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 چکیده
حاضر درصدد است به بررسی آرای برگر در خصوص سکوالریسم و  ی مقاله

و سپس در  پردازیم میپساسکوالریسم بپردازد. به این منظور ابتدا به بررسی بنیان نظری او 

. برگر مبتنی بر گذاریم میسکوالریسم را از منظر او به بحث دو مبحث، سکوالریسم و پسا

با اتخاذ  ؛ همچنین، اوداند میشناسانه، دین را نوعی برساخت اجتماعی  نگرشی معرفت

 داند میدر تعریف دین، سکوالریسم را نوعی افول دین در عصر مدرن  گرایانه ذاترویکردی 

ذر زمان دچار تحول نظری شده و نظرش را که در تمام دنیا گسترش یافته است. برگر با گ

و به همین دلیل  شود نمیمنجر به ایجاد سکوالریسم  ذاتاًکه مدرنیته  دهد میبدین شکل تغییر 

امروزه دین در حال بازگشت به جوامع است و ما شاهد افول سکوالریسم و نه افول دین 

تعبیر شده است.  "سمپساسکوالری"حاضر با عنوان ظهور  ی مقالههستیم که از آن در 

که گرچه در عصر پساسکوالر شواهدی از حضور  دهد میدستاوردهای نظری این مقاله نشان 

 های رشتهاما در جوامع اروپایی و در میان اقشار تحصیل کرده در  شود میمجدد دین مالحظه 

ین . عالوه بر این باید گفت که دشود نمیعلوم انسانی، این گرایش به سوی دین مالحظه 

بازگشت یافته در مقایسه با گذشته، تغییرات و تحوالتی را تجربه نموده و به سمت 
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 مقدمه
. از زمان ظهور عصر گذرد میبیش از یک قرن از زمانی که نیچه اعالم کرد خدا مرده است،  

مدرنیته، افول دین است.  ناپذیر اجتنابکه پیامد  اند داشتهروشنگری، روشنفکران مختلف اعتقاد 

2مارکس"نه تنها نیچه بلکه سایر متفکران به ویژه 
1فروید"و  "

و از  کردند میفکر  گونه ایننیز  "

(. از این رویکرد 1112)برگر،  کردند میو به عنوان یک توهم یاد  ها تودهدین به عنوان افیون 

الریسم همچنانکه اشاره شد، یک سکو .شود مییاد  3سکوالریسم ی نظریهفکری تحت عنوان 

مدرنیته به طور اجتناب »توان آن را در یک جمله بیان نمود؛  پیش فرض ساده دارد که می

هم در جامعه و هم در  الزاماً( این تقلیل، 1124، 4)تاسوالدنر« شود ناپذیری باعث تقلیل دین می

 .5(22: 2321)برگر،  شود میتفکر نظری افراد، ایجاد 

اما  اند نمودهو نظریه پردازی  زدهنظریه سکوالریسم قلم  ی حوزهدرن بسیاری در متفکران م

 شناس جامعه ترین مهماست. برگر به عنوان مؤثرترین و  9پیتر برگر ها آنیکی از مشهورترین 

سال است که در این زمینه فعالیت علمی داشته و برای چندین دهه،  51معاصر دین، بیش از 

او احتماالً به خاطر کتابی که  مدرن بوده است. ی جامعهنویسندگان دین و  ترین جذابیکی از 

7سایبان مقدس"دین با عنوان  شناسی جامعهی  در زمینه
نوشت، در مجامع علمی شناخته شد  "

 (.2621)بروک و بروک، 

در وین به دنیا آمد و تا اواسط جوانی در اتریش زندگی کرد. در سال  2616برگر در سال 

انواده او به نیویورک نقل مکان کردند و او در کالج واگنر ثبت نام کرد و یک سال خ 2649

جدید تحقیقات  ی مدرسه(. برگر در 17: 1112الهیات لوتری را در فیالدلفیا خواند )دورین، 

                                                           
1. Marx 

2. Freud 
3. Secularism 

4.Thuswaldner 

. برای معادل سکوالریسم در زبان فارسی تعابیر متفاوتی همچون عرفی شدن، دنیوی شدن، دنیاگرایی، جداانگاری 5

و  "سکوالریسم"ح دین و دنیا ذکر شده است. به دلیل متفاوت بودن این تعابیر، در مقاله حاضر از همان اصطال

 .شود میاستفاده  "پساسکوالریسم"

6. Peter Berger 

7. The sacred conapy 



  
 
 
 
 
 

 259     پیتر برگر شناختی سكوالریسم و پساسكوالریسم از منظر جامعهمطالعه 
 

 
 

تحصیل کرد. در  3و آلفرد شوتز 1، آلبرت سالومون2اجتماعی ثبت نام کرد و زیر نظر کارل مایر

سال پس از پیوستن به ارتش آمریکا و دو سال پس از اینکه شهروند آمریکا شد، یک  2654سال 

(. در طی 12خود را گرفت و بعد از آن مشغول تدریس شد )همان:  شناسی جامعهمدرک دکترای 

مطالعه  ی موسسهدانشگاه بوستون مشغول به کار بوده و رئیس  ی دانشکدهسال اخیر او در  21

فرهنگ،  ی مؤسسه گذار بنیان(. برگر 2621بوده است )بروک و بروک، نیز  BUاقتصاد فرهنگی 

 .باشد میدر دانشگاه بوستون نیز  4دین و امور جهانی

او است که باید به جدّ کانون مطالعه قرار گیرد.  شناسانی جامعهبرگر، شخصیتی بزرگ و از 

رده و مکتوبات و است و آرای بسیار گست شناسی جامعهجدید در  های نگرشمنشأ تحوالت و 

معرفت و سپس یک  شناس جامعهاول یک  ی وهلهبرگر در ادبیات بسیار وسیعی دارد. 

 شناسی جامعه های بنیاندین او نیز مبتنی بر  شناسی جامعهدین است به همین دلیل  شناس جامعه

و  "برساخت اجتماعی واقعیت"آن نگارش کتاب معروف  ی نمونهمعرفتش شکل گرفته است. 

 ی حوزهاست که در یک نسبت منظم معرفتی در این دو  "واقعیت اجتماعی دین"بال آن به دن

 5کامالً متأثر از پدیدارشناسی شناسی روش. او به لحاظ اند درآمدهبه نگارش  شناسی جامعهعلم 

 .باشد می 9شوتز

برگر به سکوالریسم و تحوالت آن در دوران مدرن، اشاره دارد.  ی نظریه ترین مهم 

افراد با دین و کاهش و تقلیل آن در  های نسبتو  ها نگرشریسم در حقیقت به تغییر سکوال

 مقایسه با عصر پیشامدرن اشاره دارد.

؛ نظریاتی که اند داشتهعلوم اجتماعی نظرات متفاوتی را در این خصوص ابراز  پردازان نظریه

مجدد دین در تغییر هستند.  از محو کامل دین تا به حاشیه رفتن، تغییر شکل و نهایتاً احیاء

مهم برگر در این خصوص نیز خود تحولی را دربرداشته است. تحولی که از قائل بودن  ی نظریه

به حاشیه رفتن دین تا اظهار احیاء مجدد دین، تحول یافته است؛ این تحول نظری برگر، کمک 

ر آن مدرنیته، الزاماً کرده است؛ جریانی که د شناسی جامعهجریان سوم  گیری شکلارزشمندی به 

                                                           
1. Carl Mayer 
2. Albert Salomon 
3. Alfred Schutz 
4. Culture, Religion, and World Affairs 

5. Phenomenology 

6. Alfred Schütz 
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، زاده یوسف. )شود می 2داری مخالف نیست بلکه منجر به ورود ما به عصر پساسکوالریسم با دین

2322 :25.) 

پساسکوالریسم را در آثار او  ی واژهولی  شود میسکوالریسم، در آثار متعدد او دیده  ی واژه

ر مبنای تعریفی که از پساسکوالریسم ارائه توانیم مالحظه کنیم. با این حال، ما در این مقاله ب نمی

دهیم، نشان خواهیم داد که برگر در دومین دوره زندگی علمی خود، به مفهوم  می

پساسکوالریسم نیز پرداخته و آن را مطرح نموده است. سیر تحول فکری برگر و همزمان با آن، 

نیازمند کنکاش برای  توجه و ایجاد نموده است، قابل شناسی جامعهتحول نظری که در علم 

پساسکوالریسم برگر به عنوان رویکرد نظری نوین او نیازمند  خصوصاًشناخت بیشتر است. 

مطالعات بیشتری است. شایان ذکر است که تاکنون به ویژه در ایران، مطالعات اندکی در این 

 پیش رو درصدد ی مقالهراستا و در جهت شناخت این سیر تحول فکری انجام شده است. 

 سؤاالت اصلی این مقاله عبارتند از:. باشد میپرداختن به این موضوع 

 ؟شود میدین از منظر برگر چگونه تعریف  .2

 ؟شود میسکوالریسم از منظر برگر چگونه تعریف  .1

 ؟شود میپساسکوالریسم از منظر برگر چگونه تعریف   .3

دین  ناسیش جامعهخاص  طور بهو  شناسی جامعهپساسکوالریسم چه تحولی را در علم  .4

 ایجاد نموده است؟

 تعریف برگر از دین

پیش از پرداختن به آرای نظری برگر درخصوص سکوالریسم و پساسکوالریسم، بهتر است به 

 ، بپردازیم.دهد میاز خود دین ارائه  پرداز نظریهتبیین تعریفی که این 

تند. گروه اول رویکردهای علمی که در تعریف دین وجود دارند به دو دسته قابل تقسیم هس

. تعاریف این گروه برحسب جایگاه دین در نظام اجتماعی پردازند میبه تعاریف کارکردی دین 

و برانیسالو  1. رویکرد کارکردی در علوم اجتماعی توسط امیل دورکیمباشد مییا روانشناختی 

ریکا مدون شد و انگیزه زیادی به روانشناسی دین داد. در تحقیقات اخیر آم 3مالینوفسکی

                                                           
1. Post secularism 

2. Emile Durkheim 

3. Bronisław Malinowski 
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(. 219: 2674خصوصاً در علوم اجتماعی ترجیح زیادی به رویکرد کارکردی وجود دارد )برگر، 

 3( و توماس الکمن2699) 1(، کلیفورد گیرتز2694) 2تعاریف دین ارائه شده توسط رابرت بال

)همان(؛ این تعاریف،  دهد میگوناگون نشان  های صورت( این رویکرد کارکردی را در 2697)

های مفهومی، بسیار ظاهری هستند و در هر سه مورد، دین برحسب آنچه برای جامعه، ساختار

 (.217دهد، تعریف شده است )همان:  فرد یا هر دو انجام می

. به باور او در این رویکرد، تعاریف بسیار گسترده پسندد نمیبرگر این دسته از تعاریف را 

تا بتوان هر چیزی  شود میمین گستردگی باعث کمی دارند )همان(. ه ی فایده که درحالی .هستند

شدن را به دین زد؛ لذا رویکرد کارکردی در خدمت  را ذیل دین جا داد و به راحتی قید سکوالر

(. تعبیر او این است در 212بینی سکوالر است )همان:  مشروعیت بخشیدن شبه علمی به جهان

. "اند ها خاکستری ی گربه آن همه شود که در دین به درون شبی تاریک جذب می"این حالت، 

 خاکستری بودن همان دیدگاه سکوالر درباره واقعیت است که در آن تجلیات تعالی معنایی ندارد

 (.216)همان، 

دیدگاه – کند میدین، آن را تعریف « ویژگی»برگر در مقابل دیدگاهی که بدون توجه به 

سوی ارائه تعاریف ذاتی از دین و فهم  بهکه مطالعات علمی دین  کند میتوصیه  -کارکردگرایانه

او به دین همیشه  ی عالقهبه همین دلیل (. 26: 2322، زاده یوسفبازگردند )« از درون»این پدیده 

نیز ذیل این  5و میرچا الیاده 4(. متفکرانی همچون رودولف اوتو1: 1112از درون بود )وودهد، 

در چنین توجه مکتب پدیدارشناسی است.  . رویکرد ذاتی بیشتر موردگیرند میرویکرد جای 

آلفرد شوتز کارساز خواهد « چندگانه های واقعیتتحلیل »، پدیدارشناسی به خصوص ای شیوه

 (.26: 2322، زاده یوسفبود )

همچون سکوالر  هایی دوگانهبرگر تعاریف و توصیفاتی را از دین ارائه نموده است. او به 

وزمره و معمول، جهان زندگی روزمره( و دینی )غیریت )مادی، واقعیت معمول ایمن زندگی ر

نامقدس، عالقه زیادی داشت )گراسمن، -تجربه دینی، تعالی، امر متعالی(، یا به تعبیری مقدس

است برای آنکه  ای جسورانهدین کوشش : »گوید میدرمجموع، او در تعریف دین (. 126: 2675

                                                           
1. Robert Bellah 

2. Clifford Geertz 
3. Thomas Luckmann 
4. Rudolf Otto 

5. Mircea Eliade 
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چون  هایی نامالیمتو  ها هنجاریین طریق بر بی سراسر گیتی برای انسان معنادار شود. دین از ا

(. 37: 2696؛ به نقل از برگر، 64: 2322، زاده یوسف« )آید می فائق عدالتی بیرنج، مرگ، شر و 

. در حقیقت دهد میدین، این کار را از طریق برساختن کیهان مقدس، یعنی نظم معنادار انجام 

(. 67به منظور معنادار ساختن زندگی )همان: نقش دین عبارت است از: برقراری کیهان مقدس 

و مشروعیت بخش است. به عبارت دیگر، دین به نظام  گرانه توجیهاین نقش، در واقع نقشی 

 .بخشد مینهادی مشروعیت 

دهد. طبق تعریفی  دین نقشی استراتژیک در تفسیر انسانی از ساخت جامعه و جهان ارائه می

2اقعیتساخت اجتماعی و"که برگر در کتاب 
دارد، جامعه تفسیری از ساخت جهان است که  "

خودش توسط جامعه ساخته  مجدداًطی یک فرایند دیالکتیکی توسط انسان ساخته شده و 

 (.2364)برگر والکمن،  شود می

دین داللت دارد بر اینکه نظم انسانی در تمامیت هستی وجود دارد. به عبارت دیگر، دین 

مامیت جهان به عنوان چیزی است که از منظر انسانی مهم است باکانه برای فهم ت تالشی بی

 دهد میو فهم خود از دین را ارائه  گیرد می(. این انسان است که در مرکز قرار 37: 2673)برگر، 

 .رود میو پدیدارشناسی نیز در پی دریافت این معنا و فهم 

 سکوالریسم

ط تعدادی از متخصصان علوم اجتماعی میالدی توس 91و  51های  سکوالریسم در دهه ی نظریه

 تواند می« نظریه سکوالریزاسیون»دانان به کار گرفته شد. با وجود اینکه اصطالح  و تاریخ

 عمدتاً، ولی اند شدهمنتشر  ها دههآرای، افکار و مطالبی باشد که در خالل این  ی دربرگیرنده

(. بسیاری 22: 2321کرد )برگر،  اصلی این نظریه را در عصر روشنگری جستجو ی ریشه توان می

از متفکران عصر روشنگری و بسیاری از متفکران مدرن، از آن زمان تاکنون بر این نکته تأکید 

مدرنیته سکوالریسم و افول دین است. در نظر آنان، سکوالریسم  ناپذیر اجتنابکه پیامد  اند داشته

یا ارتجاعی هستند، ایجاد شده است ، خرافاتی گرا واپسدینی که  های پدیدهطرد  ی واسطهبه 

شدن آن با عدم  (. دلیل این امر، پیشرفت علم و عقالنیت مالزم با آن و جایگزین26)همان: 

 (.1112عقالنیت و خرافات دینی است )برگر، 

                                                           
1. The social reality of religion 
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سکوالریسم را قبول داشته و آن  ی نظریهنیز تا حد زیادی  شناسان جامعه خصوصاًمتفکران و 

معتقدند که  1، مارکس و دورکیم2پردازان کالسیک مانند کنت نظریهای از  دسته .اند پرورانیدهرا 

یابد.  رونده و فراگیری است که آرام آرام در تمامی جوامع گسترش می سکوالریسم فرآیند پیش

نهایی این فرایند، محو کامل دین در عرصه اجتماع و نیز نزد افراد است. برخی دیگر نیز  ی نتیجه

معتقدند که دین هیچ گاه به طور کامل  7و بین بریج 9و استارک 5، جانسون4پارسونز ،3مانند وبر

شود بلکه نقش سنتی خود را از دست خواهد داد و به حاشیه خواهد رفت )پویافر و  محو نمی

ترین طرفداران معاصر نظریه  به عنوان یکی از برجسته 2(. استیو بروس23-24: 2326بخش،  نوا

ای قرار داریم که نه تنها عملکردهای  د است که در حال حاضر ما در جامعهسکوالریسم، معتق

( 45: 1119مؤسسات مهم اجتماعی بلکه فرهنگ عامه، به شدت در حال سکوالر است )بروس، 

کاهش مداوم تعداد افرادی است که اعتقادات دینی دارند؛ اعتقاداتی از  ی دهندهو آمارها نشان 

امر مقدس به "، اعتقاد به یک قدرت باالتر. از این رو به تعبیر بروس: قبیل اعتقاد به وجود خدا

 (.56: 1117)ووآس و بروس،  "رود میشدن پیش  سمت سکوالر

به دفاع  2671اول زندگی پژوهشی خود یعنی تا اواخر دهه  ی دورهپیتر برگر نیز در 

)کرمی  اند بودهمدرن  هایی پرداخت که قائل به حاشیه رفتن دین در عصر سرسختانه از نظریه

 ی سلطهجامعه از  های بخشبه اعتقاد او طی فرایند ادامه یافتن سکوالریسم، (. 256: 2322پور، 

صنعتی در  ی جامعه. نوع مشروعیت بخشی ایدئولوژیک شوند مینهادها یا نمادهای دینی رها 

ار گرفته است و مقایسه با پیش از این تفاوت یافته و در خدمت تشویق سکوالریسم جهانی قر

مرجع ایدئولوژیک مسیحی و سوسیالیستی را به  های چارچوباست که  ای گونهاین امر به 

 (.163: 2692)نودتن،  کشد میچالش 

برگر در این دوره معتقد است که در عصر مدرن، اقبال به سمت مذاهب و ادیان مختلف 

« شدن الهیات به سکوالر ناختیش جامعهنگاه »که باعنوان  ای مقالهکاهش یافته است. وی در 

                                                           
1 .Comte 

2. Durkheim 

3. Weber 

4. Parsons 

5. Johnson 

6. Stark 
7. Bainbridge 
8. Steve Bruce 
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شدن قرار  که مذاهب پروتستان و کاتولیک هر دو در معرض تهدید سکوالر کند مینوشته، اشاره 

گفت که  توان میگفت که طبق دیدگاه او  توان می مجموعاً(. از همین رو 2699)برگر،  اند گرفته

 .رود میجایگاه دین تنزل یافته و رو به افول 

 پساسکوالریسم

گفت که در بیشتر  توان میامروزه علی رغم تصور غالب، دین در حال افول نیست. در مقابل 

در خالل  خصوصاًجهان، ایمان دینی گسترش یافته است. سکوالریسم برای مدت زمانی طوالنی 

فقدان و افول دین در جوامع مدرن مرتبط بوده است؛ فقدانی که  ی ایدهبا  2691و  2651 های دهه

و  2671 ی دهه(؛ اما در اواخر 221: 1112ناشی از تقدس زدایی جهان است )هرویه لگر،  مستقیماً

دین به این توافق رسیدند که برخی اصول نظریه  شناسان جامعهبیشتر  2621 ی دههاوایل 

از جامعه  2گریس دیوی(. به طور مثال، 251سکوالریسم غیر قابل دفاع است )متیوز، بی تا: 

به حضور در  تری کمها گرایش  در حالی که اروپایی"که معتقد است که  کند میر شناسان دین اظها

 (.9: 1122اند )دوکر،  ندادها سیرت دینی خود را از دست  مؤسسات دینی دارند اما آن

ای از تحوالت انقالبی و غیرانقالبی در اقصی نقاط جهان  دوم قرن بیستم مجموعه ی نیمهاز 

برگشت  ها آن ی همهگر ادیان به وقوع پیوست که وجه اشتراک اسالم و مسیحیت و حتی دی

بخش در آمریکای التین،  مذهب به صحنه سیاسی و اجتماعی بود. پیدایش الهیات رهایی

بنیادگرایی و اسالم سیاسی در جهان اسالم سنی و شیعی، گسترش مذهب به شکلی متکثّر در 

ها، به  (. بازتاب ذهنی این دگرگونی2364اروپا و آمریکا از جمله آن تحوالت است )شفیعی، 

های مسلط پیرامون سکوالریسم به وسیله تعدادی از اندیشمندان سیاسی  شدن نگره کشیدهچالش 

و اجتماعی بود. این گروه از اندیشمندان از بازفهمی سکوالریسم که حضور مذهب در عرصه 

و بر این باورند  کنند میعبیر زندگی اجتماعی، آن را ضروری ساخته است، به پساسکوالریسم ت

از  "پساسکوالریسم"اصطالح  شرایط جدید زندگی را باید عصر پساسکوالر نامید )همان(.

جایگاه دین در فضای عمومی  ی درباره 3با جان راولز هایش بحثو  1کارهای یورگن هابرماس

رای اطالق به ب ای گسترده(. ولی امروزه این اصطالح، به طور 1127)فبری،  گیرد مینشئت 

 .گیرد میتجدید حیات دینی مورد استفاده قرار 

                                                           
1. Grace Davie 

2. Jürgen Habermas 

3. John Rawls 
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اول زندگی پژوهشی خود به دفاع سرسختانه از نظریه  ی دورهپیتر برگر نیز پس از آنکه در 

افول "سکوالریسم پرداخت، بعدها از این موضع عدول کرد و عقاید جدیدش را در کتاب 

نیای امروز به اندازه گذشته دینی است و تحوالت ( بیان کرد. به اعتقاد او د2666) "سکوالریسم

شدن در دنیای جدید وجود دارد )کرمی  که سکوالرزدایی به اندازه سکوالر دهد میجهان نشان 

. در دنیای انجامد نمیسکوالریسم،  اصطالحاًبه افول دین یا  ضرورتاً( و مدرنیته 256: 2322پور، 

باورهای دینی بر قطعیت و  که اینیعنی  داری دینیوه عبارت است از ش کند میتغییر  چه آنمدرن 

مدرنیته به احتمال زیاد اما نه به جزم سابق استوار نیستند. در واقع، تعبیر بهتر آن است که بگوییم 

 ای مصاحبه(. برگر در 253)متیوز، بی تا:  شود می 2طور غیر قابل اجتنابی منجر به تکثرگرایی

 ی نظریهرسیدم که ما برای جایگزین نمودن  گیری نتیجهبه این من چندین سال پیش ": گوید می

تکثرگرایی هستیم. مدرنیته  ی نظریهنیازمند یک  -برای توضیح دین در جهان مدرن-سکوالریسم 

که منظور از آن وجود  کند میتکثرگرایی را ایجاد  الزاماًبلکه  شود نمیشدن  منجر به سکوالر الزاماً

من "(. 1124ارزشی متفاوت در یک جامعه است )تاسوالدنر،  های نظامو  ها بینی جهان زمان هم

ارزشی در شرایط  های نظامو  ها بینی: وجود همزمان جهان کنم میتکثرگرایی را این گونه تعریف 

 (.253)متیوز، بی تا:  "صلح مدنی یا در شرایطی که مردم با یکدیگر تعامل دارند

 3ول اسمیتنتویلفرد ک و 1اولین بارتوسط جان هیکاست که  ای نظریهتکثرگرایی دینی، 

مطرح شد. هیک بر این باور است که تمام ادیان، بخشی از جهان بزرگ اعتقادات هستند. 

 تر اهمیتکم  ذاتاًو جدیدتر و نیز اعتقادات سکوالر مدرن،  تر کوچکابتدایی، ادیان  های سنت

 تکثرگرایی به عنوان(. 257: 1112نیستند بلکه بخشی از جهان بزرگ ادیان هستند )هیک، 

که طی آن اشکال متفاوت زندگی در یک جامعه در آن یافت  شود میوضعیتی در نظر گرفته 

داشته باشد  تواند میبدون این که این اشکال زندگی به نظام ارزشی معمول که یک فرد  شود می

این پیش فرض را داشته  توانند نمیدر این شرایط، ادیان (. 12: 2665اشاره کند )برگر و الکمن، 

(. بنابراین تکثرگرایی به 1115د که یک گروه خاص تحت اقتدارشان قرار دارند )برگر، باشن

و به هر حال، دین و جامعه در یک رابطه  گیرد میعنوان پیامد طبیعی سکوالریسم صورت 

که به  ای دینی. نظام یابد میدیالکتیکی که فراتر از جریانات ایدئالیسم و ماتریالیستی است ادامه 

                                                           
1. Pluralism 
2. John Hick 

3. Wilfred Cantwell Smith 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%86%D8%AA_%D9%88%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%D9%86%D8%AA_%D9%88%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_t7aAo8TZAhVK66QKHQEtCj4QFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWilfred_Cantwell_Smith&usg=AOvVaw26gfvI4IhyHUg2NidGyIyl
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گر، ابتدائا به صورت مقتدرانه تحمیل شد در شرایط تکثرگرایانه یک کاالی عرضه شده تعبیر بر

(. البته باید خاطر نشان ساخت که از منظر برگر تکثرگرایی، 163: 2692در بازار است )نودتن، 

بیشتری  ی گسترهیک امر بی نظیر مدرن نیست بلکه به اعتقاد او مدرنیته، به این پدیده عمق و 

آن را شدت بخشیده،  ی دامنهاز مدرنیته که  هایی جنبه( و آن 253است )متیوز، بی تا: بخشیده 

گسترش داده و بر آن تأکید دارد عبارت است از شهرنشینی، آموزش همگانی و وسایل ارتباط 

 (.254جمعی )همان: 

نان تغییر جهت به سوی دین، در جهان مسلما ترین عمدهبه اعتقاد برگر، در عصر پساسکوالر 

. به طور خاص در جهان شود نمیدیده  ای مالحظهاست. در ایاالت متحده و در اروپا تغییر قابل 

دو انفجار دینی بزرگ وجود دارد: اسالم پویا و پروتستان انجیلی. جنبش پرشور اسالمی در 

سراسر جهان اسالم از اقیانوس اطلس تا دریای چین و حتی خارج از کشورهای مسلمان در 

جالب است. ترکیه برای  ی نمونه(. ترکیه یک 1112ز در حال افزایش است )برگر، غرب نی

 های گروهشد، تمام  تر دموکراتکمی  که زمانیچندین دهه یک رژیم بسیار سکوالر داشت. 

خودشان رأی دادند. اما در عین حال هنوز نخبگان کمالیست را  های ارزشغیرروشنفکر به 

ر هستند و همچنین افراد جوان، دانشجویان و روشنفکران جوانی را دید که بسیار سکوال توان می

مالحظه کرد که با نمادهای دینی همچون روسری پوشیدن یا ریش گذاشتن ظاهر  توان می

(. روشنفکران، 1124هستند )تاسوالدنر،  گرا اسالم. لذا اکثریت کشورهای مسلمان، بسیار شوند می

پروتستانتیسم انجیلی در کشورهای غربی در این راستا کمتر  و افکار عمومی به افزایش ها رسانه

نوین  های صورت(. به هر حال در این منطقه اقبالی به سوی 1112)برگر،  اند نمودهتوجه 

محلی این مناطق تا  های جمعیتپدید آمده است و رفتار و اعتقادات دینی  گرایی دینمعنویت و 

اطالق پست سکوالر به این جوامع توجیه پذیر است  که طوریچنین حدی تغییر یافته است به 

 (.27: 1112)هابرماس، 

با وجود این جنبشی که در عصر پساسکوالریسم به سوی احیاء دین صورت گرفته، هنوز 

دید که از این حرکت، استثناء هستند. دو مورد  توان میرا در جهان  هایی گروههم مناطق و 

حاظ جغرافیایی است و آن اروپای غربی و مرکزی است و دید؛ یکی به ل توان میاستثناء را 

 (.1124فکری بین المللی است که به شدت سکوالر است )تاسوالدنر،  ی طبقهدیگری یک 
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گفت که نظریه سکوالریسم تنها  توان میاولین مورد اروپای غربی و مرکزی است. در واقع 

عمده  های شاخصته شاهد رشد در اروپای غربی مصداق داشته است. همزمان با رشد مدرنی

(. استثنای دیگری که در زمینه نظریه سکوالرزدایی وجود 15: 2321)برگر،  ایم بودهسکوالریسم 

سکوالر  کامالًاست که افراد آن از نوعی آموزش عالی  المللی بیندارد، وجود یک خرده فرهنگ 

و  رو پیشو اعتقادات  ها شارز ترین عمدههستند. این خرده فرهنگ، در واقع، حامل  مند بهره

نخبگانی را دربردارد که در علوم اجتماعی و  عمدتاً( و 19: 2321)برگر،  باشد میروشنگر 

قرار دارند اما متخصصان علوم  گرایی نسبیتانسانی تخصص دارند چراکه بسیار تحت تأثیر 

 (.1124الدنر، )تاسو شوند میهستند، کمتر استثناء  گرایی نسبیتطبیعی که کمتر تحت تأثیر 

یک پدیده غربی  تر بیشجهان شمول نیست بلکه  ای پدیدهاز این رو پدیده سکوالریسم، 

(. لذا برگر معتقد است که 247: 2322، زاده یوسف) باشد نمیاست؛ و قابل تعمیم به کل جهان 

ی میزان تأثیر مدرنیته و سکوالریسم در مناطق مختلف، متفاوت بوده است و این گوناگونی حت

تأثیر سکوالریسم بر گفت  توان می. در مجموع شود میدر سطوح اجتماعی و فردی هم مشاهده 

شهرنشینان، افراد دارای تحصیالت باال و زنان شاغل بیش از روستاییان، افراد دارای تحصیالت 

 (.36و  41: 2322است )تامسون،  دار خانهپایین و زنان 

افول سکوالریسم توسط برگر سبب شد تا  ی ریهنظهمچنانکه پیش از این اشاره شد، طرح 

جامعه شناسی ایجاد شود که مبتنی بر  خصوصاًجریان جدیدی در علوم اجتماعی و انسانی و 

بلکه سبب ایجاد  گیرد نمیدر تقابل با معنویت و دین قرار  ذاتاًآن، مدرنیته در عصر حاضر 

 .شود میجدیدی از احیاء دین  های صورت

 گیری جهنتیو  بندی جمع
معاصر دین،  شناس جامعهحاضر با هدف بررسی سکوالریسم و پساسکوالریسم از منظر  ی مطالعه

اذعان داشت که  توان میپیتر برگر، صورت گرفت. بر اساس دستاوردهای نظری این مطالعه 

فقدان دین در جوامع مدرن مرتبط بوده است؛  ی ایدهسکوالریسم برای مدت زمانی طوالنی با 

و در عصر مدرنیته و همچنین در اثر رشد  باشد میجهان  زدایی تقدسمستقیم  ی نتیجهی که فقدان

 (.221: 1112غیرقابل مقاومت عقالنیت علمی و تکنولوژیکی شکل گرفته است )هرویه لگر، 

 صرفاًکه در دوران مدرن  کنند میتصور  نظران صاحببسیاری از افراد و  که درحالی 

دالیلی وجود دارد تا باور کنیم که یک تجدید حیات دینی در ابعاد  سکوالریسم رشد نموده،
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دینی  های جنبش(. رشد 1121اخیر ایجاد شده است )گروسکی و همکاران،  های دههجهانی در 

به  ؛ لذاباشد میاین تجدید حیات دینی  های نشانهنوین از جمله  های معنویتو همچنین افزایش 

به عنوان دوران افول سکوالریسم و حتی ظهور  انتو میتعبیر برگر از عصر حاضر 

. اما باید توجه داشت که این گردد بازمی مجدداًپساسکوالریسم یاد نمود. عصری که در آن، دین 

بازگشت دین با تغییر آن همراه است و طبیعی است آنچه پیش از این افول یافته در حال حاضر 

ر قالب تکثرگرایی دینی قابل مالحظه است. . این صورت جدید دگردد بازمیبا صورتی جدید 

در عصر پساسکوالریسم رؤیت شده و قابل تحقق  صرفاًتکثرگرگرایی دینی  ی مالحظهقابل  رشد

(، حضور گرا دین)به جای  گرا معنویتاست. ظهور اشکال نوین معنویت، ایجاد کلیساهای 

واحد از جمله نمودهای این  گوناگون در یک سرزمین های بینی جهانهمزمان ادیان، باورها و 

 تکثرگرایی نوین است که در دوران فعلی گسترش یافته است.

بسیار،  های الههبا وجود  نهایتاًباید گفت پیش از این مردمان جهان یک خدا داشتند که  

اما با ظهور مدرنیته این خدا غائب شد و گمان آن رفت که در شرایط  کرد میجهان را اداره 

کوالریسم بر جهان غلبه خواهد یافت اما امروزه شاهد آن هستیم که مدرنیته نه با غیبت خدا، س

. هر یک از این خدایان و یا به شود میتوصیف  "خدایان بسیار"غیبت خدا بلکه با حضور 

دست به  ها آنو افراد نیز از میان  شوند میتعبیری اشکال گوناگون معنویت، به جهانیان عرضه 

 .زنند میانتخاب 

و مطالعات دینی از اهمیت زیادی برخوردار است؛  شناسی جامعهاین تغییر رویکرد، در علم 

مدرنیته را  توان نمیتغییر دهد و بر این مبنا  تواند میچراکه از سویی نوع تحلیل از مدرنیته را 

جریان سکوالریسمی غیرقابل تغییر دانست و از سوی دیگر مبنایی نظری برای  ی کنندهایجاد 

و در  سازد مینوین فراهم  داری دینجدید و اشکال غیر نهادی دین و  های معنویتلیل ظهور تح

اروپا را نیز به عنوان  ی منطقهاستثنائاتی چون نخبگان روشنفکر علوم انسانی و  توان میاین راستا 

 استثنائات جریان نوظهور دینی در عصر پساسکوالر تعبیر نمود.
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