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 منافع ملی با تاکید بر گرایانه در دهه چهارم جمهوری اسالمی ایرانتحوالت گفتمان عرفی
 ابراهیم عباسی1
 مهرسا مجدی2

 چکیده:

د ه وجوبتوان ها، خصوصیات و شرایط خاصی دارد که از آن جمله میکشور ایران پیچیدگی

 .کرد اشاره ی دینی در عصر جهانی شدنهاد ارزشیباز تولها و سنتهای دینی قدرتمندی ارزش

 در نیتهگفتمان مدرو گسست در تجدد، انقطاع و به همین دلیل اکثر متفکران از چالش سنت 

ه دو بن توایمهای روشنفکران کنونی ایران را از بعد عرفی شدن دیدگاه .گویندایران سخن می

. ا پرستیی دنیهاهای دنیاگرایی و افکار و اندیشهدسته کلی تقسیم نمود یعنی افکار و اندیشه

اك م، انفکوی اسالهای دنیدین و دنیا ، تحقق آموزههماهنگی گفتمان روشنفکران دنیاگرا بیانگر، 

گرش نی و بین دنیا و دنیا، نگرش کارکردی به دین، خصوصی کردن عرصه دین، اخالقی و سیاس

 ن در بابباشد. البته باید گفت که نگرش و گفتمان روشنفکرااسالم میای به چند سطحی یا الیه

ه به توج عرفی شدن ایران با اشکاالت ساختاری مواجه است. با این توضیح که از یك سو با

 ترها وپتانسیل دین از ایران هرگونه تحول مرتبط با دین باشد. عرفی شدن بسظرفیت و 

انیان هنی ایرذطلبد که در ایران با توجه به قدرت دین عناصر های متناسب خود را میخاستگاه

جتماعی ینی و ادهای فلسفی، فکری، گیرد. عرفی شدن دین در ایران فاقد پشتوانه... شکل نمیو 

ا بینی دمستحکمی است. تحوالت اجتماعی، سیاسی و ... بیانگر تحول از کارکردهای حکومت 

ین شد. دباهای دینی به عرصه سیاست و اجرا میه به تشکیل حکومت دینی و ورود آموزهتوج

جتماعی همچنین فردی و ااقتصادی و  های مختلف سیاسی، فرهنگی وگفتمان غالب در عرصه

  نی است.ان دیهای معرفتی، الگوی رفتاری و کرداری، ذهنی و آفاقی ایرانیاست. و تمامی الیه

 ایران، عرفی شدن، معرفت، روشنفکران، جهانی شدن واژگان کلیدی:
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 مقدمه: 

فرهنگی و ملی بیش از چهارده قرن با فرهنگ  -اسالم در ایران به عنوان یك پدیده اجتماعی

ای انتقادی و هنجار باستانی ایرانیان در آمیخته و زندگی مردم را شکل داده است. اسالم پدیده

خصوصی و هم در زندگی عمومی حضور دارد. اسالم چیزی بخشی است که هم در صحنه زندگی 

هاست. تاسیس نظام جمهوری اسالمی ایران بر اساس ارزشها و بیش از مذهب، اعتقادات و آیین

های هنجارهای دین اسالم بود، به عبارت دیگر ماهیت و محتوا نظام، جهت گیری و استراتژی

طور کلی هسته مرکزی این حکومت بر بنیاد دین نظام، کارکردی بیرونی )اجتماعی( و دینی و به 

ولی در طول تاریخی نظام ج.ا.ا. حکومت دینی ایران با توجه به مقتضیات اسالم شکل گرفت 

در عصر حاضر ایران نیاز به . زمانی و مکانی دچار تغییر و تحوالت مفهومی و کارکردی شده است

دموکراسی، تساهل و صلح با خارج و رفع همه رهیافتی برای توسعه، برای رفاه و نهادینه کردن 

-های اساسی هرگونه در، امر جدایی دین و دولت را به یکی از شرطهای داخلی و خارجیچالش

های زیادی حول محور گیری اجتماعی بدل کرده است. به همین سبب در سالهای اخیر بحث

ثری، عصری کردن، کاهش سکوالریزاسیون، عرفی شدن، دنیوی شدن، دین حداقلی و دین حداک

خصوصی سازی عرصه دین و ... انجام قدرت نهادی دینی، عرفی سازی امور قدسی، تقدس زدایی، 

دینی بتدریج در حال تبدیل شدن به یك گرفته است. که این نیاز به تغییر و تحوالت در عرصه 

 شود. گفتمان در عرصه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی می

 اجرایی هایهای سیاسی دیگر در روند فعالیتمهوری اسالمی ایران همانند دیگر نظامنظام ج

ها در هایی روبرو شده است که این مشکالت و چالشسازمانی خود با مشکالت و محدودیتو 

ای داشته است همانند عدم توانایی دولت، ارتباط با نوسازی و توسعه کشور روند روبه فزاینده

رها، بازسازی در الگوهای فرهنگی، مواجهه با تاثیرات جهانی شدن، اهداف پیچیدگی ساختا

میانی )استقرار  حکومت )اعم از اهداف نهایی یعنی تامین کمال و سعادت برای انسان( اهداف

امنیت( و ابزاری )تحقق توسعه( شده است. از طرف دیگر جهانی شدن فرهنگ عدالت، آزادی و 

های دینی و سنتی فرهنگ دینی ما را که جنبه ت ابزاری و تفاهمی الیهدینی را با تکیه با عقالنی

ساختن  تقدس و ایدئولوژیك داشتند را دچار چالش کرده است. به همین جهت ج.ا.ا. جهت برآورده

های جدید و همخوانی با شرایط روز به ناچار دچار تحوالت ساختاری، انتظارات و مطلوبیت

توان این تحوالت را در قالب عرفی شدن مورد بحث و که میمعنایی و کارکردی شده است 

 بررسی قرار داد.
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نکته قابل تامل در بررسی تحوالت ایران این است که ما از یك طرف با پیچیدگی و فرهنگ  

تناقضی ایرانی مواجه هستیم. به عبارت دیگر هرگونه تحلیل و پیش بینی در زمینه مسایل پر 

توان به سادگی مسایل را مورد بررسی ی مواجه است. نتیجه آنکه نمیهای عمده اچالش ایران با

گرایی اجتناب ورزید. از طرف دیگر مسایل مذهبی، قرار داد و باید از هرگونه ساده انگاری و تقلیل

های عام و کلی گذشته را نشان ها و نظریهنژادی، فرهنگی، اخالقی ... به نوعی نارسایی طرح

 ای ارایه کرد و باید از سادههای کلی و سادهتوان برای مسایل فرهنگی پاسخنمیبنابراین اند. داده

ایران به سازی مفاهیم و ایدئولوژیك کردن آنها امتناع کرد. نکته قابل تامل این است که دین در 

ها برخوردار بوده تاریخی از جایگاه رفیعی برای شکل دهی و سازمان بخشی، تمامی عرصهطور 

ی معتقدند اگر چه در تصور، دین اسالم نقش فعال در شکل دهی مجدد به جامعه و است. برخ

های انقالب، جنگ، سیاست مخالفان، ناتوانی در دولت عهده دار شده است عواملی چون پویایی

های آن را محدود ارایه یك فرمول و راهبری منسجم توسعه ومداخالت کشورهای دیگر سیاست

های مطلوب گذشته باید کنار گذاشته شوند یا پس از ارد سیاستکرده است. در بیشتر مو

سیاسی دینی  -تعدیالت مهم اتخاذ گردند بدین ترتیب ایران پس از انقالب نه نهاد کامالً اجتماعی

 های سکوالر، بلکه ترکیبی است از هر دو است.ای با ارزشاست و نه جامعه

پذیری، سکوالیزاسیون در ایران اعم باب عرفیهای مختلفی در علیرغم اینکه نظریات و تئوری

نوسازی  از درون دینی، برون دینی، درون زا، برون زا، وجود دارد. قالب نظریه ما بر اساس توسعه و

های سازمانی و اجرایی خود با مشکالت و فعالیت باشد. نظام سیاسی ج.ا.ا در پیشبردایران می

پیچیدگی سیاسی، ها نیازمند تغییر در نهادهای برای حل محدودیت که های روبرو شدمحدودیت

های اولیه نهادهای سیاسی رفتارهای اجرایی و همچنین به کارگیری ابتکاراتی شد که با بنیان

ایدئولوژیك ایران در برخورد های تئوریك نظام سیاسی و خود تفاوت دارد. به عبارت دیگر قالب

و دگرگونی قرار گرفته است. که با توجه به نظریه پردازان نوسازی این با واقعیت در وضعیت تغییر 

مستحکمی بین توسعه و  باشد که همین نظریه پردازان ارتباطروند به عنوان ضرورت توسعه می

کنند. برخی از متفکران همچون ادوین بلك و روستو عرفی شدن را بر عرفی شدن برقرار می

   کنند.ی میبنای عبور از مذهب و سنت تلقم

 عرفی شدن 

 های متعددی بخصوص در زباناز جمله مفاهیمی هستند که اصطالحات و واژهعرفی شدن 
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دنیوی عرفی شدن، فارسی از آنها ارائه شده است. به طور کلی مفاهیمی از قبیل سکوالریزاسیون، 

هایی نیز با چه تمایز و تفاوت گرایی به لحاظ معنایی و مصداقی به یکدیگر نزدیك هستند گر

های مختلفی وجود دارد بنابراین تعاریف ها و نگرشیکدیگر دارند. در باب این مفاهیم دیدگاه

ه شده است. نکته قابل ذکر این است که این مفاهیم در خود غرب با ی از آنها ارائبسیار مختلف

درباره این  های متعددی مواجه بوده و هستند به عبارت دیگر در اندیشه غربتعاریف و نگرش

مفاهیم اختالفات اساسی و بنیادی وجود دارد، بنابراین در کشورهایی همچون ایران که این 

اند این اختالفات بدیهی خواهد بود. از طرف دیگر این مفهوم در ایران مفاهیم را از غرب اخذ کرده

ی از تعاریف ت به طور کلی برخهای ایدئولوژیك شده اسهمانند برخی مفاهیم دیگر دچار نگرش

 :و سکوالریزاسیون عبارتند ازعرفی شدن ه شده در باب ارائ

نگرش غیر ایدئولوژیك به جهان یا غلبه نگرش این  -2تطبیق عقاید دینی با دنیای جدید  -1

تاهایی نیزبت: جدا شدن افکار، اعمال و ایس -4نگرش عقالنی و انسانی به اصول دین  -3جهانی 

پذیرش مجدد قرار گرفتن  اند از مبانی عقدشان و مورد شناسایی وبودهکه دارای غایات قدسی 

 -6افول و تنازل دین نزد فرد و در حیات اجتماعی  -5آنها به خاطر اهمیت و سودمند ذاتی شان 

گزینش  نگرش عدم ارجاع به حکمیت دین و -7کم شدن نفوذ و تاثیر دین و به حاشیه رفتن آن 

- 9 خارج شدن جامعه از زیر سلطه دین، حاملین و نگهبانان دینی -8ی های دینگرایانه به آموزه

عقالنی  -11عقالنی شدن باورها و مفاهیم عقیدتی و قدسی  -10تحول در مناسبات دین و دنیا 

حریم : عرفی شدن یعنی خروج از نتقال از ساحه قدسی به ساحه عرفیا -12شدن احکام رفتاری 

 قدسی و ورود به عرصه عرفی. 

قدسی زدایی یا افول نقش مذهب  -1: سه خصلت اساسی عرفی شدن عبارتند از : شاینر -13

دینی و افتراق یابی ساختاری که طی آن نهادهای  -2در معنی بخشی به سپهر اجتماعی 

گذار تدریجی ادراك و رفتار دینی به سمت  -3شوند جامعه عرفی از یکدیگر متمایز می نهادهای

 .عرفی قلمرو

جایگزینی تدریجی آگاهی و معرفت دینی با معارف تجربی، عقالنی و ابزار  -1 :ویلسون -14

تحول  -3های ثروت، مدیریت، آموزش گذار از اقتدار کلیسایی به اقتدار مدنی در عرصه -2انگارانه 

 انگیزه دینی به انگیزه ابزاری به عنوان معیاری برای رفتار فردی و گروهی. 

ن نهادی اجتماعی راق یابی بین نهادها: یعنی به صورت ساختاری میا: افتامیل دورکیم -

 شود.ها پدیدار میها و کارکردشود و تخصیص نقشافتراق ایجاد می
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 علل عرفی شدن  

در جهت دست یابی به توسعه و رفع مشکالت کشور و افزایش کارآیی  نظام جمهوری اسالمی

مختلف شدند.  مات موجب تحوالت بنیادی در عرصهخود اقدامات مختلفی انجام داد که این اقدا

متعددی مواجه شد.  های درونی و بیرونیبه عبارت دیگر نظام ج.ا.ا. همگام با نوسازی با چالش

 وجود دارد چرا که با افزایشعرفی شدن گرچه رابطه تعامل با کنش و واکنش بین نوسازی و 

گران د یافت. برخی از متفکران و تحلیلهشدن نظام دینی افزایش خوا عرفی ،مردمدنیوی گری 

معتقدند که برخی از دالیل عرفی شدن نظام دینی ایران نشات گرفته از ذات دین اسالم. تشکیل 

باشد. و برخی تاکید بر عوامل برون دینی دارند که این دالیل شامل مسایلی از .... میحکومت و 

باشد که نظام ج.ا.ا. یرات جهانی شدن میقبیل توسعه و نوسازی و صنعتی شدن و همین طور تاث

 های دوران جدید محبور به عرفی شدن شده است.وانمند سازی خود و همسازی با جهشجهت ت

دیگر برخی اعتقاد دارند که عرفی شدن یکی از ابعاد پروژه مدرنیته و نوسازی است، در به عبارت 

 مدرنیته دارای عناصری همچونواقع عرفی شدن یکی از تجلیات مدرنیته است. چرا که 

شکند و ادیان جهت زنده ماندن باید انیسم است که همه چیز را درهم میاومو « خردگرایی»

بایست یك سری از خصوصی محدود کنند و نظام ج.ا.ا. جهت نوسازی میخود را به عرصه 

صنعتی عرفی شدن فرآیندی است که به همراه بدین ترتیب  تغییر دهد.سنتی را  هاینگرش

 آید.های توسعه بوجود میشدن، نوسازی و توسعه کشور، افزایش عقالنیت و دیگر مولفه

 انواع رفتارهای سیاسی عرفی 

سوال اساسی در ارتباط با عرفی شدن ایرانیان این است که آیا این عرفی شدن محصول و 

این  است.تولید خود ایرانیان است و خاستگاه و بستر اجتماعی دارد یا اینکه یك محصول وارداتی 

شود که هر نوع عرفی شدن تبعات و نتایج خاصی به دنبال سوال از آن جهت مهم تلقی می

پویایی  باشد بنابراین از استحکام وقدند که این عرفی شدن درون زا میبرخی معتخواهد داشت. 

های مختلف اجتماعی جدیدی در عرصههای تواند به تدریج چارچوبالزم برخوردار است و می

باید توجه داشت  دانند. به هر حالر آن را در اثر فشارهای خارجی میبوجود آورد. اما برخی دیگ

غربی دارد. اگر ها و منظومه معرفتی مفهوم غربی است و دارای خاستگاهك عرفی شدن ی که

تواند رافع مشکالت ایران ان شود نه تنها نمیاین مفهوم باهمان مفهوم و معنی و شرایط وارد ایر
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آورد. با توجه به این مساله برخی از رفتارهای سیاسی های جدیدی نیز بوجود میباشد بلکه چالش

 عبارتند از:عرفی شدن 

دن در اثر تحوالت داخلی ایجاد عرفی سازی یا عرفی شدن کنشمند؛ این نوع عرفی ش -1

تواند منشا استحکام الزم برخوردار است و می گردد. خاستگاه درونی دارد بنابراین از پویایی ومی

توان گفت سیاسی باشد، که در مورد ایران میبسیاری از رویدادها و تغییرات ارزشی، فرهنگی و 

د ولی نباید تاثیرات مختلف بسزایی در عرفی شدن داشته و دار که تغییر تحوالت داخلی نقش

 بیرونی را نادیده گرفت.  

در  عرفی سازی کنشگر؛ این نوع عرفی شدن در اثر تحوالت داخلی و خارجی و همچنین -2

برخی از تحوالت ایران در گیرد. المللی و تحوالت جهانی شکل میاثر تعامالت داخلی، نظام بین

 باشد. کشور ایراناقتصادی بر اثر تحوالت جهانی می های مختلف اعم از دینی و فرهنگی،عرصه

 هایی از عرفی شدن را پذیرفته است.ای، جنبهتحت تاثیر تحوالت جهانی و منطقه

تعامالت  عرفی شدن کنش پذیر یا انفعالی: این نوع عرفی شدن در اثر شرایط بیرونی و در -3

الملل العلل عرفی شدن ایران جهان بینآید. در این نوع عرفی شدن، علتبا جهان خارج بوجود می

شدن تنها گویای  عرفی توان گفت که این نوعا توجه به تحوالت نظام ج.ا.ا. میشود. بفرض می

-با نظام بینت همزیستی مودت آمیز باشد، چرا که ایران جهایران می گرایی عرفیبخشی از علل 

الملل و نوسازی، بهره برداری از نظام بینهای داخلی، توسعه و الملل، رفع مشکالت و چالش

نیازمند سازگاری با جهان ای های فرهنگی، اقتصادی، رسانهالملل در عرصهقدرتمندی نظام بین

-لملل در عرصهابا توجه به افزایش قدرت نظام بینالمللی باشد. گرچه برخی مسایل بینخارج می

 ها، ایران ناخواسته تحت تاثیر مسایل جهانی قرار گرفته است.ت رسانههای مختلف و افزایش قدر

های مختلف عرفی شدن سخن توان از حالتجه به عناصر دخیل در عرفی شدن میبا تو

 توجه به اینکه هنوز عرفی شدن ی که بیانگر مسایل ایران کنونی هستند ولی بایهاحالت .گفت

باشد ه درونی، دینی، اقتصادی و ... میکامالً در جامعه نهادینه نشده است و دارای مشکالت عدید

و از طرف دیگر ایران کنونی تحت تاثیر مسایل مختلف جهانی است به عقیده برخی روشنفکران با 

 .ی شدن در ایران افزایش یافته استتوجه به فشارها و روندهای جهانی عرف

 شدن از دیدگاه متفکران مسلماناسالم و عرفی 

 متفکران مواجهه بین اسالم و عرفی شدن یکی از مسایل و موضوعات مهم و چالش برانگیز برای
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گران اعم از غربی و اسالمی بوده است. چرا که اصل اساسی عرفی شدن جوامع اسالمی و تحلیل 

 هایتعاریف و تبیین آنکههمانند ایران به چگونگی مواجهه این دو بستگی دارد. با توجه به 

های اسالمی و همین طور سکوالریسم وجود دارد به طور حتم الگوهای رفتاری مختلفی از گزاره

عرفی تعامل اسالم و یکدیگر متفاوت خواهد بود. سه دیدگاه اساسی در زمینه با این دو مهم و 

ه عرفی شدن: مدافعان بی عدم نیاز اسالم ب -1شدن وجود دارد. که این سه دیدگاه عبارتند از: 

مختلفی اشاره نیازی اسالم به الئیسیته همچون عابد حابری و سید جواد طباطبایی به دالیل 

عدم اتکای توان به تفاوت ماهیتی و محتوایی اسالم با مسیحیت، کنند، که از آن جمله میمی

و شریعت اسالم  ند بیناسالم به نهادهای دینی، عدم جدایی نهادهای دینی از جامعه و دولت، پیو

 هایك بودن دین اسالم، دنیا محوری آموزهای اسالمی، عدم تضاد خاستگاهمنافع عامه، الئی

بین گفتمانی  مخالفت اسالم با عرفی شدن یا ستیز -2های الهی اشاره کرد. سکوالریسم با آموزه

جمله  دالیلی ازری به اسالم و عرفی شدن؛ طرفداران این دیدگاه همچون رشیدرضا و صحو

های اسالمی، معنویت گرایی اسالم، تضاد ساختاری بین اسالم و عرفی شدن، اصالت جوهرة آموزه

سازگاری اسالم با  -3کنند. لت محوری بر دنیا محوری تاکید میوحی بر عقل بشری، برتری فضی

 محمود طه، فضلالئیسیته؛ نظریه پردازان این دیدگاه از جمله علی عبدالرزاق، محمد طالبی، 

له جهت اثبات نظریه خود به  الرحمان، سروش، محمد شهرور، محمد آرکون و محمد خلف اـل

های اسالمی در مسایل مسایل مختلفی از جمله اخالقی بودن ماهیت اسالم، عدم دخالت آموزه

سیاسی )تفکیك بین عرصه عمومی و عرصه خصوصی(، تاریخی بودن متن اسالم، احترام واالی 

های اخالقی و م به عقل بشری و واگذاری بسیاری از مسایل به خود انسانها، گسترش ارزشاسال

توان نظریات کالن را به صورت همچنین می .کنند.دینی در صورت تحقق سکوالریسم اشاره می

 ذیل ارایه کرد:
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 نتیجه متفکران های اساسیمولفه

1 
گرا تقابل نتیجه

 گرایا سازش

ت شناختی و فلسفی معرفرهیافت  -

 سکوالریسمبه دین اسالم و 

 ذهنیت و بینش دنیوی -

جان هیك، ضاهر 

 عادل، سروش

عرفی شدن یك امر 

 اجتناب ناپذیر

2 
تقابل مقاومتی، 

 ستیز گفتمانی

 عدم دنیاگروی در اسالم -

گرچه موضوعاتی از قبیل تقدس 

زدایی از سیاست هیچ مغایرتی با 

 اسالم ندارد.

 العطاس محمد نقیب

عدم عرفی شدن 

اسالم، حداقل به 

 صورت غربی آن

3 

عدم موضوعیت 

عرفی شدن در 

 اسالم

 اسالم ذاتاً سکوالر -

فقدان عوامل ایجاد سکوالریسم  -

 در اسالم

جدایی دین از دولت بعنوان  -

 برداشت اساسی از سکوالریسم

 نقش عقل در اسالم -

حسن  -فیاللی انصاری

حنفی، محمد عابد 

 جابری،

سیدجوادطباطبایی، 

محمدشرور محمد طه، 

 محمد ارکون

وجود عرفی شدن از 

 اسالم

 عدم ارتباط 4

عدم تحقق سکوالریسم در  -

 اسالم

اسالم بی نیاز از اندیشه ها و  -

 مفاهیم غربی

 افول سکوالریسم غربی در غرب -

حامد ابوزید، اکثر 

روشنفکران جامعه 

 گرایان و پست مدرنها

- 

 اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عرفی شدن ایراننشانگان 

ها برخالف سکوالر شناخته شده همه پدیده سالمی ایران با جهت گیری نسبت بهانقالب ا

های متعدد غیردینی و دینی بتدا با ستیزهای مفهومی و گفتماناست. به همین دلیل از همان ا

در واقع گفتمان نظام  سکوالر بود.ایران مواجه گشت. یك ستیز میان گفتمان دینی با گفتمان 

ج.ا.ا گفتمان لیبرالیسم را به چالش کشاند. ستیز دیگر بین متفکران دینی در باب موضوع دین و 

که آیا  سیاست در اسالم بود که این ستیز تاکنون ادامه داشته است. اما ستیز دیگر این بود

اصلی، معنوی و  هایردها وکارویژهماهیت دولت و سیاست یك ماهیتی دنیوی دارد یا اینکه کارک

باشد، که این ستیز در ایران و در بین متفکران ایرانی به تدریج تبدیل به فضیلت مندی اخروی می

 نزاع فکری شد.

انقالب اسالمی با سیاسی کردن جامعه، ترکیب »چنانکه مهرزاد بروجردی معتقد است که: 

شد و حوادث تحوالت نظری که انقالب موجب آن فکری جامعه ایران را برای همیشه تغییر داد. 

 بروجردی،).«های فکری تأثیر گذاشتر مسیر بحثشگفت آوری که پس از انقالب رخ داد، ناچار ب

 مواضع های نظری و عملی با( حل و رفع مسائل نظری و عملی اداره مملکت، مخالفت242:1377
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روشنفکری دینی موجب طرح مباحث جدیدی دولتمردان انقالبی و همچنین ظهور و بروز جریان  

 .در ساحت اندیشه ایرانیان گردید

دولت تعیین کرده است.  -هردولتی -جبرهای گفتمان توسعه پیشاپیش وظایفی را برای دولت

وظیفه دارد رشد اقتصادی ایجاد کند، جامعه را صنعتی کند، زیربناهای مادی الزم را برای توسعه 

ارتباطات را  را گسترش دهد، بهداشت عمومی را تأمین کند، پدید آورد، آموزش همگانی

بگستراند. محرومان را از محرومیت خارج کند، اشتغال ایجاد کند، به فکر ازدواج جوانان باشد، 

همه « دین دولتی شدن»در چنین شرایطی ....« حق مظلومان را احقاق کند، عدالت بگستراند و 

کند. )جمعی از نویسندگان، انتخاب نو )تحلیل جامعه قل میاین وظایف را به نهادهای دینی منت

دینی  های، آموزشچنین ترکیبی دین و سیاستبا توجه به  (107:1377،شناسانه از دوم خرداد(

با محرومیت اجتماعی اقتصادی مواجه شدند. در واقع تشکیل یك حکومت مذهبی مدرن 

سرامدان جدید حاکم را در مورد اینکه چگونه باید حکومت کرد و چه چیزی یك فرهنگ سیاسی 

ساخت. نیازهای اساسی حکومت کردن،  ای رودروهای تازهسازد با مسائل و چالشانقالبی را می

سریع و فوری برای مسائلی بود که در های حلل انقالبی باقی ماندن، مستلزم راه در عین حا و

به همین دلیل به تدریج مساله انطباق و سازگاری  (107:1377)بروجردی، گذشته وجود نداشت.

با شرایط و مقتضیات روز اعم از داخلی و خارجی، سیاست و دغدغه اصلی حاکمیت شد. به طور 

گیرند، در تعامل با مبنای تدبیر جامعه قرار میدینی وقتی  تفسیرهای ،نکلی به گمان مفسرا

مدیریت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تن در  شدن با های جاری، ناگزیر به منطبقواقعیت

های عالم واقعیت خواهند داد و مدام در پی تفسیر گوهر قدسی دین به سود تحوالت و دگرگونی

- بهرهعلمی، زوال عدم نیاز از دیگران، ها و آرا مدیریت و خاکی خواهند افتاد. به هر حال اندیشه

ه بتدریج همین مسایل دنیوی در اولویت نظام قرار گیری از تکنوکرات و غیره بوجود آمد. ک

  گرفت.

مورد تفسیر و ها و تضادی مواجه بود که بعدها از طرف دیگر انقالب از همان ابتدا با پارادوکس

های متفاوتی پیدا کرد که البته این مساله در ذات همه انقالبات و چهرهبازفهمی قرار گرفت 

هایی مانند انقالب که جزو مهمترین تفکرات پدیده»وان گفت: تاجتماعی نهفته است. چنانکه می

نقش اقتصاد در عرفی شدن تمام ساختارها و نهادها و افراد، نوع نظام  ،اساسی اجتماعی هستند

دهد. پدیده انقالب ریزیها و ... را به شدت تحت تأثیر قرار میسیاسی، ایدئولوژی، ارزشها برنامه

تغییرات و تحوالتی در ساختاری  ای موجبر سطح بسیار گستردهاسالمی در دو دهه گذشته د
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خرد کالن و در طبقات و نیروهای اجتماعی کشور ایران گردیده است. اصوالً انقالبات پدید 

-ر آنها نیروهای اجتماعی، ایدئولوژیآورنده تحوالت، نهادها، آرمانها و رفتارهای جدید هستند د

شوند. پس هم به رویارویی و چالش کشانده میهای جدید و کهنه با های گوناگون و افکار و آرمان

نهادها، سیاست؛ تفکر و  شود و در آن انواع تضادها در حوزهانقالب باعث تضاد و تصادم می

چنانکه در دهه دوم انقالب، ساختارهای هویت و  (5:1380)بروجردی،« نماید.ره میآرمانها چه

زوال تدریجی دچار دگرگونی چشمگیری شدند و با ضعف و خودفهمی بواسطه عوامل گوناگون 

ها ای به ظهور انواع هویتها و خودفهمیدر ساختار هویت و خود فهمی ایدئولوژیك گرایش فزاینده

امروزه اند. های ملی، محلی، قومی، طبقاتی، سنتی، جنس و غیره پدیدار شدهدیگر از جمله هویت

ل جوان و مسایل و مشکالت آنان وضوح بیشتری یافته خودفهمی در قالب مقوله جوانان، نس

های زنان هویت جنسی زنان از گفتمان ایدئولوژیك است. همچنین در سایه گسترش جنبش

های طبقاتی ها و حرکتاستقالل بیشتری پیدا کرده است. خودفهمی طبقاتی در قالب جنبش

ای از گسترش فزاینده همچنین نشانهبیشتری یافته است. مثل )کارگران و یا معلمان( نیز تعیین 

خورد. میسالهای اخیر به چشم  ای درهای قومی، محلی، فرهنگی، زبانی و مذهبی و فرقههویت

بحران دولت ایدئولوژیك در استقرار هویت  -1عوامل اصلی در کثرت گرایی هویتی عبارتند از : 

فرهنگ اقتصاد و  ساختاری در جامعه وتحوالت  -2، وژیك، خالء ناشی از زوال آن هویتایدئول

داری تجاری، گسترش آموزش و )از جمله گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن، گسترش سرمایه

و اطالعات و فرآیند تحرك طبقاتی و تحوالت اجتماعی و فرهنگی ناشی از انقالب، ارتباطات 

 یاست و دولتدر مجموع نظام ج.ا.ا به دلیل ماهیت س( 131:1382جهانی شدن(. )بشیریه،

)کارآمدی دنیوی(، نوسازی و توسعه، صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش نرخ باسوادان، تحوالت 

و های غربی پیدا کرده است تشابه بیشتری با دولت در قشربندی اجتماعی و... در سالهای اخیر

فت که یك توان گای که میبه گونههای خاص و متمایز کننده آن رو به زوال نهاده است، ویژگی

 دگردیسی و انقالب آرامی در ایران شکل گرفته است.

 نقش اقتصاد در عرفی شدن

های مختلف باعث تحول در نظام سیاسی، مسایل و موضوعات اقتصادی از جوانب و حوزه

شود که برخی از آن جوانب در ذیل مورد بررسی ها، سیاست خارجی و... میارزشها، سیاستگذاری

برای زندگی  باشند کهای مینفس و ماهیت اقتصاد؛ جوهر امور مادی به گونه -1گیرند: قرار می
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گردند. البته باید خاطر شوند و باعث رفاه و سعادت دنیوی جامعه میدنیوی و امروز مفید واقع می 

نشان کرد که نباید به تفکیك کامل، ساختاری، ارزشی، اهدافی و ... اقتصاد از امور دیگر بخصوص 

ای با بشری به گونه معنویت گرایی پرداخت. چرا که از یك طرف کلیه امور زندگیایمان و 

و بشریت به  ها نیستسانها منفك از سایر عرصهای از زندگی انیکدیگر ارتباط دارند و هیچ عرصه

خلق برای بشریت  همه امور اعم از اقتصادی، معنوی، عاطفی و... نیازمند است به همین همه چیز

سایل مختلفی ای است که نیازمند امور و مها و ساختار متنوع انسان به گونهپیچیدگیشده است. 

ای مقدمه و ابزاری برای و از طرف دیگر ممکن است هر عرصه باشددر طول زندگی خود می

سعادت دنیوی مقدمه و  های انسانها باشد، که در واقع در برخی مواقع تحققتحقق سایر حوزه

ن شوند. همچنانکه نگرش دین اسالم به دنیا همیاخری تلقی می وشرط سعادت معنوی 

اما نکته مهم و قابل تامل این است که اگر اقتصاد به هدف و سعادت نهایی . باشدگونه می

ها و هنجارهای دنیوی به تبدیل شود و گفتمان اقتصادی حاکم بر زندگی افراد شود و ارزش

انسانها  ر معنوی در حاشیه قرار گیرند و تمامی هم و غمتحول یابند و اموهای افراد عرش ارزش

شود و تنها امور دینی در ظاهر رعایت شوند و عبادات و مناسك تبدیل در امور دنیوی خالصه می

به لقلقه و عادت شوند. در آن صورت دیگر دنیویت از حالت ابزاری به ارزش نهایی، تحول 

در زندگی شخصی و اجتماعی افراد، بلکه در تحول ساختاری نه تنها یابد. که این می ساختاری

ها، تحول در ساختار قدرت، مشروعیت دولتها و دولتمردان... گذاریگذاری، سیاستنوع قانون

ای است که پتانسیل باالیی برای عرفی . به هر حال جوهر اقتصاد به گونهتأثیرگذار خواهد بود

 ومت سکوالریستی را دارد.شدن، تقدس زدایی و ایجاد حک

اند از وجوه هاقتصاد و مشروعیت قدرت: به طور تاریخی از زمانی که دولتها پدیدار شد -2

قانونی؛ که در اند. اعم از زور، اقتصاد، الهی، ای برخوردار بودهیا چندگانه مشروعیت بخش متعدد

ه دهد. آنچه که در ایران اسالمی باین ابعاد بیشتر از دیگر ابعاد خود را نشان می هر دوره یکی از

ها وقوع پیوست تحول از مشروعیت دینی )الهی( به اقتصادی بود. در توضیح این جابجایی

بیشتر دارای وجوه کاریزمانی و  1367تا 1357مشروعیت بخش نظام ج.ا.ا. باید گفت که از سال 

سالهای یافت که در فزایش به بعد وجه مشروعیت اقتصادی بتدریج ا 1368دینی بود ولی از سال 

بخش مشروعیت شده است. گرچه این نکته را هم باید در نظر گرفت اخیر عنصر اصلی و حیات

که هنوز پایه الهی )دینی( مشروعیت بخش نظام ج.ا.ا به صور مختلف وجود دارد. ولی نسبت به 

شد و مردم  دنیوی گراییگذشته کمرنگ شده است وقتی که عنصر ماندگاری نظام وابسته به 
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، امکانات جاد شغل و رفع بیکاری، ایجاد رفاهبیشتر کارکرد اقتصادی دولت را در ابعاد گوناگون ای

 کنند دولت به ناچار وارد این عرصه شده، بتدریج خودتفریحی، حفظ امنیت انسانها، و ... طلب می

  آید.می نیز جزیی از این منظومه در

گیرد. ، شعارها و ... در راستای تحقق این اهداف شکل میهادر نتیجه تمامی سیاست، برنامه

های یك دولت را جابجا ای است که پایههای مردم به اندازهها و خواستبنابراین ظرفیت مطلوبیت

تأثیر قرار داده  کند. این مسأله حتی نهادهای مذهبی و آموزشی دینی اسالم را نیز تحتمی

و یا پردازند ه امتیازات اقتصادی به هواداران خود مینیز به ارائای که موسسات دینی نهاست. به گو

ابزاری از همچنین بصورت  شوند.وارد این نهادها می است که اقتصادی مردم به امید کسب امتیاز

شود. به هر حال پازل و موزاییك های اقتصادی و مادی میبرخی آموزهای اسالمی برداشت

و هر اند شده های اصلی و برنده در امور اقتصادی جمعهمهرساختار قدرت تحول یافته است. 

های اقتصادی را پیش ببرد و اقتصاد و سرمایه را در کنترل خود داشته باشد کسی که بتواند بازی

هر نیروی  را خواهد داشت. -چه انتخابی و چه انتصابی -توانایی کسب، حفظ و افزایش قدرت را

تواند برای را در صحنه اجتماعی به معرض نمایش بگذارد میسیاسی که اقتدار اقتصادی خود 

 خود مشروعیت آفرینی کند. 

نظام ج.ا.ا تصمیم به سازندگی کشور و توسعه  ،: بعد از اتمام جنگتوسعه اقتصادی -3

های مختلف پدیدار شد که عالوه بر برخی اقتصادی کشور گرفت که بتدریج تبعات آن در عرصه

تبعات منفی، برخی نتایج مثبت و مطلوبی همچون گسترش طبقه متوسط )اعم از بازرگانان 

در عرصه وح آموزشی بخصوص وتجار، فن ساالران، مهندسان، روشنفکران و... ( افزایش سط

های مقتضی ها و بسترتحوالت زمینه دانشگاهی، خصوصی سازی، و ... به بار آورد که این تغییر و

آیند و از طرفی این را برای عرفی شدن فراهم آوردند. که البته تنها عامل این تحول به شمار نمی

و توسعه اقتصادی مطلوب به طور مسأله نباید بدین گونه تلقی شود که با ایجاد طبقه متوسط 

حتم عرفی شدن در سطوح فردی و اجتماعی رخ خواهد داد. به عبارت دیگر نباید یك رابطه 

گذار بین کرد. گرچه روابط انگیزشی و تاثیرمستقیمی بین این تحوالت با تحوالت اجتماعی برقرار 

  این تحوالت را نباید نادیده گرفت.

زدایی و کشورها رابطه علت و معلول بین توسعه اقتصادی و تقدسنتیجه آنکه در برخی از 

های انسانها ایجاد شده است ولی در برخی حاکمیت اقتصاد در جامعه و حتی بر اذهان و بینش

توسعه تاثیرگذاری  جوامع این تاثیرگذاری کمرنگ بوده است. آنچه که در جامعه ایران اتفاق افتاد
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که ا، تحول در نگاه به جهان )افق معنایی از جهان( ایرانیان بود هها، بینشاقتصادی بر نگرش 

از دل همین تغییرات زاییده شد ولی نباید آن را به معنی  برخی مقدمات و بستری عرفی شدن

عرفی شدن در نظر بگیریم. بلکه باید آن را باید شروع عرفی شدن ایرانی نامگذاری کرد. عرفی 

ها، پازل و موزاییك شکل دهنده آن و ... خاص ت، کار ویژهها، خصوصیاشدن که برخی ویژگی

 باشد.ایران می

همچنین باید گفت که توسعه و نوسازی کشور نیازمند لوازم و متغیرهای نظری و عملی است 

که اکثر آنها تاثیرات خاص بر عرفی شدن یك کشور از جمله ایران داشته و دارند. در واقع توسعه 

-فرهنگی، بینشی، اقتصادی و آموزشی و سیاسی است که همگی به گونه هاینیازمند زیرساخت

هایی با کاهش اقتدار دینی و جامعه، فروکاهی دین به یك تجربه دینی و خصوصی شدن عرصه 

زم برای فرآیند دین ارتباط دارند. این زیرساختارها باورهای مناسب فرهنگی عمده و اساسی ال

حاکمیت نگرش علمی بر باورهای فرهنگی  -1عنوان کرد؛  گونهتوان اینتوسعه اقتصادی می

 -4 حقوق دیگران؛ باور فرهنگی به لزوم احترام به -3باور فرهنگی به برابری انسانها؛  -2جامعه؛ 

 .باور فرهنگی به آزادی سیاسی -5باور فرهنگی به لزوم نظم پذیری جمعی؛ 

 دموکراسی و سیاست 

 درشهرنشینی، صنعتی شدن و ...  ی از نتایج نوسازی، افزایش دموکراسی در ایران خود یک

 آید بلکه یك همبستگی بابه عبارت دیگر دموکراسی در خالء بوجود نمی .های اخیر بوددهه

شرایط اقتصادی، نرخ باسوادی، ثروت اقتصادی، وجود طبقه متوسط و پشتوانه معرفتی و ... 

سطح باالی همگانی ثروت  -1 داند:امل ذیل میدارد. چنانکه هانتینگتون این متغیرها را در عو

صادی و شدن پیشرفت اقت -4اقتصاد بازار  -3یع به نسبت مساوی درآمد و ثروت توز -2اقتصادی 

 -7وجود بورژوازی قدرتمند  -6جامعه کراسی در بعضی از مراحل تاریخی وجود آریستو -5جامعه 

سودمند.  فرهنگ سازنده و -9آموزش سطح باالی سواد و  -8وجود طبقه متوسط نیرومند 

ثروت  ارتباط وجود دارد.دموکراسی و معتقد است که بین ثروت  او (34 -37، 1370، )هانتیگتون

دموکراسی  البته بسیاری از کشورها در گذار به همان(آورد. )و اقتصاد پیشرفته دموکراسی بوجود می

یك  نین هانتینگتون عوامل تغییر درهمچ .با مشکالت حادی مواجه هستند. همچون نظام دینی

ارتقای  -3گسترش وسایل ارتباطی مدرن  -2توسعه اقتصادی  -1داند: کشور را در مسایل ذیل می

های ایستارها و ارزش -5های اجتماعی تغییر بافت ائتالف -4سطح نقش نخبگان سیاسی 
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تکوینی و تداوم دموکراسی ( در مجموع علل 110:1380،)پژوهشکده مطالعات راهبردیفرهنگی. 

توان در هر کشوری و هر سطحی تاثیر بسیار زیادی بر عرفی شدن دارد. این علل و سطوح را می

 (22/2/83بصورت ذیل نشان داد: )جالیی پور، شرق 
 علل تکوین و تداوم دمکراسی در نزد نظریه پردازان جامعه شناسی

 هاعلل پیشنهادی در نظریه  هشمار سطوح
نظریه 

 ردازهاپ

یه
 ال

طح
 س
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عه
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ن 
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1 
-هادهای مختلف جامعه و در سطح نقشحداقلی از تمایزیابی اجتماعی در سطح ن

 های افراد )یا گسترش تقسیم کار اجتماعی(
 دورکیم

2 
رشد اقشارمتوسط شهری )که در ادبیات کالسیك جامعه شناسی از آن به عنوان 

 شود(رشد بورژواهای صنعتی یاد می

 مارکس،

 دورکیم وبر،

3 
تا حدودی سطح معیشت مردم توسعه یافته باشد )و به اصطالح تا حدودی 

 های صنعتی و خدماتی بر بخش کشاورزی غلبه داشته باشد(بخش
 وبردورکیم،

 هایك پوپر، رشد فزاینده شهروندان مدنی و دموکرات 4

 گیدنز ظهور مشارکت زنان در عرصه عمومی 5

 هابرماس ها و وسایل ارتباط جمعی غیرحکومتیرسانهگسترش  6

ی
دن

ه م
مع

جا
ح 

سط
در 

 

7 
علمی در مقایسه با عقالنیت مبهم و مبتنی بر  -رشد عقالنیت انتقادی

 شناسی فلسفیطبیعت

 وبر،

 هابرماس

 رشد عرصه عمومی نقد و بررسی )امکان کنکاش عمومی( 8
 هابرماس،

 میلر

9 
های رقیب مثل ناسیونالیسم، نسبت به سایر گفتمانبرتری گفتمان دموکراسی 

 فاشیسم، بنیاد گرایی
 گیدنز

 وبر رشد فرهنگ سیاسی دموکراتیك در مقایسه با فرهنگ پدرساالری 10

 ها در مقایسه با نهادهای قدیمی مستقل از حکومت NGOرشد  11
 هابرماس،

 میلر

ت
دول

 و 
ی

اس
سی

 ، 
عه

جام
ح 
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در 

 

12 
گاه اصلی نهادهای دینی، این روحانیون بلندمرتبه در تعیین تکیهپختگی مراجع و 

 که به دولت متکی باشند یا به جامعه

روشنفکران

 دینی

13 

قانون اساسی یکدست و متکی بر حاکمیت مردم و مبتنی بر حقوق بشر )که بر 

ها اقلیتمنصفانه و موثر انجام داد. حقوق افراد و  اساس آن بتوان انتخابات آزاد،

 مخدوش نشود، و قانون خالف حقوق بشر تصویب نشود(

مونتسکیو، 

الك، 

 توکویل

14 
های رقیب )سیستم یك دولت و امکان رقابت ایدئولوژیطرفی ایدئولوژبی

 حزبی(رقابتی
 وبر. دال

15 
اش عمدتاً به مالیات نیاز داشته باشد دولت برای اداره هزینه دستگاه بوروکراسی

 باشد(داشتهکه عمدتًا به منابع رانتی مثل نفت تکیه)نه این 
 مهدوی

 تیلی حضور نخبگان سیاسی دموکرات در حکومت 16

 اسکاچپول المللی )مثل موقعیت پس از دوران جنگ سرد(موقعیت مناسب بین 17

 تیلی مندان به دموکراسی در استفاده از آنفرصت مناسب سیاسی و توانایی عالقه 18
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همانطوری که در جدول باال مشخص است بسیاری از عناصر زایشی، تقویت کننده دموکراسی  

حاکمیت قانون،  نفسه جزیی از عرفی شدن هستند در واقع موضوعاتی از قبیل حقوق بشر،فی

عدم دخالت در حوزه خصوصی افراد، تفکیك بین کارکردهای دنیوی و معنوی دولت و دولتیت 

ایدئولوژیك دولت و ....  طرفی بهنیوی، عقالنیت، تمایزیابی اجتماعی، بیبخشیدن به کارکردی د

ارتباط تنگاتنگی با عرفی شدن یك جامعه و ساختار دارند نتیجه آنکه در یك نگرش تطبیقی علل 

توان گفت که همانطوری که برخی فشارهای دموکراسی )از تکوین دموکراسی با تحوالت ایران می

)بشیریه  ق زنان در ایران پدیدار شده است.همچون حقوق بشر، حقو نوع تعریف شده غربی(

شدن خود به بالطبع عناصر عرفی شدن را نیز بوجود آورده است. گرچه عرفی  (60-40: 1380،

آورد. اما دموکراسی و تحقق نهادهای دموکراتیك خود دموکراسی در یك کشور بوجود نمی

کشور را تسریع بخشند. به هر حال احتمال گذر به عرفی توانند روند سکوالریزاسیون در یك می

های مقاوم برجسته گیرد که سازمانها و احزاب نوین دموکراتیك در درون گروهشدن وقتی باال می

تر و یا نیرومندتر و موثرتر باشند و یا از برتری فکری بیشتری نسبت به دیگران در جهت 

بین علم پیشرفت و دموکراسی رابطه همچنین بخشیدن به جنبش مقاومت برخوردار باشند، 

 وجود دارد. 

بریده  هایی از جامعه یا تمامی یك کشور رابطه شان از آندانش قدرت است و هرگاه بخش

متقابل  است محرومیت و نارضایتی غالبا نتیجه نهایی خواهد بود. علم از طریق دگرگونی رابطه

افراد و  چنین با ایجاد تغییر در روش اندیشیدندهند و هممیان کسانی که جامعه را تشکیل می

، iran emruze.com کند. )کوهن،تقادی کمك شایانی به دموکراسی مینهادینه کردن اندیشه ان

( همچنین با افزایش خردگرایی و دموکراسی واقعی در یك کشور، پوپولیسم و توده 1382شهریور

انتظار برد نباید ای به سر میدر وضعیت توده که جامعهگذارند. در شرایطی گرایی رو به افول می

های فراگیر ایدئولوژیجامعه به  داشت که عرفی شدن تکوین یابد. چرا که در شرایط پوپولیستی

های متعدد فرهنگی و و توتالیتاریستی نیاز دارد. جامعه در هم گسسته، آنومی، وجود ناهنجاری

و تاثیرگذار در جامعه و ... بیانگر جامعه اجتماعی در جامعه، عدم وجود احزاب قدرتمند 

باشد. در ی فراگیر هویت ساز و نخبه گرا میهاپوپولیستی است که بسترساز ایجاد ایدئولوژی

های فراگیر، وجود احزاب قدرتمند و به صورتی که عرفی شدن نیازمند کاهش اقتدار ایدئولوژی

 باشد.دموکراسی در اکثر مواقع میهان طور کلی نهادهای واسطه قدرتمند در جامعه و خوا

 های شهروندی است کهموضوع سکوالریسم، مذهبی زدایی نیست، گسترش نهادها و اندیشه
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متوسط اشاره رابطه دموکراسی و طبقه به باید  دموکراسی یکی از بزرگترین سنگرهای آن است.

رد. در صورت داکرد چرا که ارتباط خاصی بین طبقه متوسط و دموکراسی و عرفی شدن وجود 

نظام موجود را مورد نقد ساختاری قرار خواهد داد. چنانکه در ایران، دولت  عدم تحقق دموکراسی،

های سوادآموزی توسعه بخشید و نهادهای پهلوی نظام آموزشی را متحول کرد، به فعالیت

هادها، همین آموزشی عالی و نظام حقوقی و قانونی سکوالر را تاسیس کرد. همزمان با توسعه این ن

دولت، نظام پلیسی عظیمی را پدید آورد تا اطمینان یابد مردمی که قبال خود به آموزش آنها 

چیزهایی را یاری رسانده بود، به اطالعات محدودی دسترسی داشته باشند و تنها بتوانند 

مدرنیزاسیون به های حاظ سیاسی سالم باشد. اگر برنامهبنویسند، بخوانند و بیان کنند که به ل

های سنتی اجتماع از دولت انجامید، نظام پلیسی سرکوبگر و پدرساالرانه جدید، به جدایی گروه

ای که قرار بود پایگاه اجتماعی دولت از دولت منجر شد، یعنی همان طبقهجدایی طبقه متوسط 

ی دیگر، که بیم مذهبو غیر  مدرنهای را تشکیل دهد. به عالوه بسیاری از حرکتها و ایدئولوژی

رفت روزی جایگزین ایدئولوژی پدرساالرانه دولتها شوند، سرکوب شدند. در نتیجه اتخاذ آن می

های اجتماعی سیاسی و های متعارض عالوه بر آنکه بسیاری از معضالت و تنشاین سیاست

جنسی،  فرهنگی در جوامع خاورمیانه حل ناشده باقی ماند )به عنوان مثال مسائل نژادی، دینی،

مدرنیزاسیونی  طبقاتی و غیره(، هم زمان، مسائل جدیدی نیز به وجود آمد که ناشی از فرایندهای

بود که دولت، خود؛ موجود آنها بود )از قبیل پیدایش جامعه فقیر شهری، سرکوب سیاسی جدید، 

ا، در میان های جدید، فرهنگ متضاد خود رشکاف میان دارا و ندار و ...( عملکرد ناخوشایند دولت

شت ای ضد غربی داآشکارا صبغهپدید آورد که  روشنفکران، طبقه متوسط و جامعه فقیر شهری

ژیك و وگرایی و حفظ خلوص فرهنگی متمایل بود. این فرهنگ معارض، با لحنی نوستالو به بومی

ب کرد، یعنی گفتمانی که در بادر زبان و گفتمانی نوین منعکس میبسیار نیرومند، خود را 

کرد و منتقد سرسخت بیگانه و فرهنگ مدرن بود. ) الت و خلوص گذشته خیال پردازی میرس

 (321-2 ،1384میر سپاسی، 

گیری جامعه مدنی، نهادها و تشکیالت آن به صورت اولیه احتمال گذر به عرفی شدن با شکل

کنند. آنها عمل می یابد، این تشکالت قواعد و اصول عرفی شدن را پذیرفته و بر مبنایافزایش می

-گرفتهشکل  نسبتا گذار دموکراتیك عرفی شدن نیازمند نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی

های اساسی بخصوص ای پیش از گذار است. از طرفی دولت با توجه به آنکه با مشکالت و چالش

مطالبات سیاسی مواجه شده است. تالش دارد تا با تحقق توسعه اقتصادی، مشروعیت خود را 
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ای پیش از افزایش دهد. در حال حاضر نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نسبتاً شکل گرفته 

عمومی،  گذار است. تعارض و یا ناهماهنگی فزاینده میان ایدئولوژی رسمی و کردارها و افکار

دهد. اینده برخاسته از آن را تشکیل میهنجاری میان سیاسی و انفعال فززمینه اصلی آنومی یا بی

رسد که دهه سوم انقالب با توجه به ناهماهنگی فزاینده مذکور شدیدترین میزان آنومی به نظر می

خالق و سیاست اجتماعی و سیاسی را ایجاد کرده باشد. از این چشم انداز جغرافیای فرهنگ و ا

در ایران معاصر را عناصری چون ضعف نمادی همبستگی و هویت بخشی، پارگی نظام ارزشی، 

عمومی و گسترش بی تفاوتی و  ضعف مشروعیت هنجارهای ایدئولوژیك، تضعیف روابط در حوزه

رویه ایدئولوژی و انبساط بی دهد. عوامل مختلفی از جملهانفعال اخالقی و سیاسی تشکیل  می

های دوران سازندگی و برآیند وجه ایدئولوژیك دولت در دهه اول انقالب، پایان جنگ، سیاست

اند. طبعًا چنین عواملی در جنبش اصالحات در گسترش آنومی در ابعاد پیچیده آن موثر بوده

بستر تحوالت بزرگتری چون فرایند نوسازی اجتماعی، تاثیرات جهانی شدن و روند عرفی شدن 

همین دلیل بخش اصلی  به( 97-98 ،1380،اند. )بشیریهماعی و فرهنگی فعال شدهزندگی اجت

باشد. در واقع دولت دینی ایران، ؛ بهبود، وضعیت اقتصادی مردم میو محوری فعالیت دولت

های دیگر جهانی، حتی غربی شده است. به همین دلیل برخی اش شبیه دولتدر وجه کلی

لحاظ شکل و پوسته هنوز از خصوصیات دینی برخوردار است ولی به معتقدند که دولت ایران به 

باشد. به هر حال هدف کلی و محوری دولت ایران لحاظ هسته و کارکردی اقتصادی و دنیوی می

های اقتصادی، برابری امکانات و .... ریزی، اعطای آزادیدر عصر جدید از هر طریق اعم از برنامه

توان گفت که نظام به عنوان حلقه واسط باشد. و حتی میود میتامین رفاه نسبی شهروندان خ

های سیاسی دیگر به عنوان کند. دولت ایران شبیه نظاممیان نظام اقتصادی و جامعه عمل می

زمینه و بسترساز رشد و انباشت سرمایه، امنیت اقتصادی، حفاظت از مالکیت خصوصی و .... با 

کند. به عبارت دیگر نظام ایران با وندان خود عمل میهدف ایجاد رفاه و سعادت دنیوی شهر

های مالی و رکود اقتصادی، تالش بحرانهای تداوم انباشت سرمایه، جلوگیری از ایجاد سیاست

با محوریت برابری در امکانات و اخذ مالیات  -در جهت کاهش تورم، ایجاد عدالت اجتماعی

اقتصاد متنوع و... برای حفظ  -آمد و....مه بیکاری کاردرآمد و مصرف، ایجاد اشتغال برای همه، بیبر

های کند. این نوع فعالیتها و کارکردها از مصادیق بارز حکومتو افزایش مشروعیت خود تالش می

 غیردینی هستند.
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برگرفته است بلکه نظام معنایی و  عرفی شدن نه تنها ساختار قدرت و سیستم سیاسی را در

ی سیاسی را نیز فرا گرفته است. که حتی برخی از آنها همچون جبهه هاگفتمان احزاب و جناح

 مشارکت و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی به طور آشکار در دفاع عرفی شدن سخن راندند. گر

ها، نگرش منفی به عرفی شدن دارند ولی نوع ادبیات، جهت گیری چه خیلی از احزاب و جناح

مایز ساختاری با احزاب غیر دینی و سکوالر ندارد. تغییر در سیاسی و اقتصادی و فعالیت آنها ت

 به صورت علنی شد و بعد از آن شدت بیشتری گرفت.  1376ها عمدتاً از سال های جناحگفتمان

 نتیجه گیری 

در عصر کنونی نتیجه گیری از تحوالت ایران و یا هر کشور دیگری به سهولت امکان پذیر 

چنان  ها، تحوالت آنی و سریع و .. آنها، درهم گسستگیظرافتها، نیست. چرا که پیچیدگی

افزایش یافته است که پیش بینی آینده یك کشور تقریبًا غیرممکن است. به همین دلیل در 

شود که ادعای شناخت کامل یك شرایط کنونی هیچ متفکر و پژوهشی اجتماعی یافت نمی

. نتیجه آنکه تنها توانایی و ظرفیت تحلیگران ه یك روایت از آینده یك کشور باشدجامعه و ارائ

باشد. این می تشخیص برخی از تحوالت و فرایندها و ارایه احتماالتی درباره آینده یك کشور

های ها، جنبشن پیچیدگیکند چرا که ایران از چنانیز صرفاً چنین هدفی را دنبال میپژوهش 

نی و ... برخوردار شده است که پیش بینی همزمان دینی و غیردینی؛ عملکردهای دینی و غیردی

 آینده ایران را غیرممکن نموده است.

-به طور کلی در حال گذار می و وضعیت کنونی ایران وضعیتی بیمارگونه، مغشوش و مبهم

تیکی یاما به طور کلی کشور ایران از نظر فرهنگی، سنتها؛ تمدنی، تاریخی، سیاسی و ژئوپل .باشد

ای آنها، ها، قدرتمندی سنتها و پایهصی است که این ویژگیها باعث پیچیدگیخا هایدارای ویژگی

آنها با مسایل  برخورد بر افکار واذهان مردم؛ و عدم رهایی از آنان و های گذشتههژمونی سنت

)مدرنیته( شده است برخوردی که تاکنون هیچ نتیجه مثبت و مطلوبی نداشته است. به جدید 

مواجه  های مختلفعرصه درهای متعددی ها، تناقضات و پارادوکسرافتعبارتی دیگر ما با ظ

خورد. به همین دلیل است که ها، کمتر در سایر جوامع به چشم میهستیم که این درهم تنیدگی

همچون  های مختلف با عناصر غریب و با مفاهیم و اصطالحاتیما در بررسی ایران در کتاب

شگفت آور، عاطفی، اسرارآمیز، غیرقابل پیش بینی، نابهنگام، متناقض غیرمترقبه، نامتجانس، 

نابسامان و ... مواجه  منحصر به فرد جامعه وهم آلود، تضاد آمیز، جمع متناقضین، غیرقابل نفوذ،
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توان به سهولت قضاوت کرد و بخصوص در شویم. بدیهی است در مورد چنین فرهنگی نمیمی 

های متناقض در زمینه فرهنگ که دریافت گ پرداخت چرازمینه مسایل آینده این کشور و فرهن

از جامعه توان آینده ایرانیان وجود دارد. به عبارت دیگر با توجه به شواهد و اسناد موجود می

دیندار جامعه غیردینی و جامعه یکسان و همگون با شرایط فعلی برای آینده ایران سخن به میان 

سرنوشت ساز واقع شده است و به صحنه رویارویی نیروهای  آورد. جامعه کنونی ایران در تالطمی

ی هایمبدل شده است. دورهمختلف اجتماعی، فکری، دینی و بخصوص دو نیروی سنت و تجدد 

های فکری و پر تناقض که تمامی شئونات سیاسی و ها، نزاعکه مملو از تضارب آرا و اندیشه

-ها هم حکومت را با چالشرفته است. این تناقضیتی را دربرگاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ترب

متفکران  های اساسی و ساختاری و کارکردی مواجه کرده است و هم نخبگان وها و بحران

ها و ابعاد نیروهای اجتماعی را با بحران مواجه ساخته است. به هر حال جامعه ایرانی با پرسش

-زیست می« معما گونه»که در دوره  فتتوان گای که میای مواجه گشته است به گونهپیچیده

های یك جامعه است و عالوه بر دارا بودن ویژگی در حال انتقالایران یك جامعه  کنیم. جامعه

جدید و در حال  سنتی به یك جامعه -های شکل گرفته تاریخیدر حال انتقال از وضعیت

دگردیسی بسیاری از هنجارها و رفتارهای فردی و جمعی جامعه، در حال دگرگونی و تغییر در 

آرا، رفتارها،  ی در حال انتقال و دگردیسی، همگنی و یکنواختی درشکل و محتوا است. در جامعه

عیت یك بافت، ها و رفتارها قابل مشاهده است. در آسیب شناسی برای بررسی وضعقاید و اندیشه

ر میکروسکوپ شود و پس از انجام اقدامات آزمایشگاهی وضعیت بافت زیبرشی از بافت تهیه می

ها به سامان هستند و گیرد. در یك بافت سالم، اجزای مختلف بافت سلولمورد مطالعه قرار می

. نداردبیمار، این نظم وجود  از نظم معینی برخوردارند. اما در یك سلول با بافت معیوب و

شود. تنوع و تکثر افکار قال، نظم شکل گرفته در یك جامعه سنتی دیده میدر حال انت جامعهدر 

و در حال انتقال  اختالف آرا، ویژگی طبیعی جامعه بشری است اما در جامعه ها وو اندیشه

عقاید و  برخورد آرا ،تر است و به همان اندازه همدگردیسی این تنوع به مراتب بیشتر و متنوع

اخالقی، جنسی،  تر است. به نظر جیم جورج، مسایل قومی، مذهبی، نژادی، فرهنگی،بیشتر و قوی

-ها و نظریهنارسایی طرح 1990زیست محیطی، طبقاتی، توسعه ای، حقوق بشر و غیره در دهه 

-نمینی اند. دیگر برای مسایل جهاکنترل و ایجاد نظم را نشان داده های عام و کلی برای اعمال

( 244:1376ای ارایه کرد و باید از جزمیات سنتی درگذشت. )بزرگی،های کلی و سادهتوان پاسخ



 

 94 

صلنامه 
ف

ی، سال 
ت منافع مل

مطالعا
هفتم

، شماره
 

ت و نهم
بیس

 ،
پاییز
 

1401
 

توان گفت که جامعه و ساختار قدرت ایران البته به لحاظ ها و ابهامات میرغم وجود پیچیدگیعلی

  ت.کارکردی تحول یافته است. این تحول در اثر شرایط مختلف داخلی و خارجی صورت گرفته اس

ها، های دینی، سیاستگیریکری یك جامعه تاثیر شگرفی در جهتهای فروشنفکران و الیه

مکانی خود و جهان  ها و ... یك کشور دارند. گرچه خود نخبگان تحت تاثیر مسایل زمانی وبرنامه

و  های جدید ارتباطاتیهستند. البته در عصر جهانی شدن بیشتر متفکران با بهره گیری از فنآوری

اندیشه و تفکر در خال باشند. در واقع یك اثیر فضاهای فرهنگی دینی جهان میاطالعاتی تحت ت

باشند و به عبارت دیگر می ای واکنش و پاسخی به نیازی دوران خودشود. هر اندیشهپدیدار نمی

نظریات باشند. اما این آرا و ر اجتماعی، فرهنگی و ... خاصی میای دارای بستهر نظریه و ایده

-ایدهجدید  ه افکاردهند. روشنفکران با ارائجامعه را تحت تاثیر خود قرار می آینده یك کشور و

انطباق اسالم با مقتضیات های دینی درصدد ها و تفسیرهای جدید از آموزههای نوین و قرائت

هبی و های فکری، مذهای فکری در تحوالت و کنشباشند و به همین دلیل لیستجدید می

شوند. برای پیروزی وارد عرصه سیاست نمیکنند. البته روشنفکران اجتماعی نقش آفرینی می

است. در واقع ارایه دهندگان اصل و فلسفه یك روشنفکر نشان دادن الگوی رفتاری و معرفتی 

مفاهیم با و ها باشند؛ البته پیامراستای مناسباتی نو در جامعه می ها و افکار انتقالی و بدیع درپیام

 آیند.ها و امور عینی بوجود میتوجه به پدیده

تقسیم  توان به دو دسته کلییران را از بعد عرفی شدن میهای روشنفکران کنونی ادیدگاه

 چه بین این اندیشه های دنیا پرستی. گراندیشههای دنیاگرایی و افکار و نمود یعنی افکار و اندیشه

ای رخی مسایل اختالف نظر عمدهو همانندهایی وجود دارد ولی در ب هاها در برخی موارد شباهت

هماهنگی دین و  توان یافت. گفتمان روشنفکران دنیاگرا بیانگر گذار از عقب ماندگی به توسعه،می

نقش دین در تحوالت جامعه کنونی، کنار گذاشتن عرفی های دنیوی اسالم، دنیا، تحقق آموزه

گوگیری از عرفی شدن ایران، وجود انواع عرفی شدن در جامعه، عدم الشدن ذهنی و معرفتی در 

 باشد.و ... می کشورهای عربی

 گونه ذکر کرد؛توان اینعرفی شدن بوده و هستند را می معرضهایی که بیشتر در برخی از دال

گرچه برخی  .ای که بیش از همه در معرفی عرفی شدن قرار داشته و داردسیاست؛ حوزه -1

عالیم و شواهد بیانگر آن . باشده سیاست به طور کلی عرصه عرفی میبر این اعتقاد هستند ک

 در نحوهتغییر و ی آن هاکار ویژه و کارکرد خاص، تحول در کارکرد با توجه بهاست که این عرصه 

با  انظام ج.ا. اگرچه .ادغام در مقتضیات جهانی و... به طور کلی عرفی خواهد شد ،تعامل با جامعه
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های گیریتحوالتی در اهداف و جهترویکرد دینی با اهداف مختلفی بوجود آمد اما بتدریج که با  

چه  به عبارت دیگر اگرهای غیردینی نزدیك کرد. آن را به حکومت هاییآن پدیدار شد. دگرگونی

ار شده است در تصور اسالمی، حکومت نقش فعالی در شکل دهی مجدد به جامعه دولت عهده د

بندی یك راهبرد اما عواملی چون پویایی انقالب، جنگ، سیاست مخالفان، ناتوانی در فرمول

را محدود کرده است در بیشتر  های آنسیاست ،جم توسعه و مداخالت کشورهای غربینسم

د البته بایمهم اتخاذ گردند. های مطلوب باید کنار گذاشته شوند یا پس از تعدیالت موارد سیاست

اشکاالت ساختاری مواجه گفت که نگرش و گفتمان روشنفکران در باب عرفی شدن ایران با 

است. با این توضیح که از یك سو با توجه به ظرفیت و پتانسیل دین از ایران هرگونه تحول مرتبط 

محور اساسی است از سوی دیگر روشنفکران ایران بیشتر  ،با دین باشد. بنابراین بار دیگر خود دین

  اند.تاکید داشته از اصالحات ذهنی و فکری بیشتر بر مسایل سیاسی

به اعتراف خود روشنفکران خاك ایران برای عرفی شدن پذیرا نیست، چرا که عرفی شدن 

اصر ذهنی رت دین عنطلبد که در ایران با توجه به قدهای متناسب خود را میبسترها و خاستگاه

ها و مشکالت کنونی ایران را گیرد. نکته دیگر اینکه نباید برخی از چالشایرانیان و ... شکل نمی

شود و از ه میای در عمل با مسایلی مواجین دانست چرا که هر دینی و نظریهمرتبط با اصل د

دین و حکومت دینی  سوی دیگر باید بین اشکاالت برنامه ریزی، کارکردی و عملکردی با اصل

های سکوالریستی با مشکالتی تفکیك انجام گیرد. در اینجا این سوال مطرح است که آیا حکومت

و  وجودی یك موضوع به عبارتی دیگر نباید به خاطر وجود مشکل، اصل و نفس ؟مواجه نیستند

های خود فکر کنند به عواقب و نتایج اندیشهباید های را به چالش کشید. بنابراین متفکران نظریه

فکری، فلسفی،  هایی شدن دین در ایران فاقد پشتوانهها قدرت دارند. بنابراین عرفچرا که اندیشه

دهند و مدردی خاصی با عرفی شدن نشان نمیدینی و اجتماعی مستحکمی است و ایرانیان ه

ه تشکیل ه بتحوالت اجتماعی، سیاسی و ... بیانگر تحول از کارکردهای حکومت دینی با توج

اطمینان باید گفت  باشد. باای دینی به عرصه سیاست و اجرا میهحکومت دینی و ورود آموزه

که هیچ دلیل قاطع و روشنی وجود ندارد که تصور کنیم دین در ایران و نظام جمهوری اسالمی 

ی و ادهای مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصته است. دین گفتمان غالب در عرصهرو به افول گذاش

های معرفتی، الگوی رفتاری و کرداری، ذهنی و همچنین فردی و اجتماعی است و تمامی الیه

  باشد.آفاقی ایرانیان دینی می
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 فارسی: منابع

 کتب 
ه غالمحسین توکلی، تهران، پژوهشگاه ترجم ،دین و چشم اندازهای نو(، 1376آلستون پیتر و دیگران) -1

 علوم و فرهنگ اسالمی

به (، 1385) مهوری اسالمی ایران در خصوص جهانی شدنهای کلی جاساسنامه پیشنهادی سیاست -2

 مرکز مطالعات جهانی شدن ، تهران،اهتمام محمد نهاوندیان

(، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، دفتر طرح ملی 1379)های ایرانیانها و نگرشارزشبی نا،  -3

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

، ترجمه امیر رضایی، تهران قصیده دین و سیاست در اندیشه مدرن(، 1384موریس) ،باربیه -4

 سرا

 ،تهران، قطرهسکوالریسم در نظر و عمل(، 1381برقعی، محمد) -5

، ترجمه افشار افول سکوالریسم؛ دین خیزش گرو سیاست جهانی(، 1380برگر، پیتر آل) -6

 امیری، تهران، پنگان 

 ، ترجمه جمشید شیرازی، تهران، فرزان روشنفکران ایرانی و غرب(، 1377بروجردی مهرزاد) -7

 ، تهران، بازهای سیاست در ایران امروزپارادوکس(، 1380.................... )-8

 تهران، نگاه معاصر ،ای بر جامعه شناسی سیاسی ج.ا.ا.دیباچه (،1380بشیریه، حسین) -9

 ، تهران، مرکز جهان ایرانی و ایرانی جهانی(، 1380ثالثی، محسن) -10

 ، تهران، طرح نوتأمالتی جامعه شناسانه درباره سکوالر شدن(، 1384جلیلی، هادی) -11

)تحلیل جامعه شناسانه از دوم خرداد(، به اهتمام  انتخاب نو(، 1377جمعی از نویسندگان) -12

 عبدالعلی رضایی، تهران، طرح نو

 ، تهران، سهامی انتشارتوسعه و تضاد (،1377رفیع پور، فرامرز) -13

)مباحثی جامعه شناختی در  های دین و مدرنیتهچالش(، 1384سراج زاده، سید حسین) - 14

 دینداری و سکوالر شدن(، تهران، طرح نو 

 ، تهران، باز تکاپوهای دین سیاسی(، 1383شجاعی زند، علیرضا ) -15

،  تهران، دین، جامعه و عرفی شدن؛ جستا رهایی در جامعه شناسی دین(، 1380............. ) -16

 مرکز
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تهران، دفتر تبلیغات سکوالریسم در مسحیت و اسالم، (، 1379قدردان ملکی، محمدحسن) -17 

 اسالمی

 جلد(، ترجمه حسن چاوشیان و دیگران. زیر نظر3) عصر اطالعات،(، 1380کاستلر، مانوئل) -18

 حسن پایا، تهران، طرح نو 

 ، تهران، قومسجهانی شدن، فرهنگ و سیاست(، 1380کاظمی، سید علی اصغر) -19

 ، تهران، نیهای هویتی ایرانتطورات گفتمان(، 1384کچویان، حسین) -20

فتارهای اجتماعی و فرهنگی در ها و رها، نگرشبررسی آگاهی(، 1380محسنی، منوچهر) -21

 های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، مرکز پژوهشتهران

 تهران، اختران الئیسیته چیست؟(، 1384وثیق، شیدان) -22

 ، ترجمه کمال پوالدی، تهران، مرکز جهانی شدن آینده دموکراسی(، 1380هابرماس، یورگن) -23

، ترجمه محسن ثالثی، تهران، موسسه جامعه شناسی دینی(، 1377همیلتون، ملکم) -24

 فرهنگی و انتشاراتی تبیان 

 تهران، چاپخش جهانی شدن، مدرنیته و ایران،(، 1380هودشتیان، عطا) -25

، ترجمه علی مرشدی راد، ایران پس از انقالب(، 1381هوشنگ امیر احمدی، پروین منوچهر) -26

 تهران، باز

 مقاالت 

، ترجمه سید حسین سراج برخالف جریان؛ نقد نظریه سکوالر شدن(، 1377ال) برگر، پیتر -1

   34زاده، کیان، شماره 

 ، آفتاب، شماره پنجمایماز سیاست ایرانیان چه آموخته(، 1380بروجردی، مهرزاد )خرداد -2

، فصلنامه علوم سیاسی، ساختارشناسی فکر دینی در ایران معاصر(، 1382درخشه، جالل)بهار  -3

 شماره بیستم 

 43، نامه. شماره شکاف نسلها؛ مالحظات نظری و روشی(، 1384رجب زاده، احمد)نیمه آبان  -4

 -الگوی عرفی شدن جوامع اطالعات سیاسی(، 1381شجاعی زند، علیرضا)آذر و دی  -5

 171 -172، سال شانزدهم، شماره اقتصادی

 27 -28نقد و نظر، شماره  اسالم و عرفی شدن(، 1380............... )تیر  -6

 33)مورد ج.ا.ا( آفتاب، شماره  سکوالریسم و دموکراسی(، 1382)اسفند  علوی تبار، علیرضا -7
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 خبرگزاری

 11/11/1384، ترجمه علی کالپراد، شرق، چرا اسالم نیازی به سکوالریسم نداردتمیمی، عزام،  -1

 18/10/1381 -16، )گفتگو( ایران خاستگاه مبانی سکوالریسمثقفی، مراد،  -2
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