پديـده ثبات

و شر، تهديد مى خـود را از دسـت هايى، زندگى معنـای در چنين وضعيت. شود مرگ، رنج

ها انســانمعنــا، توجيــه نشــوند، زنــدگى بــرایهچنانچــه ايــن عوامــل تهديــد كننــد. دهــد مى

و مشروعيت اما دين بـا تـوان توجيـه،تحمل نخواهد بود قابل بخشـى خـويش، همـواره گری

مىiعوامل تهديدكنند و توجيه ساخته بشری كند؛ يعنى دين، جامعه دست معنا را مهار كرده

مىرا درون  توجيـه،ها انسـانصورت همـه رويـدادها در نظـر دهد؛ در اين جهان هستى قرار
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و ماورايى ندارد؛ ديـن دين در انديشه گيدنز، به هيچ. يابند خاص خود را مى وجه جنبه الهى

مىها انسانزندگىدر،دين. كامال منشأ بشری دارد و پرداختـه سـخن او ايـن. شـود سـاخته

ی ديگری نيز دارد كه به زندگى تعـالىها تجربه،ی روزمرهها تجربه در كنار انساناست كه 

از طريـق آن بـه خـداها انسـانتجربـه دينـى ناميـده شـده كـه،ها اين نوع تجربـه. مى بخشد

.)792: مانه(دنرس مى

 انگاری ماهيت اديان همسان.4-2

ت شدن هرچند در نفى عرفى،گيدنز أمالت خود، بـه دين، منطق اعتمادبخشى دارد اما در

و پای استدالل را از حيطـ . پيرامـونى خـود فراتـر نبـرده اسـتۀاستقراء ناقص متمسك شده

ــ و پردازشۀمطالعــه ديــن پژوهان ــه او، عمــدتا بــر مبنــای مســيحيت متمركــز بــوده هــايش ب

و بنيادگرايى دينى، در حد گزارش جنبش و. های خبری است های دينى جديد تبيـين جـامع

با،وی.)790-783: 1389گيدنز،(دهدت دينداری در نقاط دوردست ارائه نمىدقيقى از وضعي

و ايـاالت متحـده شدن های نفى عرفى بررسى نشانه بحـث)799-792: همـان(ديـن در بريتانيـا

و بـا طـرح بنيـادگرايى دينـى بـه جنبش بنيـادگرايى اسـالمى، ويژه های دينى را پيش كشيده

طر شدنی نفى عرفىها زمينه مى بازانديشىح نظريهو او چنـين. سـازد دينـى خـود را فـراهم

كـه در اواخـر سـده نـوزدهم، ضـعف جهـان اسـالم در ايسـتادگى مـؤثر در برابـر گويد مى

طلبى شد كه در پى احيـای اسـالم اصالحهای پيدايش جنبش سبب،گسترش فرهنگ غربى

و خلوص اوليه آن بودند پس از آغاز؛ تأثير شايانى جنبش احيای اسالمى.و بازيافتن قدرت

و نيجريــه گذاشــت . بـر كشــورهای ماننــد ايــران، مصــر، ســوريه، لبنــان، الجزايــر، افغانســتان

به احياگری اسالمى را نمى ای سادگى فقط برحسـب ديـن درك كـرد، بلكـه تـا انـدازه توان

نه بـارز وقوع انقالب اسالمى در ايران را نشـا،گيدنز. بازنمود واكنشى عليه تأثير غرب است

مى. داندمى شدن نفى عرفى انقالب اسالمى اين بـود كـه اسـالم بايـد بـاۀزمين پيش،گويد او

و اعمال خود از. در برابر چالش غرب واكنش نشان دهد،تكيه به هويت مستقل عقايد پـس

گـذاری كـرد كـه براسـاس قـانون سـنتى پيروزی انقالب آيت اّهللاٰ خمينى، حكـومتى را پايه

و اسـاس مسـتقيم دين همان.ن يافته بوداسالمى ساما طور كه در قرآن تأكيد شده بـود، پايـه

و اجتماعى شد شـريعت كـه از نـو زنـده-حاكميت اين قانون اسالمى. كل حيات اقتصادی
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قـد علـم،گرايانه همراه بود كه مخصوصا در برابر نفوذ غـرب نگرشى بسيار ملى شده بود، با

ا،گيدنز.)812: همان( كرد مىدر توان به سـادگى فقـط احياگری اسالمى را، نمى: نويسد دامه

و جنبشى اسـت برحسب دين درك كرد، بلكه تا اندازه ای بازنمود واكنشى عليه تأثير غرب

در نمى.ی ملى يا فرهنگى داردها كه داعيه توان به سادگى گفت كه احياگری اسالمى حتى

بهها بنيادگراترين صورت مىمنزله احيا يش، فقط واقعيـت. شودی دوباره افكار سنتى قلمداد

انـد ولـى بـا های سنتى زندگى احيا شدهو شيوه كاركردها. تر از اين است قضيه بسيار پيچيده

و دغدغه كه يى نيز درآميختهها عاليق .)815:همـان(»به عصر مدرن تعلق دارد طور يقينبهاند

مى جمعدر،وی مىبر،يى امروزهمتأسفانه بنيادگرا: نويسد بندی . كنـد لبه خشـونت حركـت

مىها فراوانى از خشونت های نمونه يافت كه در بسياری از كشـورها توانی ملهم از ايمان را

مى ای جهان كـه بـه نحـو فزاينـدهىدر دنياي. وقوع پيوسته است به  شـود، مردمـانى بـا شـهری

باها سنت و معاشرت مىو باورهای متفاوت بيش از همه در تماس در. گيرنـد يگديگر قـرار

بى زمانه و كوركورانه انديشه ای كه پذيرش و چرا رو چون رود، همـه به افول مـى های سنتى

و بـا ما بايد بياموزيم كـه انديشـمندانه و رفتـار كنـيم سـعه تـر يعنـى؛صـدر بيشـتری زنـدگى

و ضروری اسـت،بين مردمى كه عقايد مختلفى دارند وگو گفت ك. الزم نتـرل يـا راه اصـلى

و  .)819: همان( است وگو گفتحذف فقط همين بحث

 جايگزينى مبانى اسالمى)ج

و استخراج مبانى، اينك مبانى اسالمى را جايگزين مى كنيم تا ببينـيم آيـا پس از تبيين نظريه

 ادامه خواهد يافت يا تغيير خواهد كرد؟ها نظريه محل بحث با همان رهيافت

در مبنای معرفت.1  اسالمشناسى
و محـيط پيرامـون اسـت و شناخت، نخستين راه ارتباط انسان با خـود در بيـنش. معرفت

و نه امر مادی  و.)1:51ج،1374طباطبايى،(اسالمى معرفت، حقيقت ملكوتى است بروز خطـا

و نسـبيت،های شناخت لغزش در برخى از حوزه . گرايـى معرفتـى نيسـت موجـب شـكاكيت

مىكســب شــناخت صــحيح، از طريــ و منــابع آن ممكــن اســت؛ انســان توانــد بــرایق ابــزار

و واقعيت دست های حضـوری يـا حصـولى، هـای مختلـف هسـتى، شـناخت يابى بـه حقـايق
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و شناخت و وحيـانى داشـته تصوری يا تصديقى، بديهى يا نظری های حسى، عقلى، شهودی

م های حسى، مقدمه ای بـرای شـناخت شناخت. باشد و آنهـا نيـز قدمـه ای بـرای های عقلـى

های قطعـى، نظـام اجتمـاعى اسـالم نيـز براسـاس شـناخت. های وحيانى است شناخت آموزه

ابـزار معرفـت، حـس،.)242: 1393،خسـروپناه(شـود صادق، هماهنگو كارآمـد تأسـيس مى

و تهـذيب نفـس اسـت منـابع معرفـت نيـز طبيعـت، تـاريخ، عقـل. خيال، وهم، عقل ادراكى

ا و وحـى در اسـالم نسـبى.)122ــ115: 1377جـوادی آملـى،( لهـى اسـتاستداللى، قلب گرايى

بى معرفت را به هيچ و مى هويتى را حاصل نسـبى وجه نپذيرفته و گرايى دانـد؛ هويـت واحـد

;از منظـر عالّمـه طباطبـايى.)243: همـان( مستحكم در پناه معرفت قطعى يقينى ممكن است

و قوانين حاكم بر موجـودات مـاّدی، از انواع معرفت، حتى معرفت حسى، مجّرۀنيز، هم دند

و و ذاتــى و تحــول مــاهوی .)1:51ج،1374طباطبــايى،(، بــر آن حــاكم نيســت...جملــه تغييــر

و نماينـد براساس آموزه و حقيقى، بـه معنـای مطابقـت بـا واقـع iهای اسالم، شناخت صادق

و تمايز آن از معرفت كـاذب، بـه كمـ. واقعيت است یهاك شـناختكشف معرفت صادق

و انتهـای آنهـا بـر های غير صدق معرفت. پذير است بديهى امكان بديهى، مشـروط بـه اتكـاء

و وحى، خطای برخى از شناخت. های بديهى است معرفت و عقلى، بوسيله قلب های تجربى

و تصحيح مى و تاريخ، نزديك. شوند كشف ترين منبع برای كسـب معرفـت بوسـيله طبيعت

و وحــى الهــى، عــالىحــواس ظــاهری اســت،  ــى عقــل اســتداللى، قلــب ــر ول ــع ب ترين منب

.های متعالى است دريافت

 شناسى در اسالم مبنای هستى.2
از،در منابع اسالمى -1: چهار نـوع شـناخت بـرای انسـان بـر شـمرده شـده كـه عبارتنـد

و معقوالت ثانيه-2؛تجربى ب-3؛عقلى؛ توسط مفاهيم انتزاعى ر مخبـر تعبدی؛ از راه اعتماد

و مفهــوم ذهنــى-4؛صــادق ــدون وســاطت صــورت ــزدی(شــهودی؛ ب .)1379:52،مصــباح ي

و كمال امكانـات نمى آگـاهى از مبـدأ، معـاد،. دانـد عقالنيت دينى، اكولوژی را عامل تمام

و حيـات انسـانهدرك فلسف و به اهدافى كه زيسـتن زندگى، علم به جايگاه انسان در جهان

و را ارزش مى ؛ 115: 1387پـور ازغـدی، رحـيم(، برای درك حقايق ضروت جدی است ...دهند

و پوزيتويستى، علـم را تنهـا راه خبريـافتن از هسـتى.)169: 1381الريجانى، عقالنيت خودبنياد
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و علوم تجربى را نيز مى ؛ سـروش، 127: 1381ملكيـان،(ساير علوم نمـوده اسـت» پارادايم«داند

ا)89: 1381 وهز فلسف، چنين عقالنيتى، الهى جدا افتاده، بـه علـت فـاعلى غـايى توجـه نـدارد

و از  تمام همت آن، معطوف به كشف علل قابلى است كه در سير افقى اشياء محدود مانـده

و صعودی غافل شده است  را.)1387:108جـوادی آملـى،(سير عمودی عقالنيـت دينـى، علـم

و در كنـار يكى از راه مىهای دريافتن هستى دانسته بخشـد مـاده، جهـان معنـا را نيـز اعتبـار

و معنا را در سيطر.)3:190ج،1388خسروپناه،( و در درون هندسه معرفـت دينـهماده ى، وحى

مىدوشا ج11: 1402شهيد صدر،(گيرد دوش هم به حساب .)55-2:51؛ مطهری،

 در اسالم شناسى مبنای انسان.3
خ و بهكهاى ذاتى است صلتدر منطق اسالم، انسان داراى فطرت ه جامعه تنها در نحوه

انسان به دليل برخـوردار بـودن از چنـين اسـتعدادى، هـر نحـو. رساندن آن مؤثر است فعليت

و شـرع انسـان در پرتـو راهنمايى.)2:393ج، 1389مطهـری،(پـذيرد اثرى را نمـى ،هـای عقـل

،امـل اسـتكدليـل اينكـه مختـاربه،انسان. گزيند آزادانه مسير سعادت حقيقى خود را برمى

ج( هيچ نوع جبرى را نمى پذيرد حتى جبر الهى نيز بـر اراده انسـان حـاكم نيسـت :25همـان،

و انزال كتب، بدون آنكـه طور اساسى،به.)15: 1377؛ بشيريه،45: 1384؛ فنايى، 514 ارسال رسل

م بر اين اسـاس،. انسان مختار باشد، كاری بيهوده خواهد بود طّهـرى بـا اسـتناد بـه دو شـهيد

و تاريخى را، از انسان نفى  :است كردهاصل زير، جبر اجتماعى

و جامعـه اسـت؛ ايـن،اصل اول اينكه شخصيت انسان متأثر از سه عامل فطرت، طبيعـت

مى،سه نيرو .سازد فرهنگو جامعه را نيز

تر،اصل دوم حركاينكه در آنت نماينـدكيب طبيعى هرچه اشيا به سمت باالتر اجـزاى

مر املك،چون جامعه. از استقالل بيشترى برخوردارند در نتيجـه، اجـزاى؛بات اسـتكترين

ج مطهـری( امل برخوردار هستندكآن از استقالل  بـر ايـن مبنـا، ديگـر انسـان.)800ــ15:799،

و تـاريخ محصـول انسـان اسـتكـمحصول جامعه نيست، بل مقابـلدرايـن سـخن.ه جامعـه

ا و قيـدهاى اجتمـاعى نهفتـه«: گويـدمىسـت كـه ديدگاه گيـدنز آزادى در فـرار از نيروهـا

ممكـه در استقالل عملى نهفته استكنيست، بل » سـازدن مـىكـه عضـويت در جامعـه آن را

.)26: 1387گيدنز،(
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 در اسالم شناسى مبنای دين.4
و حيـات طيبـه اسـت؛ ديـن، در منطق اسالم، هدف غايى دين، سـاختن زنـدگى معقـول

محمـدتقى( زاری برای نيل به اهداف دنيوی صرف نيست تا زندگى طبيعى مقدم فرض شوداب

ج126-125: 1386جعفری،  كـه البالغـه نهـMدر اين فراز از7امام على.)285-19:284؛ خمينـى،

بد: فرمايد مى  راندنـد ار از روى هـوس مـىكـاران گرفتـار بـود، در آن،كاين دين در دست

مى،و به نام دين دنيا ؛ بر نفى ابزارانگـاری ديـن تأكيـد نمـوده)53، نامه البالغه نهج(1خوردند را

و مطــامع دنيــوی مىو كســانى كــه ديــن را در خــدمت هواهــای نفســانى ،دهــد شــان قــرار

.كند سرزنش مى

و كامل از طريـق بيـان نظـام اعتقـادی روشـن، نيازهـای مثابۀبه،اسالم نظام فكری جامع

و فكـری انســا مىدرونـى و از طريـق ارائـه طرحن را تـأمين و اقتصــادی نمايــد هــای قـانونى

 عنوان بـهگيـدنز از اسـالم؛ اما آنچه)507: 1377سيد قطـب،( كند نيازهای جامعه را برطرف مى

از،يك دين و تأثيرپـذيری های اجتمـاعى بـيش فراينـددريافته مانند ساير اديان جـز انفعـال

من. نيست ، ديـن بـه سرچشـمه کـریم قرآنشأ بشری دارد حال آنكه در دين در نظرگاه گيدنز،

آگـاه باشـيد كـه: بودن دين اسـت ناپذير توحيد پيوند خورده كه همان بعد آسمانى تشكيك

و در سـاحت اجتمـاع نيـز بـه فطـرت تغييرناپـذير)3: زمرسوره(2دين خالص از آن خداست ،

ايـن فطرتـى!ص پروردگار كـنپس روی خود را متوجه آيين خال: انسانى مرتبط شده است

را بر آن آفريده؛ دگرگونى در آفرينش الهـى نيسـت؛ ايـن اسـتها انسان است كه خداوند،

و فرامكـانى،در منطق اسـالم.)30: رومسوره(3آيين استوار بـودن ديـن از جامعيـت، فرازمـانى

و اگـر هـم در مـواردی بـه كاركردهـ و مالك اصلى، حقانيت آن اسـت ای برخوردار بوده

و يا برای اين جهانى دين توجه شده يا به خاطر برگشت آنها به كاركردهای غايى دين است

بهها انسان دادن سوق ه كـردسوی دين است تا آنها را از اين طريق متوجه خداوندی معمولى

و مانـدن از كاركردهای اينها انسان شدن مند غرض تنها بهرهی،و در هيچ مورد جهانى دين

و غفلت از جهان برتر نيستآنها در  .اين جهان مادی

1.»َهَذا الد َأِسيفَِإن كَاَن قَْد فِيَن فِياْألَْشَراِریِديَأىراً ْيعَْمُل ن بِِه الد تُْطلَُب َو بِالَْهَوى .»ايِه
2.»الد ِ ِهللاّٰ .»ُن الْخَالُِصيَأَال
3.»لِلد َوْجَهَك َحنِيفََأقِْم ِيِن ِ الت فِْطَرَت اّهللاٰ َعلَىفًا تَبِْديفََطَر الناَس َال َذلَِك الديَها ِ لَِخلِْق اّهللاٰ .»ُميُن الْقَيَل
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 گيریهنتيج

مباحث گيدنز. دين انجام داده است شدن تالش ارزشمندی در بازنگری نظريه عرفى،گيدنز

مى بارهدر اين  :كردبندی جمعتوان به صورت زير را

ــدنز.1 ــه گي ــن در انديش مى،دي ــانى ــل انس ــك عم ــد ي ــه مهمباش ــش آن، ك ــرين نق ت

های چـون شـان باپديـده در زنـدگىها انسـانكه هنگامى. تن زندگى بشری استمعنادارساخ

و شر، مواجه مى مى مرگ، رنج ديـن. دهـد شوند زندگى برای آنها، معنای خود را از دست

و مشروعيت با توان توجيه مى گری و توجيـه كنـد بخشى خويش، همواره اين عوامل را مهار

مرشناسو آن را با تفسير هستى مىانه ها انسانرويدادها در نظرۀهم،صورت در اين. كند تبط

مى توجيه خاص خود را مى .شود يابند وضرورت نياز به دين توجيه

و كـامال منشـأ بشـریۀدين در انديشه گيدنز، به هيچ وجه جنب.2 و ماورايى نداشته الهى

در،پرداز در ديدگاه اين نظريه. دارد وها انسانزندگى دين مىساخته سـخن. شـود پرداخته

د كـه بـهنـی ديگـری نيـز دارها تجربـه،ی روزمـرهها در كنار تجربهها انساناو اين است كه 

كه،ها اين نوع تجربه.دنبخش زندگى تعالى مى در طول عمرها انسانتجربه دينى ناميده شده

. گيرند خود آنها را فرا مى

ا،گيدنز.3 و نقد ارلكـ(شناسان كالسيك های جامعه نديشهبا بررسى پيامدهای مدرنيته

ماكس، اميل دوركمار و هـای جديـد دينـى،و نيز با عنايت بـه پيـدايش جنبش)س وبركيم

وهه دين در آستانكگيرد چنين نتيجه مى هممى نابودی نيست زيسـتى داشـته تواند با مدرنيته

بهكباشد، مشروط به آن . بسپارد بازانديشىو وگو گفته تن

بهدر،يدنزگ.4  سادگى سخن از تأثير تكثرگرايانه مدرنيتـه بـر روش پديدارشناسانه خود

مى دين مى و آن را تعميم و پلوراليسـم را ضـرورتى اجتنـاب راند؛ مى دهـد دانـد؛ امـا ناپـذير

ديـن، اطالعـاتهوی در مطالعـ.زنـد عمال به چيزی جز رفتارهای دينى در كليسا مثـال نمى

و بسيار ناچيزی در مو بـه آثـار ديگـران معمـوالً،گيـدنز. شورهای اسـالمى داردكرد اسالم

و به به ارجاع داده است آنچـه. رده اسـتكـغيـر از مسـيحيت را مطالعـه،طور مستقيم ندرت

و يا ديگران از چند كشـور اسـالمىكاست داند، حاصل مطالعاتى گيدنز از اسالم مى ه خود

ايج حاصل از مطالعـات او بـر كاركردهـای اجتمـاعىنت اساس،همينبر. اند به دست آورده

.انطباق نيست ساير اديان از جمله اسالم قابل
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 تحول نظريه پس از جايگزينى مبانى اسالمى

ب تغييـر ماهيـت،آمده از نظريه گيدنز، چنانچه با مبانى اسالمى عيارسـنجى شـود دستهنتايج

. دين در عصـر مدرنيتـه بـود شدن دنيوی مسأله اصلى گيدنز، بازنگری در نظريه. كند پيدا مى

ان كالسيك، وقـوع شناس طرح يافت كه جامعهۀاين مسأله پس از آن در انديشه گيدنز، زمين

و جنبش ظهور جريـان. دانستند مدرنيته را چالشى برای دينداری در دنيای مدرن مى هـای هـا

وی در تبيـين. رهنمـون گـردد شـدن دينى در سده اخير سبب شد كـه گيـدنز بـه نفـى عرفى

در سـازی اعتنايى به خرج داده اسـت، امـا در مدل تالش قابل،نظريه جديد و تحليـل نظريـه

ب آنكـه خـود بينى اسـالمى نداشـته بـدون دليل آنكه شناخت عميق از جهانهپارادايم جديد،

.های مبناشناختى مواجه شده است متوجه باشد با لغزش

ــلگيــدنز حقيقــ؛ شــناختى در حــوزه معرفت ــابعت را امــر غيرثابــت، غيرقاب و ت شــناخت

ــد مىفراين ــاعى ــد های اجتم ــ در نگــرش معرفت كــه حالىدر. دان وۀانشناس ــايق اســالم، حق

و از طريق شناختی مختلف هستى، تشكيكها واقعيت وها ناپذير ی حسى، عقلى، شـهودی

ابزارهـای،دارد غير از عقل تجربى كه گيدنز بدان تكيه،به تعبير ديگر. وحيانى ممكن است

. سازد ديگری نيز وجود دارد كه نيل به معرفت را تسهيل مى

های گيدنز در انحصار امـور مـادی اسـت؛ امـا در منطـق؛ تحليلشناختى در حوزه هستى

و معنا. تری دارد وسيعiنظام هستى دائراسالم،  مى،ماده .شود توأمان مالحظه

مىۀان را برساختشخصيت انس،؛ گيدنزشناختى در حوزه انسان در محيط اجتمـاعى دانـد

دركه حالى ـتـاريخىـ نوع جبـری اعـم از اجتمـاعىچهي محدودهدر نگرش اسالم، انسان

و استعدادهای قابل رشدی است كـه،انسان دارای اختيار. الهى محصور نمانده است آزادی

و اجتماعى خود را بسا مى و زندگى فردی و اخروی .زدتواند جهان دنيوی

و دريافت تلقى واحد از اديان مختلـف، با همسان،؛ گيدنزشناختى در حوزه دين انگاری

ديـن در نظـر. های بعدی گيدنز را نيز فـراهم آورده اسـت دچار لغزشى شده كه منشأ لغزش

در. اسـت واقعى رنـج بـا مخالفـت بـراییا انگيـزهو بهتر بخش دنيای الهام صرفاً،گيدنز امـا

و آخرت انسان سعادت نگرش اسالم، راز اصلى نياز بشـر،گيدنز.آفرين است دين برای دنيا

بى دليلبه دين را، احساس فقدان معنا در زندگى به  و مواجهه با جهان اجتماعى نظم دانسـته

و نيازهای معنوی انسان را به فراموشى سپرده است وهـم ديـن،گيدنز. ابعاد الهى دينـداری،
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حال آنكه در انديشه؛است كردهبخشيدن به جهان معرفى برای نظم را محصول تالش انسان

و حتـى های ديـن اسالمى، معنابخشى به جهان يكـى از زمينـه ورزی اسـت، نـه عامـل اصـلى

آن مهم و آن نيـاز عامل اصلى دين،در حقيقت. ترين ورزی در درون خود انسان نهفته است

و سعادت است و واقعى انسان به كمال مى. حقيقى مـا اصـل معنابخشـى،توان گفت بنابراين

كنيم كـه فطـرتی اسـالمى اضـافه مـىهـا دين را قبول داريم اما اين نكتـه را مطـابق آموزه

ای گونـه شده در درون انسان، منشأ دينداری است؛ يعنى خداوند انسـان را بـه خدادادی تعبيه

و تكوينىبهه كه كردخلق و تأم طور ذاتى ين اقتضائات وجودی او نيـز به دين گرايش دارد

.از همين طريق ممكن است

مى،؛ گيدنزشناختى در حوزه روش دين كوشـد بـا توسـل بـه روش پديدارشناسـى، ابتدا

وآن،حقانيت را از دين بازستانده گاه بـه بررسـى كاركردهـای ديـن بـدون بررسـى صـدق

دركه حالىدر.ی آن بپردازدها كذب گزاره هـای اسـالمى آموزه توجـه بـه حقانيـت اديـان

و آموزه ويژه به و تمسـك بـه ديـن.ی قرآن بسيار حائز اهميت استها آيات مالك توصـيه

و جامعيت آموزه،اسالم iرا در گسـتر شـدن چنـين گيـدنز، دنيویهم. های آن است حقانيت

يـ شـدن دنيوی كـه حالىهمه اديـان بـه بررسـى گرفتـه، در و تحـولكبيشـتر  پديـده دينـى

د و ناشى از ضعف ذاتى دين مسيحيت است؛ آن را نمىتاريخى توان بـه همـهر جهان غرب

ــان تعمــيم داد ــون آن، سرنوشــت هــر.ادي ــا فضــای تأثيرگــذار پيرام دينــى بايــد متناســب ب

.گردد شناسى موقعيت

دين در منطـق گيـدنز، بـه معنابخشـى ديـن بـه زنـدگى مـادی، شدن چنين نفى دنيوی هم

و ظهور جنبش در بنيادگرايى های نوين دينى، مـدلل شـده اسـت حـال آنكـه راز بقـاء ديـن

ها، انطباق با فطرت، پاسخگوبودن ديـن های اسالمى، به خطاناپذيری، جامعيت آموزه آموزه

و  و آخرت انسان و تبيين گرديده است...به نيازهای توأمان دنيا .، تفسير

و از ايـن گرايانه گيدنز به دين، زائيده فرهنگ سودمندی نگاه تقليل ،منظـر اشـياء اسـت

مى،دين در حد ابزاری برای ساماندهى زندگى مادی دنيامدار شود حال آنكه ديـن نگريسته

و آخـرت تنهای اسالمى،ها در آموزه و طريقـه نيـل بـه سـعادت دنيـا  ابـزار نيسـت بلكـه راه

. انسان است
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