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  مقدمه
. مهدر اين فصل شواهد اندکی ارائه می د.  سکوالريزاسيون است ازیجامع بحث هدف از اين فصل گشودن باب

 دهم که مراد جامعه شناسان مدرن از شرحصرفًا آن است که تا حد امکان واضح و مختصر   امهدف

آشنايی مکفی قدربه  با زمينه ی اين بحث  گزينشی شخصی است، اما به نظرم اينالبته. سکوالريزاسيون چيست

چنان که در خالل اين نوشتار روشن می شود، .  از آن ارائه دهم و گويايیدارم که بتوانم خالصه ی معقول

   انددر اين باب مطرح شدهبلکه دسته هايی از توصيف ها و تبيين ها . نداردسکوالريزاسيون نظريه ی يگانه ای 

شرح من تنها مالحظات جامعه شناختی از ماکس وبر به اين سو را در .  هستند1منسجم معقولی به طورکه هر يک 

 توسعه برایه در صدد تلخيص آرای روانکاوانی مانند زيگموند فرويد يا مدل های تکاملی جاه طلبان. بر می گيرد

، هرچند که انند اگوست کنت و کارل مارکس است که شاخصه ی متفکران قرن نوزدهمی م هم نيستم2ی اجتماعی

 اين ردهايی می پردازم که باقتنادربخش پايانی اين فصل به بحث از .  ديدگاه های آنان نيز جالب توجه است

  .رح نشده اندپارادايم وارد است و در خالل فصل های آتی به تفصيل مط
                                                 
1 . cohere 
2 . social development 
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مدرنيزاسيون نيز خود انگاره ای .  مشکالتی ايجاد کرده است3اين است که مدرنيزاسيون برای دينام  ادعای اصلی

 با  کمون ها و شهرها؛ جايگزينی از روستاها به قصبه ها5 کار؛ گذار4چند وجهی است، که شامل صنعتی شدن

 و چه در حيطه ی ، چه در حيطه ی انديشه9النی شدن؛ و عق8؛ رشد برابری خواهی7؛ رشد فردگرايی6جامعه

 در اينجا الزم نيست وقت زيادی صرف ايضاح معانی اين واژگان کنيم؛ در خالل بحث اين .سازمان اجتماعی است

  اين تعريف از عجالتًا. يمکنعذب م'  دين′ در باره ی معنای   خود را هم نيست که نيازی .معانی روشن خواهند شد

 هايی 11د باشندهبر وجو هايی است که 10 دين اساسًا شامل باورها، کنش ها  و سازمانختيار می کنم کهدين را ا
مانند ( يا فرآيندهای واجد مقاصد اخالقی ،يا قدرت های غيرشخصی) يعنی، خدايان (12يتدارای قدرت های عامل

ی وضع يا در آن بشری برای امور دقواعمی تواند  که باشنده هايی.  باشند مبتنی )انگاره ی هندوان از کارما
 منظورمان از دين پوشش می دهد عمده یاگرچه اين تعريف دور و درازی است، اما به نظر می دهد  .ندنمداخله ک

  . آورد راهبردی معقولی فراهم می زمينه یو 

  

 و  ها ريفتع پيش از ارائه ی تبيين های آن دشوارتر است چرا که اغلب صاحب نظران ،تعريف سکوالريزاسيون

ِبرگر و لوکمن .  دو رويکرد کفايت می کندبحث ذکر دارند، اما برای شروع  از آنی متعارضیيين هاتب

پيشرونده ی  13 خودمدار شدن"در تعريف خود از سکوالريزاسيون، افول قدرت اجتماعی دين را به ) 1966:74(

ويلسون همين مطلب را با تفصيل .  می کنند تعبير" از سلطه ی معانی و سازمان ها ی دينی14بخش های اجتماعی

  : بيان می کند و در تعريف سکوالريزاسيون، با اشاره ی صريح به انديشه و رفتار افراد می نويسدیبيشتر

  

 سازمان های ادره ی دارايی ها و تسهيالتمصاين اصطالح به اوضاعی اطالق می شود که شامل 

؛ کاهش زمان، انرژی  دينسنتیعاليت ها و کارکردهای ف بر  سکوالرکنترلدينی توسط قدرت سياسی؛ 

 مؤسسات دينی؛ در حيطه ی افول می کنند؛ 15 تجربی-و منابعی که مردم صرف دلمشغولی های فرا

 تجربی، عقالنی، و  نگرش  تدرجیغلبه یام دينی؛ رفتاری، ريشه کن شدن تقيد سفت و سخت به احک

                                                 
3 . religion 
4 . industrialization 
5 . transition 
6 . society 
7 . individualism 
8 . egalitarianism 
9 . rationalization 
10  . organisation 
11 . entity 
12 . agency 
13 . autonomitazation 
14 . societal sectors 
15 . supra- empirical 
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 و اعمال عبادی گرفته ، مناسک،توسل به مراقبهاز  تواند که می(   اختصاصًا دينی16آگاهِیابزاری بر 

؛  رها کردن تعابير عرفانی، شاعرانه، و هنری از ) را در برگيرداخالق تا تعبيری دين محورانه از

های  نگرش با آن جدايی قاطع همراها، و  و گرايش به توصيفات واقع گر،طبيعت و جامعه

  )1982:149. ( و پوزيتيويستی است18ناختی و عاطفی از گرايش های ش17ارزشداورانه

 

ان های دينی، و باورها و اين توصيف پيچيده ايست زيرا جايگاه دين در نظام اجتماعی، جايگاه اجتماعی سازم

اگرچه اين موارد به صورت همبسته ارائه شده اند، و ويلسون آنها را مرتبط می داند، .   را در بر می گيردرفتارها

 به و ميان آنها   همه ی جوامع را در برگيرد، تفاوت های درون جوامعنه اگر بخواهيم تعميم ماآشکار است کاما 

با اين حال، . صادق نباشند تمام مؤلفه های تعريف فوق همه جا دقيقًا به يک ميزان  ممکن است زياد هست کهیقدر

 . دهی وجود داردقدری تعميم امکان 

 

در نظر  را مطلباين بايد همواره . ی دين و دين فی نفسه تمايز می نهد اجتماع19 ميان اهميتصراحتًاويلسون 

.  واجد نهايت اهميت باشدهمچنان نزد مؤمنان ، اما دين از هرگونه اهميت اجتماعی تهی شودداشت که ممکن است

يت اهم:   دارند20 ارتباط عّلی با هم  است که سه چيزچنان که احتجاج خواهم کرد، بسی آشکار در هر حال،

ممکن است . اجتماعی دين، تعداد کسانی که دين را جدی می گيرند، و اينکه هرکس چگونه دين را جدی می گيرد

 نشان خواهم داد  هادر خالل اين فصل. کشوری که رسمًا و عمومًا سکوالر است دارای مردمانی عميقًا ديندار باشد

  .ری مردم می انجامد دينداران و ميزان دينداشمارکه افول اهميت دين به کاهش 

  

 نقش ديناهش اهميت ک) الف(به طور خالصه، من سکوالريزاسيون را شرايطی اجتماعی می دانم که در 

کاهش ) ج( نقش ها و مؤسسات دينی؛  و تنزل جايگاه اجتماعیِ ) ب(مؤسسات غير دينی مانند دولت و اقتصاد؛ در

تدبير ديگر حيطه های   کاهش نقش دين دری دينی، وباورهااظهار کاهش ميزان مشارکت مردم در امور دينی، 

  .ی می يابد تجّلزندگی 

  

 همروز که پارادايم سکوالريزاسيون به ميزان فراوانی به آنچه که ا، می توان ديد آخرنکته ی مقدماتیبه عنوان 

رفتار دينی،  باورها و اتبه نظر من بهترين تبيين برای  تغيير.  نيز معطوف استدين خوانده می شود" طلب"

  . اند نموده مطلوباست که دين را کم و بيش پذيرفتنی و  در ساختار اجتماعی و فرهنگی اتغييرت

 

                                                 
16 . consciousness 
17 . evaluative 
18 . cognitive 
19 . significance 
20 . causal 
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  پارادايم
از آنجا که اين مؤلفه .   مؤلفه های کليدی پارادايم سکوالريزاسيون و ارتباطات آنهاستدياگرام نشانگر 1.1شکل 

 اين پارادايم به شرح مختصری طرح شان موجود است، در  دربارهانی و تأليفات فراو اندها به خوبی شناخته شده

  .از آنها بسنده می کنم

  

 به ، قائل به اين نيستم که اين علت ها اينکهستنخ. در مورد جايگاه عّلی اين ارتباطات بايد بر دو نکته تأکيد کنم

ديگر، که بررسی هر کدام به قدر  از شرايط یبسيار. ستند ه21شرط کافیخودی خود برای ايجاد معلول هايشان 

)  سرمايه داری صنعتیارتباط اخالق پروتستان و( E2 و E1  پيوندبرای مثال،. ارزد، نيز الزم اندکتاب می 

 بود که همزمان در حال وقوع  ديگریتحوالت ی  که انگيزانندهتغييری. نشانگر تغييری در نگرش به کار است

 سرمايه داری مدرن نمی گويد که اخالق پروتستان در ايجادق پروتستان در  نقش اخالماکس وبر با تشخيص. ندبود

هنگامی که اسباب مادی فراهم .  شرايط مادی نيز بايد جور باشد: هر اوضاع واحوالی به سرمايه داری می انجامد

دوم اينکه، . دندمقاصد عقيم مانده شان مانفقط دريغاگوی پيوريتن ها ) 1980مارشال .  اسکاتلند، نکمانند(د، نبو

 مثال وبر، همين که سرمايه با ادامه ی.  اند22شرط الزم   هموارهه اين نيستم که هيچ يک از اين علت هامن قائل ب

ش، استقرار يافت مردمانی با ويژگی های روانشناختی متفاوت از فرهنگ های آشکار مزايای ، باداری عقالنی

 يعنی، همين که  ابداعات اجتماعی استقرار –)  ژاپن می بينيمه در موردچنان ک(گوناگون می توانند آن را برگزينند 

  .يافتند، می توانند فارغ از منشأ های خود گسترش يابند

 

 (R1) 23تک خداباوری
که مهم ترين عامل است، بلعقالنی شدن  که سبب ستون عقالنی شدن آغاز می کنم، نه به اين  پارادايم را ازتشريح

ر شيوه ی انديشيده ورزی و عقالنی شدن عمدتًا شامل تغييراتی د.  ازآن استيه ی شروع اولاز آن جهت که نقطه

 دارای  چه بسا عقالنی شدن غرببرگر به پيروی از وبر احتجاج می کند که.   شيوه ی کنش گری مردم استلذا 

. ونی اش متفاوت بود از جهات مهمی با اديان فرهنگ های  پيرامتوراتدين . ريشه های يهودی و مسيحی باشد

بود که کل عالم را در بر می تنيده  در نظمی کيهانی جهان.  بودند24اديان مصر و بين النهرين عميقًا کيهان شناختی

خدايان يونانی و رومی حتی . گرفت، و هيچ تمايز قاطعی ميان انسان و غيرانسان، تجربی و فراتجربی  نمی نهاد

عهد : "به بيان برگر. دين يهود اين پيوستگی ميان انسان و خدايان را گسست. با انسان ها ازدواج هم می کردند

  است نه کيهانبر ی محيطخداايستاده، اما که آفريده ی اوست  یعتيق خدايی را پيش می نهد که خارج از کيهان

ان جهان را او جهان را خلق کرده و ختم می کند، اما، ميان آغاز و پايان، می تو).  1969:115" ( آنمحاط در

                                                 
21 . sufficient 
22 . necessary 
23 . monotheism 
24 . cosomologic 
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اين . بود] استعاليی[ 25 خدای اسرائيل باستان خدايی سخت ترافرازنده.انگاشتواجد ساختار و منطق خاص خود 

قرار   و دستکاری و بسی بعيد و فراسوی سحرورزی بود ثابتی برای مؤمنانش وضع کردهخدا مطالبات اخالقی

، وادارش کرد، يا گولش زد  نمی شد به او رشوه داد اش را آموخت و از آنها تبعيت کرد، اما احکاممی شد. داشت

  .سراسر اسطوره زدايی شد  ميان بشر و خدا جهان.اجابت کندتا خواست ما را 

  

سانه و ناموافق هم عمل  خدايان يا ارواح بودند که اغلب بوالهوی ازدر اسطوره های يونان و روم باستان،  تباراما 

نخست يهوديت و سپس .  طبيعت و فراطبيعت را پيشبينی ناپذير می ساخت رابطه ی ميانمی نمودند و اين نگرش

خدا را نظام مند  و پرستش   ماوراءطبيعه را ساده ، اين اديانتک خداباوری.  يروهايی عقالنی ساز بودندمسيحيت ن

وی  پيربيشتر حاصلشد و  کتره ای خدايگان مستبد  گمانه زنی هوس هایمعروض کمتر کسب رضای خدا. ساخت

  . گشتاز نظام درست اخالقی 

  

مريم . جددًا اسطوره ای شدجهان م ، واره فرشتگان و قديسان االهن جهان ازه شدانباشتو با بسط کليسای مسيحی، 

 مناسک، اعتراف و توبه  اين ايده که می توان توسط.  ندهمراه با عيسی به مقام شفيع و بخشاينده ترفيع يافتباکره 

هر قدرهم  زندگی فرد. را زد تنظيم رفتار بر پايه ی يک نظام اخالقی استاندارد  زيرآب رار داد تحت تأثير ق راخدا

اما با اصالحات . دکليسا برای خود آمرزش دست و پا کن با تقديم وجوهی به بود، می توانستگناهکارانه که 

 با حذف مناسک و .ژگونه شدسطوره ای شدن جهان  واو هفتدهم اين رويه ی ا پروتستانی در قرن های شانزدهم

  . عقالنيت اخالقی،  جهان باز اسطوره زدايی شدجلب نظر خدا، و از سرگيری  برای نذورات

  

از تبعيت  .رهای فراطبيعی را ممکن ساختاز باو  و اخالقيات اخالقجدايش ،صوری نمودن کسب رضای خدا

با "توان برای فرمان برای مثال می . شدممکن   اين نظامتوجيهات ديگری برایجستجوی و حتی نظام اخالقی 

 کن و راضیخدا را "توجيهی سراسر فايده انگارانه ارائه کرد، اما برای " کن که بر خود می پسندی ديگران همان

 جا را برای اين جهت، تمايل عقالنی ساز مسيحيتاز .  نمی توان چنان توجيهی يافت"گرنه زجر بکش

  .  باز کردهای سکوالرآلترناتيو

  

. خالصه کنيم)  برانگيزاننده ی عقالنی شدن استتک خداباوری ( R2 به R1پس می توانيم اين نکات را در پيوند 

 که  نمی نيست، مالحظه می کنيمهيچ مزيت خاصی حاکی از ' عقالنی' در اين توصيف، اگر توجه داشته باشيم که

نين بايد توجه داشته باشيم که منظور اصلی  وبر همچ. يراهن عثمان کرد پتوان اين عبارت را چنان که معمول است

 ميزان ، به معنای فلسفی کلمه نيست بلکه متغير مورد نظرانديشه ی واحدروال يک و برگر از عقالنی شدن، 

محور مدرن - ديوانساالری قانونشکل آنکه بارزترين ( تنيده در سازمان اجتماعی است  هدف های-عقالنيت وسيله

، چنان  اماشده باشد، مردم عاقل تر و انديشه ورزی شان واقع گرايانه تر  امروزه شايد: " لسونبه بيان وي). است

                                                 
25 . transcendental  
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 که رفتار باشد در سازمان های اجتماعی درگيری مداوم آنها خاطرنشان کرده، چه بسا موضوع مهم تر، 26که وبِلن

  ) .1966:7" (عقالنی را به آنها تحميل می کند

  

 (E1)اخالق پروتستان  
 در اروپا، ايجاد نگرش  ]رفورماسيون[  نتايج ناخواسته ی جنبش اصالح دينی جملهس وبر احتجاج کرده که ازماک

البته به جز ( مارتين لوتر با حمله به انگاره ی محدود کشيشان از کار، همه ی مشاغل را . به کار بودیجديد

، و آمرزش، شفاعتان دينی با رّد  توبه، اصالح گر.  شمرداز زمره ی عبادات) گناهانخدمات مربوط به آمرزش 

 افزودند و  زندگی به سان يک مسيحیجهد برایاهميت بر لذا .  محروم کردند گناه شويی ادواریمردم را از تدابير

جان کالوين و پيروانش با تأکيد بر . کار شد تأکيد بر فضيلت اولويت را به پيشگيری از وساوس دادند؛ و حاصل

يعنی (ردشدگان، تقسيم بندی کرده  مردمان را به بخشودگان و نابخشودگان، برگزيدگان و اينکه خدا از پيش

 توانستند موفقيت جاد کردند که در آن پيوريتن ها ، ناخواسته  حال و هوايی اي)شده مقّدر همه ازپيش سرنوشت

  ی صالحانه و ساعيانهای حاصل شيوه هاين موفقيتبه شرطی که البته ، گواهی بر لطف االهی بدانند  دنيوی را

بر خالف سابق که مردمان . جديد بود' اخالق' ايجاد يک  درآميختن اين مؤلفه هاحاصل .باشدمردمان پرهيزگار 

يا، در مورد سيمون استايليت، بر (يرها  صومعه ها و ِددرمؤمن بايد از تعلقات دنيوی می بريدند و خود را بسيار 

" رياضت اين جهانی"ودند که وبر وريتن ها سرنمون شيوه ای از زندگانی بمحبوس می کردند، پي) يک ستون سر

  .نام می نهد

  

نشانگر اين واقعيت ساده است که آن کشورهايی که ) از سرمايه داری صنعتی به رشد اقتصادی (E3 به E2پيوند 

 در ادامه خواهيم ديد،  چنان کهو. افتادندزودتر به سرمايه داری صنعتی رسيدند در رفاه هم از رقبايشان پيش 

  .ضعيف معتقدات دينی بوده استتبا همراه   خود 27رفاه

  

 (S2)تفکيک های ساختاری 
ر يتکث ،منظورم از تفکيک های ساختاری.  و کارکردی بود 28های ساختاری مدرنيزاسيون مستلزم ايجاد تفکيک

د که پيش تر توسط نقش يا سازمان جهت انجام کارکردهايی بو سازمان هايی تخصصی  ايجاد و اجتماعی ینقش ها

 روزگاری خانواده هم واحد توليد بود و هم سازمانی اجتماعی که .)1964پارسونز (واحدی انجام می پذيرفت 

 هرچه بيشتر واجد ارزش خانهو  .با مدرنيزاسيون، فعاليت اقتصادی از خانه منفک شد. جامعه را بازتوليد می کرد

 عقالنی، ابزاری  هنگام کاراز ما انتظار می رود که).  تأثير پذيرفتR2 از  S2ام، در دياگر( های مستقل خود شد 

همچنين انتظار می رود که جهانشمول گرا باشيم، يعنی با همه ی مشتريان يکسان رفتار کنيم، و . و عملگرا باشيم

                                                 
26 . Veblen اقتصاد دان آمريکايی سده ی نوزدهم      

27 . prosperity 
28 . structural differentiations 
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 نژاد يا دين خريدار تغيير  قرار نيست که قيمت کاالهايمان  را بر پايه ی.توجه مان صرفًا به موضوع  کار باشد

  .، بخشنده و عاطفی باشيممی توانيم  پرشور  آن، در حيطه ی خصوصی بر خالف. دهيم

  

: داشتهم يک اثر مستقيم  ذکر شد، ًاعالوه بر تأثيرات غيرمستقيمی که اختصارتخصصی شدن فزاينده ی امور، 

 انحصاری قلمرو وسطاجاميد که در قرون  به سکوالريزه شدن بسياری از کارکردهای اجتماعی انتخصصی شدن

آموزش، بهداشت، رفاه و روزگاری .  کشيشان بودصالحيتتًا در حيطه ی  محسوب می شد يا عمدکليسای کاتوليک

سازمان تخصصی جداگانه  مکداکنترل اجتماعی همگی در قلمرو سازمان های دينی بودند؛ اما امروزه ما برای هر 

 پرورشدر جاهای مختلف با سرعت های متفاوتی انجام گرفت، اما  تدريجی بود و انتقال قدرت  اين.داريمای 

در جاهايی هم که سازمان های دينی . متخصصان دينی را از گردونه خارج کرددر همه جا  متخصصان جديد 

 غيرروحانی انجام می  توسط متخصصان خود را بر مؤسسات سکوالر امروزی حفظ کرده اند، آن خدماتتسلط

، و اساسًا در محيطی با ارزش های سکوالر به کار می رد که تعليم يافته و تأييد شده ی مؤسسات سکوالر هستندگي

 می دهد اما مددکارانی که در اين  ارائهاسکاندر امور   اجتماعیکليسای انگلستان خدماتیبرای مثال، . پردازند

. های دينی و روحانیه ی معياره شده اند، نه بر پايهای سکوالر آزمودمعيار توسط  مشغول به کار اند سازمان ها

ارزش های روحانی کليسا می تواند انگيزه .  روحانی کليسامالک هایاين کارکنان به دولت پاسخگو هستند، نه به 

چندان   سکوالررويکرد اين انگيزه های روحانی و  ميان تمايز در عملی مداخله ی آن در امور اجتماعی باشد اما

  .نيستمشهود 

  

  )S1(تفکيک اجتماعی 
، تفکيک فزاينده ی )45-35: 1971گيدنز  (می دهدچنان که مارکس در نظريه ی تشکيل طبقات اش نشان 

رشد . ری با تفکيک اجتماعی توأم بودتفکيک ساختا يعنی –جامعه منجر به تقسيم و جدايی مردم شودکارکردهای 

ايجاد طبقات . اميد انجفراگستری از مشاغل و شيوه های معيشتدايش طيف  مدرنيزاسيون به پيمالزم بااقتصادی 

. دهمراه بو  از يکديگرطبقات کناره جويی ا بوضع  اين  مسلمًالب به تضادهای طبقاتی منجر شد؛اغجديد اجتماعی 

يت ممکن بود ارباب سواره باشد و رع.  ارباب و رعيت ها ديوار به ديوار هم زندگی می کردند،فئودالیدر جوامع 

در .  ارباب پاکيزه تر باشد اما هر دو يک جا می خوابيدندبسترممکن بود . پياده، اما با هم سفر می کردند

 زندگی می کردند و کثافات شان را به يک خيابان می عمارتادينبوروی قرون وسطا همه ی جور آدم در يک 

ها چنان ' جايگاه '.  شناختم اجتماع مید را در نظ ممکن بود که هرکس شأن خو اين آميختگی بدان سبب.ريختند

به ' سروری' دون پايه خيال معاشر باشند، پايگان ن مستقر بود که الزم نبود نجبا  نگران باشند که اگر با دو وصلب

  ، کسانی که تمکن کافی داشتند فاصله گيری فضايی را جايگزين جايگاه هابا منعطف تر شدن.  اش راه دهدمخيله

 ادينبورو ساخته شد، نيوتاون درجورجيان وقتی  . قاتی کردند که قبًال فی نفسه کفايت می کردآن فاصله ی طب

   .بروژوازی از شهر قديمی نقل مکان کرد
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يک ساختار اجتماعی  وجود ، جايگاه خود را داشته باشد در آنوجود يک جهان واحد اخالقی که هر کسالزمه ی 

 جديد اجتماعی  و افزايش تحرک اجتماعی، تصور سنتی مجتمع و ارگانيک يا با تکثير نقش های.  استنسبتًا پايدار

قدسی وه های رقيب تقسيم شد، نگرش اجتماع به گروقتی . رو به زوال نهادکمونال از از نظم اخالقی و فراطبيعی 

ماعی، اين  طبقات و بخش های اجتميانتمايز  فزون تر شدن با . نيز فروريخت حول محور خدا  اجتماع اتحادبه

). 1967مک اينتاير (د همنواتر بوعالئق شان با  ايجاد کردند که  رستگاریی متافيزيکی برایگروه ها نظام هاي

 جوامع کشاورزی لذا. ن مادی را می ديدند اند که جهاا همان چشمی نگريسته جهان فراطبيعی را بهمواره مردم

ی آن  که رأس آن پاپ، اسقف ها، کشيش ها و در قاعده  هرمی. داشتندساختاری طبقاتیدينی با  به گرايش  فئودالی

 ُخرد و طبقه ی در حال زارعان.  بازتاب هرم اجتماعی شاه، اشراف، نجبا و دهقان ها بودردم عادی قرار داشت،م

 های اوليه پروتستان مانند پرزبيترَين ها، 29 طالب دينی دموکراتيک تر بودند؛ لذا مجذوب فرقهگسترش تجار اما

  . ها شدندکويکرباپتيست ها و 

  

 . به تغييرات ساختاری اجتماعی، اقتصادی و سياسی نبودواکنش فرهنگ دينی به صرفًامدرنيزاسيون با اين حال، 

برای توضيح اين مطلب بايد يک .  داشت(S3) تأثير قابل مالحظه ای بر تنوع اجتماعی و فرهنگی نيز دين خود

گرايش به اشتقاق و فرقه سازی را تشريح ، رشد فردگرايی و ن جنبش رفورماسيونردم تا پيوند مياعقب برگ به گام

  . کنم

 

  

  )RO1(فردگرايی 
منطق : " او می نويسد. خالصه می کندبه خوبی ديويد مارتين يک پيامد عمده و ناخواسته ی جنبش اصالح دين را 

انجام اين اصل را از لحاظ جامعه شناختی  که سرحدیاست، به اختياری بودن دين پروتستانيسم آشکارا حامی اصل 

.   بسيار متفاوت است31چندپارگی  برای 30 نظام های باورآمادگی. )1987a: 9 " (غيرواقع گرايانه می نمايد

 معرفت پذيریعمده ی اين تفاوت ها را می توان بر پايه ی ميزان دسترسی . )1979واليس .، ر1985بروس (

ند  يّکه ای برای حقيقت هستاتوريته یبرخی اديان مدعی . م باور قرار داردکه در قلب نظاتوضيح داد مرجعی 

 اتوريته یکليسای کاتوليک مدعی است که . گون رستگاری را مجاز می دارنددرحالی که بعضی شيوه های گونا

 . به تشکيالت پاپی منتقل شده است رسيد که نخستين اسقف رم شد  و از طريق پطرسعيسی به  پطرس حواری

.   خواست خداستتگاری و واليت مطلق در مورد تفسيرکليسای کاتوليک مدعی کنترل همه جانبه بر ابزارهای رس

 نسبتًا از انشقاق و چندپارگی مصون  کليسابه چالش گرفته نشود، کليسای کاتوليک تا وقتی که اين مدعاهای اصلی

اتوليک قرار دارد، گسست از آن دشوار و  در قلب نظام باور کیچون تبعيت از کليسای کاتوليک روم. است

لذا در کشورهای کاتوليک چندپارگی فرهنگ .  انقالب فرانسه، بوددر ابعادمستلزم خيزش های سترگ اجتماعی، 
                                                 
29 . sect 
30 .belief systems 
31 . fragmentation 
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 انفکاک های ساختاری  واجتماعی بود به انقسام قاطع ميان کسانی که معتقد به سنت دينی باقی کاتوليک که پيامد

به همين خاطر در اسپانيا و ايتاليا سنت های محافظه کار . انجاميد آشکارا مخالف آنند ند و کسانی کهده امان

  . کاتوليک و احزاب نيرومند کمونيست شکل گرفته اند

  

درست برخالف اين وضع، دينی که در پی اصالحات پروتستانی ايجاد شد بی نهايت مستعد چندپارگی بود زيرا 

اگرچه کاتوليک ها .  ميان خدا و انسان از ميان برداشتوان منبع تفسير رابطه یکليسا را به عنسازمان اتوريته ی 

.  جامعه شناختی دارد و نه االهياتینتقاد می گيرند اما اين نکته جنبه یگاهی به همين خاطرپروتستان ها را به باد ا

می توانيم مجادله ی ميان  اناجيل خواست خدا را تشخيص دهيم، آنگاه چگونه ما بتوانيم  با خواندناگر همگی 

اميدوار بودند که چون همه ی مسيحيان  تئيست  را فرو نشانيم؟ اصالح گران دينی  معارض حاصلخوانش های

ت خدا هست، و انجيل  واحدی دارند که در همه ی مخلوقا واحدی باور دارند، روح القدسیهايی هستند که به خداي

يعتًا با هم به توافق می رسند، اما تاريخ بطالن اين اميدواری را نشان مؤمنان صادق به راحتی و طب واحدی دارند،

 را مهار جدايشهمگی تمايل به ، شخص واريگانه ی سنت، عادت ها، احترام به آموزه ها، يا پرستش خدای . داد

و مقتدر  منزهيک کليسای مسيحی جنبش اصالح دين، در پی . را بگيرد فرقه گرايی جلومی کنند، اما نمی توانند 

 در کشورهای پروتستان، انشقاق اجتماعی به .سر برآوردند رقيب نگرش و سازمان تعداد کثيری ايجاد نشد بلکه

 فرقه هايی از دل ی و دنيوی بروز نيافت، بلکه به شکل گيریشکل يک تقسيم بندی راديکال ميان مؤلفه های روحان

خواسته ها و  تصورشان از خود،  دادن دين سنتی باربطا ب طبقات نوظهور اجتماعی توانستند. انجاميدسنت غالب 

   .بروز دهندجاه طلبی های نوين خود را 

  

،  را برانگيخت انگاره ی فردگرايیاگرچه اصالح گری سرسختانه.  افزودRO1می توان روايتی سکوالر نيز به 

 که در  نيزاره ی برابری خواهیانگهمين وضع برای . اما به تدريج خود فردگرايی دارای پويايی خودبنيادی شد

 ام که می خواهم تأکيد نهادهدر اين جا به اين خاطر برابری خواهی را .  رخ داد ذکر کرده ام S4دياگرام با عنوان 

 ناشی  در اوضاع و احوال  مساعِدفقط  (S3) 32تنوع و واقعيت اجتماعی همزاد آن يعنی ،کنم که ايده ی فردگرايی

  . مجال بروز می يابند(E3) و رشد اقتصادی (S2) ساختاری تفکيکاز 

  

همزمان با ايجاد طبقات که به قول مارکس در اثر جبر .   است33پيوند ميان مدرنيزاسيون و نابرابری ناسازه وار

به الزم نيست  برای درک اين نکته.  صنعتی شدن مبنای برابری خواهی را نيز فراهم کرد،نيروی توليد ايجاد شدند

 لوتر و کالوين با نفی موقعيت انحصاری. ميان منابع مدرن و سنتی قدرت بپردازيمفراوان های  بررسی تفاوت

  حصولمثًال، امکان( اين که شايستگی دينی بتواند از شخصی به شخص ديگر تسّری يابد رّد امکانکشيشان و با 

فرد اينکه : ت تصريح کردند، آنچه را که در مسيحيت نخستين تلويحًا وجود داش) به واسطه ی شفاعتیرستگار

                                                 
32 . diversity 
33 . paradoxical 
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 برابری ما به سبب گناه نخستين رفورميست ها،به نظر . در پيشگاه  خدا برابر هستيم)  مانو نه مجموع( ما فرد 

ايده ی برابری در پيشگاه خدا مبنای .  دينی نمودحيطه یمان است، اما ايده ی برابری را نمی توان محدود به 

  .ند وظايف برابر به حقوق برابر بدل شد و سرانجام. در پيشگاه قانون شدبری برا و،برابری در پيشگاه انسان

 

  

او .  به جزئيات مطلب بپردازيم، اما می توان اشاره ای گذرا به به نظر ِگلِنر داشت الزم نيستگرچه در اينجاا

ه ای شکل گيرد که احتجاج می کند که برابری خواهی الزمه ی صنعتی شدن بود؛ اقتصاد مدرن نمی تواند در جامع

گسترش فرهنگ ).  1991 و 1983 (باشد ميان فرهنگ های واال و پست برقرار  تقسيم بندی سفت و سختیدر آن

انعطاف تقسيم بندی طبقاتی  يک با دارائی ها جايگاه ها و قديمی طبقاتی نظام مشترک ملی مستلزم جايگزينی 

 و تحرک نيروی کار را به  بيشتر شد و انتظار برای تحوالت تغيير و تحول ،باعث توسعه ی اقتصادی . بودپذيرتر

.  شان همواره مشغول يک پيشه بوده اند  به آن پيشه نمی پرداختندنياکانديگر مردم به اين سبب که . داشتهمراه 

تر شايع انديشيدن به ارتقای وضع خود پس که می توانند وضع خود ارتقا دهند، رواج يافت اين انديشه ميان مردم 

  . مزد ناچيزی دريافت می کردند، اما ديگر خود را رعيت نمی شمردند گرچهکارگران صنعتی. شد

  

در . آن نقش سراسر زندگی اش را شکل می داددر نظام طبقاتی فراگير قرون وسطا، رعيت تنها يک نقش داشت و 

 فشار بود، اما غروب تحتدًا موقع  کار شدي] م.جنوب غربی انگلستاندر  [ی کورن والمعدنکاريک قرن هجدهم، 

در اين حالت . مبّلغ باپتيست در آيد يک به سلکها و يکشنبه ها می توانست لباس ها و نقش خود را عوض کند و 

همين که اشتغال از قيد نظام . امکان تغيير نقش ها نشانگر تغييری  شگرف استاين . آدمی معّز و محترم می شد

 جايگاه نستند در نظام های طبقاتی مختلف وظايف شد، مردم توا بهها شد و مختصطبقاتی فراگير و مادام العمر ر

يفاگر نقش را فراهم اين وضع به نوبه ی خود امکان  فرق نهادن ميان نقش و شخص ا. های متفاوتی اشغال کنند

قائل بود، م می شد مدارج و درجات بسيار متفاوتی از عّزت و احترابرای نقش ها   در عين حال کهديگر. ساخت

 در قالب فقط را قدرتمندان افراد که موقعی به بيانی ديگر، تا .  فراسوی نقش ها را از جهاتی برابر شمردانمردم

می : ی می ديدند، انگيزه ای قوی برای مقاومت در مقابل برابری خواهی داشتندفئودال در نظام دی واحهويت

اما همين که .  که دنيا را زير و زبر می کندبيانگارندرا تهديدی  دهقانان  و ارباب فئودال شان توانستند برابری

 نظم الزم برای اداره ی ايجاد فراهم آمد ، ، فارغ از شخصی حائز آن جايگاهامکان داوری  در مورد جايگاه شغلی

ه ممکن بود ک. نظم متفاوتی حاکم باشد ی، کارخارج از چارچوب  ممکن بودعين اينکهدر کارخانه ميسر شد، 

، يا حتی زير دست او کارگر در کنار ی محلبر کارگرش حکمرانی کند، اما در کليسا  در محيط کارصاحب معدن

 حيطه ی بخت اعمال نفوذ در ،حيطهدر يک قدرت .  است34تراگذرالبته قدرت و جايگاه اجتماعی اغلب . بنشيند

انست انتظار داشته باشد که از سران بنا می کرد می تويی  که کليسا يک صاحب کارخانه. افزايد میديگر را

 اگر پرهيزگار. پرهيزگاری هم توأم می بودجماعت کليسا باشد، اما تنها در صورتی  که ثروتمندی اش با اظهار 

                                                 
34 . trasferable 
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 او برای دستيابی به جايگاهی تالش مجاور، به کليسای  با ترک آن کليسا و انتخابمی توانستنداعضای کليسا نبود، 

  . ش نشان دهندواکندر کليسای محل 

  

  اجتماعی سازی
 تأثير عميقی بر نقش های سرشت جوامع ايجاد می شود که عمده ای در ، تحوالتچند درونمايه ی مهماز ترکيب 

می ری صورمشتمل بر    را 35اجتماعی سازیويلسون واژه ی  . می گذارند و اقبال نظام های باور دينی اجتماعی

د، البته نه در سطح محلی بلکه در سطح ن فزاينده ای درهم تنيده می شوزندگی مردم ، به طورامور "که داند 

اگر ) . 154: 1981)" (، حائز انگاره ی ملت دولت می شوديک ميزانکه جامعه به وضوح، اما نه به ( اجتماعی 

 از پايين شمرد، هجوم 36 کوچک مقياسکمون های را بتوان جنبش (RO1) و فردگرايی (S1)انفکاک اجتماعی 

 نهاد  زوال و منسجم رو به  همبستهکمون هایبه تدريج قدرت . بود اجتماعی سازیهمانا تناظر اين جنبش، از باال م

 که  داد و دولت های مدرن شهرها،  ،37 صنعتی و تجاری بزرگ مقياس نوظهوربه شرکت هایجای خود را و 

 اجتماع به جامعه  ازمان گذار کالسيکاين پديده ه. توسط ديوانساالری های عظيم و غيرشخصی هدايت می شدند

  .(1955)است که فرديناند تونيز توصيف می کند 

  

 کسب می آن ريشه می گيرد، و قدرت خود را از کمونويلسون به پيروی از دورکيم احتجاج می کند که دين از 

کليسای . صان می يابند، کارکردهای دين نقميل کندبه شهر و  رود تر فراکمونهر چه دايره ی زندگی فرد از . کند

 و رسمًا به عضويت می پذيرفت، در جوانی عقد گذاری می کردقرون وسطا فرد را در کودکی  تعميد می داد، نام

 تقويم خدمات کليسا منطبق بر نظم .رايش مراسم تدفين برگزار می کردازدواجش را می خواند، و پس از مرگ ب

در عوض،  مقبوليت  چشم . ل می کرد و مشروعيت می بخشيد زندگی محلی را تجلي کليسا.ل بودوزمانی فص

 1898در سال . د ابراز می شمراسم اش محلی در کمون از طريق مشارکت مؤمنان  مرتبًا کهاقبالیگيری داشت، 

 ای از محصول شان به تحفهمن پايان موفقيت آميز فصل درو را با اهدايای ی اجدادی روستاتقريبًا همگی ساکنان 

جشن ) و تنها يک  کشاورز( وستا   عده ی  بسيار قليلی از مردم  اين ر1998در سال . شن می گرفتند جکليسا

برگزار ) که اغلب محصوالت غيرمحلی هستند ( خرمن را با اهدای سبزيجات و اغذيه ی بسته بندی شده به کليسا

در .  اندالمللی خريداری شدهمارکت زنجيره ای بين  سوپر محلی يکمحصوالتی که اغلب از شعبه ی. می کنند

در حالت دوم، يک دسته ی  کوچک از .  کليسا تعبيری دينی از رخدادی با اهميت حياتی ارائه می داد،حالت نخست

اين مراسم ديگر جشن خرمن نيست بلکه .  که ارزش نمادين  مشکوکی دارد کاری می کنند خودميلمسيحيان به 

از جمله نعمت هايی که در يک سرود مذهبی به عنوان . هايش استاطر همه ی آفريده شکرگزاری خدا به خ

 با پس"!  ها سوختگيری می کنندهواپيماهای جت در آسمان"ست که امی شود اين ت قابل تقدير االهی ذکر هبمو

 از دست رفتنبه بهای امر اين د اما شو با زندگی را رفع می آن، مشکل ارتباط مراسم گستردن دامنه ی  نمادين
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 اجتماعی از مردم فراگيرهنگامی که کليت .   تمام می شود در آن شرکت کننده مراسم با زندگی افرادوند مستقيمپي

دهد، هرک خوابگاهی و حومه ی مسکونی بکه با هم نشست و برخواست و کار و زندگی می کنند جای خود را به ش

  .ديگر چندان چيز مشترکی برای تجليل باقی نمی ماند

  

 مقبوليت هر گونه نظام فراگير اخالقی و دينی افول می کند، و به جای آن انگاره ،اجتماعی سازیاک و در پی انفک

باشند، اما  غنی امينیمضدارای خصوصی،  در مورد تجارب فردی و قيبی می نشينند که گرچه ممکن استهای ر

 مقبوليت ذهنی دين نزد .ی دارندارتباط اندکی با عملکرد نقش های اجتماعی، يا شيوه ی عمل نظام های اجتماع

بلکه يک ترجيح  ديگر دين يک ضرورت نبود، . برخی از مردم محفوظ ماند، اما بداهت عينی آن از ميان رفت

  .دش

  

 چندپاره شدن سنت دينی .  که به تأکيد چندباره می ارزداست  چنانبرهمکنش نيروهای اجتماعی و فرهنگیاهميت 

(RO3) بيطرف در قبال  دين شدیهاشکل گيری دولت موجب تسريع ماسيون بود رفور  که نتيجه ی جنبش   

(P1) .ارتباطات کارآمد، نظام حقوقی  از جمله در،  انسجام ميزان بااليی از،يت اقتصاد موفق توسعه ی یالزمه

ملی  اين امر هم وجود يک فرهنگ و). 1991گلنر ( غيره بود جو اعتماد، وکه ضامن قراردادها باشد، ی مشترک

 ی  ملی39'فرهنگ واال'سنت دينی غالب می توانست  دينی وجود داشت، 38جايی که توافق.  را می طلبيديکپارچه

ستند معلم مدرسه، مورخ، مبّلغ، کارمند دولت و  همچنان می توان  روحانيون در چنين شرايطی.را  تأمين کند

. ولت بيشتر به سمت سکوالر شدن گرايش يافتدر جاهايی که اين توافق اندک بود، د. استراتژيست نظامی باشند

 کشورهای اسکانديناوی  توسط کليسای لوتری ايجاد  درنظام آموزش همگانی  در ايرلند توسط کليسای کاتوليک و

ی هم که کليسا جاهاياما، حتی در .   نظام آموزش همگانی را ايجاد کردرأسًادر بريتانيا و اياالت متحده، دولت . شد

ها عمدتًا متأثر از ارزش های تماعی حفظ کرد، آن حيطه  های اجری خود را بر بعضی حيطه  يطره ی صوس

 جو غالب در مدارس تحت نظارت کليسا ممکن است که اندکی از سنت مشخصًا دينی باقی باشد، اما. سکوالر بودند

دريس می شود که در  در مدارس تحت نظارت کليسای ايرلند همان رياضيات، شيمی و اقتصادی ت.سکوالر است

  .مدارس دولتی انگليس

  

 می تواند کمونو الزامی آن پيوند ميان دين، باورهای "  می دهد که تذکر نکاتجيمز ِبکفورد پس از تلخيص اين 

 محلی یکمون ها با ی مالزمآشکاردر قديم به داليل اجتماعی دين .  باشد40محمتل الوقوعاز لحاظ تاريخی کامًال 

  اين .(1989:110)" ی تواند عمل کندمتيجه نمی شود که دين تنها در چارچوب کمونی  مطلب ن، اما از اينبود

 که چون در گذشته دين کامًال در حيات اجتماعی يکنواخت کمون حرف من اين نيستمسلمًا . مطلب  درست است

های رياضی يافت می  بايد به ضرورت منطقی ، از آن قسم ضرورتی که در اثبات کمون هاها تنيده بود، افول 
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در . برعکس، احتجاج خواهم کرد که ميان اين دو پديده ارتباطی تجربی وجود دارد. شود، به افول دين بيانجامد

 وجهفصل های آتی به سرشت دين فردی شده ی مدرن خواهم پرداخت و نشان خواهم داد که اوًال، دين مدرن فاقد 

 افول کمون و افول دين شمردنپس من در پی اينهمان .  دشوار استدين  کمونیوجهاست، و ثانيًا، بازتوليد کمونی 

  .ی ميان اين دو هستم روابط عّلبه دنبالنيستم، بلکه 

  

  

 (RO3)و فرقه ها  41تفّرق
 E2-E3  رفورماسيون  و پيوند جديدی ميان برخی پيامدهای پيوند فرعیخوب است در اينجا به عقب برگرديم و 

 ، یيزه ای قوی برای گسترش سواد عمومرفورماسيون انگ. برقرار کنيم) یاقتصادشد رابطه ی صنعتی شدن و ر(

که نگرش اين رشد با کاهش فراوان قدرت روحانيون و .  (S6)و پس از آن ايجاد مؤسسات داوطلبانه فراهم کرد 

هت ايفای اين  الزم برای مردم عادی ج آموزشیتأمين منابع باشيم،پاسخگوی خدا جداگانه هر يک از ما بايد 

حاصل کار، ترجمه ی انجيل از يونانی و رومی  به زبان های محلی؛ پيشرفت . مسئوليت جديد اهميتی حياتی يافت

و چنان . های سريع در صنعت چاپ؛ گسترش باسوادی و تالش هايی ثمربخش تری برای سوادآموزی توده ها بود

به اين .  از علل اصلی رشد اقتصادی بود و هم پيامد آن گسترش آموزش هملِنر و ديگران احتجاج کرده اند،که ِگ

 Eپارادايم، همراه با الزامات خط ) سازمان های دينی (RO خط روحيه ی فرقه گرايی رقابتِی تعامل ترتيب

به گسترش سواد و آموزش مردمان غيرروحانی منجر می شود، و آموزش هم به نوبه ی خود مشوق ) اقتصاد(

  . می شود(P1) و دموکراسی ليبرال (S4)رشد برابری خواهی  و فردی اهميت حقوق 

  

 بر شکل نيز، تأثير کامًال مستقيمی رشد فرقه های پروتستان  مدل جديدی برای سازمان اجتماع ارائه کردچون 

نگرش پروتستانی درست است که کانون توجه دين اصالح شده روح افراد بود، اما . گيری دموکراسی ليبرال داشت

بر خالف .  می کرد را به تشکيل گروه هم تشويق ، پيروان اشتهذيب، تبليغ و کنترل اجتماعیبرای ن همچني

قه گرايان  که در آن جايگاه افراد تا حد زيادی به طور موروثی مشخص می شد، فر سابق42اندامواراجتماع 

 و در می آمدند گروه يتعضوبه خود افرادی که به اختيار . عقيده ايجاد کردند افراد همشاملمؤسسات داوطلبانه ای 

ها گاهی کنترل کويکرمثًال .  باشند43ممکن بود اين مؤسسات کامًال آمرانه. اهداف مشترکی را دنبال می کردند

 یالزام مطابق استانداردهای اجتماعی شديدی بر اعضای فرقه اعمال می کردند، و کسانی را که نتوانسته بودند

 هم نبود، باعث اخراج خطای فرد ناشی از تقصير خودشد، به حدی که حتی  اگر  زندگی کنند طرد می کردنشان

در جامعه ای با مؤسسات داوطلبانه کامًال محدود بود زيرا ) اتوريته ی(با اين حال آمريت . او از فرقه می شد 

ع انداموار،  بر خالف اجتما.شدبع هويت ا منی ازو يک فرقه فقط يک مؤسسه هرانفکاک و پيچيدگی فزاينده، 

  .عضويت در فرقه ها داوطلبانه بود
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 (S3)ماعی و فرهنگی کّثر اجتت
و منظورم از حکومت، فقط (  در توسعه ی حکومت سکوالر داشت حياتیتنوع اجتماعی و فرهنگی نقشی تکّثر و 

 آنچه نيوهاوز، در بر می گيرد نيزرا جامعه  هوای عمومی  حال واصلی اجتماعی و دولت نيست، بلکه مؤسسات 

 دولت سکوالر  ايجاد)الف(فعًال می خواهم مواردی را کنار بگذارم که ).  می خواند" محله ی عمومی" ) 1984(

 فرانسه و انقالب بولشويکی 9-1789که دو نمونه های بارز آن انقالب  (همراه بودبا سرکوبی شديد سازمان دين 

نديناوی که در آنها دولت صرفًا به سبب گرايش به ايده ی کشورهای لوتری اسکا) ب(و )  روسيه اند1919سال 

  .  بعدها سکوالر شد(P1)ليبرال دموکراسی 

  

 می خواهم  .نيستام محوری   ميهنسبب به تنها را ذکر می کنم ) و اقمار مستعمره نشين آن( اينکه نخست بريتانيا 

 مختلفی با طرقمدرنيزاسيون به . ت ضرورت اجتماعی يک عامل سکوالريزاسيون حکومت اساحتجاج کنم که 

 اجتماعی اش را نخست اينکه، جمعيت نقل مکان کرد و زبان، دين و آداب و رسوم. تنوع فرهنگی فزاينده توأم بود

دوم اينکه، بسط يک دولت ملت گسترش يابنده موجب شد تا گروه های .  های جديد بردهم با خود به سرزمين

که، چنان که قبًال گفتم، حتی بدون اين تغييرات جمعيتی هم که بايد در و سوم اين. جديدی وارد قلمرو حکومت شوند

از طريق تکثير طبقات و چندپارگی های طبقاتی همراه با تضاد فزاينده ، مدرنيزاسيون نديک حکومت محاط می شد

ايجاد فرقه های رقيب  به ويژه در جوامع پروتستان که تشکيل طبقات با . پلوراليسم فرهنگی ايجاد کرد ،ی منافع

از يک سو دولت ملت می کوشيد که تا فرهنگ ملی واحدی ميان هزاران . همراه بود، حاصل ناسازه وار شد

  .دامن می زداجتماع کوچک ايجاد کند و از سوی ديگر افزايش فرقه ها به تکثر دينی 

  

ر خسته کردن و از دست دادن خواننده را فهميده شده، خط با اينکه اين نکته را پيش تر گفته ام، اما چون اغلب بد

که اصوًال پذيرای  سکوالريزاسيون می شود نده یعامل پيشران فرهنگی  در فقط پذيرم تا باز تأکيد  کنم که تکّثرمی

در جامعه ای که اکثريت قريب  .(P1)باشد داشته و سياستی که کم و بيش دموکراتيک  باشد  (S4)برابری خواهی 

تحميل دين ساالری به .  اعطا کندزا به ايمان می تواند کارکردی موقعيت ، مذهبذهب واحدی دارندبه اتفاق مردم م

 از آنجا ميسر شد که قاطبه ی ايرانيان مذهب واحدی داشتند،  که همان مذهب شيعه از 1979انقالب ايران در سال 

را ناديده ) و حتی اکثريت های مذهبی(ی يک جامعه ی استبدادی طبقاتی می تواند اقليت های مذهب. دين اسالم باشد

 مانند سرانجام بهائيان(  را سرکوب کرد آنان را تحمل کرد، می توان منحرفانالزم نيست : بگيرد يا سرکوب کند

سرانجام ناراضيان اتحاد  مانند ( را به مجمع جزاير گوالک تبعيد کرد يا آنان) در جمهوری اسالمی ايران

 موکرات تر و از نظر فرهنگی متکثرتر می شد الزم آمد تا د ای که برابری خواه تر،اما برای جامعه). شوروی

يا تشکيالت دينی . حاصل بيطرفی فزاينده ی دولت بود. دينی قرار دههماهنگی اجتماعی را مقدم بر سخت کيشی د
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چنان که پيش تر ).  بريتانياندمان(يا عقيم شدند ) اياالت متحدهمانند قانون اساسی (کًال از حکومت کنار گذاشته شدند 

گذاشتن دين از مرکز حيات کنار . اشاره شد، اين وضع به کاهش حيطه و قدرت اجتماعی دين سازمان يافته انجاميد

 تر شدن آن انجاميد، اما 'روحانی'به  از دست و پنجه نرم کردن با حکومت آسوده کرد و آشکارا  راکليسا عمومی، 

  . و پيوستگی کليسا با کليت جامعه نيز منجر شددر عين حال به کاهش تماس

  

، که برای درک سکوالريزاسيون پيامد ديگر تکّثر. تکّثر فرهنگی  بودجدايی کليسا و حکومت يکی از پيامدهای 

 مردمی و از  ميان سکوالريزاسيونکليدیتفاوت . همان قدر اهميت دارد، گسست ميان اجتماع و جهانبينی دينی بود

، کليسا بر تمام رخدادهای چرخه در انگلستان قرن شانزدهم. همين گسست است  دولت،کوبی دين توسط با سرپايين 

تولد، ازدواج، و مرگ، و گذر فصل های . داددينی می ی زندگی فرد و اجتماع احاطه داشت و به آنها رنگ 

تکنيک های کليسا .  مردم بودند جهانبينیی بری، همگی توسط کليسا مديريت می شدند، و اساسًا همگی تأييداتزراع

، اما فراسوی رخدادهای خاص. ُمجری بود و ولد احشام و افزايش زادبرای شفای بيماری، حاصلخيز کردن خاک، 

کليسا محسوب می شدند، حرمت و  اعتبار جهانبينی  دينی در سراسر زندگی روزمره  جنود عموم مردم  در آنهاکه

در مورد ] م. مسلمين" الحمداهللا"معادل  [ ”God be praised“الحاتی مثل مردم با اصط.  جاری بودساری وهم 

يا ] م".درامان خدا"تقريبًا معادل  [”God Speed“ جدا شدن از هم  می گفتند وضع هوا حرف می زدند و موقع 

“Goodbye”)  که امروزه اغلب فراموش کرده ايم که مختصر شده ی“ God be with you” است  .  

  

نکته ای که اهميتی . حکومت يا حتی اجتماعات محلی کامًال روشن استای  دين بر فزاينده ی44ی تکّثرپيامدها

 نان مؤماينکه قطعيت اعتقادات : ّثر فزايده استروانشناختی تک-معادل دارد، اما کمتر لحاظ شده، پيامدهای اجتماعی

  ).1980برگر (به چالش گرفته شد 

  

 ديگر نه صرفًا يک سری در آن صورت.  که  قبول عام داشته باشندمی شوندايده ها موقعی متقاعدکننده تر 

طرح ديدگاه های آلترناتيو چالش سهمگينی پيش می .   می شوندانگاشته، بلکه تعبير دقيق واقعيت امور اعتقادات

 موقعی که .ندديگران با آنها مخالف اند دست به شمشير نمی بربفهمند اينکه  البته مؤمنان همواره به صرف .نهد

يا ) که در ادامه بيشتر بدان خواهيم پرداخت(برخورد ايدئولوژی ها در زمينه ی تعارضات اجتماعی رخ می دهد 

الزم ی شمرد و لذا برخورد جدی با آنان  از مرتبه ی نازل تررا  بتوان  آلترناتيوها  ارائه دهندگان هنگامی که

 نظريه ای ارائه کند که هم دحتی  مؤمن می توان. وان فرونشاندرا می ت] شناختی[/ 45یمعرفتنيايد، چالش های 

اين دقيقًا همان کاری .  باشد بر حقانيت و سروری دين خودشأييد مجددیگوناگونی اديان را توضيح دهد و هم  ت

مت ردند که خدا بنا به حکآنان احتجاج ک. است که ميسيونر های  تکاملی مشرب پرزبيترين  در قرن نوزدهم کردند

 انيميسم قبايل آفريقايی   می گفتند . را به طرق گوناگون بر فرهنگ های مختلف آشکار ساخته استخود، خويشتن

                                                 
44 . diversity 
45 . cognitive 
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وضع با سطح توسعه ی اجتماعی شان متناسب بود، همان طور که کاتوليسيسم تشريفاتی اروپاييان جنوبی مناسب 

، که همان پرزبيترينيسم اسکاتلندی از خدا راهبر شدآنان را به سمت عالی ترين فهم  جوامع، تکامل. آن جوامع بود

چرا اثر که تبيين می کند  )133: 1966ِبرِگر و لوکمان (همين قابليت خنثی سازی تهديدات معرفتی  !باشد

مهاجرت به داخل يا تکثّر  ناشی از بيش از اثر  حکومت، بر ناشی از چندپارگی درونی جامعه  تکّثِرسازسکوالر

  .رّد عقايد بيگانگان آسان تر از رّد عقايد دوستان و اقوام است.  آن استخارج از قلمرو

  

 تنها با يک ندای مبين سخن بگويد، آسان تر می توان پذيرفت که سخن اش از جانب  غيبهنگامی که سروش

خداست، اما اگر همزمان بيست ندای گوناگون به گوش برسد، آدم  وسوسه می شود نگاهی هم به پشت پرده 

موقعيت مؤمن توضيح می دهد، ) 1980" (امر موروثی"همان گونه که برگر در ايضاح عنوان کتابش . اندازدبي

 به دينیاز اين جهت که هرچند امروزه هم می توانيم . امروزی کامًال با موقعيت مؤمنان قرون وسطا متفاوت است

) از جمله مردمان بسياری مانند خودمان(بسياری نمی توانيم از اين معرفت اجتناب کنيم که مردمان باشيم اما معتقد 

  .تی دارندواعتقادات متفا

  

  ديگری بپردازم که اما مهمظريفبه عنوان نکته ی پايانی در مورد تأثير پلوراليسم، می خواهم به پيگيری پيوند 

ذکر اين نکته  هر چند. برقرار است) R4 و R3 و S3ميان (ميان تکّثر و قدرت مجاب کننده ی علم و تکنولوژی 

 5که در فصل (  نقش علم در افول دين  را هم در بر دارد درباره یی نادرست در اينجا ريسک همنوايی با ديدگاه

 ميان ،از منشاء های اصلی فرآيند سکوالريزاسيون در بحث  من بايد در اينجا تأکيد کنم که.)بدان خواهيم پرداخت

 بينيم، بلکه اين رابطه را ظريف تر و معطوف به جابجايی  و ارجحيت و دينی رقابت مستقيمی نمیايده های علمی 

 مقبوليت  تبيين علمی، بود که اينلوراليسم دينی پ اولويت يافتن تبيين علمی برای  پيامد تلويحی .می يابمتبيين ها 

مايش و انتشار های اجتماعی آموزش، آزمبنای عقالنی علم و ساختار. ديدگاه های آلترناتيو خود را تضعيف کرد

. باشد که اختالفات ميان دانشمندان از اختالفات ميان روحانيون کمتر  سبب می شودت عقالنيی مبتنی بردستاوردها

 تخصصی خود جّر و بحث می کنند، اما همگی   قلمرودانشمندان در مورد مسائل مرزیيا، به بيان دقيق تر، گرچه 

اصول پايه ای مکانيک، فيزيک، شيمی و . ترک قابل توجهی دارندمعرفت مشدر مورد قلمروهايی که گشوده اند 

اختالف نظر دارند، هم با اما کشيشان کليساها و فرقه های رقيب بر سر مبانی  ندزيست شناسی محل شک نيست

 های تخصصی رغم اسطوره زدايی از اتوريته ی حرفهبه . مگر اينکه اصول شاخصه شان را کنار بگذارند

 همان ارج و اعتباری است که کليسای قرون واجد هنوز هم  علم  رن بيستم رخ داد، ربع قرن آخر قسکوالر که در 

 ال بهتب ا بگويند که چهل و هفت سالمند  در لکنشاير به علت]پاتولوژيست ها/ [اگر آسيب شناسان.  وسطا داشت

ای االهی سپس می توانيم تبيين ه.  کنيم مرده اند، تقريبًا همگی ما با نتيجه گيری شان موافقت می46ايکولیباکتری 

 47ند همان منطق تبيين های سحرآميز َزاين.  گوشت آلوده خورده بودندآن گروه که چرا يا متافيزيکی پيش بکشيم

                                                 
46 . E.coli 
47 . Zande                                              
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ند می داند که قفسه چوبی بود و موريانه َز. وط قفسه ی خوراکی بر سرش مرد سقه علتاست از اينکه چرا مردی ب

فرهنگ دينی همگی ما  چون . يد که اين مرد ِسحر شده بودمی گوود، و در عين حال را خورده بقفسه چوب 

 حتی نمی توانيم بر سر اينکه چگونه می توان  مضمون دينی يک رخداد را تحقيق کرد توافق مشترکی نداريم،

 بيماری ر مورد تبييند.  چه مضمون دينی ای داشته باشدمی توانسته  آن رخداد  کهکنيم، تا چه رسد به اينکه بدانيم

بايد بيماری  ذيرفت، اما هر گونه تفسير دينی از آناتفاق نظر جامعه ی علمی را پمی توان   ايکولی توسط باکتری

 بيش از جستجوی  برای رخدادهای زندگی، تبيين های مبتنی بر جهان مادی.   رقابت کندهای دينیديگر تفسيربا 

را دينی متمم ت تبيين های فرهنگ دينی مقبوليفراوان  اين ترتيب، چندپارگی به.  انگيز هستندمضامين االهی توافق

موقعی هم که تببين های دينی همچنان .  تبيين طبيعت گرا باشند قابل رقابت با، تا چه رسد به اينکهسست می کند

دقيقًا به و . ا ايفا می کنند نيستند، بلکه نقش يک اليه ی تأويلی  افزوده ریند، ديگر يک آلترناتيو قابل قبولشابباقی 

ان آمريکايی شيوع می توان مانند برخی بنيادگراي. خاطر همين افزوده بودن شان، می توان از آنها چشم پوشی کرد

 بايد بيماران هموفيلی و  که چرا خداهر چند معلوم نيست (دانست برای همجنسگرايان االهی عذاب ايدز را

و درمان ( مجاب کننده و مؤثر ی، اما همين که تبيين)هم با اين عذاب جزا دهدهتروسکسوال های آفريقای غربی را 

، گزينش تبيين مبتنی بر عذاب االهی اختياری نداشت عذاب االهی  ربطی بهبرای ايدز تشخيص داده شد که )  هايی

  .می شود

  

 (S5) بندی و خصوصی سازی حيطه
 ی از يک.  افراد به انفکاک، اجتماعی سازی و پلوراليسم استيک مؤلفه ی کليدی پارادايم سکوالريزاسيون ، واکنش

 که سازش دهند،اين است که فرض کنند که مؤمنان می توانند ايمان خود را با واقعيت تنوع عقايد دينی شيوه هايی

کيم مجددًا تحدر سطح باالتری از انتزاع  همه ی اديان به يک معنا واحد هستند، و به اين ترتيب ايمان خود را 

 است که ايمان خود را به حيطه ی معينی از زندگی اين)  که با شيوه ی قبل منافات ندارد(يک امکان ديگر . بخشند

 ساخت  که در کتاب ِبرِگر و لوکمان با عنوان ، مدرنيتهنگرش جدی بهدر حقيقت، در يک . اجتماعی محدود کنند
  ما را وادار کرده که  ساختاریتفکيک که استه، اين  شدعرضهبه جهان انگليسی زبان ) 1973(اجتماعی واقعيت 

. دندر نه در يک جهان، بلکه در چند جهان زندگی کنيم، که هر يک ارزش ها و منطق خاص خود را دار

اين معنا که حوزه ی دين  تنها کسانی را در بر می گيرد به ـ  می آيد 49 دين در پی حيطه بندی48خصوصی سازی

  :به بيان لوکمان. فته اندکه آموزه هايش را پذير

  

برپايه ی ساختارهای سازمانی پيچيده و .  در جهانبينی استواحداين وضع بازتاب زوال طبقه بندی معنايی 

 در اثر شيوعفرد  . های متفاوتی از جهابينی ظهور می کنند'روايت' ،اليه بندی اجتماعی جوامع صنعتی

.  مواجه می شود51 با فرهنگ و عالم قدسی'خريدار' يک محتمًال به سان، 50یخودمدارفرهنگ مصرفی و 

                                                 
48 . privatization  
49 . compartmentalization 
50 . autonomy 
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که مناسب   آنهايی را،'غايی' معانی انواع شد فرد  می تواند از ميان 52' امر شخصی 'همين که دين يک 

   (9-98 :1970)       . برگزيندمی يابد

  

مطرح می کند به که ويلسون ميان خصوصی سازی دين و افول اهميت يا محبوبيت دين را رابطه ای ل ِبدانيل 

  از سپهر ی سازمانی دين اتوريتهانقباض"  اينکه  مدرنيزاسيون  موجب پس از پذيرش  او .می گيردچالش 

 که در آن دين فقط می تواند بر مؤمنانش ، عرصه ایشده خصوصی ن به عرصه ی آعقب نشينیعمومی، و 

ص و گستره ی  انقباض مشخصی در خصايای معن اين انقباض لزومًا بهلیو"، می افزايد "اتوريته اعمال کند

 در بحث محلاين نکته به روشنی نمايانگر خالصه ای از مؤلفه های .  (427 :1977)"باورهای دينی نيست

: طرح کردممکه در اينجا چند بار  خواهم پرداخت  نکته ای در فصل های بعد به. يون استپارادايم سکوالريزاس

ه برای استحکام باورها حياتی کتن عمده ی حمايت اجتماعی می شود موجب از ميان رفخصوصی سازی دين 

 دينی را بسيار دشوار می کند، انگيزه ی تبليغ گری را مشخصًا حفظ شيوه ی زندگی خصوصی سازی،. است

 اين لمًامس. را رواج می دهد، که برای باورهای مشترک سّم مهلک استل بالفعسست می کند و نسبی انگاری 

 شايان ذکر است که گرچه عنوان مقاله ی ِبل در اين مورد. تلزم عرضه ی شواهد است تجربی که مسادعايی است

هيچ شاهدی بر برای نشان دادن اينکه خصوصی سازی دين آن را تضيعف نمی کند  امات، اس" بازگشت خدايان"

  . ارائه نمی دهدويلسون عليه  خودادعای

 

که (اجتماعی که بخش بندی او احتجاج می کند . فت اين بحث دارد سهم مهمی در پيشر(1994)خوزه کاسانورا 

امروزه کليساهای چون استدالل  او اين است که . موجب خصوصی سازی دين نشده است) کامًال آن را می پذيرد

اصلی قواعد ليبرال دموکراسی و اصول پايه ی حقوق فردی را پذيرفته اند، پس مجددًا می توانند نقشی اجتماعی 

، بلکه اصلی و دولت نيستبازگشت به مدل قديمی معاهده ی ميان کليسای  حاصل نقش امروزی کليساها . فا کننداي

طلب کامًال درست ممکن است اين م. ثمره ی عملکرد کليساها به عنوان گروه های فشار در جامعه ی مدنی است

با نخست اينکه، .  شی از نکاتی عمده است مستلزم چشم پو، آن جهت رّد پارادايم سکوالريزاسيونباشد، اما طرح

)  1998b و بروس 1993گراوی . در اين مورد نک(  در اياالت متحده 53' مسيحی  نِوراسِت'مالحظه ی عاقبت 

 که تأثيرگذار باشندر عرصه ی عمومی دتوانسته اند آشکار می شود که گروه های دارای عالئق دينی تنها هنگامی 

قول به صحت روايت  [ 54 آفرينش گرايیاز اين رو حتی. والر بيان کننداصطالحات س مطالبات خود را در قالب

به سان  مطرح شود، و 'علم آفرينش'بايد به عنوان ] م.انجيلی که انواع موجودات زنده در شش روز آفريده شده اند

 . ای تجربی باشد آزمون هتوسط محک زدن مستعد، و  سازگاربا داده های علمی مربوطمدل های تکاملی حيات 

طالق و همجنسگرايی به عنوان . مخالفت با سقط جنين بايد در قالب حقوق سلب ناشدنی فرد مطرح شود

                                                                                                                                                 
51 . sacred cosmos 
52 . private affair 
53 . new Christian right 
54 . creationism 
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عالئق دينی فقط هنگامی می توانند در جامعه ی واجديعنی، گروه های . سوءکارکرد های اجتماعی مطرح شوند

دوم اينکه، . پذيرند و در ميدان سکوالر بتازندمدنی مؤثر باشند که خصوصی سازی باورهای  دينی خاص شان را ب

-حتی اگر کاسانوا درباره ی نفوذ گروه های دينی در جوامع مدرن اغراق نکرده باشد، به بيان پيامدهای اجتماعی

  .روانشاختی خصوصی سازی نپرداخته است

  

 (P1)دولت های سکوالر و ليبرال دموکراسی 
واضح است .  به ستوه آمده امهستندفه های اين مدل پيچيده  نسبتًا خودمدار که بسياری از مؤلمن از تأکيد مکرر اين

های اوليه ی آن انگيزه که نوآوری های اجتماعی به محض استقرار يافتن، می توانند جذابيتی بسی فراتر از

ب نبوده اند بلکه  اصًال مطلوابتدائًا اينکه بسياری از نوآوری ها مالحظه یبا پذيرش اين نکته . بيابند  هانوآوری

اين مطلب را .  ، تقريبًا ناگزير می شودگرفتهپيامدهای ناخواسته ی کنش هايی بوده اند که به داليل ديگری انجام 

اگر لوتر و کالوين می دانستند که پيامد رفورم .  ديد'اخالق پروتستان'می توان به وضوح تمام در مورد پيامدهای 

اغلب پارسايان، مثل  ان هم که آن ( شدای آنها و توجيه گر  ثروت جويی  خواهد هايشان روايتی سکوالر از ايده ه

  .بر خود می لرزيدند) آن را تهديدی عمده برای قداست می دانستند

  

 ساختاری تفکيکبه واسطه ی  که بود (S4) برابری خواهی یايبرال دموکراسی های سکوالر اوًال  مقتضايجاد ل

(S2)اصل تکّثر اجتماعی و فرهنگی   حثانيًاو  شد،  ميسر(S3)اين تکثرنيز ناشی از فرقه گرايی پروتستانی .  بود

(RO2)  و بخش بندی اجتماعی(S1) به طوری . سکوالر به خودی خود جذابيت يافت بود، اما ليبرال دموکراسی

 را برگرفتند و به  در اواخر قرن نوزدهم  جوامعی را می يابيم که بدون اقتضائات عملی ذکر شده همان اصولکه 

برای مثال، مالحظه می کنيم که در کشورهای اسکانديناوی به رغم . عنوان مبانی اصالحات سياسی به اجرا نهادند

خالصه می شد، اما ايجاد دموکراسی ) يا دست کم سنت لوتری( تنها به کليساهای لوتری فزاينده ی دينیاينکه تکّثر 

که کارکردهای اجتماعی ( با زوال قدرت کليسای لوتری  همراه بود  )شيندوک نيا (پارلمانی  و تضعيف سلطنت 

  ).متنوع خود را در قالب خدمات اجتماعی سکوالر حفظ کرد

  

اينکه اصالحات مشابه در ترکيه ی پس از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی به چنان موفقيتی دست 

اقتصادی و سياسی يک دموکراسی کارآمد برانگيزند، اما در هر نيافت می تواند پرسش هايی در مورد اقتضائات 

  .بگسلند ريشه های تاريخی شان  ازندحال نشانگر آن است که نوآوری های اجتماعی می توان

  

  

  (RO5) فرقه ها و کليساها نرمش
ی  همفکرانش بر  استارک و برخ. پارادايم سکوالريزاسيون می کشاندانتقادهای معاصر بهاين مؤلفه ما را به بطن 

 احتجاج کرده اند که رقابت ميان عرضه کنندگان  آمريکا درسکوالريزاسيونتجربه ی پايه ی تعبيرشان از 
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 و 1999بروس . نک(در فصل های آتی و جاهای ديگر . محصوالت مذهبی به افزايش نشاط مذهبی می انجامد

سکوالريزاسيون آن است پارادايم ادعای . اخته امتفصيل بيشتر به بررسی اين ادعا پرد به )2000استارک و فينک 

که تنوع و تکّثر مذهبی با دريغ حمايت اجتماعی از هر مذهب خاص، و با تشويق مردم به حصر باورهای مذهبی 

عارض از باورهايشان،  به تضعيف تعهدات ت، و  طرد مؤلفه های خاص و  م(S4)شان در قلمروهای مشخص 

  . گورکن گور خويش است(RO3) آلترناتيوهای رقيب افزودن به ا فرقه، ب. مذهبی می انجامد

  

. در مورد يکی از مهدهای مهم سکوالريزاسيون مطرح کرده استاين ادعای اخير را ) 1962(ر  نيبو.آر. اچ

نيبور يادآور می شود که  بارها و .  نظرات  او امتداد پژوهش های ارنست ترولش درباره ی تکامل فرقه هاست

 که با  ای بدل شده 55تسميه دريج صرفًا به پيش آمده که آنچه به عنوان يک فرقه ی راديکال پديد آمده به تبارها 

هب مستقر آلترناتيو راديکالی برای مذ کويکرها در ابتدا جنبش. دنيای پيرامونش در صلح و صفا به سر می برد

در طی چند .  شدندحمل مجازات های  فراوان خوانی مت و بنيانگذاران آن به خاطر مخالفکليسای انگلستان بود

.  به  آلترناتيوهای ديگر کاسته شدآن ش  و هم از حّدت انتقاداتاز پيروان اين جنبش  از شدت انتظارات هم نسل،

ايسيشی به درستی خاطرنشان می کند که روند تاريخی جنبش کويکرها . متديست ها هم به همين ترتيب آرام گرفتند

در قرن هجدهم و نوزدهم "ر پيش می نهد، اما می پذيرد که  نيبو است کهر از رويکرد خالصه یبسيار پيچيده ت

ی محيط شان احترام بگذارند و القاب و مدارج دنيوی  را نيز در به ارزش هارفقای کويکر کم کم پذيرفتند که 

  ).162: 1967ايسيشی " (مشخصات خود ذکر کنند

  

نيبور برای تشريح اين .  قّوت نيروهای اجتماعی دخيل استده اند نشانگراين که چنين جهش هايی اغلب رخ دا

نخست اينکه، نيبور احتجاج . سه نکته به پارادايم سکوالريزاسيون مربوط می شوددر بررسی او .  می کوشدموارد

،  فرقهنيانگذار آبای ب ازمی کند که تعهد دينی بدان خاطر ناگزير کاهش يافته که بخش فزاينده ای از نسل های بعد

 )و پيروان بزرگسال متعاقب آنان(نسل اول . د نه اينکه آن را انتخاب کرده باشندنبر می ديانت خود را به ارث

لذا . ندسخت منافق محسوب شدن انجام داد را برگزيدند و اين گزينش را با آگاهی کامل از عواقب زندگی فرقه ای 

 تعهد آنان به  بر،دندچه بيشتر به خاطر عقايدشان رنج برند، و هر کردبسيار بااليی از تعهد شروع آنان با سطح 

کسانی که از قدمای جنبش زاده می شوند ممکن است جدًا معتقد به عقايد فرقه .  ه شد افزودفدای خود نزد خدايشان

ترقی ثروت و دوم اينکه، يک پيامد غيرعمدی عضويت در فرقه، . شان باشند، اما آن عقايد را انتخاب نکرده اند

ها، اقتصادها رشد  و کسادی هابه رغم رکود. اين وضع تا حدی فقط يک تصادف تاريخی بود. منزلت اجتماعی بود

. ا بيش از ميانگين جامعه بوده استاما ترقی پروتستان های فرقه گر. داشته اند و اغلب مردم غنی تر شده اند

اعتماد عمومی  و بخشی به خاطر (E1)وبر تشريح کرده است  ی بوده که 'اخالق پروتستان'بخشی از آن به علت  

تصادفی نيست که تقريبًا همه ی نظام بانکی بريتانيا از . بوده استزهد و پرهيزگاری اعضای اين فرقه ها  به 

. براکلی ها، َبکهاوس ها، تريتون ها و ِگرنی ها: شرکت هايی منتج شد که خانواده های کويکر تأسيس کرده بودند

                                                 
55 . denomination 
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و جايگاه ( افزايش ثروت مشکل. شد، سراغ يک کويکر برويدمی گفتند اگر می خواهيد کسی مراقب پولتان بادم مر

اين است که به همان ميزان هزينه های يک پروتستان زاهد بودن ) اجتماعی و منزلت عمومی که همراه آن می آيد

 ی رفقای کويکر به جناح انجيلی کليسای در قرن نوزدهم از فرقهباکلی های بانکدار که . را افزايش می دهد

  . داشتنديی بس فراتر از بنيانگذاران کويکر انگلستان گرويدند،  انگيزه ها

  

 اليگارشی اتحاديه  مورد در(1962) روبرت ميشل دانشمند علوم سياسی آلمانیمؤلفه ی سوم تز نيبور در پژوهش 

گرچه اغلب فرقه ها با نوعی دموکراسی بدوی، و .  نيز يافت می شوداهای کارگری و احزاب سياسی چپ گر

 يک کادر رهبری ، اما به تدريج از شدندبرابری همه ی مؤمنان و سازمان رسمی اندک و يا بدون سازماندهی، آغ

به ويژه پس از مرگ رهبر بنيانگزار کاريزماتيک، الزم بود تا مبلغان و مدرسانی برای حفظ . حرفه ای ظهور کرد

 مختص اين امور ی رو به رشد پيش می رفت، الزم بود تا سازماناگر اين امر با موفقيت. ده شوندليم داعجنبش ت

کارمندان حقوق  ،تشکيل سازمانبا . بايد از اموالی حفاظت می شد و کتابهايی منتشر و توزيع می شد. تأسيس شود

همچنين آنان می . ی اطرافش داشتندآمدند که عالقه ی وافری به کاهش سطح تنش ميان فرقه و جامعه   پديدبگيری

و ابتدا به خاطر جايگاه مذهب شان و نه منافع (توانستند خود را با روحانيون کليساهای مستقر مقايسه کنند 

بررسی  که ميشل درنکته ی مشابهی . شوندج و منزلت اجتماعی  ار وخواستار همان سطح آموزش،) شخصی

که سازمان ناگزير به اليگارشی می انجامد و اليگارشی عزم و اراده جنبش های چپ گرا مطرح می کند اين است 

  .ی اوليه را زايل می کند

  

کند چنان که عقايد و فرهنگ آن به صورت زمينه ی  منفک 56خود را از جامعه ی وسيع ترکامًال اگر فرقه بتواند 

آميش، هوتريتز و دوکوبورز نمونه . ی خود به شکل نخستين ادامه دهد زندگی اعضا درآيد می تواند به بقا'بديهی'

وسيع تر منفک می شوند تنها اندکی از جامعه ی هم فرقه ها موارد اين اما در اغلب . هايی از اين قسم ذکر می کنند

 اکثريت جمعيت  جلب اقبال در  فرقهبا شکست.  و نمی توانند از از اثرات اجتماعی ـ روانشناختی تکّثر اجتناب کنند

 داليل خوبی می يابد تا مدعاهايش را تعديل کند و بپذيرد  فرقه سر کند،'اندک رستگاران' با  بايده تنهاو پذيرش اينک

  . است تجّلی اراده ی خدا نيست، بلکه تنها يکی از شيوه های  کسب رضای  االهی  تنهاکه

  

 راديکال گونه ایرقه به ف.  است57 عمدتًا خودبراندازيیبرنهاده ی نيبور و ميشل آن است که پروژه ی فرقه گرا

 يک مذهب مستقر آغاز می کند و پس از چند نسل تعديل و ماليم می شود تا آنکه سرانجام  فسادبرای پااليش

، با تضعيف سنت دينی غالب و فرقهزوال اهداف اما . بدل می شود ی بی دردسر ديگر تسميه هم به يک خودش

  . می انجامد سکوالريزاسيون  به تقويتمدهايی که پيش تر ذکر شد با همه ی پيا همراه است کهافزايش تنوع مذهبی

  

                                                 
56 . wider society 
57 . self-defeating 
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                    .همچنان فرقه باقی می مانندبرخی فرقه ها . استثناهايی هم داردبايد اضافه کنم که اين روند 

) 1967(ايسيشی . وضاع و احوالی را بررسی می کند  که در آن بقای فرقه محتمل است ا1993 ,1990) ويلسون(

با اين که کويکرهای انگليسی بسياری از . می تواند ناسازه وار باشدفرقه  تحول درخاطرنشان می کند که 

 ،استانداردهای رفتاری شان را رها کردند، اما در مورد ساختار فرقه، پس از الس زدنی با رهبری حرفه ای

عمومی تعديل فرقه ها آن قدر عموميت دارد که با اين حال، الگوی . مجددًا به دموکراسی بدوی شان بازگشته اند

  . شمرد آن را يک عامل مؤثر در پارادايم سکوالريزاسيونبتوان 

  

اين نکته پيش تر تحت . ، نيز تحت همين عنوان می گنجندماليمت کليساها فرقه ها، يعنی تساهلنتيجه ی فرعی 

قصان و فقدان اتوريته ی خود، ادعاهايشان در اغلب کليساها در مواجهه با ن. نيز مطرح شده است عناوين ديگر

اين تغيير . بداننددر ميان بقيه مورد بی همتا بودن خود را تعديل کرده  و به اين بسنده کرده اند که خود را يکی 

برای مثال، کليسای اپيسکوپال ايرلند، مانند همتای ولزی اش،  سخت در برابر . هميشه از سر رضا نبوده است

رين اسکاتلند هم از ربع قرن آخر قرن نوزدهم به اين سو و به زبيتکليسای پر. مقاومت کرد خود  58نسازماتنزل 

از کمک های دولتی برای توسعه ی مدارس عمومی برخوردار  تا ه است دي کوش هموارهاقليت بودنشرغم در 

 با ديگر سازمان های از ابتدای قرن بيستم اغلب کليساهای دولتی مشتاق همکاری. اما شکست خورده است. شود

 همه ی مذاهب، ارشد خود به عنوان سخنگوی طرح می کوشند تا با آنها و در پايان قرن بيستم اغلب. ندمسيحی بود

  .  برای خود  دست و پا کنند در فضای عمدتًا سکوالر فعلی دی نقش جدي

  

 (E3)رشد اقتصادی 
بسياری از مفسران به نحوی از انحا خاطر نشان کرده اند که . ميم داد فرقه های پروتستان را می توان تعسرانجام

در مورد اغلب سنت اين مطلب ). 1997، 1990اينگهارت . (رفاه فزاينده  شور و حرارت مذهبی را کاهش داد

اغلب شاخه های عمده ی اديان بزرگ ، دست کم به لحاظ نظری، قداست را در . صدق می کندتاحدی های دينی 

 دروازه ی بهشتمعروف بود که گذشتن شتر از سوراخ سوزان آسان تر از گذشتن ثروتمند از . زهد می دانستند

 آدمی آسوده تر هر چه. دنشو می موکولعالم عقبی   بهمصائبهرچه حيات دنيوی سهل تر باشد، می گفتند .  است

 به اين 7که در فصل ( می دانستند ' زوال آدميت 'همچنين آسودگی و رفاه را عامل . می کندباشد، کمتر پروای خدا 

 یمحرومان اغلب نظريه ها. يک شيوه ی تنزه جويی، کناره گرفتن از عالم اقتصاد است).  انگاره می پردازيم

ساعد معيشت شان و دين ايجاد  اين نظريه ها پيوندی ميان شرايط نام. می پرورانندشی در باب عدل االهی آرامبخ

: فقدان محسوب شود، به رحمت و التفات االهی تعبير می شود  به جای اينکهنداری در اين نظريه ها . می کرد

اين طی  بايد دين را بازنويسی کرد و در پس جای شگفتی نيست که با بهبود شرايط معيشتی،. رستگاران نادارانند

 59يک نمونه ی اين وضع، مذهب پنتکاستاليسم. فرآيند بسی محتمل است که بخش عمده ای از توان دين زايل شود

                                                 
58 . disestableshment 
59 . pentecostalism 
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پنتکاستاليست هايی مانند اورال  .سفيدپوستان ايالت های جنوبی آمريکا بود که در نيمه ی دوم قرن بيستم رواج يافت

شرايط فقرزده ای بار آمدند که تقبيح لباس های در ) 1988بارنهارت (و تامی ِفی بيکر ) 1985هارل (رابرت 

به رفاه رسيدند و آنان وقتی .  دمی نمو، رقص های جمعی و تلويزيون را آسان یمجّلل،  آرايش، فيلم های هاليوود

اخالقيات . نه شان تجديدنظر کردند، در اصول زاهدايش تر کار شيطان می دانستندکه پرا بخرند توانستند چيزهايی 

برای مثال، با اينکه . بنيادگرايان به مرور دستخوش تغيير شد، هرچند که اين تغيير در مورد جنسيت کندتر بود

  . همچنان طالق را اسف بار می شمارند، اما کامًال آن را پذيرفته اند

  

من تقلب نمی کنم و . جنوب آمريکا رقيق تر شده استالبته اين فی نفسه  بدان معنا نيست که دينداری بنيادگرايان 

مقصودم اما طرح يک رابطه ی . نمی گيرم گواهی بر سکوالريزاسيون در سطح ايدئولوژيک راتغييرات رفتاری 

  . را دشوارتر می سازدخاص حفظ باورهای ، زندگیخاصناپديد شدن شيوه های : عّلی است

  

 (R4) و تکنولوژی  (R3)علم 
 برخی. جا ذکر نکردمبدين  علم را تا  تشريح خواهم کرد، اثرات سکوالرسازکه در فصل های آتیبه داليلی 

دارند و آن را در صدر علل  برداشت نادرستی از نقش علم در سکوالريزاسيون منتقدان پارادايم سکوالريزاسيون،

: " ستارک منجر می شود که می گويد  به کج نمايی هايی از قبيل تعبير ا،بدفهمیاين .  سکوالريزاسيون می نشانند

 و ی سکوالريزاسيون به طور ضمنیاين ادعا که علم مهلک ترين نتايج را برای دين داشته در همه ی روايت ها

من به نظر طور خالصه، به ). 61 :2000استارک و فينک ." ( يافت می شودبه طور صريح در اغلب شان 

با اين ).  1973برگر و لوکمن (اقعيت برساخته ی اجتماع است و عام جامعه شناسی مدرن، فرضيه ی مطابق 

 بدين جاتا .  و عالئق اجتماعی در متقاعدکننده ساختن ايده ها جلب می کنم  را به نقش روابط ، توجه خوانندهشعار

گان بی برابر شواهدی که بيگاندر باورهايشان را پيش می گيرند تا شيوه های گوناگونی را ذکر کرده ام که مردم 

 تعلق خاطر مردم به باورهای می خواهيموقتی .  حفظ نمايند، آن باورهامی داننداعتقاد مايه ی هزيمت آن باورها

 متقاعدکننده اند يا به خودی خودايده ها و مشاهدات  که است اگر فرض بگيريم اشتباه ، ريشه يابی کنيمکاذب را 

  .ان است در ميتفسيرفارغ از نياز به ی  60'حقيقت'اينکه 

  

که قائل به کنارزدن تدريجی ( عصر روشنگری به معرفت را 61مانعة جمعديدگاه ُکنت، مارکس و برخی ديگر 

اما اين ديدگاه ديگر بخشی از . نمودند  جامعه شناسیوارد) خرافات توسط تفکر انتقادی و معرفت علمی بود

 ، وضع فعلی را به روشنی فنآوریينده ی علم و ويلسون با بررسی نفوذ فزا. پارادايم مدرن سکوالريزاسيون نيست

زيانبار بدان معنا نيست که مواجهه ی علم و دين فی نفسه به حال دين ... همه ی اينها : " تمام چنين توصيف می کند

   " آلترناتيو به جهان همزيستی داشته باشندی رويکرد هايهمچوندرحقيقت علم و دين می توانند . بوده است

                                                 
60 . truth 
61 . zero-sum 
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از مانعة جمع ای ارتباط ميان علم و دين بسيار ظريف تر و پيچيده تر از آن است که روايت ه. (43 :1963)

  . رقابت اين دو ارائه می دهند

  

 به امور واقع معطوف اثرات سکوالرساز علم عمدتًا ناشی از تعارض ادعاهای ، جامعه شناسان مدرناز ديد

  .يطره بر آن استسچگونگی  به نظم جهان و لمینگرش ع پيامدهای تلويحی حاصلبلکه بيشتر . نيستند

  

پيش می    با بررسی دانشمندان پيوريتن يکی از قوی ترين ارتباطات ميان علم و دين را(1970)رابرت مرتون 

اثبات  ميل به  ملهم از هفدهم،مرتون احتجاج می کند که پژوهش های  بسياری از دانشمندان پروتستان قرن . نهد

به چيرگی بر جهان فاسد اش  بود، که ريشه در رويکرد عقالنی ساز اخالق پروتستان و عالقه االهی خلقت عظمت

از آنجا که دانشمندان .  که بر سر عقالنی سازی اخالق آمد بود62 سرانجام کار همان واروگويیاما. ]5[داشت 

 ميسر دانشمندان های آتی پيوريتن توانستند قواعد بنيادی حاکم بر سرشت جهان مادی را نشان دهند، برای نسل

 .کار خود را پی گيرند" اين نشانه ی عظمت االهی است"  و تأکيد بر اينکه آسمان و ريسمان بافتنساختند که بدون 

برای مثال، نيوتون معتقد بود که .  برای پرکردن رخنه ها فراخوانده می شد، خدادر هر مرحله ای از رشد معرفت

بعدها مدل های . می برد تا بی قاعدگی های جزئی را تصحيح کنددست ات در حرکت سيارهر از چندی خدا 

علم خودمدار شد و مدل هايی تبيينی از .  ندنداشت به تصحيحات االهی یبهبوديافته ی اخترشناسی ابداع شد که نياز

  . جهان ارائه داد که نيازمند امراالهی نبود

  

تکّثرپذيری پروتستانی  .  ار کنيم و رشد علم برقر)سازمان دينی( ROدر اينجا می توانيم رابطه ای عّلی ميان خط 

  . استقالل علم افزود بر حيطه های انديشه ورزی،با تضعيف سيطره ی کليسا بر همه ی

  

کنيم که در نفراموش . برای سکوالريزاسيون،  نقش توسعه ی فنآوری های کارآمد بود مهم تر از نقش علم بوداما 

آب مقدس بيماری ها را شفا می . دين اغلب نقشی عملی داشت)   فنآوریروز در جوامع پيشاـو تا ام( قرون وسطا 

 با کاهش زمينه ی فنآوریمانند بقيه احتجاج کرده  که به ويلسون . داد و عبادت به صحت جسم کمک می کرد

 رويارويیيم که به جای در اينجا باز هم می بين. توسل مردم به دين نقش نيرومندی در سکوالريزاسيون داشته است

در پی اختراع مثًال  . از دين تعبير کرد'کناره گيری'،  با تغييری مواجهيم که می توان به  ستقيم ميان علم و دينم

گوسفندانشان از دعا برای حفظ  ]م.در شمال شرق اسکاتلند[روستاييان بوچان يک داروی جديد ضد کرم گوسفندی، 

انباشت .  مطّلع نمی داننددر اين زمينه  ديگر خدا را به قدر کافی نکرده اند کهرا به اين خاطر تعطيل کرم ها 

به مردم قدرت فهم و تسّلط بر حيطه هايی را داد که روزگاری رازآلود بودند؛ پس نياز و تدريجی معرفت علمی 

د و جدّيت دينداری امبساز  اتئيست خلق نمی کنند؛ صرفًا فنآوریعلم و . مجال توسل به دين به تدريج فروکش کرد

  .  می کاهندمردم 

                                                 
62 . irony 
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 عام قدرت بشر افزوده شده، حيطه ی معنایبر " ،  به قول ديويد مارتين فنآوریبه بيان عام تر، با رشد علم و 

ه درمانده کرده بود نقصان يافت االهی که نسل های پيشين را  قاهره ی  قيود، و معنایگشتهتنگ بخت و اقبال 

   ".است

  

  

  (CS1)   و آگاهی فناورانه(R4) فنآوری
گرچه آثار اوليه ی برگر آکنده  از رويکرد به سکوالريزاسيون است، اما يک سير خاص انديشه ی او ناديده گرفته 

در بررسی اثرات اجتماعی روانشناختی شيوه های مدرن توليد احتجاج می کنند )  1974(برگر و ِکلنر . شده است

که فارغ از ميزان ادراک  شيوه ی خاصی از انديشه يعنی. می بخشد" اهی فناورانهآگ" ما يک  مدرن بهفنآوریکه 

. است 64'قطعه وارگی'نمونه ای از اين آگاهی فناورانه، ]. 6[  آشتی نمی يابد 63مان از آن،  به راحتی با امرقدسی

را هم می توان به قطعات استعمال ماشين آالت مدرن برای توليد مستلزم اين فرض است که پيچيده ترين باشنده ها 

هر رادياتور فولکس واگن گلف مدل .  هر قطعه بی نهايت بار قابل تعويض است.تشکيل دهنده شان فروکاست

 موتور با  رادياتور و همان يک موتور باارتباطکه می رود انتظار . می خورد 1990 ديگر مدل  گلف هر به1990

بنيادی ديگر آگاهی فناورانه، فرض يک . نيستهيچ چيز مقدسی تباط در يک ار.  باشديکسانرادياتور ديگر دقيقًا 

هر مجموعه ی پيچيده ای از کنش می توان توليد فناورانه اين امر را مسلم می گيرد که .  است65'بازتوليدپذيری'

ره های خّلاق را به کنش های ساده تری تقسيم بندی کرد؛ کنش هايی که بی نهايت بار قابل تکرار اند و هموا

شيوه ی ای که به ياد قهرمان  ( توليد کننده کاال، به مديريت افراد توليداين نگرش به. امدهای مشابهی دارندپي

 آشکاری ميان اين تناقضبا اينکه . است يافتهتسری و نيز به ديوانساالری )  نام گرفته'فورديسم'ترويجش 

نگرش .   رويکردها ناهمسازی های جدی دارندد، اما اينآيمفروضات و آموزه های اغلب اديان به چشم نمی 

  .ورانه جای اندکی برای فوران االهيت باقی می گذاردفنآ

  

 بر مقبوليت فنآوری که اثرات علم و بايد بگويم در دياگرام پارادايم ، )عقالنيت (Rرشته ی برای خالصه کردن 

ه های علمی و دينی کمتر از اثرات ظريف تر اهميت تقابل ايد.   اغلب مورد بدفهمی قرار گرفته اندباورهای دينی

بلکه، فرضيات زيربنايی آنها، که می . اند ما را اتئيست نکرده فنآوریعلم و . جهان استنگرش ناتوراليستی به 

مالحظه ی جهان مادی به سان يک رشته روابط يعنی  خالصه شان کنيم ـ 'عقالنيت'توانيم به به طور خالصه در 

علت ها و معلول ها، قطعه وارگی اشيا، بازتوليد پذيری کنش ها، انتظار تغييرات مداوم در تبيين تغييرناپذير ميان 

االهی ساخته ی  ها تأکيد بر نوآوری ـ ما را کمتر از پيشينيان مان مستعد پذيرش انگاره وهايمان از جهان مادی،

  :به قول ِوِبر. اند
                                                 
63 . sacred 
64 . componentiality 
65 . reproducibility 
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نشانگر چيزی . نيستايش معرفت عام او به شرايط زيست اش حاکی از افز... افزايش بخردانگی و عقالنيت فرد

اصوًال هيچ نيروی و اين بدان معناست که . ، اگر بخواهد، معرفتی را بياموزدمی تواندديگر است،  اينکه فرد 

. محاسبه ناپذير مرموزی در کار نيست، بلکه فرد اصوًال می تواند، بر همه ی چيزهای محاسبه پذير تسلط يابد

ديگر الزم نيست فرد، به سان وحشيان، به قوای جادويی متوسل شود يا . جهان افسون زدايی شده استيعنی 

    را انجام می دهندتابزارهای تکنيکی و محاسبه اين خدما. شود واجد قوای مرموز گوی ارواحیمجيز

(1948: 139) .  

  

  

  

  

 (CS2)نسبی انگاری 
در فصل های بعد . نده ترين بخش پارادايم سکوالريزاسيون باشدنسبی انگاری چه بسا توانمندترين و مغفول ما

  . برای تبيين ضعف تعهدات دينی مکررًا به نسبی انگاری رجوع خواهم کرد

  

 را به 'نسبی انگاری'اگر گمراه کننده باشد   چه بسا آسان نيست؛ باشد مؤلفهواژه ی درستی که دقيقًا بيانگر اينيافتن 

 بيشتر يک اصل عملکردی يا شيوه ی شناختی  از نسبی انگاریمقصود من.  بگيريميقيک نگرش فلسفی دق معنای

در مورد ايده هايمان و چگونگی برخوردمان با کسانی است که با ما هم ی عملمالحظاتی منظورم بيشتر . است

ابق اين مط. نگرش کليسای مسيحی قرون وسطا به معرفت به شدت آمرانه و انحصارطلبانه بود. عقيده نيستند

ترکيب تکّثر فزاينده ی  فرهنگی و اجتماعی با .  فقط کليسا می دانست چيستامری يگانه بود کهنگرش، حقيقت 

هيچ حقيقت واحدی پذيرفتن اينکه بدون .  انحصاری معرفت را زداتوريته یزيرآب تمام مدعاهای برابری خواهی 

 بتوان در جهانی زيست که برای عقايد دشواراع است، وجود ندارد، و در زمانه ای که حيطه بندی اصل هادی اجتم

در عين حال که می توانيم جهان . ادعاهای آمريت طلب می رمداعتبار يکسان قائل است، و از و ناهمساز  گوناگون

 بايد برای همگان هم  درست باشد دشوار می دانيم بر اينکه آنچه درست پافشاریبينی مرّجح مان را حفظ کنيم، 

چنان که اغلب ( برابری خواه است دين را تضعيف می کند  واهلی که الزمه ی همسازی در جوامع متکّثرتس. است

 زندگی کنيم که انگار طوریزيرا ما را وا می دارد که ) صور معرفت و کدهای رفتاری را تضعيف می کند

  . يستممکن ا خدا غيرمعرفت به خواست

  

  خالصه ی نخست
  کوشيده ام 1در شکل .  رئوس مطالب را بيان کنم پارادايم به طور خيلی خالصه پيش از پرداختن به ارزيابی

 می خوانيم ' مدرنيزاسيون' گون دموکراسی های صنعتی غربی را که به اختصاراارتباطات ميان تغييرات گون
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دين زايل  که اهميت اجتماعی چنان موجب افول دين شده اندمؤلفه های اين مجموعه به طرق مختلف . نشان دهم

 و افزوده ام که افول  در مورد متعلقات پارادايم گفته اند فراتر رفته ام  ديگراندر برخی موارد از آنچه. شده است

د ويلسون، گرچه در مور(موجب زوال مقبوليت باورهای دينی شده است از دين، اهميت اجتماعی و حمايت کمونی 

تغييرات در سطوح . )به طور تلويحی گفته است پيش تر اوبوده که  تصريح مطلبی مثال، اين فراروی فقط

ساختاری و فرهنگی موجب تغييراتی در نشاط مذهبی شده، که شاهد آن کاهش درصد معتقدان به باورهای متعارف 

فردگرايی، تکّثر و برابری خواهی در زمينه ی : چکيده ی مطلب اين که. دينی و تعهدات حاصل از آن باورهاست

  . اسی زيرآب اتوريته ی باورهای دينی را می زندليبرال دموکر

  

 

 

  

    سکوالريزاسيون    ی خالفگرايش ها   

  
فرآيند زدودن سيطره ی مؤسسات و نمادهای دينی از بخش های  " روندی  بود که برگرتوضيح  شامل بخش قبلی 

"  ن و حيات خود می  نگرندبدون بهره جستن از تعبيرهای دينی به جها"و در پی آن افزايش کسانی که " جامعه

   (8-107 :1969). می خواند 

  

 وسيعًا به برگر، ويلسون، مارتين، واليس و بسياری ديگر.  کنيم تصور نادرستی القا کرده ايمبسنده حد همين اگر به

 ارد و در امور اقتصادی، سياستی و اجتماعی  د نقش جدًا مؤثری دين پرداخته اند  که در آنها که  همموقعيت هايی

) 1988b، 1986بروس  (پژوهش من در مورد مناقشه ی ايرلند شمالی  . تأثيرگذار است بر زندگی مردم همچنان

 ناقدان ما شايد. ، زيرا نقشی را که به دين نسبت داده ام اغراق آميز دانسته اندمورد انتقاد فراوان قرار گرفته است

.  نيستچنين  الوقوع دين را پيش بينی می کنيم، اما ديدگاه ما آثارمان را چنان قلب کنند که انگار انقراض قريب

ادعای ما را می توان چنين خالصه کرد که می گوييم که دين اهميت اجتماعی خود را از دست می دهد، به طور 

ی جز ربط دادن افراد مگر هنگامی که نقشفزاينده ای خصوصی می شود، و وجوه مشخصه ی  آن رنگ می بازد، 
برای . دفاع فرهنگی و گذار فرهنگی: يی را می توان تحت دو عنوان اصلی گنجاندنقش هاچنين  .طبيعت بيابدبا فرا

 وصله پينه ی جديدی است که برای جلوگيری از شکست می گويم اين انتقاد که آنچه از اين پس در برابرمصونيت 

. در نظر داشته امکامًال  طرح ايده های قبلی ، بايد تأکيد کنم که اين نکات را در حينکرده ام پارادايم  سرهم 

 ارائه شده و او همواره ايده ی اصيل 1972 درسگفتاری به سال ب اصلی اين طرح توسط روی ويالس طیچارچو

  .را از آن برايان ويلسون دانسته است
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در . ح کردمرا مطر] دفاع فرهنگی و گذار فرهنگی [66در صورت بندی پيشين، من دو دسته روندهای خالف آمد

 بيان تفاوت ميان اين يک شيوه ی.  کدام  با مدرنيزاسيون بپردازماينجا می خواهم قدری مفصل تر به رابطه ی هر 

مستلزم واکنش هايی به شرايط روز هستند و آن است که بگوييم در عين اينکه هر دو منشاء نشاط مذهبی روند دو 

  .  است'پيشا مدرن'ر دفاع  فرهنگی مبتنی بر مؤلفه ای اما نقش دين د، )و به اين معنا مدرن هستند( 

  

  

  

  دفاع فرهنگی 
که دين نشانگر  را در جاهايی می توان يافت اجتماعی توانمند نيروی بسياری از نمونه های بقای دين به عنوان يک 

 يک ملت، دين اغلب منابعی برای دفاع از فرهنگ. را باشد قومی يا ملی  ويژگی های حافظهويت گروهی ، و

،  ی اين نقش دين، لهستان و ايرلند جنوبی هستندنمونه های برجسته. آوردگروه قومی، بومی يا طبقاتی فراهم می 

يا حواشی ، 'دوگانه'به مانند ديگر جوامع در ايرلندشمالی، . شمالی را هم می توان ذکر کرداما نمونه ی ايرلند 

به قول ديويد مارتين .  بوده استدست اندازی های قدرت مرکزیجوامع سکوالرساز، دين عامل مقاومت در برابر 

 سيطره ی بيگانه برابر کليسا تنها ابزار موجود مليت در اتحاد ناگسستنی کليسا و ملت در مواقعی رخ  می دهد که"

د و در چنين کشورهايی،  اسقف ها سخنگوی ملت می شون. ستان، بلژيک، ايرلند، و کرواسیمانند يونان، لهباشد، 

  .(1978b: 107). " می گردددر قبرس يک اسقف پيشوای کوشش های استقالل طلبانه حتی 

  

ند بر اين مؤلفه ها ن چگونه مناقشات قومی می تواگرديم تا ببينيم کهبه مؤلفه های اصلی تز سکوالريزاسيون باز

هيچ مانعی بر سر راه افزايش  فرض گرفتم که قبًال. مؤلفه ی تفکيک  ساختاری را مالحظه کنيد. دنتأثير بگذار

خودمداری کارکردهای اجتماعی نيست، اما آشکار است که عداوت ميان گروه های دينی ـ قومی می تواند فرآيند 

يابند، کليسای که مردم نتوانستند برکليسای ملی سيطره برای مثال، در کشورهايی .  تفکيک را مختل يا معّطل کند

 مانند اتحاديه های ،را حفظ کرد و اغلب به ايجاد سازمان های سکوالر موازی خود نظارتکاتوليک مدارس تحت 

ی  به سختی می تواند بر نظام های کنترل کليسايیاگرچه يک اقليت. کارگری و انجمن های حرفه ای دست زد

  . ندخود را بر رفتار اعضايش اعمال ک همچنان ترجيح دهد که کنترل دست اندازی کند، اما ممکن است حکومت 

  

اما حتی در . در مدل کالسيک تفکيک کارکردی، نخستين سپهری که از قيود فرهنگی رها می شود اقتصاد است

 بر اصول  عقالنی محسوب می شود هويت های قومی می توانند گزينشی که بارزترين جلوه  نيزحيطه ی اقتصاد

 اشتغال تالش برای تحميل عقالنيت بر حيطه ی  در ايرلند شمالیبرای نمونه،. عقالنيت اقتصادی فائق آيندبنيادی 

عمدتًا نتوانسته جلوی ترجيحات دينی ـ قومی در رويه های استخدامی را )  'استخدام منصفانه'مقرارات از طريق (

به ويژه در شرکت های کوچکی که وابستگی کمتری به  قراردادهای دولتی دارند و لذا اعمال نظارت بر .  (بگيرد
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در حيطه ی مصرف شخصی نيز که ورای مقررات حکومتی است، مردم می توانند ).  استآنها دشوارتر

شرکت های تجاری کوچک ايرلند شمالی از اين جهت . ترجيحات معطوف به هويت قومی خود را اعمال کنند

 غيرعقالنی عمل می کنند که اغلب در هر شهر کوچکی دو شرکت اصلی خدماتی هست، يکی برای پروتستان ها و

يکی برای کاتوليک ها، و هر کدام از اين شرکت ها به زحمت سرپا هستند، چون بازار محلی تنها برای حفظ يک 

کسب تنش های قومی ، هنگام اوج گيری پروتستان ها و کاتوليک ها، به ويژه . کشش داردشرکت سودآور 

  . يشان خود طرف معامله شوندهمديگر را تحريم می کنند و مسافت های بعيدی می پيمايند تا با هم کوکار

  

  

برمی  در پی اجتناب از اضمحالل اجتماع خود محصور شدهيک اقليت گاهی .  را در نظر بگيريد67تجمع سازی

کوشند از  اجتماع خود، می  شيوه هایان آن اجتماع  که به جای اتخاذسرکشدر اين صورت، ممکن است . آيد

. ن و متقلب محسوب شوند و به اين خاطر مورد تنبيه قرار گيرند خائ تر اطرافشان تبعيت کنند،جامعه ی بزرگ

برای مثال، در مناقشات قومی در بوسنی  و ايرلند شمالی، کسانی که با افراد خارج از محدوده ی گروه ازدواج می 

  .  کنندحفظ خود را  قومی  قرار می گرفتند تا مرزهای شانکردند مکررًا مورد آزار اقوام

  

 های تنگ ی پلوراليسم را عقيم می گذارد، زيرا قدرت کليشهمعرفته، مناقشه ی قومی پيامدهای سرانجام اينک

 به عنوان شيوه ای برای ،گذار تدريجی به سوی نسبی انگاری. نگ های آلترناتيو هستندفره  نافینظرانه به شدت

ی تنفر ازديگران ر داليل خوبی برااگ. دارد که ما چقدر آن ديگران را جدی بگيريمبه اين  بستگی ، پذيرش ديگران

 عميقًا در تار و پود  متفاوتی هافرهنگنفی  وقتی.  داشته باشيم، چنان مالحظاتی نه الزم می آيند و نه مطلوب

به همين خاطر بود . هويت قومی تنيده باشند، تهديد معرفتی برخاسته از ايده های ديگران نسبتًا ضعيف خواهد بود

اتلندی قرن نوزدهم کاريکاتورهايی از گناهان اجتماعی کاتوليک های مهاجر ايرلندی ترسيم که پروتستان های اسک

  . می کردند تا آنان از زمره ی مسيحيان نشمارند

  

، معموًال دين را متغير مستقلی محسوب می کنيم و به دنبال تبيين هايی می گرديم که بيانگر بررسی هادر اين قسم 

ديويد مارتين در . اما اين تنها بخشی از داستان است. دنويت های دينی و ملی باشعلت پيوندهای عميق ميان ه

 الگوهای سکوالريزاسيون  تفاوت نشان می دهد که يک عامل عمده ی(1987b) نظريه ی عام سکوالريزاسيون 

به فرق ميان  تنها تفاوت الگوهای سکوالريزاسيون لذا ت بافت دينی کشورهای مورد نظر بوده، وو تفا،در اروپا

 تبيين اينکه چرا برخی فرهنگ های دينی در حفظ هويت من در.  و متکّثر مربوط نمی شودفرهنگ های همگن

ملی بهتر عمل کرده اند و موجب مقاومت ملی در برابر کمونيسم دراروپای شرقی شده اند، احتجاج کرده ام که يک 

ن تفاوت ها پيچيده اند اما يکی شان را ذکر می کنم اي). 1999بروس ( است ، سرشت خود دينعامل قابل مالحظه
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 گواهی  ديگر است عليه اين  اين مثال. کوالريزاسيون آميخته است همواره با پارادايم سسرشت دين تا نشان دهم که

  .  پارادايم طفره می روم که من از مشکالتاتهام

  

 از بقيه ی قبلکشورهای قويًا کاتوليک .  استپروتستانيسم و کاتوليسيسمميان  ،)از ميان گسل ها(يک  خط گسل 

لهستان و دو نمونه ی برجسته را عليه کمونيسم بسيج کردند ـ شان مؤثرتر از همه هويت دينی ـ قومی کشورها و 

 کليساهای ، سرشت بين المللی مذهب کاتوليک رومیاز جمله اينکه.  بسياری دارداين امر علل.  ليتوانی هستند

اما علتی که می خواهم خاطرنشان کنم، سرشت کمونی و .  کردتقويت در برابر اضمحالل کاتوليک محلی را

يا، اگر از سوی ديگر به مسئله بنگريم، فردگرايی پروتستانيسم و پتانسيل بالقوه ی آن . ارگانيک کاتوليسيسم است

  . ، مشوق تکّثر فرهنگی و تضعيف کننده ی هرگونه واکنش جمعی بودانشقاقبرای 

  

در شايان توجه است که چه دائمًا تأکيد کرده ام که پارادايم سکوالريزاسيون را نبايد الگويی جهانشمول انگاشت، اگر

.  داشته استپيوستهيک نقش به عنوان تجلی هويت جمعی ) يا کليسا( دين  ی موارد عمده ی دفاع فرهنگی،همه

 به سبب هرکجا که دين.  اع فرهنگی بروز يابد که در آن نقش دين پس از شکست دفيافت نمی شودهيچ نمونه ای 

 از ) 1978، مانند وضع ترکيه، روسيه يا ايران پيش از  حاکمو نه به سبب چيرگی يک اقليت( فشار تکّثر فرهنگی 

 پيوند  اينانی از فشار اجتماعی نمی توانددين خصوصی شود، هيچ  ميز) به بيان عام تر(يا د،  وحکومت جدا ش

برای مثال، سبب عداوت اوليه ی بريتانيايی ها با مهاجران ايرلندی در اوايل قرن نوزدهم . زندبگسسته را بند 

 که مخالفت با  سکوالريزاسيون فرهنگ آن شدجذب موفقيت آميز آن موج مهاجرتی وحاصل اما . عمدتًا دينی بود

يچ دخلی به هويت دينی شان هديگر  سکوالر و راسيستی بود و ،مهاجران مسلمان در ربع قرن آخر قرن بيستم

اين نکته آشکار است و می توان آن را با مقايسه ی مقاومت کشورهای حوزه ی بالتيک در مقابل کمونيسم . نداشت

ليتوانی، که قويًا کاتوليک است، بهتر توانست هويت خود را در برابر روسيه ی کمونيست حفظ کند . به روشنی ديد

 دفاع ط هنگامی می تواند به عنوان عامل اصلیدين فق. اظ مذهبی متکّثر بودندتا استونی و ِلتونی ، که از لح

 هيچ نشانی از خيزش دين  ديگر امروزه چون.  مشترکی داشته باشندعمل کند که همه ی مردم مذهبفرهنگی 

 تاريخی جديدی که مؤمنان اديان مختلف را متحد کند مشهود نيست، می توانيم عاقالنه نتيجه بگيريم که تحوالت

 جنبش های دينی ـ قومی صرفًا ساختارهای جان بدر برده ی  تماماين بدان معنا نيست که .  روندی يک سويه دارند

مثًال، .  مدرنيته نيز هستند همچنين واکنش هايی در برابر جنبه های مشکل ساز اين جنبش ها؛ رن هستندپيشامد

 ايران عمدتًا واکنشی بود در برابر استثمار ايران توسط 1979 که انقالب ، می بينيمجزئياتبدون غرق شدن در 

 تفکيکدر ايران ، پارادايم سکوالريزاسيونبا واژگان . غرب و شکست تالش های شاه جهت تحميل فرهنگ غربی

' تفکيک زدايی '،به اين معنا.  اين تفکيک بودانقالب، برگرداندن جهتاز ود قصم و به زور اعمال شد ساختاری

 توانست سبب اصلی اين است که دين به اين مطلب حال، نبا اي.  باشندتحميلی که تغييرات می شودمکن هنگامی م

 دوامی شروع شدتفکيکی که پس .  قاطع ايرانيان مذهب واحدی دارندنقشی در انقالب ايران ايفا کند که اکثريت
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       ناشی از توسعه ی اجتماعی باشد' بيعتًاط'تدريجًا و تحميل شده از خارج بود، نه اينکه نامحبوب و زيرا نيافت، 

  .)2001bبروس (

  

به بيان رسمی، غياب نسبی آن قسم تفکيک هايی که دراغلب دموکراسی های پايدار اروپای غربی رخ داد شرط 

  . الزم برای پديد آمدن جنبش های دفاع فرهنگی است

  

  گذار فرهنگی
نام ' گذار فرهنگی'اهميت اجتماعی خود را حفظ می کند می توان ديگر از مواردی را که در آنها دين ی يک دسته 

ات هضم چنان تحوالتی را تهديد می شود، دين می تواند موجبدر طی تحوالت فرهنگی، که هويت اجتماعی . نهاد

اين نکته را کانون تبيين خود ) 1983(ويل هربرگ .  يا طرق جديدی برای حفظ عّزت نفس فراهم کندفراهم آورد

از يک سو آمريکاييان مجذوب کليساها هستند؛ از سوی ديگر، . آنچه ناسازه ی آمريکايی می نامد قرار می دهداز 

در کارکرد اجتماعی دين برای مهاجران به ناسازه  اين  علتتبيين. اغلب مذاهب آمريکايی چندان مذهبی نمی نمايند

گروه . مهاجران به جامعه ی آمريکا فراهم کردندمؤسسات مذهبی موجباتی برای جذب : اياالت متحده  نهفته است

   گروهیکليسا.  بودند تسهيل گذار از هويت سرزمين اجدادی به هويت جديدهای مذهبی قومی  سازوکاری برای 

تجربه ی چنين  و ارزش های شخص شريک بود، اما هم بود که به زبان فرد سخن می گفت، در مفروضاتحامی

  . دد را نيز فراهم می آوره و محيط جديتماس با جامع

  

 رفتند که آنان نيز به همان راهی. دهم بريتانيا نيز مشهود استهمين الگو در ميان مهاجران ايرلندی قرن نوز

 ی دينی و قواعد خود را بنياد نهادند، و در آن اجتماع ، به محض اينکه توانستندآنها. گران پيش تر رفته بودنددي

پيش از تأسيس سازمان های خانوادگی و  . عّزت نفس خود را قوام بخشيدند اجتماع انسجام فرهنگی و حس

 پس تأسيس آن اجتماعات اغلب، اما . رعايت قواعد مذهبی خود را وا نهاده بودند، بيشتر مهاجران ايرلندی فرهنگی

  . ری شان بودند که در سرزمين مادع تر از آندرغربت بيشتر مقيد به آداب شريعت خود شدند ـ چه بسا حتی متشّر

  

در گذار  اهميت، هنگامی است که دين  اينو حتی در مواردی افزايشيک جنبه ی مهم ديگر حفظ اهميت دين، 

، و در اجتماعاتمدرنيزاسيون . خود فرآيند مدرنيزاسيون رخ می دهداين وضع در طی . می کندايفا  نقش فرهنگی

ساکنان  ،با بسط دامنه ی ارتباطاتتگی ايجاد می کند و گسيخدر الگوهای سنتی اشتغال و جايگاه های طبقاتی 

. دتر می سازواليات را را از آداب و رسوم، شيوه های زندگی، و ارزشهای مرکز و مادرشهرها آگاه حاشيه ها و 

کسانی که در مرکز جامعه هستند، و حامالن مدرنيزاسيون اند، مروج و . برعکس اين مطلب هم صادق است

ی شوند، و با آموزش و اجتماعی سازی درصدد جذب حاشيه نشينان به باورها و شيوه های الگوی ديگران م

توده های روستايی و کوچندگان به حاشيه های زندگی مرکز نشينان خواستار بهبود  و ارتقای . برمی آيند' شايسته'

بخش های حاشيه ای جامعه .  که يک توده ی بالقوه خطرناک را تشکيل می دهندحاشيه نشينانی. می شوندشهرها  
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 می شود، به ويژه هنگامی که جايگاه و اعتبار آن مدل های محترم رفتارینيز به نوبه ی خود مشتاق پذيرش 

  . شان سر در فراز داشته باشداجتماعی 

  

ناسيان و  ی احياگرهاجنبش   .ددامن زنيز  صنعتی شدن و شهرنشينی به جنبش های احياگرانه و اصالحی دين اما

ی  سازمان ها پر شر و شورشان با اعتقادات اغلبتازه گرويدگان . به مدار سخت کيشی کشاندندباهه گران را ا

يا اخراج از ( از سازمان رسمی دين گيریتازه گرويدگان ضعف موضع خود را با کناره . دينی حاکم را آزردند

توديست های اواخر قرن هجدهم و قرن منمونه ی بارز اين وضع، . و تشکيل فرقه های جديد جبران کردند) آن

 نظام قديم وابستگی به کشيشان ناحيه  از مذهبیفرقه سازی با سابق ان و فرمانبرانفرودست.  دنوزدهم بريتانيا  هستن

 مدعی خودبسنگی شدند، و ارزش های مذهبی و آدابی را پيش گرفتند که مؤيد آمال آنان. و عمده مّلاک ها بريدند

] م.بشارت گری پروتستانی [68وانجليکاليسمِا. ی و دموکراتيک تازه تحقق يافته شان بوداجتماعی ـاقتصاد

 فراوانی که برای و در عين حال با ارزش.  طبقاتی  فراهم کردجايگاهبهبود خواست برای مشروعيتی روحانی  

قائل شد به تحقق  کامجويیبه تعويق انداختن  صرفه جويی، وجدان کاری و سخت کوشی، تسلط بر نفس، جّديت و

  .  ترقی بودخواستونجليکاليسم مشوق  فراهم کرد؛ ِا راصنعتی شدن بخت ترقی مردم. آن ارزش ها ياری رساند

  

به زوال اجتماعات سنتی می انجامند و به اين ترتيب بستر اگرچه صنعتی شدن و شهرنشينی در درازمدت 

 می توانند با افزايش دلبستگی به مؤسسات دينی همراه  می کنند ، اما در کوتاه مدتزير و زبرشکوفايی دين را 

نقش جديدی برای دين، به مدرنيزاسيون می تواند به طور خالصه، در خالل تغييرات سريع اجتماعی، . باشند

  .  بيابد69عنوان يک عامل اجتماعی ساز

  

  خالصه ی دوم
ک سری تغييرات اجتماعی به همراه صنعتی شدن ي. که اغلب جوامع مدرن عمدتًا سکوالر هستند تصادفی نيست

چندپارگی زيست جهان، افول اجتماع، گسترش ديوانساالری، آگاهی فنآورانه ـ که همراه هم موجب  مانند آورد ـ 

اغلب دانشمندان علوم اجتماعی، مورخان، و . شدند تا تقّيد به دين و مقبوليت آن کمتر از زمانه ی پيشامدرن شود

اگر اصالتی در رويکرد من باشد، تنها تأکيدی است که بر . ب در اين مطلب هم رأی اندزعمای کليسا در جهان غر

تبيينی که ديگران از علل افول دين ارائه می دهند عمومًا با تأکيد بر بی طرف شدن حکومت ها در . نقش تکّثر دارم

اين ايده که حقوق شهروندان اگرچه . اما تبيين  من معطوف به  علل اين بی طرفی است. قبال دين آغاز می شود

نبايد وابسته به  معتقدات مذهبی شان باشد تا ميانه ی قرن نوزدهم آن قدر جا افتاده بود جذب گفتمان ليبرال و 

تکّثر فرهنگی که .  ، اما اين ايده ناشی از ضرورت بودتبلور يابداصالحات دموکراتيک در دموکراتيک شود 

 همه ی  در(مذهبی و تفکيک های ساختاری و اجتماعی بود هويت دينی محصول برهمکنش فرهنگ های متنافر 

                                                 
68 . evangelicalism 
69 . socializing 
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 سپردهرا از عرصه ی عمومی  بيرون رانده و به سپهر خصوصی ) شکل های آن جز عام ترين  ايده های دينی

  . بود

  

د که خواهان های دينداری مردمانی بو تأثير تکّثر بر شيوه ،نکته ی ديگری که در اين پارادايم بر آن تأکيد کرده ام

 حمايت از دينداری در سطح ساختار اجتماعی تأثير متناظری بر روانشناسی حذف. حفظ باورهای دينی شان اند

  .  و آئين دادندکيشيقينيات جزمی کليسا و فرقه جای خود را به تأييد خفيف . اجتماعی باور نهاد

  

ود دارند که می توانند سکوالريزاسيون را به با اين حال، چنان که احتجاج کردم،  روندهای خالف آمدی نيز وج

 بستگی به برابری خواه بودن فرهنگ و دموکراتيک به ميزان فراوانیتأثير سکوالرکننده ی تکّثر . تعويق بيندازند

 کمونی د به هويت ديندر غياب اين دو عامل، تکّثر می تواند به مناقشات قومی دامن زند و تقّي. بودن سياست دارد

  . م بخشدرا تحکي

  

اين .  نيستند قيد و شرط هايی اضافی،ی و گذار فرهنگیباره ی نقش دين در دفاع فرهنگمالحظات من در

در کليت رويکرد من مندرج اند ـ تأمالتی ضروری هستند درباره ی اين حقيقت که توسعه ی اجتماعی و مالحظات 

  . ه می طلبند تبيين هايی پيچيد، پس پديده هايی پيچيده اند،تاريخ دينداری

  

  

  

  مؤيد چه نيست   اين پارادايم 

  

  .در اين بخش به اختصار به رفع برخی ايراداتی ناشی از سوءتفاهم  می پردازم  و به برخی نقدها پاسخ می دهم

  

  

  سکوالريزاسيون جهانشمول و اجتناب ناپذير است
 دليل مجاب کننده ای بر مانند ايران را ، اهميت دين در کشورهايیهمنوا با بسياری از ناقدان) 1987(جفری هادن 

اما ايراد او هنگامی وارد است که پارادايم سکوالريزاسيون را مدلی . می گيردپارادايم سکوالريزاسيون رّد 

که هادن به هيچ کدام (  که آثار ِوِبر، ترولتش، نيوهر، برگر و مارتين را خوانده باشد هرکس. جهانشمول بيانگاريم

با يافته های علوم نمی يابند که  شمول ز آنان خود را کاشف قوانينی جهاندر می يابد که هيچ يک ا) ارجاع نمی دهد

صرفًا تالشی  ِتز ِوِبر در مورد اخالق پروتستان مانندروايت سکوالريزاسيون نيز به ]. 7[قابل قياس باشندطبيعی 

رويکردی است اين پارادايم .  استخص توضيح يک دسته تغييرات در يک حيطه ی تاريخی و جغرافيايی مشجهت

بر ) و امتدادهای آن در آمريکای شمالی و استراليا(به آنچه که از زمان اصالحات پروتستانی در اروپای غربی 
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دق است يا خير، موضوعی است هم صاديگر اينکه آيا بخش هايی از اين تبيين در مورد جوامع .  استدين گذشته

با اين . مورد بررسی قرار گيردن تحقق متغّيرهای عّلی پارادايم در ديگر نقاط عالم به ميزابايد بسته که تجربی 

می تواند  ، مشابهت ندارندبا مؤلفه های پارادايم ی که' همه ی موارد ديگر ' با تشخيص، تحليل مقايسه ایحال،

 دين در شيلی  وضعبا شباهتی 1980 مثًال وضعيت دين در ايران .پرتويی بر رويکرد سکوالريزاسيون بيافکند

  . ندارد و در هيچ يک از اين دو کشور نيز شبيه وضع دين در بلژيک نيست1990

  

به نظر من هيچ چيز . پارادايم سکوالريزاسيون حاکی از اين هم نيست که تغييرات تشريح شده اجتناب ناپذيراند

 بسيار که جور ديگری می انديشند کسانی گمانم اجتناب ناپذير نيست، جز مرگ و ماليات، و به درحيات بشری

 تحوالتاما معقول می نمايد که . که می توانند تغيير کنندزنده باآلخره مردم موجواداتی هستند . اندک باشند

، به گونه ای که، به محض واقع شدن، )1966اسِملِسر (در نظر آوريم ' فرآيند ارزش ـافزوده'اجتماعی را در يک 

  تحوالت آن جامعه را به دوره ی پيش از مشابه محتمل،شرايط  در،چگونه می توانبسيار دشوار بتوان گفت که 

  امروزه برابری خواهی چنان در غرب ريشه دوانده که، گيريم، من ديگر نمی توانم تصور کنم که مثًال.بازگرداند

با .  شوندمنعال درآمدزا  اشتغ يا اينکه زنان متأهل از محدود به سفيدپوستان شودباز روزی  حق رأی اياالت متحده

  تکّثر مذهبیواجدراسی مالحظه می کنيم که دشوار بتوان گفت که چگونه يک ليبرال دموکاستفاده از مثال فوق،  

داشته ی خود را اوليه مذاهب ويژگی های در آن ، که  بازگرداند مذهبیيکنواخت  می توان به يک جامعه یرا

الگوی عامی  ( به تدريج  با کنارنهادن وجوه افتراق شان  همگرا شوندممکن است طرفداران مذاهب رقيب. ندباش

در فرهنگ متکّثری که بر حقوق افراد تأکيد   ، اما)که در آن فرقه ها و کليساها به آئين هايی ماليم بدل می شوند

همه تان شوند يا يادگرای پروتس همه ی آمريکاييان بن آندر مثًالکه رخ دهد  عامی گروشدارد بسيار بعيد است که 

   . ، و نه اجتناب ناپذيری آن هستيمپارادايم 70 ناپذيریرگشتما مدعی ب.  ی آلمانی ها مورمون شوند

  

 

   پيشرو و سکوالريستی  است،سکوالريزاسيونپارادايم 
ی فکری  را نيا هاکسلی يا ُکنت،فرويد کدام  و واليس هيچ تا آنجا که من می دانم، برگر، ويلسون، مارتين، دوِبالر

رايج است که به نظريه پردازان سکوالريزاسيون انگ تفرعن هنوز  انتقاد  شيوه ی با اين حال اين. خود نشمرده اند

پارادايم سکوالريزاسيون فرض می گيرد که دين به اين سبب رو به افول نهاده اومانيستی بزنند و مدعی شوند که 

برای نمونه، نقد پيتر ِگالسِنر بر پارادايم سکوالريزاسيون . تر شده اندع که مردم فهيم تر، باهوش تر، بالغ تر يا مطّل

تعميم هايی بر پايه ی يافته های محدود تجربی که جامعه شناسان "اين است که اين پارادايم  چيزی نيست جز 

که " جربیيافته های محدود ت" در پاسخ به .(64 :1977)" وژی تلويحی درباب پيشرفت می کنندای يک ايدئولمتّک

 حين ادعای گالسنر سپری شده  و در اين  طرحگالسنر ذکر می کند، بايد خاطر نشان کرد که بيست و پنج سال از

حجم بسيار عظيمی از داده های مؤيد پارادايم گرد آمده، در حالی که داده های بسيار قليلی خالف آن يافت شده 
                                                 
70 . irreversibility 
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با اينکه برخی از نظريه پردازان سکوالريزاسيون در . استاما مقصود من در اينجا بخش دوم نقل قول فوق . ستا

قبال تحوالتی که شرح و توصيف کرده اند موضع بيطرفانه ای داشته اند، اما بسياری شان را اصًال نمی توان 

را دشوار بتوان "  قفس آهنی عقالنيت" وضعيت مدرن به عنوان توصيف وبر از . حامی سکوالريزاسيون شمرد

دين در جامعه ی مدرن حاشيه : " می نويسدغريبی   یويلسون درجايی با لحن پيشگويانه. لی دانستحاکی از همد

 باشد که مردم یجامعه ا  بيروحدر چاک نظامای، و نسبتًا ضعيف باقی خواهد ماند تا آرامش بخش مردمان گرفتار 

قدر کافی آشکار نيست، حن نقل قول باال به اگر بدبينی ل. (1976b: 276 )" بی قرار آنند ـآگاه و نيم  ـنيمزندانيان 

  : را  در مورد اثرات افول اجتماع و سکوالريزاسيون مالحظه کنيدارزيابی او

  

گسيختگی  از آنجا که چنين تحوالتی موجب تسهيل رفتارهای جنايتکارانه و ضداجتماعی گوناگونی شده اند، 

  ...د می شومنجرتر برای حفظ نظم اجتماع نه کنترل اخالقی ناگزير به اتخاذ معيارهای سرکوب گرا

نظام های در صدد استفاده از ابزارهايی مانند  ... دولت های مدرن، حتی در حکومت های مدرن ليبرال

اری الکترونيک مجرمان، اتهام ذپردازش اطالعات اشخاص، مراقبت ويدئويی از اماکن عمومی، نشان گ

ور رواديد برای مهاجران، اردوگاه های نظامی، عدم تحمل  بستن های بی بنياد، بازنگری در مقررات صد

  . برآمده اندغيره و 

  

ی بخش نمی داند، بلکه معتقد است که زوال ارزش های رهايمالحظه می کنيم که ويلسون نه تنها مدرنيته را 

  . مشترک قطعًا از دلپذيری زندگی می کاهد

  

  پارادايم سکوالريزاسيون يک نظريه ی ضعيف است
آش شله " پارادايم سکوالريزاسيون شامل اين مطلب هم هست که اين پارادايم  بری هادن منظوره دی همه نقا

از زبان هتاکانه ی نقل . (587 :1987)" قلمکاری از  ايده های در هم و برهم است و نه يک نظريه ی نظام مند

هزاران تن از محققان  جهت فهم رابطه . دانمقول که بگذريم، من باقی مطلبش موافقم، اما آن را مزيت پارادايم می 

 از  : پديده های مختلف اجتماعی را پژوهيده اندی ميان مدرنيزاسيون غرب و افول قدرت و مقبوليت دين،

  ،مون گپيروان سون ميون[ لندن گرفته، تا مونی ها 1920آناباپتيست های قرن نوزدهم آلمان و آزادانديشان دهه ی 

پديده ای به اين عظمت را تنها هنگامی می توان به صورت يک . دهه ی شست کاليفرنيا] م.مرشد مذهبی کره ای

مانند هر دو نظريه ی استارک (درآورد که آن نظريه تا سرحد بی معنايی انتزاعی باشد " نظريه ی نظام مند"

 که اندآزمون پذير مطرح تنها چند دسته از تبيين های . هيچ نظريه ی سکوالريزاسيونی وجود ندارد).  درباب دين

' در هم و برهم 'گاهی تبيين ها مهم نيست که اين . به همان خوبی هر تبيين ديگری در علوم اجتماعی انسجام دارند

 . داند، مهم اين است که می توان آنها را  منسجم نمو
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 ی داردواختنسکوالريزاسيون خط سير يک
 که تمام مؤلفه ستپارادايم مستلزم آن ني.  ی باله ی زيرآبی نيستپارادايم سکوالريزاسيون معادل جامعه شناسانه

چون جهان . های نشاط مذهبی با سرعت يکسان و يکنواخت افول کنند و چنين وضعی را هم پيش بينی نمی کند

 در بخش هايی  انتظار افول نشاط دينی ،1970در دهه ی . متالطم استهم  فرآيند سکوالريزاسيون پيچيده است،

مهاجرت . ی جايگزين انگليسی های سکوالر شدند مسلمانان پاکستان در آنجا گرفته شد زيرابيرمنگام  به چالشاز 

 که  پارادايم سکوالريزاسيون است شکست که اين نشانه یگفت می شد هنگامی. بافت مذهبی را تغيير می دهد

خالف اين امر رخ اما بر.  ندمی شدّرع پاکستانی شان متشهمسايه های انگليسی های سکوالر هم به همان ميزان 

 جهات انگليسی شدند،  نسل سوم مسلمانان به همان سطح بی تفاوتی انگليسی  ديگرداد؛ و همين که  پاکستانی ها از

چنين . از جميع جهات يکسان باشندتبيين جامعه شناختی مستلزم آن است که شرايط .  دينداری ميل کرددر قبال

  . بسيار نادر است وضعی

  

 تکرو ای بوده اشرافاينکه همواره . برخالف قوانين علوم مادی، گزاره های ما صرفًا بيانگر عموميت ها هستند

 مالکاناند که از حرکت های سنديکايی ـ آنارشيک حمايت کرده اند، اين ادعا را که اشرافيت بريتانيا حامی منافع  

 شده اند، رّد پارادايم یمونز اينکه چند هزار نفر ا. ازدو طبقه ی سرمايه دار است از اعتبار نمی اند

  . سکوالريزاسيون منتج نمی شود

  

 .را تبيين می کنند ن ما مسائل مورد عالقه که است عام اجتماعیتحوالت  آن سرشت جامعه شناسی، جستجوی

 رخدادهای جهان  سنباده زدن زير و زبرهایکه از  هستند، انتزاعاتیگز نبايد فراموش کنيم که اين تحوالت هر

 ممکن بود  اوضاع طوری ديگری در نگاه نزديک تر، هنگامی که تاريخ نشان می دهد که.  حاصل می شوندواقعی

پارادايم سکوالريزاسيون نيست؛ بلکه تنها نشانگر رابطه ی عادی ميان تاريخ و جامعه شناسی  نشانگر نقض باشد،

 که بتوان نشان داد که با همان مواد خام،  يک می شوندکل ساز  هنگامی  مشفقط زبر و زبر های امور واقع . است

يا ' رشد'انتظارات خيلی زياد باشند، تنها بايد شاهد انتزاع  اگر .  انتزاع ديگر طرح بهتری از کار درمی آورد

 برخی بی قاعدگی های کوچک را نبايد برای پارادايم مهلک  در غير اين صورت،.باشيم' نوسانات کتره ای'

  . نگاشتا

  

و نه ( در اين جاست .  يک دليل ديگر تالطم اين است که هر يک از  سازمان های دينی تاريخ خاص خود را دارد

عرضه کنندگان   استارک و همکارانش در مورد که برخی از بررسی های) مورد ديندر يک نظريه ی عام در 

اشد، کليساها، فرقه ها و طريقت ها و آئين ها می  دين هر قدر که ب برای  ميزان تقاضا. دارزشمند می نمايدين 

 71 به بيان عام تر، حيات اجتماعی از پيش تعيين شدهيا.  برآورندمختلف   با کنش خود به انحای آن تقاضا راتوانند

در اسپانيا، کليسای . افراد، گروه ها و سازمان ها می توانند از امکانات خود به انحای مختلف بهره برند. نيست
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لی با شخصيت ِپيزايان .  را از دست داد جمع کثيری از جمعيتتوليک با حمايت خود از فرانکو چه بسا وفاداریکا

  .  لجنه ايجاد کند100قوی و کله شقی خود توانست فرقه ای با بيش از 

  

يزلی نبود، اگر ِپ.  ندارندنقش چندانی در تصوير کلیين امورامطابق دترمينسيم اجتماعی  سرسختانه، بايد گفت که 

 ديگری موجب رويگردانی رخداداگر حمايت کليسا از فرانکو نبود، . يکی ديگر می آمد و همان کارها را می کرد

الزم نيست که ما در اينجا درگير جدال ميان  تاريخی نگری  از مد افتاده و جامعه شناسی .  مردم از کليسا می شد

آزادی هم در سيستم هست، يعنی افراد و مؤسسات می توانند با تنها بايد تشخيص دهيم که قدری . معتبر شويم

را بتوان ، حتی اگر از اين تغييرات تغييرات دينی، يکنوا نيستند به همين خاطر . مهارت کمتر يا بيشتری عمل کنند

اورهای حتی اگر بتوان تغييرات اجتماعی تحکيم کننده يا تضعيف کننده ی مقبوليت ب. نموديی قابل توضيح  الگوبا

که مردم می توانند به  حقيقت ، اين)که نمی توان ( تمام بخش های اجتماع اعمال کردبه طور يکنواخت بر دينی را 

  . نباشند دينی هرگز يکنواخت  واکنش دهند الزم می دارد که تحوالتمحّرک واحدطرق مختلف به 

  

 ابطال کننده ی پارادايم سکوالريزاسيون نيست؛ نايکنواختی به خودی خود. اما تا همين جا هم راه درازی آمده ايم

جوامع  در ميان  دينداری  مقطعیاحيای.  رويدادها و پايداری درازمدت آنهاست کلیمسئله ی اصلی جهت سير

  سکوالريزاسيون نيست، اما  اگردليلی بر رّد پارادايم) 2000گريفين (ماهيگيران نورفوک و شمال شرقی اسکاتلند 

 جان وزلی  جنبش متوديستآن بابعاد   که ارخ دهد جنبش احيای دينی ورهای غربی گونه ایدر هر يک از کش

  . قابل قياس باشد، به يقين می توان از شکست پارادايم سکوالريزاسيون سخن گفت

  

  ختم می شوداتئيسم به خط  آخر
پيش بينی اين پارادايم، عاقبت می گويند مطابق برخی يک سوءتعبير رايج از پارادايم سکوالريزاسيون اين است که 

اندرو گريلی، جامعه شناس برجسته ی ).  و لذا صحت پارادايم مستلزم وقوع اين امراست(همه اتئيست می شوند 

می خواند معياری برای سکوالريزاسيون ' اتئيست های سرسخت' به کّرات شمار کسانی را که  دين،آمريکايی

کرارًا با اشاره به شمار اندک ) 2001(پاول هيالس ).  2001 گريلی  برای مثال، جاگودژينسکی و(گرفته است 

مردمی که در نظرسنجی ها خود را اتئيست يا اگنوستيک می خوانند، اين وضع را دليلی بر مشکوک بودن 

اين فرضی متکبرانه . طلب خواهم پرداخت بيشتر به اين م10من در فصل .  رويکرد سکوالريزاسيون می داند

 هم بايد درصدد نفی عامدانه بی اعتقادانرخی مؤمنان فرض می گيرند که باورهايشان آن قدر مهم اند که باست که 

  . ی آن باورها برآيند

  

او درجايی می گويد که رويکرد سکوالريزاسيون . ويلسون همواره اين نکته را به صراحت تمام مطرح کرده است

حتی مستلزم اين هم نيست که اغلب افراد .  گاهی سکوالر شده اندهمه ی مردم دارای آ... حاکی از آن نيست که " 

سکوالريزاسيون فقط می گويد که . همه ی عالئق دينی شان را رها کرده باشند، هرچند وقوع اين امر ممکن است
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 دين "او در جای ديگر می گويد . (150 – 149 :1982 )" از ميان می رود اجتماعی اهميت دين در کارکرد نظام

 "  فقط با خام ترين تعبيرهای سکوالريستی می توان به اين نتيجه رسيد. فرآيند سکوالريزاسيون حذف نمی شودرد

(1987: 8).  

  

من از ويلسون فراتر می روم و احتجاج می کنم که افول اهميت اجتماعی دين، به نوبه ی خود، به کاهش شمار 

اين رابطه  عّلی ميان اين دو هست، نه اينکه بنا به تعريف يعنی، يک رابطه ی. مردم عالقمند به دين می انجامد

  . دوانتظار نمی رود که دين منقرض شاصًال اما ،حتی با راديکال ترين ديدگاه ها، . صحيح باشد

  

که آن  بر اين باشد اينکه بسياری از مردم خود را به نحوی مذهبی می خوانند می تواند گواهیبرخی می گويند 

 يک واژه برای استعمالمن هيچ اشکالی در . نيست' سکوالريزاسيون'يات دينی بريتانيا می بينيم، تغييری که در ح

اگر يک . را در نظر بگيريد' انشعاب'برای مثال، ايده ی . اطالق به فرآيندی که هيچ تعريف ثابتی ندارد نمی بينم

می خوانم؛ ' انشعاب' من اين وضع را  نفر عضو، به ده فراکسيون رقيب تقسيم شود،1000حزب سياسی، گيريم با 

  معنای. نشودتهی حزب تک نفری باشد من1000بالقوه اش، که تقسيم حزب به  سرانجامحتی اگر اين فرآيند به 

به همين نحو، سکوالريزاسيون را می توان . انشعاب از انتهای فرآيند اخذ نمی شود بلکه از آغاز آن ايفاد می شود

 .  کردتلقی' دينداریکاهش يافتن 'به معنای 

 

بی دينی آگاهانه نيست؛ شما بايد خيلی دغدغه ی دين داشته برای دينداری تصور کنم،   که من می توانم سرانجامی

 72چيزی که ِوِبر بی نوايی(پيش بينی من برای دين، بی تفاوتی گسترده نسبت به آن است . باشيد تا بی دين شويد

د که نمی شوچنان  مردم دينی  مشترکتماعی باقی نخواهد ماند؛ و ايده های؛  دينی با اهميت اج)دين می خواند

 از صفر شروع به انديشيدن در باره ی جهان و جايگاه خود در آن  همهانگار همه ی اذهان کامًال پاک شده  باشند و

ض می گيرد که  می کنند که پارادايم سکوالريزاسيون فرگماناين نکته ی مهمی است، زيرا ناقدان اغلب . کنند

' ذاتًا'مسلمًا اينکه مردم، عاری از فرهنگ و تاريخ شان، . ديدگاه ذاتی بشر اتئيسم ماترياليستی و ابزاری است

 تا آنجا که اين مطلب به اما. چگونه اند ناشناختنی است، زيرا همه ی ما محصول فرهنگ و تاريخ مان هستيم

  .داشتدی را در نظر  بايد مالحظات چنمربوط می شود پارادايم تصديق

  

 با اذهانی کامًال خالی از آن اثرات به  قرار باشد محو شوند وسابقاگر تصور کنيم که آثار همه ی سنت های دينی 

اين مطلب را به اين سبب . يم و مناسکی برای خود ابداع می کن می يابيمدنيا نگاه کنيم، برخی از ما ايده هايی دينی

، بلکه به خاطر آن می گويم که استنباط برخی گزاره های دارد نياز شر ناگزير به دين بنمی گويم که فرض کرده ام

ِاِتل مرده است و ديگر 'گفتن اينکه .  استآشکار درباب وضعيت بشری، يک احتمال منطقی  تأملدينی از هرگونه

ه باشد ؛ يا جسم اتل مردممکن است ِاِتل به جهان ديگری رفته باشد: حاکی از وجود احتماالت گوناگون است' نيست
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،  يا ِاِتل نمرده باشد بلکه درجايی پنهان شده باشد و هنگامی که ما شايسته ی ِاِتلّيت مراوده داشت با اما هنوز بتوان

  باشد و در همان روز مرگش در جسممصاحبت اش باشيم ظاهر شود؛ يا ذات ِاِتل  قالب جسد اش را ترک گفته

  . لی آخرکودکی  حلول کرده باشد، و ا

  

هرکسی می تواند هرچيزی را .  در امکان تصور ايده های دينی نيست، سکوالر جهاناختالف ميان جهان ديندار و

رويکردی که سکوالريزاسيون را افول مقبوليت .  اختالف در احتمال مقبوليت چنان تصوراتی است. تصور کند

در حقيقت مدعی هيچ سرانجامی نمی . تيسی دينی ا کار ب سرانجام نمی شود که ايده های دينی می داند، مدعی

اين مطلب منافاتی با اين . نيستندمجاب کننده سابق  مانند ايده های مشترک دينی اما توضيح می دهد که چرا. شود

امکان ندارد که کسی ايده های غريبی درباره ی سفر فضايی، امکان حيات در سيارات ديگر، و بعيد بودن اينکه 

 حاصلبگذارد، و  ه ی دست بشر باشند را با هم بيآميزد، آنها را با ُدز قابل توجهی  افکار هپروتی باراهرام ساخت

، 1997 که در سال فرقه ای، )1982لچ، اب( از آب درآيد 73اين معجون، طريقتی بشقاب پرنده ای مثل  بو اند پيپ

ه خودکشی زد، سروصدای زيادی به پا ،  دست ب'دروازه ی بهشت'هنگامی که سی و نهمين عضو آن ، ملقب به 

وال سياسی، اجتماعی و  اوضاع و احچنين نظرياتی در  اين امکان است کهآنچه که پارادايم رد می کند،. کرد

ی ناشيانه ی سکوالريزاسيون، در  نظريه هاهنگام نقدديويد مارتين، .  اقبال عام بيابندقابل تصور کنونی اقتصادی 

از جمله اميدوارم بتوانم نشان دهم که : "   می نويسدجامعه شناسی دين انگليسیاب مورد قصدش از نگارش کت

 (35 :2000)" احساسات غيرعقالنی و خرافات بودبود، بلکه االهيات های  زيرزمينی، پيامد افول دين، عقالنيت ن

ات غيرعقالنی به بخش های  بپذيرد که هيچ يک از آن االهيات ها مقبوليت چندانی نيافته اند، احساسمارتيناگر . 

 بيش نمانده ، من  سايه ی ماتی موهومات قرون وسطايیخرافات و کوچکی از زيست جهان محدود شده اند،  و از 

  .  دين ندارم در مورد پيامد افولاشهيچ مجادله ای با داوری 

  

می  درجه ی دوم جالب  اتئيست ها به کل جامعه  يک سنجه یدرصدگرچه ال اساسی بايد گفت، برای بازگويی اص

در نظر . ، اما يک آزمون اصلی برای سنجش سکوالريزاسيون نيست)که در غرب دائمًا رو به افزايش است (باشد

 را  ديناهميتِ سرانجاماو . ويلسون سنجه ی اصلی سکوالريزاسيون داده های مربوط به اهميت اجتماعی دين است

چون من انتظار دارم . يک مالحظه ی ثانوی هم مطرح می کنيم) د مناز جمله خو(ديگران . ندمی بي' بسيار اندک'

که ايدئولوژی هايی که اهميت خود را از دست می دهند، مقبوليت شان نيز از دست برود، محبوبيت باورهای دينی 

 های  نسبت به ايدهاساسًا کسانی که درصدمن انتظار دارم که .  را سنجه ی مفيدی برای سکوالريزاسيون می يابم

  . دينی بی تفاوت هستند افزايش يابد و دينداران جّدی به  اقليتی کوچک بدل شوند
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     نتيجه گيری 
  

د؛ مارکسيسم به عنوان ش در عرضه ی کاال ششکست اسف بار قربانی مارکسيسم به عنوان يک برنامه ی سياسی

اگر .  ندساخترا مصون از ابطال  آن  کهدظريه ی علمی در باب جامعه، قربانی  قيد و شرط های بی پايانی شيک ن

  وارد براميدوارم توضيحات باال برای پاسخگويی انتقادات. غرق می شوداو منجيان غريق خيلی زياد باشند، 

  مطلبآن بود که تضمين کنم هدف من .  ساختن آن تمام نشده باشد به بهای آزمون ناپذير،پارادايم سکوالريسم

 سکوالريزاسيون نيست؛ نوعی ترقی خواهی یپارادايم مستلزم جهانشمولی يا يکنواختاين .  درستی را می آزماييم

اين   اما اين اشکالی ندارد؛.يک دسته تبيين های همراستاست  و نه يک نظريه ی واحددر لباس مبّدل هم نيست؛ 

اش نمی کنند؛ و فرض  کژ و کوژی ها واژگون اريخ روندی  شسته رفته  دارد، پسپارادايم فرض نمی گيرد که ت

پارادايم تنها مستلزم افول قدرت، محبوبيت و منزلت باورها و مناسک . نمی گيرد که تنها آلترناتيو دين، بيدينی است

  .   دينی در درازمدت است

  

______________________________________  

  :پانويس ها

حدود به اهميت اجتماعی دين می کند، اما از گرچه ويلسون معموًال تعريف خود از سکوالريزاسيون را م] 1[

معلوم می شود که ) 1966:21مثًال، (ارجاعات مکرر اش به داده های مربوط به باورها و رفتارهای خاص دينی  

  .او دينداری شخصی را هم شاخص اهميت اجتماعی دين می گيرد و هم معلول آن

ن در وسيع ترين معنای ممکن محال است زيرا جوامع می انديشيد که سکوالريزاسيو) 1960(خود پارسونز ] 2[

 فزاينده ی کليسا و حکومت را یاگرچه او جداي. ی هستند که حاصل ارزش های مشترک استانسجاممحتاج  

 تعميم يافتن ارزش های  اين وضع فقط به سببويژگی مشخصه ی جوامع مدرن می داند، اما معتقد است که 

  . ذير شده استکليت جامعه امکان پمسيحی بر 

بايد يادآور شد که من در پی تعيين پيامدهايی هستم که تفکيک  بر پذيرش و برجستگی باورها و مؤسسات دينی ] 3[

 اجتماعی اغلب کسانی را که در مورد اين موضوع مطلب نوشته انسجامگرچه مسئله ی کنترل اجتماعی و . داشت

   . تفکيک بر تنظيمات اجتماعی نيستاند مجذوب خود کرده، اما مقصود بحث من تأثيرات

  

  

در راستای رويه ی محدود کردن بحث به علوم انسانی، بر مؤلفه هايی از آثار نيبور متمرکز می شوم که وجه ] 4[

 ديگری هم داشت که ربطی به بحث  بودن االهيدان نيز بود و عالئقاو عالوه بر موّرخ. عمدتًا جامعه شناختی دارند

  .من ندارند

رخی از مورخان متأخرتر علم برخی از آثار مرتون را به چالش گرفته اند، اما پيوند عام ميان پيوريتنيسم و ب] 5[

  .(1997)کالرآن . نک. علم همچنان باقی است
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برای شاخه های فلسفی تر بوديسم و هندويسم  مصالحه . اين عمدتًا مشکلی برای نظام های باور خداباور است] 6[

واحدی ' برتر'ه آسان تر است زيرا می توانند احتجاج کنند که عوالم طبيعی و روحانی از قوانين با آگاهی فنآوران

  . تبعيت می کنند

جهان سوم ' غربی شدن' به اين پيشنهاده نزديک تر می شود که (9-108 :1969)برگر در آثار متقدم تر خود ] 7[

ريزاسيون اجتماعی ـ ساختاری و سکوالريزاسيون اما، او ميان سکوال. ناگزير با سکوالريزاسيون همراه است

 به . آگاهی تمايز قائل می شود، و فقط اولی را ناگزير می داند، هر چند که آن زمان اين ايده را نپرورانده بود

. ش در مورد مدرنيزاسيون افزود ديدگاه هاي نکات ظريف تری بهتدريج که برگر بيشتر به جهان سوم عالقمند شد،

به نظر من، چه بسا ميل او به .  رات سابقش در مورد سکوالريزاسيون در غرب را پس گرفتهمچنين نظ

بازنگری ديدگاه خود در مورد جهان سوم منجر به اين شده باشد که نظراتش در مورد سکوالريزاسيون در جهان 

  . اول را بيش از حد الزم تصحيح کرده باشد
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