
1 

 عرفي شدن در چشم انداز آرا متفکران غربي

 
 عبدالرحمن عالم1
 رضا نصیری2

 

 چکیده:

به  يصداقممفاهیمي از قبیل سکوالريزاسیون، عرفي شدن، دنیوی گرايي به لحاظ معنايي و 

 اسيصلت اسهايي نیز با يکديگر دارند. اما سه ختمايز و تفاوتيکديگر نزديك هستند گرچه 

 ا افول نقش مذهب در معني بخشي به سپهر اجتماعي؛يقدسي زدايي  -1شدن عبارتند از: عرفي 

 تمايزاز يکديگر م يابي ساختاری كه طي آن نهادهای ديني و نهادهای جامعه عرفيافتراق -2

فتار ديني به سمت قلمرو عرفي. عرفي شدن جزء دريجي ادراك و رگذار ت -3شوند؛ مي

اشد بذهب ميباشد. چرا كه مدرنیته خود يك فرهنگ و ممدرنیته و روح و جوهر آن ميالينفك 

ار برخورد قدرتي آن را به معنای جغرافیا و تاريخ در نظر گرفت. نوسازی غربي از چناننبايد  و

ازی كند. بنابراين با گسترش نوسمي كه به گفته آگنس هلر همه چیز را شبیه خودش است

وجود  کوالر،سگیرند. پست سازوكارهای آن، اديان آسماني در معرض چالش قرار ميو مدرنیته و 

. 1كند: أكید ميپذيرد، اما باز به اصول اصلي سکوالريسم تدر فرد و جامعه را ميقدرت دين  و

ی علوم ين بايد مرجعیت انحصار. د2سیاست و حکومت عقب نشیني كند؛ عرصه  دين بايد از

 .. دين خود حاكمیت مردم و حقوق بشر ملتزم نداند3رسمیت بشناسد  تجربي را به

 سکوالريسم، عرفي شدن، غرب، مدرنیته، پست مدرنیتهواژگان كلیدی: 
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 مقدمه:

زبان  های متعددی بخصوص درعرفي شدن از جمله مفاهیمي هستند كه اصطالحات و واژه

ز قبیل سکوالريزاسیون، عرفي شدن، فارسي از آنها ارائه شده است. به طور كلي مفاهیمي ا

هايي نیز گرايي به لحاظ معنايي و مصداقي به يکديگر نزديك هستند گرچه تمايز و تفاوتدنیوی

اريف تعهای مختلفي وجود دارد بنابراين ها و نگرشبا يکديگر دارند در باب اين مفاهیم ديدگاه

با  ه شده است. نکته قابل ذكر اين است كه اين مفاهیم در خود غرببسیار مختلفي از آنها ارائ

اين  های متعددی مواجه بوده و هستند به عبارت ديگر در انديشه غرب دربارهتعاريف و نگرش

 ابب ه شده دربرخي از تعاريف ارائمفاهیم اختالفات اساسي و بنیادی وجود دارد، به طور كلي 

 :شدن و سکوالريزاسیون عبارتند از عرفي

نگرش اين  نگرش غیر ايدئولوژيك به جهان يا غلبه -2تطبیق عقايد ديني با دنیای جديد  -1

تاهايي ايس جدا شدن افکار، اعمال و نیزبت؛ -4ي و انساني به اصول دين نگرش عقالن -3جهاني 

گرفتن  مورد شناسايي و پذيرش مجدد قراراند از مباني عقدشان و كه دارای غايات قدسي بوده

 -6اجتماعي  افول و تنازل دين نزد فرد و در حیات -5آنها به خاطر اهمیت و سودمند ذاتي شان 

گزينش  نگرش عدم ارجاع به حکمیت دين و -7كم شدن نفوذ و تاثیر دين و به حاشیه رفتن آن 

 -9ديني  سلطه دين، حاملین و نگهبانانخارج شدن جامعه از زير  -8های ديني گرايانه به آموزه

عقالني  -11عقالني شدن باورها و مفاهیم عقیدتي و قدسي  -10 اسبات دين و دنیاتحول در من

حريم عرفي شدن يعني خروج از  نتقال از ساحه قدسي به ساحه عرفي؛ا -12شدن احکام رفتاری 

 قدسي و ورود به عرصه عرفي. 

 :چارچوب نظری

قدسي زدايي يا افول نقش  -1سه خصلت اساسي عرفي شدن عبارتند از :  از نظر شاينر

يابي ساختاری كه طي آن نهادهای ديني و افتراق -2بخشي به سپهر اجتماعي  مذهب در معني

گذار تدريجي ادراك و رفتار ديني به سمت  -3شوند جامعه عرفي از يکديگر متمايز مي نهادهای

 .قلمرو عرفي

ابزار  جايگزيني تدريجي آگاهي و معرفت ديني با معارف تجربي، عقالني و -1ويلسون؛ از نظر 

 -3های ثروت، مديريت، آموزش عرصه گذار از اقتدار كلیسايي به اقتدار مدني در -2انگارانه 

 تحول انگیزه ديني به انگیزه ابزاری به عنوان معیاری برای رفتار فردی و گروهي. 
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 : تمايز يابي و افتراق يابي بین حوزه عمومي و خصوصي معتقد است پارسونز

 ادییان نه: افتراق يابي بین نهادها: يعني به صورت ساختاری مگويدامیل دوركیم مي

 شود.ها و كاركردها پديدار ميشود و تخصیص نقشاجتماعي افتراق ايجاد مي

 وتماع اجن در عرصه گرفته است: تلطیف دي در اين پژوهش عرفي شدن به مفهوم ذيل بکار

مي اسال های كاركردی نظام جمهوریسیاست. به عبارتي ديگر تعديل و فروكاهي دين در عرصه

 :ه شده استهای ذيل نیز توجو شاخصها ايران. ولي به ويژگي

 فول نقش مذهب در معني بخشي به سپهر اجتماعي ا -1

 هادی دين تغییر جايگاه ن -2

 ، مديريت و آموزش های ثروتر عرصهاقتدار مدني دديني به  گذار از اقتدار -3

 روهي گديني به انگیزه ابزاری به عنوان معیاری برای رفتار فردی و  تحول انگیزه -4

 گرش فلسفي و عقالني به رفتارها و كردارهای اجتماعي ن -5

 فول و تنازل دين نزد فرد و در حیات اجتماعي ا -6

كه  ند،اردهكصور گوناگون نظرياتي ارانه  عرفي شدن به بسیاری از متفکران غربي در زمینه

 يني،حداقل از سده شانزدهم تاكنون مسأله عرفي شدن يك از موضوعات اساسي متفکران د

فران ت متکتوان از چهار برداشناسان بوده است. در يك ديدگاه ميفالسفه سیاسي و جامعه ش

 سیاست سخن گفت: غرب از رابطه دين و

 ر.ديني؛ غلبه دين بر سیاست؛ لوتر، كالون، بدن، بوسوئه و دومستبرداشت  -1

 .روسو و سکیوديدگاه ابزاری با غلبه سیاست بر دين؛ ماكیاول، هابز، اسپینوزا، منت -2

 ت لیبرالي، تفکیك اين دو قلمرو؛ الك، كنستان و توكويلاشبرد -3

كنت،  یمون،به رابطه دين و سیاست، سن س تبداشت انتقادی؛ ديدگاه انتقادی نسبر -4

مختلفي  های( البته متفکران غربي نگرش18:1384)باربیه، پرودن، ماركس، انگلیس و گرايشي.

 رويکرد مردم -1كند. كه نینان اسمارت از هفت نگرش ياد مي نسبت به دين دارند. چنان

برای  رويکرد پوزيتیويستي و طبیعت گرايانه؛ همانند اگوست كنت كه سه مرحله -2شناختي

 -3 شناسد. مرحله زباني يا خداشناسي، مرحله مابعدالطبیعي و مرحله اثباتيانديشه بشری مي

رويکرد  -4كند. رويکرد اخالقي، اين گرايش همانند نگرش كانت دين را در اخالق خالصه مي
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دارد.  اين رويکرد بر آن است كه دين همواره با عوامل اجتماعي رابطه تنگاتنگ ؛1جامعه شناختي

توان مي داند. همچنینداند و الوهیت و جامعه را يکي مين را اجتماعي ميكه دوركیم دي نچنا

 -6. پردازداين ديدگاه به نتايج عملي دين مي رويکرد پراگماتیستي؛ -5شاره كرد. به نظريه وبر ا

شناخت پديدار شناختي دين به اين معناست كه اين روش را در باب  رويکرد پديدار شناختي،

وصف  يابند يعنيگونه كه دينداران آن را ميار گیريم و آنها را وصف كنیم. آنيدارهای دين به كپد

بهتر به  ها و تعابیر مهم، برای فهمرويکرد تحلیلي؛ روشي كه در آن نظام -7نظر دينداران.  دين از

 شود. عناصر ساده تر تحلیل مي

یم، دورك ،از: اگوست كنت، ماركس عبارتندبه طور كلي مهمترين نظريه پردازان عرفي شدن 

 ن است:يد فرآيند عرفي شددرباره دين حداقل در سه موضوع مؤ نظريات كنت ماكس وبر.

 ،ت و فلسفهآزادسازی آن از چنبره الهیا -2 ،برافراشتن علم استقالل جامعه شناسي -1

یاسي س -ئولوژيك ين و دولت را ابزارهای ايدمراحل سه گانه تحول ذهن بشری. ماركس د -3

از  بور بشرعداند او معتقد است كه اين دو محصول مناسبات طبقاتي با های حاكم ميقدرت

 نقش  موركیددوران ماقبل تاريخ و گام نهادن به اهداف بي طبقگي از میان خواهند رفت. اما 

 باشد:مل ميأاساسي در زمینه عرفي شدن دارد. اين مساله به جهات ذيل قابل ت

 منشاء اجتماعي داشتن دين -1

 تمايز قايل شدن میان امور مقدس و غیرمقدس -2

 توجه به كاركردهای اجتماعي دين -3

ارگانیکي  تحول و همبستگي مکانیکي در جوامع محدود و ساده ابتدايي به همبستگي -4

( دوركیم در مباحث 92-101: 1383 شجاعي زند،در جامعه پیشرفته دارای تقسیم كار پیچیده. )

                                                           
چنانکه جامعه شناسان دين و دين پژوهان اصوال رغبتي از خود در ارائه پیش بینيي نشيان نميي دهنيد. ميع الوصيف در ايين  - 1

سکوالريسم محتمل تيرين سيناريوی دينيي پاييان قيرن بیسيتم اسيت كيه  -1نوشتار سه پیش بیني جامعه شناختي مطرح شد:
كیفي ادامه دار است، اگرچه از سکوالريسم كمي )آماری( كاسته خواهد شد و جواميع دسيت كيم  همچنان در شکل سکوالريسم

دين نهادينه و سازمان يافته ناگزير بيا چيالش  -2در ظاهر ديندار خواهند شد و البته رشد دين داری با رشد دين مساوی نیست؛ 
د شد و البتيه جواميع و دوليت هيا عکيس العميل هيای هايي مواجه، و رشد جنبش های جديد ديني و اديان جديد بیشتر خواه

به دلیل غفلت از ادييان سينتي و كاسيته شيدن از وزن تاثیرگيذاری  -3متفاوتي نسبت به فراگیری اين پديده نشان خواهند داد. 
و تنيازع بقيا میيان آنها در جامعه، اديان جديد با تکیه بر آموزه های متفاوت رشد خواهند كرد. اما اين رشد خود به نزاع دارويني 

ايين  2020آنها خواهند كرد. اما اين رشد خود به نزاع دارويني و تنازع بقا میان آنها خواهد انجامید. پیش بیني مي شود تا سيال 
سه مهم، يعني رشد سکوالريسم البته در نوع كیفي آن، افول اديان سنتي و نهادينه، و رشد و رقابت اديان جدييد محيوری تيرين 

 بستر دين و دين داری باشد. )مايسمواينتروويگنه، آيند دين، اديان جديد. ترجمه باقر طالبي سايت:مسائل در 
www.religions.ir 
 

 

http://www.religions.ir/
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به پیشرفته و  ز كاسته شدن نقش و فروكاسته شدن جايگاه دين با انتقال از جوامع ابتداييخود، ا

و  همچنین از خالءهای ناشي از گسست هنجاری و اخالقي در جوامع جديد سخن گفته است

هايي كاركردی برای آن به عمل آورده است. موضع معتدل هايي نیز برای يافتن بديلتالش

گردد كه اوالً او بیشتر به تحول دين در اين جا نمايان ميدوركیم در موضوع عرفي شدن از 

ن گذشته، چیزی جز و ثانیاً معتقد بود كه چون اديا جديد نظر داشت تا به حذف كامل آنزندگي 

 اند، جوامع آينده نیز قادر خواهند بود كه دين وهای همان جوامع نبودهتجلي تقدس يافته آرمان

اديان جديد خويش را از نو بسازند. شايد به همین خاطر است كه رابرت بال او را نخستین متکلم 

 (170:1380،دين مدني شناخته است. )شجاعي زند

بود. به  اساس تعريف خود دوركیم از دين، تمايزی است كه میان مقدس و نامقدس قايل شده

است،  و عملکردهای مرتبط به چیزهای مقدسداشتها  ای از باورنظام يکپارچه»گفته او، دين: 

 اين باور آيند،شده و در زمره محارم به شمار مي يعني چیزهايي كه جدا از چیزهای ديگر انگاشته

يك اجتماع اخالقي واحد كنند در همه كساني را كه به آنها عمل مي داشتها و عملکردها

 (22-23: 1377 همیلتون،) .«كندهمبسته مي

 عرفي شدنماكس وبر و 

هیافت كالن كه ديگر نظريات، ماكس وبر فرايند عرفي شدن را دو تئوری اصلي به عنوان دو ر

جامعه و  تمايزيابي ساختي هستند به پیش برده است. يکي نظريهها و منضمات آن شاخه

تفکیك نهادی دين و ديگری عقالنیت. جامعه شناساني كه پس از دوركیم و وبر به بررسي 

در  اند جملگيجامعه و در ذهنیت افراد پرداخته د آمده در نقش و جايگاه دين درتحوالت پدي

مركزی تحلیل جامعه شناختي  اند. عقالنیت، به عنوان هستهیر يکي از اين دو رهیافت گام زدهمس

را نهفته دارد.  محوری عرفي شدن دين، فرد و جامعه ز دنیای جديد، در كنه خويش، نظريهوبر ا

كند و اديان عقالني را در مقابل نیت به افسون زدايي دين اشاره ميكه در ذيل بحث عقالوبر آنگاه 

 شده دهد و يکتاپرستي را صورت كمال يافته و عقالنياديان جادويي و غیرعقالني قرار مي

دين  كند، در واقع به فرايندی در درون خودپرستش خدايان متعدد در اديان ابتدايي معرفي مي

النیت، كه بعد از او با نام عرفي شدن شناخته و معرفي شده است و وقتي كه از عقنظر دارد 

های عقالني معطوف به هدف را وسیله و افزايش سهم كنش -عمومیت يافتن مالحظات هدف

دارد و  نسبت به ديگر انواع كنش مطمح نظر دارد، به چیزی نظیر فرآيند عرفي شدن فرد توجه
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، از كشاندی و اقتصاد و مناسبات اجتماعي ميعقالنیت را به ديوانساالرباالخره هنگامي كه پای 

در  راند. مفهوم مهم و تاثیرگذار ديگر وبر، افسون زدايي است. وبرعرفي شدن جامعه سخن مي

راز  مطالعه بر روی تحوالت پديد آمده در اديان ابتدايي و باستاني كه تمامي هستي را قدسي و

-مي صصي و در حال تنازع با يکديگرها و كاركردهای تخا نقشن متعدد بآلود و مملو از خدايا

ها در عقايد ديني خويش، يك روند تدريجي به سوی رسد كه انسانديدند، به اين نتیجه مي

خالق و مناسك ديني را تجربه تر كردن باور، اچه عقاليي كاستن از خرافات غیرعقالني و هر

يي د عقالني شدن اعتقادات ديني، موجب انتقال از اديان چندخدااند. او معتقد است كه رونكرده

  تر شدن اديان منتهي گرديده است.به يکتاپرستي شده و به اخالقي

 شدن هر وبر از فرآيندهای ديگری در موازات و در تکمیل روند افسون زدايي از دين و عقالني

سابقاً  های بشری كهانواع فعالیتست. مثل تمايزپذيری چه بیشتر فرد و جامعه سخن گفته ا

رياضي و  يافتند و يا روندی كه علم اثباتيها و هنجارهای ديني تحقق ميجملگي در ذيل ارزش

در  تجربي باعث شده است تا عنصر قدسي به تدريج از جهان رانده شود. ردپای عرفي شدن را

ده آل در تقسیم بندی ديگر مباحث جامعه شناختي وبر، همچون استفاده از الگوی تیپ اي

های وبر دو توان جستجو كرد. از بحثدو نوع دين رستگاری و شريعتي مي وجهي از اديان به دو

 جهت گیری مهم قابل استنباط است:

داری  ديني و انواع دين هایجتناب ناپذيری است كه تمامي صورتعرفي شدن، فرآيند ا (1

 ار نخواهد ماند.نوردد و هیچ ديني از تأثیرات آن بركنرا در مي

اين  الگو و مسیرهای عرفي شدن، حسب خصوصیات هر دين، متفاوت از ديگری است و (2

 يابد.مسیرهای متعدد و متنوع جريان مي فرايند در

ی مجدداً به بحث های خود، در دو جای ديگر نیز به نحووبر در چارچوب سنخ شناسي

ديگری در  اخالق مسئولیت و اخالق اعتقاد وگردد. يکي در تمیزگذاری میان عرفي شدن باز مي

 گونه شناسي زاهد و صوفي. 

 عرفي شدن و متفکران غربي ديگر

دهد. مي بیروني آن را به ويلسون نسبت رابرتسون تمايزگذاری میان عرفي شدن دروني دين و

-مي رهنگي و ساختار اجتماعي اشارهضمن اينکه خود نیز به تمايز میان عرفي شدن ساختار ف

كند كه چه بسا فرايند عرفي شدن در سطوح مختلف، در ال تصريح ميو در عین ح نمايد
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مورد تأكید ويلسون در تعريف اين فرايند، كاهش  کوسي نسبت به هم قرار گیرند. نکتهوضعیت مع

اهمیت  دهد. اشاره بهها رخ ميها و آگاهيتماعي دين است كه در نهادها، كنشاهمیت اج

-مي اجتماعي عرفي شدن است. ويلسوني مبین بذل توجه به جنبه يا سطح اجتماعي از سوي

شده  وجدان و باوری عرفي بشر، گويد: عرفي شدن به دنبال اين معنا نیست كه بگويد تمام آحاد

؛ پوشندشان چشم مياز تمامي عالئق ديني كنند و حتي اين مدعا را ندارد كه بیشتر افرادپیدا مي

-مي كاركردهای نظام اجتماعي كاهش اين است كه اهمیت و نقش دين دربلکه نهايت حرف آن 

تفاوت در م اند كه به نوعي به وجود اين سطوح و ابعادجز اين دو، كسان ديگری نیز بوده يابد. به

مبهم  گويد: مفهوم عرفي شدن به اين دلیل غامض واند. مثالً دانیل بل مياين فرآيند اشاره نموده

نیست.  كافي رسا در دو حوزه اجتماعي و فرهنگي به اندازه گذاری میان تغییراتاست كه در تمیز

از  زداييگي را با افسونفرهن يزيابي نهادی و عقالني شدن و حوزهاو عرفي شدن اجتماعي را با تما

برای  كند. استارك و بین بريج با مفروض دانستن وجود ابعاد مختلفسنجد و تعريف ميدنیا مي

آنکه  دارند: اين فرآيند، كلیساها را تضعیف كرده است، بياز مياست كه صراحتًا ابرعرفي شدن 

میان  با تفکیك دريای ايمانه باشد. دان كیوپیت نیز در كتاب لزوماً افرادی غیرديني به بار آورد

با  عرفي شدن در سطح فرد و جامعه، از رخداد اولي با عنوان خصوصي شدن دين و از دومي

كتاب  های ويلسون و دابلر دره است. ويلم عالوه بر طرح ديدگاهوی شدن دين ياد كردعنوان دنی

الئیك ، خود نیز تأكید بسیاری بر آشکار ساختن اين حقیقت دارد كه اواًل جامعه شناسي اديان

ای غیر از عرفي شدن فرهنگي ست و ثانیاً عرفي شدن نهادی عرصهشدن، متفاوت از عرفي شدن ا

  دارد.

عام  دسته تحت عنوان عرفي شدن، غیرسنتي شدن، و هیالس اين موضوع را در چهاروودهد 

دسته  های ذيلاند. آنها مدعي هستند كه تئوریشدن و مقدس شدن از يکديگر متمايز ساخته

فرد،  ن دينداری و اهمیت دين در سه حوزهاخیر )چهارم( به تغییرات در میزا نخست و دسته

به  دوم و سوم مربوط نظريات جای گرفته در دسته پردازند؛ در حالي كهفرهنگ و اجتماع مي

تحوالتي است كه در خود دين رخ داده است و سمت و سوی آن، كاستن از عناصر سنتي، 

 ماورايي و آمرانه در دين و همچنین دست شستن از مدعیات و تعصبات فرقه گرايانه است.

 مدرنیته )نوسازی( و عرفي شدن

 اجتماعي مدرنیته و نوسازی با عرفي شدن همانند بسیاری از مسايل ديگر علوم نوع رابطه
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علت و  باشد. حداقل در نوع ارتباط اين دو مقوله سه نوع رابطهمورد نزاع فکری متفکران مي

اين  ه شده است. ولي ديدگاه حاكم اين است كه درمعلولي، همبستگي، فاقد هرگونه رابطه ارائ

شدن جزو  شدن به مدرنیته، عرفي شدن نیز محقق خواهد شد. چرا كه عرفينوسازی جهت نايل 

 هاييكه نوسازی دارای مفاهیم و شاخصه باشد. با اين توضیحجدا نشده و ذات مدرنیته مي

باشد كه با دولت ديني ناسازگارند و همچنین در نوسازی مسائلي از قبیل همچون عقل نقاد مي

كه دين را از صحنه ت محوری(، انسان خود بنیاد وجود دارند دولت مدرن، سعادت دنیوی )صنع

 گذارند.عمومي كنار مي

از  توان برخيرنیته منفك از يکديگر هستند و ميبرخي بر اين اعتقاد هستند كه اجزای مد

واحد  يك كل واجزای آن را همچون سکوالريسم را كنار گذاشت. ولي بايد گفت كه مدرنیته 

های تشکیل دهنده آن را از يکديگر جدا كرد. در توان عناصر و شاخههمبستگي است و نمي

صورتي كه نوسازی با توجه به الگوی غربي در يك كشور تحقق يابد بالطبع عرفي شدن نیز تحقق 

و  نايي با عرفي شدن غرب داشته باشدخواهد يافت. بلکه ممکن است يك تفاوت مفهومي و مع

د تنها مفید برای يك جامعه نخواهند بود بلکه ممکن است اگر اجزای آن از يکديگر جدا شون

 های فرهنگي، هويتي، كارآمدی و ... بوجود آورند.چالش

سازی سرژ الكاتوس در بحث غربي سازی جهان، نسبت صنعتي شدن را كه در راستای غربي 

باورهای  یداند كه در نهايت به نابودارتقای سطح زندگي دنیوی همراه ميجهان قرار گرفته، با 

نابود  گردد. وی بر اين باور است كه صنعتي شدن نه تنها اقتصادهای بومي راهي ميسنتي منت

صنعتي  گردد. از اين روها و باورهای يك جامعه منجر ميكند بلکه به بهای نابودی اسطورهمي

صنعتي » نويسد:كند. وی ميدر فرايند دنیوی سازی مشاركت مي شدن و غربي شدن جوامع

های قدرت غرب است. تیابي به لذايذ سطح زندگي و سرابترين راه برای دسشدن، مطمئن

ودی ناب صنعتي شدن، بهای آن هر قدر باشد در تمام جهان اجرا شده است. مسلما اين موجب

كاالهای  های خنثي برای تولیدشود. اين اشکال مربوط به روشاشکال اقتصاد داخلي و ... مي

مشاركت  جوامع به طور اساسيگذار های بنیانورها و اسطورهها در بابوده است اين روشمصرفي ن

و  ها، غايات ... محصوالترد صنعتي تکان خورده، قواعد، روشاند ... همه زندگي بر اثر خنموده

جامعه  شوند. منطق كارخانه در تمام قلمروهایبه نحوی برگشت ناپذير و ويران ميمصارف سنتي 

توان سازی مي آيد كه پروژه مدرن سازی و غربيبور به دست مياز بیان مز...« شود مي تحمیل
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ه در راستای همان گرايي را يك ايدئولوژی جهاني قلمداد كرد كفرايند دنیوی شدن و دنیوی

 باشد.سیاست جهاني مي

سازی  الكاتوش با اين بیان كه غربي سازی به عنوان پوشش فرهنگي مدرن سازی و صنعتي

سوم را با فرهنگ زدايي و حذف سنتها، كه همان باشد، غربي سازی جوامع جهان مي

ش صنعت را به معنای ايجاد يك كانون نيداند. انتخاب و گزباشد همراه ميسکوالرسازی مي

غربي سازی »نويسد: كند. الكاتوش مينگ سکوالر و غربي است، قلمداد ميفرهنگ كه لزوما فره

فقط روكشي در فرهنگ صنعتي سازی است. اما غربي سازی جهان بیش از هر چیز  به نحوی بارز

های تارهای اقتصادی و اجتماعي و بینشفرهنگ زدايي است؛ يعني تخريب بي قید و شرط ساخ

سنتي، تا در نهايت كل عظیمي از آهن پاره رنگ گرفته جايگزين شود. گزينه صنعتي تنها بر عزم 

 ن خانه فرهنگ نیز كار خواهند كردکه به عنواينندازی آن، بلکه به امید اساختن كارخانه و راه ا

 (101-110 :1379 ،الكاتوش مبتني است. )

عقل  ای كه دارای دو وجه عقل ابزاری وز ابعاد پروژه مدرنیته است پروژهعرفي شدن يکي ا

صنعت و  درباره گیرد و اما هنگامي كهشدن در بحث عقل انتقادی قرار مي انتقادی است. عرفي

يك  شود نیازمندكه از آن تکنولوژی مدرن نتیجه ميكنیم آن بخش ابزاری حبت ميفرهنگ ص

رهنمون  های تکنولوژيكت تا ما را به سوی صنعت و پیشرفتنگاه ابزاری و مدرن به جهان اس

توسعه  های سنتي را كه ممکن مانعبايد يکسری از نگرشد. برای رسیدن به اين امر شما ميساز

انتخاب  د. اين يكیتان تغییر دهبعاد و فضای خصوصي زندگي اجتماعياين تکنولوژی باشد در ا

بکند و با  خواهد توسعه اقتصادی و سیاسي داشته باشد پس بايد اين انتخاب رااست اگر ملتي مي

 خود تکلیفش را روشن كند. مساله ما اين است كه در مقابل يك پروژه اجتماعي، سیاسي،

الزم  استیو بروس گمان دارد كه ارتباط .هايي كه جهاني شده استايم. پروژهاقتصادی قرار گرفته

بین تولد نوگرايي و مرگ اشکال سنتي زندگي دين وجود دارد. كلید مساله را بايد در رفرم 

ماهیت  شود. جرياناتي كهجريانات فردگرايي و خودگرايي مي جستجو كرد كه سبب سربرآوردن

دين را  و جايگاه آن در جهان جديد را تغییر دادند. فردگرايي بیان اجتماعي عقیده و عملکرد دين

اعتقادات  كه فردگرايي بسیاری از اهداف دين را كنار گذاشت و بسیاری از تهديد كرده در حالي

د. چرا دارن را نامعقول معرفي نمود. هم برنر و هم ديويد مارتین بر مفهوم استثناگرايي تاكیددين 

اروپا،  كه سکوالريزاسیون در چارچوبي اروپايي بسط يافت و در برخي مراحل حركت ديني در

روزافزون  خورد. تمايالت ديني به طورهای موجود به چشم ميها و دادهتناسب معقول بین بحث
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اين  به عرصه زندگي خصوصي افراد محدود گشت و موجوديت آن جامعه در حاشیه قرار گرفت.

 (225:1384)جهانبگلو،از لحاظ عملي شکل گرفته باشد که ب امری بديهي بوده و بیش از آناستن

ای از زندگي ديني اروپا نمونه ای كه زندگي ديني درگردد، به گونهورت نظری محسوب ميضر

آينده  شود. آنچه اروپای امروز بدان مبادرت ورزيده چیزی است كه درجهاني قلمداد مي

گردد. و به موازات آورند. عرفي شدن جز الزم نوگرايي محسوب ميهمگان به آن روی مي

 (92-1380:94 ،يابد. )بیتر برگرآن گسترش مي گسترش نوگرايي در جهان، سکوالريسم نیز در

به فضای  شود وپهر اجتماعي مردم كنار گذاشته مياز س حال در فضای مدرن خدا به هر

كاركردهای  شود. در نوگرايي سیاست، دولت دارای خود مختاری ومحدود مي خصوصي انسانها

 نشده جدانه ديني( است. دولت جزو  شوند. در جهان مدرن، دولت يك پديده مدني )ودنیوی مي

جهان  كند. در اينت كه شرايط عارضي آن را ايجاب ميدين اسالم نیست بلکه نیازی عیني اس

فلسفه و  بزرگان یهامتعاقب انديشه»باشد. تحق نیازهای دنیوی مي نهادی برایدولت به عنوان 

حکومت  مدت بشری در نوع و شیوه حکومت اين فکر كه سیاست و تجربیات گوناگون و دراز

به  فرهنگ مشترك افراد و جماعات بشری در ،برای مردم است نه مردم برای حکومت امروزه

نسلي ها آرام آرام شکل گرفته و از فکر در طول سدهفته شده است. اين عنوان امری حقاني پذير

اصل و  به نسل ديگر منتقل گرديده است. بشر سرانجام بدين واقعیت آگاهي يافت كه حکومت

همگوني  و آرامش و تامین سعادت و رفاه هدف نیست و نبايد باشد بلکه ابزاری است در خدمت

فلسفه  ولت مدرن غربي به لحاظ ايجابي،( به طور كلي د92-94 :1368قاضي، ). «فرد و جامعه

ای است كه با دين بخصوص دين اسالم همخواني ماهیت، ساختار، كاركردی به گونه وجودی،

-مي همچنین در يك ديدگاه كل بايد گفت كه فرهنگ در مدرنیته دچار دگرديسي كاملي ندارد.

چنانکه فوكوياما معتقد است: يابد. آن و نیز كاركردهای آن تقلیل مي شود و حیطه و دامنه

يابد لکه به فضاهای محدودتری تقلیل ميفرهنگ در يك جامعه مدرن ناپديد نخواهد شد ب»

كنید جنبه زندگي خصوصي خود بدان مبادرت مي شود كه شما درمثال تبديل به چیزی مي

ند اصلي فرهنگ البته مذهب است. در يك جامعه مدرن مذهب به جای آنکه سیاست معین ك

سخن ديگر  شود. بهحوزه و قلمروی است كه از سوی سیاست مدرن با آن مدارا و رواداری مي

 سیاسي تواند به عنوان پايه نظمتوانید به عنوان فرد آن را داشته باشد. اما فرد ديگر نميشما مي

 در كنم كه گوهر دولت مدرن غیر ديني چنین است. البته شماوجود داشته باشد. من فکر مي

داليل  بیند در عصر نوين با توجه به بسیاری ازبسیاری از اديان، وحدت میان دين و دولت را مي
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 «.تر و محدوده تر تطبیق داده و منتقل كنیدناچاريد فرهنگ را به قلمروی مشخصعملي 

 (71:1380ما،فوكويا)

بنیادها و عناصر  ،نوسازی و الگوی توسعه و در نهايت خود مدرنیته، دارای ساز و كارها

هايي همچون عقل نقاد يا خردورزی، انسان خود بنیاد، ناديده گرفتن وحي، دولت چارچوب

همخواني  مدرن، فايده گرايي و ايده پیشرفت هستند كه با مفروضات ديني )بخصوص اسالم(

اصولي  ندارند و همچنین حتي اگر سکوالريسم را جز ذاتي مدرنیته قلمرو نکنیم. تبعات چنین

جمله  شدن خواهد بود. از طرف ديگر نوسازی، مدرنیته و غربي شدن دارای نهادهايي ازعرفي 

اقل دين و ای است كه حدی، نخبگان، تخصیص نقشها به گونهدانشگاه، نوع برنامه ريزی، ساختار

  وان نهاد برتر نیستند.نعه های ديني بآموزه

 گراييعرفي شدن و عرفي

هستند كه  ختلف از نظر معنااصطالح هم ريشه و در عین حال مگرايي دو عرفي شدن و عرف

و  گیردغیرفني بعضاً ملحوظ نظر قرار نميهای م آنها در كاربردهای عمومي و متنهای مهتفاوت

دست  های ناصوابي از آرای يك صاحب نظر يا مدعای يك ايدئولوگ بهاشتشود تا بردموجب مي

حالي كه  دهد؛ درتبیین، از ضرورت يك واقعیت خبر مي خست در مقام توصیف وآيد. اصطالح ن

 -ارزشي دومي به جهت همراه شدن با پسوند گرايیدن حامل يك بار ايدئولوژيك است و جنبه

همین  افتادن در چنین مخالطه معنايي، ای دارد. هاروی كاكس نیز به جهت پرهیز از درتوصیه

مورد  secularismو  secularizationح يعني های انگلیسي اين دو اصطالتفاوت را در معادل

يا عرفي شدن يك جريان تاريخي غیرقابل  secularizationگويد اشاره قرار داده است. او مي

-مي كلیسا و عقايد تعصب آمیز مابعدالطبیعي آزاد زگشتي است كه طي آن جوامع از سلطهبا

كند ميشوند؛ در حالي كه عرف گرايي ايدئولوژی خاصي است كه جهان بیني مشخصي را تبلیغ 

دو  و خود به واقع به مثابه يك دين است. اهمیت درك اين تفاوت از آن جاست كه هر يك از

. سازندشان است برقرار ميهای متفاوتي را با دين كه موضوع محوری مورد اهتماممفهوم، نسبت

طول  دين و دينداری و تحوالت آن دو در ريه يا مجموعه نظرياتي است درباره، نظعرفي شدن

از   گرايي تالشي است ايدئولوژيك به منظور مقابله با باور و تعلق ديني.تاريخ در حالي كه عرف

-گیرد؛ در حالي كه دين و عرفاين رو، دين و عرفي شدن هیچگاه در مقابل هم قرار نمي

اند و هر دو طالب نوعي ايمان، گر قرار دارند؛ چرا كه از يك جنستعارض با يکديگرايي همواره در 
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تعهد و سرسپردگي از سوی موالیان خويش و برای تصاحب سرزمیني واحد، در كشاكش رو در رو 

 (211-212 :1381 ،)شجاعي زند و دائمي قرار دارند.

حوزه سیاست است. عرفي گرايي يك ايدئولوژی است كه رقیب ايدئولوژی ديني در عرفي

روند  شود.های گوناگون ظاهر ميشدن نخست به صورت تحول نظام ارزشي حاكم بر ايدئولوژی

است  عرفي شدن نه اضمحالل بلکه تحول است. عرفي شدن يك فرايند جبری نیست، آن چیزی

ها را پديده های ديني نیست ولي اينكه رخ داده است. فرايند عرفي شدن اصوالً متوجه به پديده

يك ايدئولوژی،  -1باشد؛ های ذيل ميگرايي دارای ويژگيكند. به طور كلي عرفيبا خود همراه مي

ايدئولوژی همانند مبارزه و تغییر، های يك دارای اكثر ويژگي -2جهان بیني و جانشین مذهب 

 ، دارای نظام ارزشي خاص خود، مباني ارزشي خاصي خودشکیبايي

 های نهايي برای انسانهاها و ارزشايي از يك جهان بیني مطلقهه طرحارائ -3

 تقدس زدايي از قدرت موجود و تقدس بخشیدن به قدرت آرماني خود -4

 رد و ناديده گرفتن همه امور ماورا الطبیعه و قدسي و اعتقاد به اصول غیر ديني و انساني  -5

در  است كه درصدد غیبت خداونداعتقادی  فلسفي و ای كالمي،گرايي يك مقولهعرفي -6

شرايط  باشد. در صورتي كه عرفي شدن به معني حركت از شرايط مقدس بهزندگي انسانها مي

دست  سکوالر است. يعني فرايندهای گوناگون خارج شدن كنترل فضا، زمان، تسهیالت و منابع از

و  الگوهای آيین های تجربي به جایمراجع ديني و جايگزيني اهداف و مقاصد جهاني و روش

( 10-31 :1378 ،نمادين كنش كه متوجه به غايات ماورالطبیعي و ديگر جهاني هستند. )محمدی

عرفي شدن يا  انسانها چندان اختیاری در زمینه انتخاب البته بايد خاطر نشان كرد كه جامعه و

كند و از مي عیینگرايي ندارند. چرا كه از يك سو اين مسأله را مقتضیات و شرايط بیروني تعرفي

گرايي بینجامد چرا كه در في شدن )سکوالريسم عیني( به عرفيسوی ديگر ممکن است عر

 (10-31 :1378 :محمدی). «ي از جهان سکوالر بوجود آمده استبخش

 های عرفي شدنها و چارچوبمدل

با است، و  سکوالريسم در طول تاريخ خود دچار تغییر و تحول مفهومي معنايي و الگويي شده

 های مفهومي دست به گريبان بود. اينتوجه به آنکه اين مفهوم از همان ابتدا با چالش

و  بود اجرايي آن در كشورها بسیار مختلف ها و تغییرات در زمینه سکوالريسم و رونددگرديسي
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و  اهو دارند كه برخي از اين چارچوبهای متفاوتي نسبت به اين مفهوم داشته متفکران نگرش

 شود.تفکرات به صورت ذيل ارائه مي

ابعاد گوناگون  تقسیم بندی چند وجهي از عرفي شدن: در اين ديدگاه سکوالريسم را به -1

و با توجه به اين حوزه بندی  توان تقسیم نمود)بینشي( مي سیاسي، اجتماعي و فلسفي

ه ابعاد گوناگون يك چه هم گیرد. با اين توضیح كه گريسکوالريزاسیون مورد بررسي قرار م

خواهد  جامعه با يکديگر ارتباط و تعامل دهند و هر تغییری در يك حوزه در حوزه ديگر نیز تأثیر

 در يك داشت. بخصوص در يك روند دراز مدت كه اين امر اجتناب ناپذير و حتمي خواهد بود. اما

توان مي مثال كرد. به طورتوان اين ابعاد را از يکديگر جدا شرايط زماني خاص و كوتاه مدت مي

سیاسي و اجتماعي يك كشوری همچون ايران سکوالر شده است ولي از لحاظ  گفت كه بعد

توضیح  گونهتوان اينالريسم را ميبینشي و فلسفي اين مسأله تحقق نیافته است. بعد فلسفي سکو

و الهي  ي شناختيشود و انسان از همه ابعاد هستداد كه در اين بعد عقل انسان جانشین وحي مي

تمامي  شده و با كنارگذاشتن همه پیوندهای قدسي، نسبیت گرايي و پلورالیسم در معنوی جدا

ها و شود. در اين نگرش همه آموزهاسي، اخالقي، ديني و ... حاكم ميابعاد زندگي اعم از سی

در  .گیرندزندگي خصوصي قرار ميعرصه عمومي منفك شده و در حاشیه های الهي از ارزش

چنان  بیني و افق معنايي يك فرد مادی و دنیوی است و انسان ازبینش فلسفي سکوالر جهان

و علم  شودميشود كه بر همه چیزهای جهان اعم از طبیعت و ... حاكم قدرتي برخوردار مي

 باشد.به بر هر مانع پیشرفت را دارا ميانسان توانايي غل

معنای سکوالريسم عیني )ابژكتیو( انفکاك و تمايز  :عرفي شدن عیني و ذهني -2

تکويني نهادها های حیات بشری از يکديگر است. البته استقالل اجتماعي و حیطه)ديفرنساسیون( 

ها( هرگز به معنای )جدايي( آنها از يکديگر نیست بلکه مستلزم روابط مها )ساب سیستيا نظامواره

ا )از جمله دين( در كار ست. در اين جريان هر كدام از نهادهنزديك و متقابل در میان آنها نیز ه

های هر شوند. و دستاوردها و رهیافتتر و كارآمدتر ميتر و در كاركرد خود تخصصيخود عمیق

مجموعه نهادها با هم بهتر كار گردند. در نتیجه، تر ميتر و مغتنمی ديگر حیاتينهاد برای نهادها

یني، به عنوان يکي از زير رود بنابراين سکوالريسم عم اجتماعي باال ميكارايي كل نظا كنند ومي

دين باشد. از سوی ديگر اگر سکوالريسم را  تواند باعث رونق بازارهای فرآيند مدرنیته ميمجموعه

 به مفهوم ذهني )سوبژكتیو( آن يعني تبعید مذهب از فرهنگ و ريشه كن شدن معنويت فرض

پیدا مي كنند كه با آمدن  ريسم و شور مذهبي حکم جن و بسم ا... راكنیم، در آن صورت سکوال
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رود. در آنجاست كه بروز شور مذهبي نشانگر شکست از در آن يکي از پنجره بیرون مي اين

سکوالريسم است. البته اين دلبخواهي نیست كه بگويیم ما سکوالريسم را به اين معني مراد 

قرن  ای دارد. تا ابتدایتاريخ ويژه دوگانگي مفهومي، خود نسق وكنیم نه به آن معني. اين مي

 با سیطره سکوالريسم عیني كه از ملزومات مدرنیته بودند كه بیستم همه دانشمندان و محققین

نهادها  های سیاسي و اقتصادی خود )به لحاظ تمايز اينن دين از همه اهرماست، و با محروم شد

ذهني به  ها و اذهان زدوده شده، سکوالريسمت و تدين هم از فرهنگقايای معنوياز نهاد ديني( ب

غیرديني  هایآمد و جا افتاد و دين هم از حیطهنشیند. اما چنین نشد. سکوالريسم عیني ثمر مي

تر هم  اجتماع عقب نشست. ولي در حیطه خاص خود نه تنها تحلیل نرفت، بلکه بالنده تر و فربه

نیازهای  آمد و در لباس پاسخ به دره از جامعه منفور تحکم بر مردم بشد. به عبارت ديگر، دين 

ندارد تام  فردی و جمعي انسانها به بازار آمد و اين بار مقبول افتاد. البته اين سیر تاريخي شمولیت

شود، ولي  و ممکن است، در برخي موارد سکوالريسم عیني جاده صاف كن سکوالريسم ذهني

نیست(  اند. به عبارت ديگر بروز سکوالريسم عیني )كه منافي شور دينياين موارد معدود بوده

ان يك يك حتمیت تاريخي، ولي شیوع سکوالريسم ذهني )كه دشمن شور مذهبي است( به عنو

جامعه شناختي احتمال نادر فرهنگي است. سکوالريسم عیني كه الزمه مدرنیته به مفهوم 

حال آنکه برد و مي از انرژی آن بهرهو لیزه كرده آن را كانا ،ت، به جای نفي شور مذهبياس

تجدد نیست،  مدرنیته يا جدا نشدهای جريان فرهنگي است و جزء گونهبه سکوالريسم ذهني كه 

در گذارد. مي يابد و با آن سر ناسازگاریشور مذهبي در تناقض مي مذهبي خويش را با شور ضد

، رودپیش مياظ عیني به سوی سکوالريسم لح ايران نیز بقای شور مذهبي در اجتماعي كه به

 (emrouz.infoصدری،انگار )سکوالريسم( شده است. )موجب شگفتي برخي طرفداران ساده

وط اين ديدگاه كه مرب :ردی و جامعهفی ديني، هادر عرصهمدل تقسیم تحقق عرفي شدن  -3

 از طرف یشترببه برخي انديشمندان غربي همچون ماكس وبر، دوركیم، رابرتسون است و در ايران 

يگر از يکد گوناد گونادكتر شجاعي زند مورد بررسي قرار گرفته است. تحقق سکوالريسم را در ابع

 د از:دين عبارتنگذار عرفي شدن بر أثیراند. به طور كلي مهمترين موارد تتفکیك كرده

 امعه و...( عرفي شدن ج4( فردی شدن دين   3 ( عصری كردن دين2( فروكاهي دين به ايمان 1

 ( 248-221 :1382 ،)شجاعي زند
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عرفي  مدل بیانگر برداشت افراطي و حداكثری از )الحادانه( و دئیستي: اين 1مدل آتیستي -4

شود. در اين ديدگاه در جهان انکار ميداوند و نقش آن باشد. كه در اين برداشت خشدن مي

وحي و  تي عقل انسان جانشینشود و در نگرش دئیسفي شدن جايگزين و رقیب خداوند ميعر

. چنانکه باشدبي نیازی انسان از وحي و مذهب مياين ديدگاه به دنبال شود. هايي الهي ميآموزه

دين  يان باربور نويسنده كتاب علم ومتفکراني همچون مونتسکیو و ولتر چنین اعتقادی داشتند. ا

دين،  ر حوزه علم ومتفکران عصر روشنفکری از توانايي عقل نه فقط د»گويد: در اين زمینه مي

عرضه و  ن حیات انساني مطمئن بودند به طور مثال در زمینه اقتصادی، قوانینبلکه در همه شؤ

ديدگاهي  رهاورد چنین (78:1362اربور،ايان بكند. )تقاضا، خود به خود رفاه جامعه را تضمین مي

كه  ها، ارزشها و هنجارها، و به طور كلي و مذهب خداوندی در افراد و جامعه بودحذف آموزه

 هژموني روند عرفي شدن را در جامعه افزايش داد.

-سکوالريزاسیون اجتماعياختاری و ذهني: س -تقسیم سکوالريسم به ابعاد اجتماعي -5

سا و كلی های وقفي از سیطره ملکیترهايي از سلطه كلیسا، آزاد شدن زمینساختاری به معنای 

بینش  وو سکوالريزاسیون ذهني، يعني نگرش  باشديي نظام آموزشي جديد از كلیسا ميجدا

خرد ز ... ا وندگي افراد به دنیا و زندگي خود، فلسفه زندگي، تبیین حوادث و رويدادها، افق ز

سطوح عرفي  انتوهمچنین مي( 41:1380كاظمي پور،جويند. )ميو تفسیرهای غیرديني سود 

اخالقي  هایشدن را به اعتقادات هنجاری، نهادها، جامعه مدني، ساختارهای خانوادگي و ارزش

 تقسیم نمود.

های سکوالريزاسیون و آنچه در نگاهي به نظريه سکوالريزاسیون حداقلي و حداكثری: -6

توان سکوالريزاسیون دهد كه ميشود، نشان ميخته ميجوامع غربي به اين عنوان شنا

)حداكثری( را از سکوالريزاسیون )حداقلي( جدا ساخت. سکوالريزاسیون حداكثری هنگامي به 

پیوندد كه وقايع زير تحقق يابند. نخست كاهش شديد میان عضويت در مجامع و حضور وقوع مي

ر و حیثیت اجتماعي، امکانات مالي و اعتبا در مراسم و مناسك ديني و مذهبي. دوم كاهش نفوذ

های ها، نهادهای مدني، سازمانهای ديني. میزان نفوذ بر حکومتنهادهای مذهبي و جماعت

اقتصادی و احترام اجتماعي ذيل همین عنوان قابل طرح است. سوم كاهش شديد تعصبات ديني 

گاه ديني نسبت به جهان و های ديني و تضعیف بینش و نپايبندی به ارزشبه معنای كاهش 

نوعي در میزان پايبندی عملي به  وقايع آن معموالً اين كاهش در استحکام باورهای ديني به

                                                           
1 - Atheism 
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-ساحت دهد. اما سکوالريزاسیون حداقلي به معنای )فرآيند تفکیك و تمايزدين خود را نشان مي

زاسیون سکوالريدر ود و تبیین مناسبات میان آنهاست. و تجديد حدهای قدسي و عرفي 

( به رسمیت ها، )عقل خودبنیاد( و محصوالت آن )علم تجربي و ...حداقلي اوالً در سطح ايده

شود تا نسبت آن )و آنها( با دين تبیین شود. ثانیاً در سطح جامعه شناخته شده و تالش مي

و  نیز تفکیك نهادين )نهادی كه كاركرد آن پژوهش، آموزش و تبلیغ دين و اجرای مناسك

ید و توزيع قدرت است( شعاير ديني است( از نهاد قدرت )نهادی كه كاركرد اصلي آن تول

 (1382آفتاب،علوی تبار. )شود. پذيرفته مي

 الگو، مدل، مفهوم و معنای عرفي شدن ايران در گفتمان روشنفکری

اين  های مفهومي متفاوتي در زمینه عرفي شدن وجود دارند، و بینا و چارچوبگرچه مدله

مورد نظر  چارچوبها وجوه تمايز و تشابهي وجود دارند. اما بسیاری از اين الگوها به تنهايي پژوهش

برای  ايران كارايي ندارند. بنابراين بايدو در حقیقت برای عرفي شدن نظام جمهوری اسالمي 

بالذات  دلیلتبیین وضعیت كنوني ايران، به دنبال يك الگو ديگری بود. الزم به ذكر است كه هیچ 

عرفي  و شوندكشورها به يك گونه عرفي مي و ضرورت تاريخي و مفهومي وجود ندارد كه همه

شدن در همه فرهنگها، ارزشها و مذاهب يك معني دهد. هر كشوری و در واقع هر منطقه 

فرهنگي با توجه به مقتضیات فرهنگي، ديني، ارزشي، تاريخي، سیاسي، اقتصادی سنتها يك روند 

های زندان»درون  پیمايند به عبارت ديگر نبايد خود را درنايي خاصي از عرفي شدن را ميو مع

شرايط  متفکران غربي گرفتار كرد. چرا كه بسیاری از مدلها و الگوی آنها به طور كامل با« كالمي

د تولی» باشند. بايد با توجه بهجهات گوناگون بسیار مفید ميچه به  ايران همخواني ندارد. گر

متفکران به الگوی خاص بومي ايجاد كرد. چنانکه برخي از « مفهومي و بینشي»و تحول « معنا

پژوهش  اند. مدل مورد نظر در اينت خاصي در اين زمینه ابراز داشتههای اخیر نظرياايران درسال

اين  ياد كرد. اين مدل به« سکوالريسم عیني»توان از آن بعنوان يك مدل نظامواره است كه مي

تواند تبیین كننده های است كه ميها و پتانسیلدلیل انتخاب شده است كه دارای توانايي

 های اين عرفي شدن عبارتند از:تغییر و تحوالت بعد از انقالب ايران باشد. برخي از ويژگي

 -3عرفي شدن ساختاری  -2انفکاك و تمايز نهادها از يکديگر و تخصصي شدن امور  -1

بعنوان يکي از نتايج و پیامدهای فرايند مدرنیته و توسعه پیشرفت  -4آيي دنیوی نظام افزايش كار

دربرگیرنده  -6ارتباط بین اين سکوالريسم با افزايش و تقويت دموكراسي  -5اقتصادی كشور  
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گرايي گرايي نهادی، عرفييهای مفهومي عرفي شدن از جمله عرفبرخي مدلها و چارچوب

و سکوالريسم، كه با شرايط و نافي برخي از نظريات عرفي شدن  -7 اجتماعي و سیاسي

های سنتي و مذهبي ايران همخواني ندارند. همچون سکوالريسم ايده آل، سکوالريسم بسته

 ذهني، دئیستي و آتیستي.

 گونه ذكر كرد:توان اينبه طور كلي مفاهیم مختلف سکوالر شدن را مي

را از  فوذ خودناعتبار و  هايي كه پیش از اين مقبول بودند،دين، نهادها، عقايد و نهاد افول -1

آن  و همچنین سکوالر شدن سکوالر شدن، جامعه بدون دين است دهند. نقطه اوجدست مي

 اييزد رهمعناست كه عناصر رمزآلود و ماوراءطبیعي مسیحیت سنتي جای خود را به دين اسطو

 دهند.شده اخالقي و نه دين الهیاتي مي

 و تابديمبیعي روی بر طديني از ماوراء  های ديني و يا جوامعهمنوايي با اين دنیا؛ گروه -2

هیا مآخرت  انای جهآورند. در حوزه اخالقي از اخالقي كه ما را برپیش از پیش به اين دنیا رو مي

را  ی كه ماايا مقتضیات زندگي در جامعه شوند و به سمت اخالق سازگاركند و دور ميمي

ي شدن پیچیدگي، عقالنكنند. حركت جامعه به سوی تمايز ساختي، احاطه كرده است مي

 گنجد.های مشاركت دين در اين معنا ميساخت و شیوه

ع از نو هايي جامعه از قید دين؛ محدود شدن دين به عرصه خصوصي افراد نقطه اوج اينر -3

مال ي و اعبر نهادهای اجتماعسکوالر شدن پديد آمدن ديني كامال دروني است كه تاثیری 

 قتداراهای ديگری از رود و صورتاقع نقش اجتماعي اين زير سوال ميجمعي ندارد. در و

 شود.جايگزين اقتدار ديني مي

ت قدر حوزه رها و نهادهای ديني؛ دانش، الگوی رفتار و نهادهايي كه قبال درجابجايي باو -4

معني و  د. درگردنو در حوزه مسئولیت او تبديل مي رهای مخلوق قدرت بشمتعالي بود به پديده

د به قدس خوميني از زمینه هايي از باورها و تجارب دجابجايي، فرض بر اين است كه جنبه

ه اني شدمال انسگردند. نقطه اوج اين روند اين است كه كاهای كامال انساني منتقل ميزمین

ود از اد دين بقبال به طور طبیعي بر عهده نههايي كه ای است كه در آن كلیه نقشعهو جام

 آن سلب شده است.

انسان و  دهد زيراجهان به تدريج جنبه قدسي خود را از دست مي ؛1تقدس زدايي از عالم -5

است  گیرند. نقطه اوج سکوالر شدن جامعهتبیین علي و دخل و تصرف قرار مي طبیعت موضوع

                                                           
1 - Desacralization of the world 
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. يا كندرمزآلود در آن هیچ نقشي بازی نميهای ماوراءالطبیعي و يا حتي كامال عقالني كه پديده

عقل  شود و بر اساساست كه انسان از دين بي نیاز مي به عبارت ديگر سکوالر شدن بدين معني

 شود.یعت فیزيکي شیئیت يافته مواجه ميكند و با طبزندگي مي

برداشت ناظر به مفهومي كلي از تغییر  ای سکوالر: اينبه جامعهای مقدس حركت از جامعه -6

ها بر گیریای خواهد بود كه در آن همه تصمیماست. نقطه اوج سکوالر شدن جامعه اجتماعي

پايه مالحظات عقلي و فايده گرايانه است و آمادگي كامل برای پذيرش تغییر وجود دارد. )الری 

 (22-35 :1384 ،شاينر

 پست سکوالريسم

آمد،  سکوالريسم بوجود هایم در واكنش به عدم تحقق و ناكامييسدر واقع پست سکوالر

شده و  چرا كه سکوالريسم اعتقاد داشت كه به زودی نگرش و ديدگاه غیر ديني در جهان حاكم

اجتماعي  هایوجه قرار خواهد گرفت. اما واقعیتدين در حاشیه و در عرصه خصوصي مورد ت

پست يا  پیشوند»گويد: را نشان داد. چنانکه هابرماس مي جهان و حتي خود غرب خالف اين امر

مدرنیته  مابعد در تعبیر پست سکوالر داللت بر اين دارد كه دين همچنان در چارچوب متمايز

از آيد، و ويي مؤثر در شکل دهي به شخصیت آنها به شمار ميبرای بخش بزرگي از ملت، نیر

 ها و مجامع ديني همچنان در عرصه افکارتلیساها و همچنین جمعیطريق اظهار نظرهای ك

بازی » گذارد ... در اين میان، معلوم شده است كه تصوير يكعمومي سیاسي تأثیر بسزايي مي

میان دين و روشنگری با وضعیت كنوني با وضعیت جوامع پست سکوالر غرب « همه يا هیچ

روند  سکوالر كردن حاكمیت،مطابقت ندارد؛ البته اصطالح پست سکوالر به اين معنا نیست كه 

چ وجه از معکوسي را طي كرده باشد ... دين به عنوان نیروی شکل دهنده به زندگي، به هی

سیاسي  در هر حال در طرز تلقي شهروندان از وجود و ساحت اخالقي عرصه اجتماع محو نشده و

 (29/2/1381 ،هابرماس). «دشان اهمیت خود را حفظ كرده استخو

 به اصولپذيرد، اما باز و قدرت دين در فرد و جامعه را ميسکوالر، وجود  که پستحاصل آن

. 2كند؛  . دين بايد از عرصه سیاست و حکومت عقب نشیني1كند: اصلي سکوالريسم تأكید مي

و  . دين خود حاكمیت مردم3 دين بايد مرجعیت انحصاری علوم تجربي را به رسمیت بشناسد

های پست مدرنیستي بر توان گفت كه با رسوخ انديشههمچنین ميحقوق بشر ملتزم نداند. 

برخي  ها و مفاهیم، آنها دچار تحول معنايي و مفهومي شدند و يا حداقل واژه پست بهانديشه
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همانند  مفاهیم و اصطالحات اضافه شود مثل پساصنعتي، پسا متافیزيك. مفهوم سکوالريسم

يا  چنان كه برخي از متفکران از پست سکوالريسم ساير مفاهیم نیز دچار تحول مفهومي شد،

وره ديگری از مراحل آورند و آن را يك درماني يا حداكثری سخن به میان ميسکوالريسم آ

دانند. اين متفکران معتقدند كه دوره مدرنیته در بحران و تغییر گفتمان سکوالريسم مي

طبیعت( به )ناآگاهي از آگاهي به خود سکوالريسم به پست سکوالريسم عبور از )آگاهي به خود و 

گسترش  توان فرايند بسط وستفاده از تیپ ايده آل تفسیری ميباشد ... و با او طبیعت( مي

سکوالريسم را علي رغم ظواهر متنوع، و پیچیده تفسیر كرده و وحدت مضموني، منطقي و 

منکشف  ای و مقطعي رامرحله هایها و تركیبها،  نقصپنهان نهفته در ورای همه تفاوتها، تنوع

. عقالنیت، اندازده سکوالريسم، امانیسم و .. در ميساخت . ... و با جنگي كه )پست مدرنیسم( علی

ار و فش انسانیت و .. از سوی پست مدرنیسم و ضدمدرنیسم برخاسته از بنیادگرايي پیشامدرن زير

با پايان  در اواخر قرن نوزدهم مردان نیچه شود. اگر خدا به گمتهديد امحاد نابودی واقع مي

میرد. زيرا الزمه وجود مدرنیسم و سرآغاز پست مدرنیسم در فلسفه سکوالر شیطان نیز مي

زدايي و  شیطان روايت كالن و ثنويت مصلب فلسفي و جهاني است كه اكنون ديگر از آن اعتبار

زشت از  شر، خوب از بد، و مرجعیت زدايي شده است... بدين ترتیب تفکیك پاك از ناپاك، خیر

حافظه  نابودی سوژه دشوار، بلکه بي معنا و ناممکن است. با شروع سکوالر پست مدرن بر زيبا،

خاصي  هستي به جان گرفتن تصويرهای مجازی تاريخي و مركزيت تکیه شد و توهم حاكمیت بر

 ت دارند.منجر شد كه ضمن پنهان كردن هرج و مرج، بر تکثر بي حد و سیالیت مطلق دالل
(www.asrema.com17/06/19) 

 اسالم و عرفي شدن از ديدگاه متفکران مسلمان

مواجهه بین اسالم و عرفي شدن يکي از مسايل و موضوعات مهم و چالش برانگیز برای 

جوامع  گران اعم از غربي و اسالمي بوده است. چرا كه اصل اساسي عرفي شدنلمتفکران و تحلی

با توجه به آنکه تعاريف و  اسالمي همانند ايران به چگونگي مواجهه اين دو بستگي دارد.

های اسالمي و همین طور سکوالريسم وجود دارد به طور حتم های مختلفي از گزارهتبیین

تعامل  الگوهای رفتاری اين دو مهم و يکديگر متفاوت خواهد بود. سه ديدگاه اساسي در زمینه

عدم نیاز اسالم به عرفي شدن:  -1و عرفي شدن وجود دارد. كه اين سه ديدگاه عبارتند از:  اسالم

داليل  مدافعان بي نیازی اسالم به الئیسیته همچون عابد حابری و سید جواد طباطبايي به

توان به تفاوت ماهیتي و محتوايي اسالم با ن جمله ميكنند، كه از آمختلفي اشاره مي
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دولت، تکای اسالم به نهادهای ديني، عدم جدايي نهادهای ديني از جامعه و مسیحیت، عدم ا

اسالمي،  پیوند بین شريعت اسالم و منافع عامه، اليیك بودن دين اسالم، دنیا محوری آموزهای

عرفي  مخالفت اسالم با -2های الهي اشاره كرد. های سکوالريسم با آموزهعدم تضاد خاستگاه

بین اسالم و عرفي شدن؛ طرفداران اين ديدگاه همچون رشیدرضا و  شدن يا ستیز گفتماني

بین  گرايي اسالم، تضاد ساختاریهای اسالمي، معنويتری به داليلي از جمله جوهر آموزهصحو

تاكید  اسالم و عرفي شدن، اصالت وحي بر عقل بشری، برتری فضیلت محوری بر دنیا محوری

عبدالرزاق،  یته؛ نظريه پردازان اين ديدگاه از جمله عليسازگاری اسالم با الئیس -3كنند. مي

خلف  محمد طالبي، محمود طه، فضل الرحمان، سروش، محمد شهرور، محمد آركون و محمد

دخالت  جهت اثبات نظريه خود به مسايل مختلفي از جمله اخالقي بودن ماهیت اسالم، عدماهلل 

تاريخي  عرصه عمومي و عرصه خصوصي(،های اسالمي در مسايل سیاسي )تفکیك بین آموزه

انسانها،  بودن متن اسالم، احترام واالی اسالم به عقل بشری و واگذاری بسیاری از مسايل به خود

فیاللي ) كنند.های اخالقي و ديني در صورت تحقق سکوالريسم اشاره ميگسترش ارزش

 ه كرد:رت ذيل ارائبه صوتوان نظريات كالن را همچنین مي  (115-150 :1380انصاری، 

 
 نتیجه متفکران مولفه های اساسي 

گرا يا تقابل نتیجه

 گراسازش

رهیافت معرفت شناختي و فلسفي به  -

 دين اسالم و سکوالريسم

 ذهنیت و بینش دنیوی -

جان هیك، ضاهر عادل، 

 سروش

عرفي شدن يك امر 

 اجتناب ناپذير

تقابل مقاومتي، 

 ستیز گفتماني

 اسالم عدم دنیاگروی در -

گرچه موضوعاتي از قبیل تقدس زدايي از 

 سیاست هیچ مغايرتي با اسالم ندارد.

عدم عرفي شدن اسالم،  محمد نقیب العطاس

حداقل به صورت غربي 

 آن

 عدم تحقق سکوالريسم در اسالم - عدم ارتباط

اسالم بي نیاز از انديشه ها و مفاهیم  -

 غربي

 افول سکوالريسم غربي در غرب -

ابوزيد، اكثر حامد 

روشنفکران جامعه گرايان و 

 پست مدرنها

- 

عدم موضوعیت 

عرفي شدن در 

 اسالم

 اسالم ذاتاً سکوالر -

فقدان عوامل ايجاد سکوالريسم در  -

 اسالم

جدايي دين از دولت بعنوان برداشت  -

 اساسي از سکوالريسم

 نقش عقل در اسالم -

حسن  -فیاللي انصاری

 ،حنفي، محمد عابد جابری

سیدجوادطباطبايي، 

محمدشرور محمد طه، 

 محمد اركون

وجود عرفي شدن از 

 اسالم
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 :نتیجه گیری

است. با  نگرش و گفتمان روشنفکران در باب عرفي شدن ايران با اشکاالت ساختاری مواجه

با دين  اين توضیح كه از يك سو با توجه به ظرفیت و پتانسیل دين از ايران هرگونه تحول مرتبط

 بر بنابراين بار ديگر خود دين محور اساسي است از سوی ديگر روشنفکران ايران بیشترباشد. 

همچنین به اعتراف خود . اندیشتر بر مسايل سیاسي تاكید داشتهاصالحات ذهني و فکری ب

-خاك ايران برای عرفي شدن پذيرا نیست، چرا كه عرفي شدن بسترها و خاستگاه ،روشنفکران

ايرانیان و ...  عناصر ذهني ،طلبد كه در ايران با توجه به قدرت دينيهای متناسب خود را م

با اصل  ها و مشکالت كنوني ايران را مرتبطگیرد. نکته ديگر اينکه نبايد برخي از چالششکل نمي

بايد شود و از سوی ديگر ای در عمل با مسايلي مواجه ميين دانست چرا كه هر ديني و نظريهد

برنامه ريزی، كاركردی و عملکردی با اصل دين و حکومت ديني تفکیك انجام بین اشکاالت 

های فلسفي، فکری، ديني و اجتماعي ي شدن دين در ايران فاقد پشتوانهگیرد. بنابراين عرف

دهند و تحوالت اجتماعي، مدردی خاصي با عرفي شدن نشان نميمستحکمي است و ايرانیان ه

حکومت ديني و ورود  اركردهای حکومت ديني با توجه به تشکیلسیاسي و ... بیانگر تحول از ك

های مختلف باشد. دين گفتمان غالب در عرصهای ديني به عرصه سیاست و اجرا ميهآموزه

های معرفتي، و تمامي اليه ،سیاسي، فرهنگي و اقتصادی و همچنین فردی و اجتماعي است

 باشد. ديني مي ، ذهني و آفاقي ايرانیانالگوی رفتاری و كرداری
-  :كند ازهای واقعي به مقوالتي اشاره ميموضوع سکوالريسم در جهان عرب يك مساله كاذب است. زيرا سکوالريسم در بیان نی»محمد عابد جابری

عملکرد منطقي عمل سیاسي. همه اينها در ، نیاز به دموكراسي در حمايت از حقوق اقلیتها و نیاز به دارند. نیاز به استقالل در كشوریكه هیچ ربطي به آنها ن

رهای مهمي چون ها وقتي از طريق شعاآيد. اما همینل و الزامي در جهان عرب بشمار ميهای معقوي و واقعي هستند آنها حتي خواستهواقع نیازهای عین

عالوه بر جدايي دين و دولت جدايي ديگری وجود  كنديدهند. محمد عابد جابری تاكید مشوند. توحید و لزوم خويش را از دست ميسکوالريسم مطرح مي

ست. در حالیکه دارد كه بايد جدا مدنظر قرار گیرد و آن جدايي بین عمل سیاسي و عقیده ديني است. استدالل او چنین است كه دين خواهان اتحاد انسانها ا

. بنابراين عمل سیاست از طريق انجامدنزاع انسانها ميكه ناگزير به اختالف و  نمايد. سیاست اساسا تدبیر منافع مادی استسیاست لزوما آنها را تقسیم مي

ر پايه اصول اخالقي است. ارجاع به قوانین منطقي و با تسلیم به عقل دنیوی امکان پذير خواهد بود. اما دين به ماورای ماديات نظر دارد و در پي اتحاد انسانها ب

های اخالقي دولت و كند به اين معنا كه اسالم بايد فارغ از تحجر پايهوش بینابیني را توصیه مينگهداشته شود. جابری ر از اين رو بايد كامال در سیاست جدا

ه ها به رفع مخالفت جابری بجامعه را فراهم آورد در اين حال احکام و شعائر دين نیز بايد بر پايه مالحظات منطقي و تجربه انساني قرار گیرد اين نتیجه گیری

آنها به احساساتي كه در جهان اسالم نسبت به الگوها و عقايد  شود.سکوالريسم بسیار نزديك به عقايد است كه از سوی علي عبدالرزاق مطرح مي

منتهي . در همان زمان خواستار برخوردهايي هستند كه در عین ريشه داشتن در مقايسه سنتي گذارندسکوالريسم رواج يافته احترام مي غربي همچون

اند، اين عمل آشتي بودن دو مقوله آشتي ناپذير است. )اسالم و مدرنیته، ری از منتظران جابر را ادعا كردهبه اين نتايج سکوالر شوند. همان طور كه بسیا

 -1مطالعه بیشتر بنگريد به :  جهت. 186 -7( صص 138تهران: دفتر مطالعات سیاسي و بین المللي. و ديگران، ترجمه سودابه كريمي.  گردآورنده؛ جان كوپر

العطاس محمدنقیب. اسالم و دنیوی گری. ترجمه احمدآرام تهران:  -2 1380رضايي. تهران؛ قصیده.  فیاللي انصاری عبدو. اسالم و الئیسیته. ترجمه امیر

ی جهان در كتاب افول سکوالريسم. ترجمه افشار برگر پیتر. موج تازه سکوالرزدايي از جهان؛ دورنما -3 1374موسسه مطالعات اسالمي دانشگاه تهران: 

ل دوم. شماره هشتم، تابستان سایم سلیماني. فصلنامه هفت آسمان. جان هیگ. عیسي و اديان جهاني. ترجمه عبدالرح -4 1380. تهران، پنگال، امیری

1379. 
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