
 

 
 

 
 دین و واگرایی اجتماعی

  *غالمرضا صدیق اورعی    
  **احمد فرزانه    

  
  چكيده
. كنـد  تسـهيل  را اجتمـاعي   واگرايـي  برعكس، يا  همبستگي است ممكن فرهنگ هر ديني عناصر
 واگرايانـة  اثر به حاضر مقاله اما. اند كرده توجه بيشتر دين آفرين همبستگي اثر به شناسان جامعه

 گاهي: شد حاصل نتايج اين و استفاده انتقاديـ    تحليلي روش از كار، اين براي. است  پرداخته دين
 كـه  اسـت  اي گونـه  به مواردي در و خواند فرامي ديگران با بندي جبهه به را پيروان دين، محتواي

 و هيجـاني  شناختي، حيطة سه هر به اديان محتواي. كند مي ايجاد اثري چنين پيروي، صورت در
 توانـد  مـي  اديـان،  از ناشي اجتماعيِ  واگرايي موضوع ترتيب  بدين و است مربوط حركتيـ   روان

 و پيـروان  ميـان  اجتمـاعيِ  هـاي  شـكاف  مهـم،  تقسـيم  يك. باشد قلمروها اين از يكي به مربوط
 بـه  خـود  ديـن،  يـك  پيروان. است پيروان ميان درونيِ هاي واگرايي مقابل در دين، يك ناپيروان
 تفاسـير  براسـاس  پيروان، ميان در. شوند مي تقسيم دينداري مختلف درجات و ها سنخ با دينداراني

 از گـاهي  هـا،  انسـان  ميـان  تمايزگذاري. آيد مي پديد گوناگوني فرَقِ و مذاهب بعد، به دوم نسل
 تـأثيرات  نـوع  و ميـزان . اسـت  برسـاختي  اجتماعـاً  امري گاهي و است شده جعل دين خود سوي

 يك پيروان و گروندگان كيفيت و كميت تأثير تحت بسيار دين، از متأثر اجتماعيِ هاي واگرايي
 همچنـين  و ها انسان ساير با تعامل نوع براي پيروان به دين هر هاي توصيه و دستورات. است دين
. اسـت  اجتمـاعي  واگرايـي  آثـار  و نوع ميزان، در مهمي عامل نيز دين از ها گزينش و تفسير نوعِ

 و هنجارهـا  نمادهـا،  هـا،  ارزش باورهـا،  همچـون  مصـاديقي  دين از متأثر اجتماعي هاي واگرايي
رق و مذاهب ايجاد آن بارز نمونة و دارد بيگانگان با تمايزآفرين عواطفاست ف.  
  .تمايز اجتماعي، شكاف اجتماعي، واگرايي مذهب، دين، :كليدي واژگان
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  مقدمه و طرح موضوع

ای نیازمند همبستگی و وفاق اجتماعی است و تعارض و ستیزۀ فراگیر، مانعی است برای  هر جامعه
  تبدیل جمعیتی انسانی به یک جامعه و عاملی است برای نابودی جامعۀ مستقر.

و اسـتقرار نظـم  برد یراه نم یو نظم اجتماع یبه هماهنگ یزیبه نحو غر یوانات،برخالف ح  انسان
 یباالصاله موجـود  مستلزم اشتراک در افکار و باورها، توافق و اجماع است. انسان، ی،در جوامع انسان

ل و تعـارض کنـد و تـزاحم، تـداخ یآنکه بتوانند در کنار همنوعان خـود زنـدگ یطلب است و برا نفع
بر سـر  یدبا یعنی یابداز موضوعات به وفاق دست  یاریبر سر بس یدمستمر نشود با یزۀمنافع، سبب ست

با تفاهم و درک متقابل حاصل شود و چه  ینبا همنوعانش به توافق برسد؛ چه ا یشعمل خو های یوهش
  ).١٣٨٩ یی،و طباطبا ١٣٨٧ ،شود با برگر و الکمن یسه(مقا یدبدون آن به دست آ
مشترک  های یتتام دارد و تا ذهن یاعتقادات آنان بستگ یاعمل، به باورها  های یوهتوافق بر سر ش

از  یخبـر یجـه،و درنت شـود ینم یـدتول یـز"مشـترک" ن ِی شـناخت ارزش یباورها یاید،ن یدآنان پد ینب
به اعداد −عمل، متکثر  یفیتنخواهد بود و ک −مشترک یها ارزش ینبر ا یمبتن−مشترک  یهنجارها
  خواهد شد. یجههمه، نت یهجنگ همه عل یان،و با تضاد منافع آدم ماند یم یباق −انُفس

 شـوند، یم یلتبـد −همـان فرهنـگ یـا−مشترک  یتکه به ذهن یفرهنگ ییها عناصر و مجموعه
قالـب  یـکنظـام ممکـن اسـت،  1.آینـد ینظـام م یروناز ب یدر درون نظام قرار دارند و گاه یگاه

 یـانهـاد  یکممکن است  یاباشد  4جامعه یک یا 3اجتماع یک ی،اجتماع ۀطبق یکمثل  2یاجتماع
 یزرا ن یگریممکن است حاالت د ینباشد. همچن ینظام اقتصاد مثل خرده ینظام اجتماع خرده یک

معناسـت کـه هـر  ینآن است و بد یاییجغراف یمعنا یرونی،و ب یدرون یجرا یمعنا یکشامل شود. 
ابداع  یانماد) ممکن است براساس کشف  یک یاهنجار  یکارزش،  یکباور،  یک( یعنصر فرهنگ

برعکس، ممکن است بر اثـر اقتبـاس از  یاشده باشد و  یلمشترک تبد یتجامعه به ذهن یک یاعضا
عنصـر و  یک یگاه ین،بر ا باشد؛ اما عالوه یافتهمشترک آنان راه  یتبه ذهن یگرد یا فرهنگ و جامعه

 ۀمجموعـ یـکبه درون فرهنِگ  یعتماوراءطب یندارد و از جهان ینیمنشأ زم ی،فرهنگ ۀمجموع یک
 یو مـذاهب، بـاور یـاناد یـرواننزد اغلب پ ینو مورد قبول آنان قرار گرفته است و ا یافتهراه  یانسان
  شده است. یرفتهپذ

از اشـخاص، مـورد  یـادیز یاکم  ۀعد یممکن است از سو 5ی،فرهنگ یا هر عنصر و مجموعه
                                                           

(برای مثال نگاه کنید به: بودون و  اند زا نامیده زا و با منشأ بیرونی را برون . تغییر فرهنگی و اجتماعی با منشأ درونی را درون١
  .)١٩٣ص ،١٣٨۵و، یکبور 

2. Social cadre    3. Community  
4. Society   5. Cultural Trait & Complex  
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کم،  دسـت یـاتوافق سـابق آنـان  کنندۀ یتتقو یاآنان  یانتوافق م یجادا یبرا ییو مبنا یردل قرار گقبو
 یـاآن  یفتضـع یـابه بـرهم زدن توافـق موجـود  تواند یم طور ینآنان باشد؛ اما هم یتوافق قبل ّیدمو

قاعـده،  یـنهـر فرهنـگ هـم از ا ینی. عناصر دینجامدآن ب یتوافق موجود و مبان ییدحداقل، عدم تأ
 یـی،بـرعکس بـه واگرا یـاکمک کنند  یتوافق و همبستگ یی،و ممکن است به همگرا یستندمستثنا ن

  تعارض و گسست منجر شوند.
در باب  یکار ابتدا به مرور ینا یو برا یمموضوع بپرداز ینا ۀتا به بحث دربار یمنوشتار بر آن یندر ا
 گـوییم، می فرهنـگ با آن نسبت و وفاق از: پردازیم یآنها م یراموننوشتار و بحث پ ینا یاساس یممفاه

 گذرانده نظر از که است مطالبی اجتماعی واگرایی و آن انواع و اجتماعی شکاف اجتماعی، همبستگی
 و اجتمـاعی شکاف و واگرایی برای عاملی عنوان به دین یعنی نوشتار اصلی موضوع به سپس و شود می

 در واگرایـی، موجد های شکاف و تمایزات انواع برشمردن با و رسیم می اجتماعی واگرایی دینی عوامل
  .پردازیم می دین از متأثر اجتماعی های واگرایی و ها شکاف مصادیق به نهایت
  

  فرهنگ و توافق

  موضـوع ، یاما در مـوارد 1است،  و منقطع  موقت یموضوع یدارا  یدر موارد  با انسان  انسان  تعامل
باشد،   ینطرف  مورد توافق  آن  ۀو انداز  و شکل  اگر تعامل  ی،موارد  یندارد. در چن  تداوم  یتقابل  تعامل
  منجـر بـه  . تعامـِل شـود یم  نزاع یا  تعامل  ترک  نباشد، منجر به  و اگر مورد توافق یابد یم  ادامه  تعامل
  علـت  بـه یـا ، یزهشود. ترِک ست ترک  یا یابد  تداوم  است  ممکن یزن  یزه. ستشود یم  یدهنام 2یز، ست نزاع

بـر اثـر  یاو   است  یگرید  یمو تسل  یکی  ۀبر اثر غلب یاو   است  یندر طرف  ثمری یب  و احساِس   یخستگ
  از تعامـل،  یتبـا اجبـار. رضـا یا  مگر با توافق شود ینم  مستمر، حاصل  . تعاملیدتوافق جد یجادا
و   نـزاع یـا  تعامـل  اند و تـرک وابسـته یکدیگر  به  توافق  و عدم  ییرضاو نا  است  بر تعامل  توافق یجۀنت
افراد و  ینب یتوافق کل«اند:  اجماع گفته یاوفاق  یح. در توض است  توافق  و عدم  یینارضا یجۀنت  یزهست

وفاق بـه «اند  نوشته ین) همچن١٣٩٢و باتامور،  یت(آوتو» و هم در احساس یشهها، هم در اند گروه
و  یاست و نقطه مقابل نفاق و ناسـازگار جهتی یکو  یکدلی ی،همراه ی،سازگار ی،هماهنگ یمعن

  بـر تعامـل  توافـق یجـۀنت  از تعامـل،  یتگفته شد که رضا )١٣٧٩ ی،اورع یق(صد »است یناهماهنگ
  و عدم  یینارضا یجۀنت ، یزهو ست  نزاع ای  تعامل  اند و ترک وابسته یکدیگر  به  توافق  و عدم  ییو نارضا  است
 ؟ یسـتچند نفر چ یادو   در تعامل  توافق یرقابلو محور غ  یینارضا  موضوع یدپرس ید. با است  توافق

                                                           
(صـدیق اورعـی و همکـاران،  شناسـی . بخشی از مطالب مربوط به توضیح مفاهیم، از کتاب در دست چاپ مبانی جامعه١

  پیش از چاپ) نقل شده است.
2. Conflict 
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  بـه  ، انتظـار متقابـل عمـل  ، فاعـل آن  ی، چگـونگ عمـل  ۀ، انـداز عمـل  ، مکان عمل  ، زمان عمل  نوع
  ییو نارضـا  رنجـش  و موضـوع  توافـق  محـور عـدم توانند یم  هستند که  یو... امور مهم  عمل  یازا

و   و چنـدوچون  متقابـل  و انتظـارات  تعامـل  خـود و نـوع  ینب  بر وجود تعامل  ینباشند؛ اما اگر طرف
  کـه  یا . قاعده است  و قابل دوام  مورد توافق  تعامل  باشند، آن  داشته  توافق  عمل  و فاعل  و مکان زمان 
 ییـدۀ. هنجـار زاشود یم  یده، هنجار نام است  ینطرف  و مورد توافق کند یم  یانرا ب  یادشدهنکات   ۀهم

تعامـل  یعنـی یسـت؛تعامل نسبتًا مستمر است و البته تعامل نسبتًا مسـتمر بـدون هنجـار ممکـن ن
هنجـار  یـنِد او خـو شود یم یهنجار اجتماع یجادمنجر به ا یافتاگر استمرار  یکدیگراشخاص با 

 .شود یدر زمان بعد، سبب تداوم تعامل م یاجتماع
  

 
  : نسبت توافق و هنجار١نمودار 

 
اتفـاق افتـاده و در  یعیها که در آغاِز تعامالت طب تعامل ینحاصل از استمرار اول یو هماهنگ یسازگار
مـا اتفـاق  یرو یشدفعات و در پـ هر گروه کودکان همسال در کوچه و محله و مدرسه بـه یدایشآغاز پ

 ینوفاق است. اگـر اولـ یدایشانداز پ چشم ید؛د توان یآن را م یههر گروه ثانو یلو در آغاز تشک افتد یم
اگـر نتواننـد منجـر بـه  یـزن ییریافتهتغ یها و تعامل کنند یم ییرها نتوانند به توافق منجر شوند، تغ تعامل

  .داشت نخواهند تداوم ها تعامل نیایند، وجود به هنجارها اگر پس. شوند یوفاق گردند، منحل م
 چنـین در. شود یاز قبل موجود م یفرد وارد گروه اجتماع یاری،توجه داشت که در موارد بس یداما با
 معموالً  بلکه  کند، زنی چانه عمل قبول مورد شکل و هنجارها سر بر تواند نمی معموالً  وارد تازه فرد حالتی
 همنـوایی کامـل، طور به اجتماعی مقررات و هنجارها ها، ارزش پذیرفتن. ذیردبپ را گروه هنجارهای باید

تعامل

با موضوع غیر قابل 
تعامل منقطعدوام 

با موضوع قابل دوام 

ادامه می یابدبا توافق طرفین

بدون توافق طرفین

فورًا ترک می شود

به ستیزه منجر 
می شود

ترک می شود

ستیزه ادامه می یابد

به غلبه یکی و تسلیم 
دیگری منجر می شود

به توافق جدید می رسد
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 در آزادی از ای حاشـیه و شـود پذیرفته شخص توسط هنجارها و ها ارزش از میزانی اگر و شود می نامیده
 یِی ) درواقـع همنـوا١٨۵−١٨۴، ١٣٧٠(روشـه،  دارد نـام تطابق بماند، باقی شخص برای گیری تصمیم

انداز  چشـم ینفرهنگ موجود اسـت. پـس دومـ یرشموجود، پذ یها وارد با هنجارها و ارزش عضو تازه
کـه بـه  یا جامعـه یـافرهنگ موجود گـروه  یرشعبارت است از پذ ی،اجتماع یها درباره توافق در گروه

و  2یهمانندسـاز 1عمل، در سـه سـطح متابعـت، یاز لحاظ معن یرشپذ ینو ا یما آن درآمده یتعضو
  .باشد یم 4)ی(همرنگ ییهمنوا یاتطابق  یرشپذ یزانخواهد بود و ازلحاظ م 3کردن یدرون

و از چهار عنصر برخوردار است و باور، عنصِر  یستکه فرهنگ تنها شامل هنجار ن دانیم یاما م
جامعه. بـه  یکآور  و عواطف مشترک الزام ها یتفرهنگ است. فرهنگ، عبارت است از: ذهن یانیبن
، نماد و هنجـار  باور، شامِل ارزش یاِت آن. تجل یاتمشترک و تجل یباورها یعنیفرهنگ  یگرد ریتعب

 کنـار در مشـترک، عواطـِف . شـود یم یـزن یشامل ُبعد عاطف ی،بر ُبعد شناخت است. فرهنگ، عالوه
 یـا ناراحـت موضـوعی از جامعـه، اعضـای اکثریـت اینکـه مثالً . هستند فرهنگ مشترک، باورهای
 و موضـوعات آن در اعضـا، اکثریـت یعنـی آید می بدشان یا خوش چیزی از یا شوند می خوشحال

 بدشـان »سوسـک« از اشـخاص اکثر ما، جامعۀ در اینکه مثالً . برخوردارند مشترکی عاطفۀ از امور
 کنـار بـه رفـتن از و آید می خوششان »دریا« از اشخاص، اکثر یا شود، می چندششان آن از و آید می

 کنـد می مشترکی عواطف از حکایت همگی بروند، دریا به دارند دوست یا برند می لذت »ساحل«
  .اند جامعه یک فرهنگ از جزئی مشترک، های ذهنیت همانند که

 یـدتأک یتوافق اذهان و نظـم اجتمـاع یتکه بر اهم یشناس جامعه های یهنظر ترین یماز قد یکی
» اسـتوارند یـهپا یـکبـر  یو توافق مـدن یسامان اجتماع«کنت است. از نظر او  یۀکرده است، نظر

اسـاس هـر  فکـر اسـت کـه:  یـنبـر ا یاگوست کنت مبتنـ یینآ«درواقع ). ٢۴، ص١٣٨۵(کوزر، 
داشـته  یاعتقـادات واحـد یشمگرآنکه اعضا آید یتوافق اذهان است. جامعه به وجود نم یا جامعه
افکـار بـر جهـان «نوشـته اسـت:  ینچنـ بـاره ین). کنـت خـود در ا٩٠، ص١٣۶۶(آرون، » باشند

 یـه،النها ی،دسـتگاه اجتمـاع یتمام یگرد یعبارت به یا کنند، یو جهان را منقلب م کنند یحکومت م
 یشنا یل،تحل یندر آخر یجوامع کنون یو اخالق یاسینهاده شده ... بحران بزرگ س ید،براساس عقا

 یقـیعم یناهمـاهنگ ینماسـت همـ یرگ که دامن یشر ینتر است. درواقع مهم یومرج فکر از هرج
نظـم  یـککه ثبات آنها شرط اول − یاصول اخالق ۀاذهان نسبت به هم ۀهم یناست که اکنون در ب

افکـار  یاز تعـداد صـدا یک یبا توافق یکه عقول فرد یوجود دارد. تا زمان − است یقیحق یاجتماع
اذعـان کـرد کـه وضـع  یـدنکنند، با یتمشترک به وجود آورد، تبع یاجتماع یینآ یککه بتواند  یکل

                                                           
1. Compliance   2. Identification  
3. Internalization   4. Conformity  
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 اجتماعی یخواهد ماند و نهادها یانقالب یضرورتًا در حال یاسی،س یها ُمسّکن ۀرغم هم ها به ملت
 ).١٣٧(همان، ص» خواهند داشت یموقت ۀآن درواقع جنب

  
  یاجتماع یهمبستگ

گـروه، اشـخاص نسـبت بـه  یـکاسـت. در  یوندامل نسبتًا مستمر با احساس پتع یگروه، افراد دارا
 عنصـری اجتماعی، همبستگی. کنند یم» احساس ما«بودن و  یکی یوند،احساِس تعلق، پ یکدیگر
 مبـدل اشـخاص بـه اجتمـاعی گـروه آن، بدون و است گروه اعضای پیونددهندۀ و  شیرازه که است
 و یابنـد می متصل یکدیگر به را خودشان و دارند تعهد و عاطفه هم به نسبت  گروه اعضای. شود می

 بـه تعلـق و دارد وجـود متقابـل اجتمـاعی کـنش شـبکۀ گروه، در دیگر، عبارت به. دانند می مرتبط
 بـین دوسـتانه روابـط و گـرم تعـامالت نتیجـۀ اشـخاص، بـین در همبستگی. است مطرح یکدیگر
 بـا همراه تعلِق  احساس و تعامل کثرِت  همبستگی، آثار از یکی دیگر، سوی از البته. است کنشگران
. دارد جامعـه یـک اعضـای میان جمعی توافِق  بر داللِت  اجتماعی، همبستگی. است مثبت عاطفۀ

 عبارت بـه. اسـت پیونـد و عالقـه احسـاس و محّبت معنای به آن، اولیۀ و ساده شکل در همبستگی
  .باشد می مثبت عاطفۀ با همراه تعّلِق  احساس همان همبستگی دیگر

. شـود یمطـرح م یاسـیهمبستگی وجوه گوناگونی دارد و در سـطوح فرهنگـی، اجتمـاعی و س
مختلف قابل تصور  یها عالوه همبستگی، مفهومی نسبی است و درجات مختلفی از آن در حوزه به

جـز در  رود و نمی یاناز م گاه یچاساسی و حداقل آن، ه یاراست. همبستگی اجتماعی در مفهوم بس
. از یـدآ نمی یـدپد »همـه یهعل وضع جنگ همه« یا» شدن یا ذره یتوضع« یی،استثنا یاربس یطیشرا

 −یدر گـروه اجتمـاع ییو فردگرا یبه معنای فقدان هرگونه خودخواه−همبستگی کامل  یگرسوی د
 یـا یتعارضـ یچکه در آن هـ یمرا تصور کن یا مشکل است جامعه«است.  یابواقع کم ِدر عالم یزن
حـدودی  تـوان، یم ینبنـابرا ).٧۶٧، ص١٣٨۵ یکو،(بودون و بور »وجود نداشته باشد یوفاق یچه

بـاالتر  یها توان از درجه می یعنیهای اجتماعی در نظر گرفت،  نسبی برای سنجش همبستگی گروه
  درجات را بررسی کرد. ینهمبستگی سخن گفت و عوامل نوسان در ا تر یینو پا

  

یوستارپ یکدو سر  یاجتماع ییو واگرا ی: همبستگ٢نمودار 
1

  

                                                           
  .)١١، ص١٣٨۴(نواح، مقایسه شود با  .١

وفاق، همبستگی و 
همگرایی کامل

هرج ومرج و ستیزۀ تام 
و واگرایی کامل

 همگرایی و واگرایی های مختلف میزان
 وزیاد شکاف و فاصلۀ کم



      ١١  اجتماعی واگرایی و دین

 

  یشکاف اجتماع

 ی،است کـه از جهـات بوده  یوقت، شامل افراد و همه یشهحال، هم تابه یدایشاز بدو پ یجامعه بشر
 های یژگیافراد بشر، و ۀهم ِتام یرِ فراگ یها از هم. شباهت یزمتما یاند و از جهات بوده یکدیگرمشابه 

 یـایی،جغراف یسـتی،هـم بسـته بـه عوامـل مختلـِف ز یشانا یزمتما های یژگی"نوع بشر" هستند و و
  .آیند یو... به وجود م یاجتماع
 کننـده یین" عامـل تعیزو گسستن آنان از هـم، "شـباهت" و "تمـا یکدیگرها به  انسان یوستندر پ

) به نقل از ارسطو گفته است که عامـل ١٣٨٧( یکار اجتماع یمتقس ۀدرباردر کتاب  یماست. دورک
مکمـل سـبب  یها ها، البته تنها تفاوت تفاوت یانتفاوت. از م یااست: شباهت  یزدو چ ی،همبستگ
را فـراهم  ییواگرا ینۀبه احتمال زم یزاتتما یرو سا شود یم یکدیگراشخاص به  یبو تقر یهمبستگ

 یـان"شـکاف" م یـکبه  تواند یکه باشد م یهر عامل ۀواسط اشخاص" از هر نوع و به یز. "تماکنند یم
اشـخاص.  یـااز افـراد  یا عـده یناست ب یزیمولوِد تما 1ی،شکاف اجتماع یک یعنی ینجامد؛آنها ب

 یها ها و مجموعـه اشـخاص، دسـته یـان" میی"فاصـله" و "جـدا یبـه معنـا یپس شکاف اجتمـاع
 یکدیگررا از  یمختلف اجتماع یها داللت دارند که گروه ییو مرزها رهایابه مع«است و  یاجتماع
"، مولـوِد ی"جنسـ ی. مـثًال شـکاف اجتمـاعدهند یقرار م یکدیگر یارویآنها را رو یا سازند یجدا م
 یاست که به آن شکاف اجتماع یستیز یزتما یکخود  یافراد است. تفاوت جنس یِت در جنس یزتما

 یشـکاف اجتمـاع یجـادو نژاد اشخاص، که ممکن اسـت بـه ا یتدر قوم یزتما یااست.  یدهانجام
  " در جامعه منجر شود.ی"قوم

 یخـود ۀقدرت)، به دو دست یا یتموضوع (مثًال قوم یکاشخاص را در  ی،اجتماع یها شکاف
مقابـل  ۀدر دو جبهـ یز،تمـا یدارا ِاشـخاص بندی، یمتقسـ یـنکـه در ا کنند یم یمتقس یرخودیو غ

و بـرعکس نسـبت بـه  کننـد یرنـگ م را پررنگ و تشابهاتشان را کم یزاتشانار گرفته و تماقر یکدیگر
  .پردازند یو پررنگ کردن تشابهاتشان م یزاترنگ کردن تما به کم ی،اشخاص مشابِه خود

در  یزتمـا یـاها، باورها، نمادهـا، هنجارهـا و...) باشـد  (ارزش ها یتدر ذهن تواند یم یزتما ینا
 یـاباشـد  یاقتصاد یزاتتما تواند یم ها؛ یتدر فعال یزبه منافع، تما یابیدست یلدر وسا یزمنافع، تما

باشـد  یزمان یزاتتما ی،اکتساب یزاتتما یاباشد  یانتساب یزاتتما تواند یم ین... همچن یاو  یاسیس
   و... . یجمع یاباشد  یفرد یصدر صفات و خصا یزتما تواند یم یا ی؛مکان یا

 یز(تمـا یسـتیز یزاتتما یحداقل دارا یا هر جامعه یراحذف است؛ ز یرقابلاز جوامع غ یزتما
 توسـعۀ و رشـد بـرای هـم" ی"اجتمـاعیزاتدر جنس، سن، قد و...) است و البته به وجود آمدِن تما

                                                           
1. Social Cleavage 
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 جوامـع از اجتماعی های شـکاف حتمـی، تمـایزات ایـن وجـود با پس. است ناپذیر اجتناب جامعه
  .است حذف غیرقابل

از آنهـا هـم  یناشـ اجتماعِی  یها باشـد، شـکاف تر یقتر و عم در جامعه گسترده یزاتهرچه تما
  خواهد بود. تر یقتر و عم احتماًال گسترده
 فعال و ۀبه دو دست یرگذاریتأث یتاز نظر فعل یاجتماع یها شکاف .یاجتماع یها انواع شکاف

 ۀبـه دو دسـت ین،از نظر نـوع تکـو یاجتماع یها شکاف ).١٣٨٧ یریه،(بش اند یمقابل تقس یرفعالغ
 یبرخـ یکه به مقتضا ییها شکاف«. ساختاری یها شکاف .١اند.  شده  یمتقس یخیو تار یساختار

(همـان) » اند و همواره وجود دارنـد آمده یدپد یانسان ۀدر جامع یدارو پا ناپذیر یدگرگون های یژگیو
از  یوجود دارند و برخ یا ضرورتًا در هر جامعه یو سن یها مانند شکاف جنس شکاف یناز ا یبرخ

وجــود خواهنــد داشــت مــثًال  یا صــورت مشــروط در هــر جامعــه کم به دســت یگــرد یها شــکاف
 −عـام آن یاربس یبه معنا−که درصدد توسعه  یا هر جامعه یکار که برا یماز تقس یناش یها شکاف

موجـود در  ِی اجتمـاع یها از شـکاف یبرخـ .تاریخی یها . شـکاف٢ دهـد؛ یباشد ضرورتًا رخ م
 یـنندارنـد (همـان). ا یو ضـرورت سـاختار انـد یخیتار یجوامع، حاصل تحوالت و رخـدادها

خـاص بـه  ای یـدهپد یـارخـداد  یو در پ یخیمقطع تار یکدر  یراز نامند؛ یم یخیها را تار شکاف
باشـد.  یامـدهن یـدپد یفشکا ینچن یگرد یخیبا تار یگرد یا اند و ممکن است در جامعه وجود آمده

شـکاف  ی،ا و فرقـه یمذهب یها شکاف«هستند ازجمله  یانواع گوناگون یدارا یخیتار یها شکاف
. یو فکر یاسیس یها شکاف ی(همان) و برخ »ینژاد ی،زبان ی،قوم یها و دولت، شکاف یند یانم

راه  یصو تشـخ یـنو تعـارض در برداشـت از د یز. تمـایکاز:  یناش یبمذکور، به ترت یها شکاف
روابـط بـا  ینبه خصوص در مناسبات ا یدر روش زندگ یزو مذهب؛ دو. تما ینتوسط د شده یمعرف
 یـت؛در قوم یزجامعـه؛ سـه. تمـا یریتو مـد یاستمربوط به حوزه قدرت، س یها در حوزه یزندگ

 در یزو هفـت. تمـا یاسـیدر مواضـع س یزدر نـژاد؛ شـش. تمـا یزدر زبان؛ پـنج. تمـا یزچهار. تما
 خـود خـاص های شـکاف دارای رایج مفهوم به سنتی جامعه«. باشد یو افکار و مواضع م ها یتذهن
 تـأثیر همچنـان سیاسـی و اجتمـاعی زنـدگی در بـزرگ هـای خانواده و قبایل میان شکاف...  است
 و مـؤثر هنـوز جوامـع گونـه این در زبـانی و ای فرقه مذهبی، های شکاف همچنین. دارد کننده تعیین
 دهنـد می دست از را خود فعالیت اغلب سنتی های شکاف صنعتی، مدرن جوامع در اما...  اند مهم

 نیروهای و ها گروه جوامع، این در لیکن شوند فعال مقطعی عوامل اثر بر گاه گه است ممکن وگرچه
 در مثالً (همان)  »گیرند می شکل مدرن جامعه های شکاف مبنای بر سیاسی زندگی در فعال و عمده
 ادیـان و مـذاهب پیـروان میـان شـکاف اسـت، شده کم اساساً  مذهب و دین اهمیت که ای جامعه
 . یابـد می کـاهش زمینـه آن در تمـایز بـه نسـبت حساسـیت و اسـت شده اهمیت کم هم، مختلف
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 های شـکاف »اقتصادی نظام و اجتماعی کار تقسیم نظام در تحول از ناشی« های شکاف عوض در
 طبقـه مقابـل در کـارگر طبقـه ظهـور(مانند  جدید طبقاتی شکاف مثل شوند می کننده تعیین و مهم

 شـکاف دو کـه اسـت ایـن ها شـکاف انـواع مـورد در مهـم نکتـه یک). اروپا در دهقانان و بورژوا
 را) یـت(تقو نخسـت شـکل. کننـد تضـعیف یا و...  کنند تقویت را یکدیگر است ممکن اجتماعی
 های شـکاف. انـد یدهمتقـاطع" نام یها متـراکم" و شـکل دوم را "شـکاف یها شکاف یبند "صورت
 گـردد می اجتمـاعی کشـمکش پتانسـیل افزایش سبب و کند می دوقطبی را جامعه متراکم اجتماعی
 (همان). دهد می کاهش را اجتماعی منازعه زمینۀ متقاطع، های شکاف که درحالی

  
  یاجتماع ییواگرا

 یـننور به ا ییهمگرا« یزیکدر ف ).١٣٨٩ ید،(عم اند و دور شدن (تباعد) دانسته یرا دور 1ییواگرا
نـور،  یـیو واگرا رسـند ینقطه مشترک به هم م یکنور در  یمواز یها اشعه یااست که پرتوها  یمعن

بازتاِب نور از برخورد بـا سـطح محـدب  ینکهبسته به ا .نور از هم است یمواز یجدا شدن پرتوها
زبـان  یشناس در جامعه«اند که:  گفته ین. همچندهد یرخ م ییواگرا یا ییمقعر، همگرا ایآمده باشد 

 یـیواگرا »یکـدیگرهـا از  و زبان هـا یشو تحول و دور شدن گو ییرتغ یندفرا یخی،تار یشناس و زبان
تقارب و «را  2ییکه همگرا همچنان ).١٣٩۵مصّوب فرهنگستان،  یها (فرهنگ واژه شود یخوانده م
 3سیاسـی، ییمنظـور از همگرا«اند.  دانسـته )١٣٩۵ ی،(خداپرسـت »ییدر مقابل ناهمگرا ییهمسو
). ١۵۶، ص١٣٧٩ یی،(کوال »باشد یم یاسیمختلف س یواحدها یاستس یادر نهادها و  ییهمگرا

واحـد در محـدوده و قلمـرو  یاحساس اجتماع یجادا« ییکرده است، همگرا یانب یچگونه که دو آن
ــ )۴۶، ص١٣۴۴ ی،د(محمــ »ینســرزم یــک در  یــیهمگرا یاســی،در علــوم س یناســت. همچن
 یی،(کوال» از کشورها یاقدام هماهنگ و همساز گروه« ِی مطرح است که به معنا یزن 4ها یمش خط

علـم مطـرح شـده اسـت.  یندر ا یزن یو اقتصاد 5یستاریا ییاست. البته همگرا) ١۵۶، ص١٣٧٩
(همـان) گفتـه » زمـان خـاص یـکدر  یسـتارهاانطبـاق ا یـتقابل یـزانم«به  یزن یستاریا ییهمگرا

 یـاناحسـاس مشـترک و منـافع مشـترک در م یـتو تقو یلتشـک« یـی،نـوع همگرا ین. در اشود یم
 یـببـه عـدم ترغ« یاسـی،س یـیمورد توجـه اسـت (همـان). در مقابـل، واگرا »یاسیس یواحدها
و  ی(افضـل »المللـی ینب یاسـتدر عرصـه س یو اشـتراک مسـاع یبـه همکـار یاسـیس یواحدها

 یـفتعر ینـدیعنوان فرا را بـه یـیجوهان گالتونـگ، همگرا. «شود یاطالق م )١٣٨٧ ی،محمدجان
                                                           

1. Divergence   2. Convergence  
  شود. استفاده می Political integrationو  Political convergence . برای همگرایی سیاسی از دو ترکیب٣

4. Policy integration  5. attitudinal integration  
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... بـرعکس، عـدم  دهند یم یلرا تشک یدجد یگرباز یک یگر،چند باز یاکه براساس آن، دو  کند یم
 یمتقسـ یگربـاز چنـد یـابـه دو  یگربـاز یـکاست که براساس آن،  یندی]، فراییواگرا یا[ ییهمگرا

 »است یدهشده و از هم پاش یهتجز یگرگفت که باز توان یشد م یلتکم یندکه فرا ی. هنگامشوند یم
 یک یجهت و در راستا هم یشگرا یعنی یاجتماع ییهمگرا یتدر نها ).۴٨، ص١٣۴۴ ی،(محمد

 ییها جهت و به سـمت خواسـته ناهم یشگرا یعنی ییها، و واگرا مقصد واحد انسان یکهدف و به 
جامعه و...،  یاگروه، اجتماع  یکشده  یینهدف تع یی،گوناگون آنها. در همگرا یمتفاوت و مقاصد

 یرمشـترکغ یـاشـده، متفـاوت و  یـینهـدف تع یی،مشترک است؛ اما در واگرا یگاه یمشابه و حت
امـا  گیرنـد، یصـورت م یایگانـههستند که در جهـت  یمتقابل یها کنش« یوستهاست. تعامالت پ

گبرن و ن» ندارند یایگانههستند که جهت  یمتقابل یها تعامالت گسسته، کنش ، ١٣۵٣ کوف، یم(آ
 و اهـداف در توافـق. یانـهواگرا یـاباشـد  یانـهممکن است همگرا ی). پس تعامالت اجتماع٢٨ص

 موجـب هـا آرمان و هـا ارزش در وفـاق عـدم و شـود می تعامل و عمل در همگرایی سبب مقاصد،
 .شود می تعامل و عمل در واگرایی

  
  یند آفرین یشناسان به کارکرد همبستگ توجه جامعه

 یو همبسـتگ یونـددر پ یعامـل مهمـ ین،اند که د موضوع توجه داشته ینبه ا یاریشناسان بس جامعه
موضوع توجه داشتند. کنت معتقد بود:  ینبه ا یمکنت و دورک ین،متقدم یانها است. در م انسان یانم
بخش و  همان اصـل وحـدت یندارد. د یازن یزن مشترک یاعتقاد مذهب یکبر زبان، به  جامعه عالوه«
 به دین. گسیختند یجامعه را از هم م یفرد یها و اگر نبود، اختالف سازد یرا فراهم م یمشترک ینۀزم

 فراتر همنوعانشان به عشق خاطر به آیند فائق شان خودخواهانه تمایالت بر تا دهد می اجازه ها انسان
 و کـیش یک با را جامعه افراد که است نیرومندی شیرازه همان دین. کنند عمل ها خودخواهی این از

(کـوزر،  »اسـت اجتماعی سامان بنای سنِگ  دین،. دهد می پیوند همدیگر به مشترک عقیدتی نظام
  ).٣۴−٣٣ص، ١٣٨۵

است  یاجتماع ی. او معتقد است که همبستگآفریند یم یهمبستگ ین،قائل بود که د یزن یمدورک
 یدارا یمقـد ۀنگـردد. جامعـ یو نابسامان نظمی یجامعه قوام داشته باشد و دچار ب شود یکه سبب م
بودنـد کـه  یمشـترک یاتاخالق ینوع جامعه، افراد دارا یندر ا یرابود؛ ز ییباال یاجتماع یهمبستگ
از اعتقاد افراد جامعه به  یمشترک البته ناش یاتاخالق ینهم باشند. ا به یهشب یارآنها بس دش یسبب م

را  یـند ۀچهار کارکرد عمـد یمی،آلپر، پژوهشگر دورک یهار). «١٣٧٩ ی،اورع یقمذهب بود (صد
و  بخش یــاتبخش، ح بخش، انســجام انضــباط اجتمــاعی یروهایعنوان ن بــه یماز نظــر دورکــ

 سان، ینو بد آورند یمردم را گرد هم م ی،مذهب یفاتکرده است ... تشر یبند طبقه بخش یخوشبخت



      ١۵  اجتماعی واگرایی و دین

 

ــدهایپ ــاره تصــد یون ــان را دوب ــد یم یقمشترکش ــه،و درنت کنن ــتگ یج ــ اجتماعی یهمبس  یمرا تحک
  ).٢٠٠، ص١٣٨۵(کوزر،  »بخشند یم

را حفـظ  یاداعتقـ ینرابرت بال چن ینو همچن یویسهم پارسونز و د یدشناسان جد جامعه یاندر م
ــاب اهم ــال، در ب ــرت ب ــد. راب ــتکردن ــگ نوشته ی ــی«اســت:  فرهن ــد یک ــای یمتعم ترین یمیاز ق  ه

 هـای یافتاز در یمشـترک ۀمجموعـ یـۀبر پا یداری،منسجم و پا ۀشناسانه آن است که هر جامع جامعه
در  یدمن). سـ١۴۴، ص١٣٩١ یدمن،(س» خوب و بد، درست و نادرست و... قرار دارد ۀدربار یاخالق
شکل دهد  یا گونه ها را به که انسان یدر صورت فقدان فرهنگ: «نویسد یم ینبال همچن یدگاهِ د یِح توض

جنـگ  ارزِش  یمـوهن و بـ یتمشترک باشند، جامعه بـه وضـع یو زندگ یکه آرزومند اهداف اجتماع
 یخیتـار یهـا واضح است که مشـاهدات و گزارش ی(همان). و البته امر »غلتد یفرو م همه یهعل همه
و  یصمرجـع تشـخ ینتـر مهم یـان،تعـداد از آدم یشترینب یبرا یان،که اد دهد یامروز نشان م ینتا هم
کـارکرد را  یـنخوب و بد، درست و نادرست و... بوده اسـت. بـال ا ۀدربار یاخالق های یافتدر یینتع
 یـندر د یسـه کـارکرد اساسـ«نوشـته اسـت:  یـزن یویر). ر١٩۶٧قائل است (بال،  یزن یمدن یند یبرا

بـا  یـند یـراز ی؛دهندگ . انسـجام٣...؛  دهنـده یمنی. ا٢...؛  یدهندگ  . سـازمان١مشاهده اسـت:  قابل
 ).١٨۶، ص١٣٨١ یویر،(ر دهد یم یوندپ یکدیگررا به  داران یناخالق سروکار دارد و جماعت د

  
  یاجتماع و شکاف ییواگرا یبرا یعنوان عامل به ینتوجه به د

 یجـادو آن نـه ا یفکنـیمبـر جوامـع نظـر ب یـند یربه تأث یگرد ای یهتا از زاو یمنوشتار، برآن یناما در ا
بـه  یناز متفکـر یو گسسـت در جامعـه اسـت. برخـ یـیشـکاف، واگرا یجـادبلکـه ا ی،همبستگ

 یم،دورکـ یـۀنظر«اند مثًال گفته شده است که:  انتقاد کرده یت،وجه از واقع ینبه ا یرینسا یتوجه کم
 یهـا ارزش یـلتحم یـاِاعمال زور  ین،مع یها گروه یتهمچون تعارض، محروم ها یدهاز پد یفیط

چـون  ی) کسـ۵٨، ص١٣٩٣یستی،(کر »دهد یمسلط را مورد توجه قرار نم یها برتر و قدرت گروه
توجـه داشـت در اثـر انتقـادات و البتـه مشـاهده و  یند یانۀبه اثر همگرا یم،از دورک یتبال که به تبع

 یهم اسـتعداد بـالقوه بـرا یمدن ینمعترف و معتقد شد که د یزآن ن یانۀبه اثر واگرا ی،بعد یقاتتحق
  ).١٩۶٧در آن نهفته است (بال،  ییرا در خود دارد و هم استعداد جدا یکپارچگیانسجام و  یجادا

از  یا عـده یونـداسـت سـبب پ گونـه کـه ممکن همان ای یـدهتوجه داشت که هـر عق یداصوًال با
 یجـادممکن است سـبب ا ینجامد،و به تعلق آنان ب یردآنان قرار گ یاشخاص شود و محور همبستگ

در بـاب نمـاد  روشـه یشود. گ زنند یکه از قبول آن باور سرباز م یآنان و کسان یانفاصله و شکاف م
... نمـاد  کنـد یاعضـا کمـک م یجماعات و همبستگ یابه احساس تعلق گروه  گفته است که نماد

 یهـا مقـدس از مکان یها مکان ین،از مؤمن یشکش یرمؤمنین،از غ ینتا مؤمن کند یکمک م یمذهب



                         ١٣٩٨بهار و تابستان / ٢١ش/ ١١سعلوم اجتماعی/ اسالم و    ١۶

  

 یمبافـت جامعـه را تقسـ یحتـ سـان ینداده شـوند و بد ییزپاک از ناپاک و... تم یایاش یرمقدس،غ
(روشـه، کند  یینمراتب را تع را به وجود آورد و مرزها را مشخص و سلسله هایی یبند تا گروه کند یم

و  گیـرد یباورها، بـا نمادهـا صـورت م یانباور است و ب یاتاز تجل یکیکه نماد  دانیم یم ).١٣٨٧
 یا و جداسـازنده کننـدگی یباثـر تقر از چاپ). یشپ ی،اورع یق(صد ینداز نمادها، هنجارها ینوع

هر فرهنگ  یعنیهست؛  یزها و هنجارها ن شد اثر باورها، ارزش یاننماد ب یبرا روشه یگ یکه از سو
 یـتکـه قابل حـال ینو چـه هنجـار، درع  چه نماد باشد چـه بـاور، چـه ارزش یو هر عنصر فرهنگ

آنهـا را  یا گونه که ممکـن اسـت عـده همان یراهم باشد؛ ز ینآفر تفرقه تواند یدارد م یبخش وحدت
آنهـا سـرباز زده و در  یرشممکـن اسـت از پـذ یـزن یا عده یرندآن قرار بگ یروانپ ۀو در زمر یرندبپذ
 باشند.  تفاوت یب −باشد یسراگر م−حداقل نسبت به آنها  یا یرندمخالفان آنها قرار گ ۀدست

 یرند،قرار گ یتیاکثر یرشبه محض آنکه مورد پذ یزن ینید یها و هنجارهاها، نماد باورها، ارزش
 را آنهـا هـای ویژگی درنتیجه، و آیند درمی" ی"اجتماع یها و هنجارهاها، نماد ا، ارزشباوره ۀدر زمر
 بـه یـا شـوند همگرایـی سبب توانند می جامعه، یک فرهنگ غیردینی عناصر همانند و کنند می پیدا

 .بینجامند واگرایی
  

  یاجتماع ییواگرا ینیعوامل د

و نظم را سـبب شـود و  یردقرار گ اجتماعی یمحور همبستگ تواند یاست و م یونددهندهپ یند یمگفت
 یاجتمـاع یزۀبـه تضـاد، نـزاع و سـت یجهو درنت اجتماعی ییممکن است به شکاف و واگرا ینهمچن

 دیـن و دهـد پیونـد هم به را اشخاص دین، که شود می سبب چیزی چه: یدپرس یدمنجر شود؛ اما با
 کـه کند می کمک چیزی چه برعکس، یا گردد؟ می اشخاص یافتن پیوند سبب که دارد خاصیتی چه
 کـه زد حـدس توان می. ١: سؤال این به پاسخ برای کند؟ کمک اجتماعی واگرایی و گسست به دین،

 یحدس زد که محتـوا توان ی. م٢و  خواند یفرام یگرانبا د یوندرا به اتصال و پ یروانپ ین،د محتوای
باشد  یا گونه ندهد؛ اما به یدستور یا یشنهاددرخواست، پ ینچن ی،طور ضمن به یحت یاصراحتًا  یند

  ).ی(اثر وضع کند یجادرا ا یاثر ینچن یروی،صورت پ که در
  
 گسست) یا یوندبه پ  دهندهفراخوان یاول (محتوا یۀشواهد فرض 
 ینـید یناز فـرام یا است. در مقابل، دسته یگرانکردن د یتسفارش به رعا ینی،د یناز فرام یاریبس
با  یزست یتاً و نها یاجتماع ۀکردن فاصل یترعا یی،جدا یری،گ دهنده به کناره کننده و فرمان دعوت یزن
 همسـایگان، خویشاوندان، خانواده، اعضای سایر والدین، است، ممکن" یگران"دیناست. ا یگراند

 دیـن، در درواقـع. باشـد دشـمنان یـا کتاب اهل کیشان، هم معلمان، استادان، سفران، هم دوستان،



      ١٧  اجتماعی واگرایی و دین

 

 اجتماعی های سنخ برخی با کردن پیدا همبستگی و پیوند و است شده تصریح بندی صف و جدایی
 بـا خواهـد می خـود پیـروان از دیـن و اسـت شـده منـع ها انسـان و جوامع ملل، ها، گروه برخی و

  .کنند عمل" ها یرخودی"غ از متفاوت نحوی به" ها ی"خود
  
 ینیبه اخالق و احکام د یبندیاعتقاد به باورها و پا یاثر وضع یهدوم (فرض یهشواهد فرض( 

 یل،السب ابن یگان،همسا ین،به والد یدگیاخّوت، اثر رس یماناثر صله رحم، اثر نماز جماعت، اثر پ
 یو همبسـتگ یـیکردن به اهـل تسـنن، اهـل کتـاب و... همگرا یکیو حق، ن یردعوت دشمن به خ

 ینبا کفار و مشرک یدوست یتهمچون ممنوع یاست و در مقابل، اثر عمل کردن به احکام یاجتماع
 واگرایـی و اجتمـاعی فاصـلۀ گسسـت، آنـان،) یـت(وال یتن دادن به سلطه و سرپرست یتو ممنوع
  .است اجتماعی

  
  ینمتأثر از د یاجتماع های ییروش کشف واگرا

و هـم آثـار  یو ضـمن یحر باشد: هم دستورات صرمدنظ یدبا یکرد،دو رو ینا یقتلف رسد یبه نظر م
کـالم  یـاکـه − ینـیمتـون د یرا مطالعه کرد و از رو ینیمنابع د ینکه،اول ا توان یم ین. بنابرایوضع

آنهـا کـه حجـت  یهـا گزارش عمل یامنصوب او و  یندگاننما یها و بسط یرتفس یاخداوند هستند 
و بـا چـه  هـایی یزانو بـه چـه م یبا چه کسان ینآفر شکاف های یامچه پ ین،برد که در د یپ −هستند
 )؛ینید یشناس از جنس جامعه یو... وجود دارد؟ (کار یطیشرا

 یها شده، چه شـکاف یاجتماع ینمراجعه کرد و کشف کرد که د یخبه تار توان یم ینکه،ا یگردو د
و... بـه وجـود  یموضـوعات و بر سـر چـه هایی یزانو با چه م یچه کسان ینرا در ب یو اجتماع یفرهنگ

هـا، در طـول زمـان چـه  و طرف هـا یزانها و م شکاف ینکه ا یافتدر توان یم ینآورده است؟ و همچن
 ِی اجتمـاع هـای ییواگرا یفیـتبـرد کـه: ک یموضوع پ ینبه ا توان یم ینداشته است؟ و همچن ییراتیتغ

  چگونه بوده است؟ ینیها و در جوامع د مختلف و در مکان یها در دوره ینمولود د
  

  ییموجد واگرا یها و شکاف یزاتانواع تما

  قائل شد: یانواع ین،از د یناش ییواگرا یبرا توان یم ین،د یبا توجه به محتوا
 یسـعادت (بـرا یخداونـد بـرا یشـنهادرا پ یند ین،د یانِی و وح ییالف) معتقدان به منشأ ماورا

 )٣٠٣، ص۵، ج١٣٧۶ ی،جعفر؛ ۵٣، ص١٣٨١ ی،و مطهر ١٩۵، ١۶١، ص١٣٨٨ یی،مثال: طباطبا
سـت؛ ا برخـوردار) ی(عملـ ی) و کنشـیجانی(ه یزشی)، انگی(شناخت ینشیکه از سه بعد ب دانند یم

 ،ی؛ مطهر٣١، ص١٣٨٧ یی،(طباطبااست  یعمل یو احکام یاتاخالق ها، یشهمشتمل بر اند یعنی
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، ١٣٩١، و ٢٩و  ٢٨، ص١٣٧٠ یــزدی،؛ مصــباح ٩٣، ص١٣٧٢ ی،آملــ ی؛ جــواد۶۵، ص١٣٨١
داشته باشـد و  یژهو یمخصوص برخوردار باشد، عواطف یاز اعتقادات یدبا ین،) و مؤمن به د١۴٩ص
 یباشـد و اعمـال گردان یرو یاز عواطف یزد،بپره یخاص را انجام دهد و برعکس، از افکار یاعمال

سه بعد برخوردارند و شـامل  یناز اطور عمده  به یزبشرساخته ن یانرا انجام ندهد تا رستگار شود. اد
  1است. یاناد یراز سا یزمتما یهستند که تا حد یو مناسک یاتباورها، اخالق

 ینو بد شوند یمشاهده م یزن ینید ییدر واگرا −انسان هستند یروان های یطهکه ح−سه بعد  ینا
 باشد: یراز انواع ز یکی تواند یم یزهست یجهو درنت ییموضوع واگرا یبترت

  

  
  ینمتأثر از د یی: موضوعات واگرا٣نمودار 

  
 شـناختی، یهست ی). باورهـا۴(نمودار  شوند یم یمتقس  به سه دسته یقدق یمتقس یکباورها، در 

 هـای گزاره شناختی ارزش باورهای هستند،" ها یستها" و "ن که در باب "هست یندنما واقع یها گزاره
 " هـا یبایی"ز بـاب در شـناختی زیبایی باورهـای و هسـتند" یـدها"نبا و" یدها"با باب در و اند اعتباری

  "؛ها ی"زشت و
مربـوط  یاتدر مقابل محتو یفرد یمربوط به زندگ یاتبه محتو ی،از جهت یاناد یاتب) محتو

 یعمـوم ۀمربوط بـه عرصـ یزهایچ ین،به ا یکنزد یریبه تعب یا شوند یم یمتقس یاجتماع یبه زندگ
  ی؛خصوص ۀدر مقابل عرص

                                                           
یک تقسیم مشهور، تقسیم شور و شعور است که شعور معادل باورهاست و شور معادل هیجانات و تقسیم دیگر، معرفت  .١

مشهور دیگر، ایمان و عمل است که ایمـان معـادل بـاور  ۀو محبت است که به ترتیب متناظر باور و هیجان است و دوگان
  است.توأم با هیجان و عمل هم که همان فعل 

یی
گرا
ت وا

وعا
وض
م

اندیشه ها و باورها 

هستی شناختی

ارزش شناختی

زیبایی شناختی

هیجانات و عواطف
هیجانات مثبت

هیجانات منفی

کنش ها و اعمال
 های فردیکنش

کنش های اجتماعی
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  یی: موضوعات واگرا۴نمودار 

  
در مقابـل  یـند یک یروانو ناپ یروانپ یانم ِی اجتماع یها مهم، شکاف  یمتقس یک ینج) همچن

وجـود دارد و در  یـند یـکاز زمان ظهور  یاست. اول یند یک یروانو تعارضات درون پ ها ییواگرا
مـذاهب و فـرق  یسو تأسـ یـند یکانشعاب در  یشود؛ اما دوم یادز یاطول زمان ممکن است کم 

  است. یند یکمختلف در درون 
 یجـه،قرار گرفـت و درنت یا عده یرشو مورد پذ یدجامعه رس یکبه  یوقت یامپ یکعنوان  به ین،د
نخسـت،  ۀاسـت: عـد یـیواگرا یبرا یآن شدند، عامل یرودر باورها، عواطف و اعمالشان پ یا عده
که از  شوند یم یمتقس داری ینها و درجات مختلف د سنخ با دارانی ینکه خود به د اند ینآن د یروانپ

بـا  ینـی،از عناصر د هایشان ینشو گز یحاتو ترج ها یتو البته اولو ینشانبه د یبندیپا یزانجهت م
نسل دوم بـه  های یصو تشخ یرها و تفاس براساس برداشت یروان،پ یانفرق دارند. البته در م یکدیگر

 .آید یم یدپد یزن یبعد، مذاهب و ِفَرق گوناگون
  

  
 ینبه د یاجتَماع یها : نسبت سنخ۶نمودار 

  
 هـا، تفاوت بی. اند یمو مخالفان قابـل تقسـ ها تفاوت یب ۀکه خود به دو دست یرواننددوم، ناپ ۀدست
 هر یا و عمل یا نظر در اما دارند؛ توجه آن به مخالفان اما ندارند؛ دستورالعمل، و پیام این به توجهی

  .باشند ملحد چه و باشند داشته دیگری دین خود چه هستند دین آن مخالف دو،

موضوعات واگرایی

مربوط به زندگی فردی

مربوط به زندگی اجتماعی

نسبت سنخ های اجتماعی 
به دین

پیروان

سنخ های دینداری

)سبک های دینداری(

میزان های دینداری

مذاهب و فرق ناپیروان
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  ینبه د یاجتماع یها : نسبت سنخ٧نمودار 

 

 در  یجعل شده و گاه ینخوِد آن د یاز سو یاشخاص از جهات مختلف، گاه یبند دسته ینا
 خـودِ  سـوی از اسـالم، دیـن در مثـال طور به. آید یآن، به وجود م یروناز ب یادرون آن اجتماع 

) یگانـه(ب غیرخـودی و خـودی بـه و اند شـده بندی دسته مختلفی های دسته در اشخاص دین،
 در مؤمنـان مؤمنان، مقابل در مسلمانان مشرکان، و کافران مقابل در مسلمانان: اند شده تقسیم
 انـواعی بـه هـم مؤمنـان خود پایبندی، های میزان و ها صفت به بسته همچنین و منافقان مقابل
 .شوند می تقسیم... و اولیا تابعین، صحابه، امام، رسول، چون

  

  
  اسالم)-( یناز جهت نسبتشان با د یاجتماع یها : سنخ٨نمودار 

 
 از  یکـیچه باشد، در  ینداشته باشد و موضعش در برابر د یچه صفات ینکههر انسان، بسته به ا

و در صورت فعـال بـودِن آن  آید یم یدپد یاجتماع ی) و شکافیز(تما گیرد یها قرار م دسته ینا
کـه ممکـن  کنـد یم یلتبـد یاجتمـاع یروییاجتماع و جامعه، هر دسته را به ن یکشکاف در 
 یاسـیس ۀمختلف از جمله در عرص یها از سازمان برخوردار بوده و در عرصه یزانیاست از م

و  ها یمرزبنـد یـنا ینقرار دهد و همچنـ یررا تحت تأث ها گیری یمنقش بپردازد و تصم یفایبه ا
  شود.  یزهسبب تضاد، تعارض و ست تواند یم ها یبند صف

نسبت سنخ های اجتماعی 
به دین

پیروان

ناپیروان

مخالفان

بی تفاوت ها 

)اسالمِ-(سنخ های اجتماعی از جهت نسبتشان با دین 

پیروان

...و اولیامؤمنانمسلمانان

ناپیروان

...ویانذمّ منافقانمشرکانکافراناهل کتاب
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و  یـتکم یرتحـت تـأث یاربسـ یـن،متـأثر از د ِی اجتمـاع های ییواگرا یراِت و نوع تأث یزانالبته م
 یـنو ا یـتاقل یـاباشـند  یـتاکثر داران، یـند ینکهاست. ا یند یک یروانگروندگان و پ یفیتک

اسـت، عوامـل  ینسـب یـزاناست، به چـه م یو اگر نسب ینسب یااشد مطلق ب یت،و اقل یتاکثر
باشـند و  یـتاکثر −مذهب و فرقـه یک یاو − یند یک یروان. اگر پاند کننده یینکه تع اند یمهم

خوِد آنهـا  یابرخوردار باشند  یکدستیو از  یقو یاباشند  یفضع یِت اقل یروان،ناپ ینکهبسته به ا
آن  یو انـزوا یت: از طرد اقلآید یبه وجود م یمختلف یها شوند؛ حالت یمبه انواع و اقسام تقس

دادن سـهم بـه آنـان در  یبا آنان و حت یستیکنار آمدن و همز یبرا یتگرفته تا ناچار بودِن اکثر
عـراق و بـه  یعیانرا بـا شـ یـرانا یعیانشـ یتوضـع باره ینمثال در ا ی. (برایاستو س یریتمد

  ).یدکن یسهخصوص لبنان مقا
 و  یگانگـانها و ب انسـان یرنـوع تعامـل بـا سـا یبـرا یـروانبه پ ینهر د های یهدستورات و توص

 ییو نوع و آثار واگرا یزاندر م یعامل مهم یزن ینهر اجتماع از د ینشو گز یرنوِع تفس ینهمچن
چقدر اهل مدارا، تساهل و تسامح اسـت  هایش یرمجموعهز یا یند یک ینکهاست. ا یاجتماع

 یترعا یاآ ینکهو ا کند یغّالظ و شّداد برخورد م تفاوت، یمخالف و ب یرواِن با ناپ یزانو به چه م
 یهـا ارزش یبرخـ یـاآ ینکهنه و ا یابرخوردار است  یتنسبت به دشمنان، از اهم یعدالت حت

 یااگر دشمن باشند  یحت یگرانن دمثل تشنه و گرسنه نگذاشت یمثل مراعات کردن حقوق−عام 
و  یـزاندر م یمهم یرهاینه؛ متغ یا کند یم یستأس یا ییدرا تأ −ها یزهمستثنا کردن کودکان از ست

 است. یاجتماع ییواگرا یامدهاینوع و پ
  
 ینمتأثر از د یاجتماع های ییها و واگرا شکاف یقمصاد

 هـای ییاز واگرا یمتعدد یقمصاد توان یم ین،متأثر از د اجتماعِی  یها شکاف ِبراساس انواع و اقسام
 یـیبـارز واگرا یقاز مصـاد یکیدارند.  داری یندر د یزاتو تما یندر د یشهرا برشمرد که ر یاجتماع

  است. یند یک یروانمذاهب و فرق در پ یجادا داری، ینو د یناز د یناش
  
 یگانگانبا ب یزآفرینتما یها باورها و ارزش 
 یـنکه ا یزانیبه م دارد، یاعالم م ینعنوان اصول و فروع آن د از اعتقادات را به یا مجموعه یند یوقت

تعارض است، سبب  یا یزدر تما −آنان یرو غ یعشرا یرسا یرواناعم از پ− یرینباورها با اعتقادات سا
 یـباز غرا  یخبـر دهـد و اخبـار یعتاز وجود ماوراءطب ینید ینکه. اگردد یو شکاف م یزتما یجادا
کـرده باشـد کـه  یـانرا ب یـدیممکن است عقا یدسخن بگو یژهو یبا صفات ییو در باب خدا یاوردب
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 یجادموجود بپردازد ا یها باشد به خصوص اگر صراحتًا به رد و ابطال باورها انسان یبا باورها یرمغا
سـرباز زننـد، از آن  شناسـی یآن هست یرشکـه از پـذ یکسـان ۀتر خواهد بود و هم شکاف، محتمل
را دروغ اعـالم کـرد و هـر  یحرا رد کـرد و قتـل مسـ یث. اسالم، تثلگیرند یفاصله م یدستگاه معرفت

او و  یندارد و بـ یزبـا اسـالم تمـا یـادینبن یدر بـاور یعنـیها را بـاور نکـرد،  گزارش ینکس که ا آن
پس از مرگ  یاییاز معاد و دنخبر  ی،اله یاناد یروجود خواهد داشت. اسالم و سا یمسلمانان شکاف

آمده است.  یدپد ییواگرا ینیزم یاناد یروانبا پ یانیوح یانمعتقدان اد یانجهت م ینو از ا دهند یم
و...  گرداننـد یآن رو یرشاز پـذ یو نصار یهودو  دهد ی، خبر ماسالم یامبرپ یتقرآن، از خاتم

 یـانم یـنو ا کنـد یرا سرزنش م اسرائیل یبن یو علما دهد یخبر م اسرائیل یبن یداسالم از فساد عقا
و  شـناختی یهست یخوِد باورها ینبنابرا کند؛ یم یجادا یقعم یآنان با مسلمانان شکاف یروانآنان و پ
  .ینندآفر شکاف یعامل ینیهر د شناختی یباییو ز یشناخت ارزش

  
 ینتما ینمادها  یزآفر
و البتـه نمـاد  کنـد یاعضـا کمـک م یجماعات و همبسـتگ یاکه نماد به احساس تعلق گروه  یمگفت

 یهـا مقـدس از مکان یها مکان ین،از مؤمن یشکش یرمؤمنین،از غ ینتا مؤمن کند یکمک م یمذهب
 یمبافـت جامعـه را تقسـ یحتـ سـان ینداده شـوند و بد ییزپاک از ناپاک و... تم یایاش یرمقدس،غ
(روشـه، کند  یینمراتب را تع را به وجود آورد و مرزها را مشخص و سلسله هایی یبند تا گروه کند یم

بـه شـکل نمادهـا  یوقتـ یـزدر باورهـا ن یزو تمـا یابند یم ی). باورها در نمادها ظهور و تجل١٣٨٧
و  شود یم یانب ییبا نمادها یدی،از عقا یا و هر مجموعه یاند. هر دستگاه معرفت ادراک قابل یند،درآ

متنـاظر بـا آن باورهـا،  یو تعارض در باورها خـود را در نمادهـا یزو تما کند یم یجادا ار یینمادها
ها،  ها، زمان و اشخاص، مکان یزندبرچسب مقدس و نامقدس م یبه هست ینی،د ی. باورهانماید یم

از آن جهت که داللت بـر  یندنمادها ۀها در زمر . کنشکند یم یماعمال و افکار را به خوب و بد تقس
 یهمبسـتگ تواننـد یو الفاظ، نمادند و م یااز اش یاریبر بس هم عالوه ینیدارند. پس اعمال د ییعنام
مسـلمان را از  یـککـه چگونـه  یریـدپوشـش را در نظـر بگ یکننـد. الگـو یجـادا یزتما یا یافرینندب
 یش،رحجاب دو دختر، . کند یرا از راهبه و... جدا م یشکش یرآخوند،را از غ یروحان یرمسلمان،غ

دسـتبند، طـال  یده،تراشـ یـشساده را در مقابل ر یموها ی،ا شلوار، شلوار پارچه یرو یراهنپ یح،تسب
. یـددار قـرار ده مدل های یشموها و ر ی،و ل ینج یها لباس کوتاه، ینآست یراهنو پ شرت یمرد، ت یبرا
 یـا داری دین برای نمادی عنوان به اما نیستند؛ هم دین منهیات یا سفارشات جز اینها از بسیاری اینکه با

نمـاز" را بلنـد  یها الله "بسـم شـخص اینکـه. اند مطرح داری دین از هایی سبک برای نمادی کم دسِت 
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در دست راست بگذارد"و "بر خاک سجده کند"،  یق"انگشتر عق یا"دست باز نماز بخواند"  یا یدبگو
 ینمادهـا یناز چنـ یـاناد ۀو همـ اسـت یعیانشـ یزبخشمخصوص و تمـا یاز نمادها ییها نمونه
  .آفرینند یم ییو واگرا یبند صف هایی یزانبرخوردارند و الجرم به م یزبخشیتما

  
 بیگانگان با تعامل) یاحکام (هنجارها  

کـه  شـوند یساخته م یافرستاده، جعل  اجتماعی، ییها، هنجارها باورها و ارزش یبر مبنا و در راستا
 یجـادا یزتمـا یـند یـکمعتقـدان بـه  یندر ب یو حت ین،د یکبه  یرمؤمناناز آنها نسبت به غ یبرخ
که آن هنجـار، عمـل آنهـا را مـورد  یچه کنشگران−کنشگران  ۀهم یاز هنجارها، برا ی. برخکند یم

آن هنجـار نفـع  یتکه از رعا یکنشگران یآن را مشخص کرده است و چه برا یوۀتوجه قرار داده و ش
، ١٣٩٠(کلمـن،  نامـد یم یوسـتهنـوع از هنجارهـا را هنجـار پ یـنآورست. کلمـن ا الزام −برند یم

کنشـگر هـدف و  ینبـ یـرابرخی هنجارها، گسسـته هسـتند، ز یوسته،). در مقابل هنجار پ٣٧۶ص
 اکرم یامبر). مثًال نماز شب بر پ٣٧۶، ص١٣٩٠ور، گسستگی وجود دارد (کلمن،  کنشگر بهره

 یجـادگسسـته سـبب ا یاسـت. هنجارهـا یرالزامیمستحب و غ ین،مؤمن یرسا یواجب بود؛ اما برا
تفاوت در تعامـل  یجادشده است سبب ا یینتع یهاهل کتاب، جز یبرا ینکه. مثًال اشوند یم یکتفک

. لـزوم جهـاد بـا کّفـار و گـردد یبا مسلمانان عضو همان جامعه م یسهبا آنان در مقا ینیحکومت د
ورود  یـتازدواج بـا اهـل کتـاب، ممنوع هـای یتتان خـدا، ممنوعاز دشـمناِن دوسـ یوجوب تبـّر 

 یحرام بـودن دوسـت 1معامله با کفار، های یتبه اماکن مقدس مثل مسجدالحرام، محدود یگانگانب
نکردن از کافران، وجوب شـرکت نکـردن در  یرویبا کافران، لزوم همراز نگرفتن از کافران، وجوب پ

 یـندر د ییاز هنجارهـا انـد ییها نمونه یهمگ 2و حکم اعدام مرتد یلسب ینف ۀمحافل کافران، قاعد
منجـر  یسـتندکه به اسالم معتقد ن یکسان یعنی یگانگانمؤمنان و ب یبند اسالم که به شکاف و صف

را  −ینازجمله کفار و مشـرک−که حقوق همگان  ییمانند هنجارها یوستهپ یی. البته هنجارهاشود یم
گسسته و  یشده است و هنجارها یانبه مالک اشتر ب یدر فرمان علمانند آنچه  کنند یمشخص م
بـا  یکـه حتـ ییاز هنجارهـا انـد ییها نمونه یِرحربـیدر باب حقوق اهل ذمه و کفـار غ یاختصاص

                                                           
ها، جایز بودن است و (اصـل اسـتقالل) و (نبـود تـولی) احکـام ثـانوی  دلیل براساسحکم اولی روابط اقتصادی با کفار  .١

گیری  آیـد سـخت سازند و این پیرو شرایط اسـت. بـه نظـر می هستند که برخی از مصادیق را از حکم نخست، خارج می
  .)١٣٧۵زی، ی(مهر  لول شرایط عصری آنها باشدای مع اندازه گونه مسائل، تا برخی فقیهان در این

2. Apostate 

کـافر  مـانیبرگـردد و بعـد از ا نیکسی [است]که از د «نقل کرده است که: مرتد  کشافو  دیقواعد شه، شرح لمعهسجادی از 
شده باشد و مرتد فطری کسی است که ابتدا مرتد نبوده و بر فطرت اسالم بوده است و بعد از اسالم مرتد شده باشد و مرتـد 

مرتـد  فیـآنها رشد کرده است و باز در تعر  نیاند و او هم به د  ملی کسی است که ابتدا مرتد بوده و پدر و مادر او کافر بوده
 ).١٣٨٠(سجادی، » اند از پدر و مادرش مسلم بوده کییاش  انعقاد نطفه کسی است که موقع ندیفطری گو 
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ها، دسـتور بـه حفـظ  ُحسن معاشرت بـا انسـان ِ. لزومینآفر و نه شکاف آفرینند یهمبستگ یگانگانب
و  یدار امانـت داران، یمـانکـردن بـه پ یکـین یرمسـلمان،غ یشاوندانروابط عاطفی و انسانی با خو

و جـواز اسـتفاده از طعـام و  یرمسـلماناندشنام ندادن و ناسزا نگفتن بـه غ یمان،به عهد و پ یبندیپا
  .یگرندد یها نمونه )١٣٧۵ یزی،(مهر یرمسلمانانغ یحذبا
  
 یزبخشعواطف تما  
تبع باورها و  به یانهست. اد یزبر عواطف مشترک ن مشترک، مشتمل یتفرهنگ، افزون بر ذهن یمگفت

داشـته  یژهو یو عواطف یجاناته خواهند یاز آنان م دهند یها قرار م انسان یرو یِش که پ ییها ارزش
 یعنـی کننـد؛ یمشـخص م یـزرا ن یجـانه های یوهارائـه شـده، شـ یهنجارها یقباشند و البته از طر

آنکـه  یبـرا یـزاست؛ ابـراز عواطـف ن یمانمشخص جزء ا یداشتن و نداشتِن عواطف ینکهبر ا عالوه
خدا  یو دوست یتو وال الله یو بغض ف الله یف  مؤمنانه داشته باشد. حب ای یوهش یدمؤمنانه باشد، با

اند  عنوان عواطِف واجب، امر شـده که در اسالم به اند یاز موارد یبرخ یو تبر یو منصوبان او و تول
. مؤمنـان نسـبت بـه کفـار، شـود یاز آن م گردانـان یو رو یـنگان بـه دگروند یاِن که سبب شکاف م
در دل دارنـد.  ینـهبغـض و ک −دشـمنان خـدا و دشـمناِن دوسـتان خـدا ۀمثاب به−مشرکان و منافقان 

و  یزآفرینتمـا توانـد یاسـت کـه م یمخصوص یو عواطف، تابع هنجارها یجاناتابراز ه ینهمچن
اند. کجا، بـه  دسته ینا یبرا یو... موضوعات یم، خشم، مهربانو غ یباشد: ابراز شاد ییسبب واگرا
 یـا ینغمگـ یـاشـاد  یدو... با ییو با چه کارها یزانیبه چه م یزی،و چه چ یچه کس یبرا ی،چه مدت
در بـاب  داری یـند یها سـبک ینبـ یـاآنان  یرو غ ینینمتد یانکه م یمهربان بود؟ شکاف یا یعصبان

وجـود دارد  یقیهمچون موسـ ییها و هنرها  جشن یرمثل مراسم ازدواج، تولد و سا یمراسمات شاد
  اند. در جامعه یند ینآفر اثر شکاف ینا یبرا ییها مثال

  
 مذاهب و فرق یجادا  
در چنـد  یجامعـه و حتـ یـکدر  یشکاف اجتماع یجادا یاصل یها بر جامعه از نمونه یناثر د ینا

 یمتقسـ یو سن یعهش یاصل ۀبه دو دست یتشانمورد تبع  یعتاسالم از جهت شر یروانجامعه است. پ
و  یشـافع ی،مـالک ی،به حنف −یاز جهت فقه یعنی− یعت. اهل تسنن خود، به لحاظ شرشوند یم

 یدیـه،ز یـه،واقف یلیه،اسماع یدیه،ز یسانیه،همچون ک یبه فرق یزن یع. اهل تششوند یم یمتقس یحنبل
) منشعب شدند که در حـال حاضـر تنهـا سـه مـورد آخـر وجـود ی(دوازده امام یهو امام یلیهاسماع
 ٢٫٣۴٠فـرق،  یـنچاپ شده است تعداد ا یدر باب فرق اسالم یراً که اخ یدارند. در کتاب یخارج
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 یسـیان،فر یها فرقـه یـرنظ ییها فرقـه یـزن یـتدیهو یندر د ).١٣٨٩ ینی،(خمشده است  یانفرقه ب
  سـه بـه کلـی طور بـه نیـز مسـیحیت. شود یو... مشاهده م ها یلوتز یان،هرو ینسیان،ا یان،صدوق
 و فرقه ١۵٠ تا را آنها تعداد برخی و است شده تقسیم پروتستان و ارتودوکس کاتولیک، بزرگ گرایش
 1.اند دانسته مذهب

  
 یناز د یناش یاجتماع ییواگرا ۀدهند نشان یخیتار  یعوقا  

 و جنـگ. کنیم یرا مشـاهده مـ یـنمتـأثر از د یِی موجد واگرا یها انواع شکاف یاریموارد بس یخدر تار
جنـگ  یـاق) ۶٩٠−۴٩٠( صلیبی ساله ٢٠٠ های جنگ مثل مذاهب و ادیان پیروان میان های درگیری

 یـلمذهب به دل یا یندو د یانم یزۀدر حال حاضر اوج ست یوهاب یها با عربستان یحوث های یمنی یانم
 اگـر و دارد ای فرقـه و مـذهبی وبویی رنـگ فعلـی، گسـتردۀ تروریسم همچنین. باشد یآنان م یزاتتما

 گیـرد می صورت مذهبی هایی گروه و ها فرقه از اما دارد؛ سیاسی ماهیت قدرتمند، های دولت پشتیبانی
 جمهـوری روابـط قطـع ماننـد سیاسـی روابـط قطـع. دارند را اقداماتی چنین بروز آمادگی و زمینه که

 بر وهابی و سنی حکومتی عنوان به سعودی عربستان پادشاهی با شیعه حکومتی عنوان به ایران اسالمی
 در متـأخر مثـالی یکـدیگر، قبال در جایگاهشان و جهانی نظم باب در دینی های برداشت در تمایز سر
 اسـت یکـدیگر با ادیان پیروان ستیزۀ آثار از ای نمونه نیز اقتصادی، های تحریم از برخی. است باره این
. گـردد برمی طالب ابی شعب همچون مواردی و اسالم صدر به اسالم دین با ارتباط در آن ترین قدیم که

 تـا اسـت شـده انجـام گـاهی نیـز بیگانگـان با روابط قطع برای داوطلبانه یا الزام تحت های مهاجرت
 بیشـتر، قـدرت یـا اکثریـت از برخـورداری دلیل به که حاکمانی سلطۀ از فرار برای شود فراهم امکانی
 اجتمـاعی هـای محرومیت. کردند می تحمیل متمایز مذهبی یا دین دارای اقلیِت  بر را قوانینی و ها الزام

 و شـده دیده بسیار جوامع در نیز مردم خودِ  سوی از بلکه سیاسی، نظام سوی از نه جامعه یک اعضای
  .دارد مذهبی و دینی ماهیتی بسیاری موارد در که شود می

                                                           
زیـرا  ؛البته اگر بنابر بحث دقیق در باب این موضوع باشد باید تعریف دقیقی از "مذهب"، "فرقه"، "کیش" و... ارائه کـرد .١

اند کـه برخـی  اختالفاتی گوناگون از یکدیگر جدا شـده براساسهای دینی و مذهبی به دالیل مختلف و  ها و دسته گروه
روشی، برخی در شـریعت اسـت و برخـی در عقایـد کالمـی و... مـثًال متصـوفه خـود  ۀعقیدتی دارد و برخی جنب ۀجنب

ن از ِفَرق به دلیل تمایز در اعتقـادات و باورهایشـا ۀتوان آنان را فرقه دانست. عمد های متعدد دارند و به اعتباری می شاخه
هـای ارزشـی متفـاوت،  اند: اعتقاد به اصول یا فروعی متفـاوت یـا بـاور بـه اولویت دین اصلی یا از یکدیگر منشعب شده

تفسیر و  ۀقصد شارع و شیو  یابی به باورهای متمایز و مخالف در مورد جانشینی و... برخی از این فرق هم در روش دست
ای  این دو. عده ۀای در میان گرا و عده ای نص گرایند و عده ای عقل مثًال عده اند استنباط، با یکدیگر متمایز یا در تعارض

شان از دین اینست  ای برداشت دینی هستند و با سایر معارف بشری سرسازگاری ندارند و عده نمعتقد به کفایت منابع درو 
نیسـت و عوامـِل سیاسـِی  هـا عقیـدتی تنهـا عامـِل ایـن تفکیک−که چنین چیزی خطاست و... البته اختالفـات فکـری

  توانند در ظهور مذاهب و فرق، اثرگذار باشند. غیرمرتبط به خوِد دین و عوامل روانی و... نیز می
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  گیری یجهو نت یبند جمع

 از را هـا همین و کنـد می جمـع هـم دور را ای عده دین که است شده مطرح ادعا این نوشتار این در
 تر دقیـق و کنـد می ایجـاد همزمـان را بیرونی واگرایی و درونی همگرایی. کند می جدا دیگر ای عده
. کنـد ی" دعـوت مما" به پیوستن و" آنها" ترک به را اشخاص و آفریند می"آنها"  و"ما" اساس، از اینکه
: کنـد یم یجبه الله را ترو یدناسالم، در ابتدا گسستن از طاغوت و سپس گرو ینطور مشخص، د به

نْ  مَ وتِ وَ كْ يَ فَ رْ بِالطّاغُ نْ بِايُ فُ مِ سَ  هللاِؤْ ثْقى کَ فقد استَمْ ةِ الْوُ وَ رْ  شرط به الله به ایمان و). ٢۵۶ ،(بقره بِالْعُ
ْ يوَ الَّذ«: است پذیرفته  مؤمنین،) یت(والپیوند  نُوا وَ ملَ وا ما لَ هيُ نَ آمَ رُ الكُ اجِ نْ وَ نْ شَ يَ مْ مِ مْ مِ تّـى  یْ تِهِ ءٍ حَ

وا هيُ  رُ  یونـدیپ یچاند، هـ هجرت نکرده ینهاند و به مد آورده یمانکه در مکه ا یکسان ؛)٧٢ ،(انفالاجِ
 ایـن نتیجـۀ یمـان،. و تـداوم ا»)بپیوندند شما به ینه(در مد مگر هجرت کنند یستشما و آنان ن ینب

 بـاره ایندر  یـزن البالغـه نهج ۵۴. خطبه است مؤمنین یتوال یتواقع در توأمان ییو واگرا ییهمگرا
  است.  یاگو یاربس

 یـِن گونـه کـه توسـط فرسـتاده خـدا آورده شـده)، د آن یـن،(دیشـنهاد شـده پ یِن د این بر افزون
و  یـیواگرا ی،بند صـف أمنشـ یـزو... شده است) ن ینشگز یر،گونه که تفس آن ین،(د شده ی اجتماع

 همـان در خـود رقبـای از دینـدارتر را خود یککه هر یِفرق و مذاهب یجاداست. ا یشکاف اجتماع
 دیـن از مختلف دینداران متفاوت تفسیر و فهم از متأثر اجتماعی های واگرایی جمله از دانند می دین
  .است
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