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چکيده
نظریه انتخاب عقالنی ،نظریهای است کهه برخهی از صهاحبنظهران متقهدم ،بهه ویهژه
اقتصاددانان کالسيک و مردمشناسان اقتصادی و اجتماعی ،به آن توجه ویژه داشتهاند و
صورت خام ایده انتخاب عقالنی را برخی از آنها پردازش کردهاند .تبيين رفتارهای دینی
مردم در دنيای مدرن بر مبنای تبيينهای نظریه دنيوی شدن اهميت قابهل تهوجهی در
جامعهشناسی دین داشت .اما این نظریه به علت پارهای کاستیها نمیتواند تبيين جهامع
و کاملی را فراهم کند .از همينرو به نظر میرسد نظریه انتخاب عقالنی ،به عنوان یک
رویکرد جدید در جامعهشناسی دین ،میتواند برخی از کاستیهای نظریه دنيوی شدن را
جبران کند .این نظریه با تبيينی که از تکثر دینی در دنيای مدرن ارائه مهیدههد شهکل
دیگری از دنيوی شدن را مطرح میکند که در خود دیهن بهروز یافتهه اسهت .ایهن امهر
اهميت ارائه نظریههای پساسکوالر را افزایش داد تا امکهان ارائهه تبيهين جهامعتهری از
وضعيت دین در دنيای مدرن فراهم شود .بر این اساس ،نظریهه انتخهاب عقالنهی دیهن
نشان میدهد که نقش دین در جوامع کاهش نمییابد و دین مهیکوشهد خهودش را بها
اقتضائات جامعه مدرن همراه کرده ،در استداللهای خود از براهين معتبر عقلهی مبتنهی
بر بازار و سود و زیان استفاده کند.
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مقدمه
پدیدههای اجتماعی حاص افعال آدمیان است .انسانها فناعالنی هسنتند کنه ارزش،
اعتقاد ،هدف ،معنا ،امر و نهی و احتیاط و تردید بر افعالشان حکومت میکند .به عبارت
دیگر ،انسانها موجوداتی هستند عالم و نیتمند ( )intentionalکه عملشان متکی بر دلین
و محاسبهی عایالنه (عقالنی) است .پذیرش این مدعا منجر به پیشفرضهایی در علوم
اجتماعی میشود که آن را از علوم طبیعی متمای میکند .این تمنای بنه وینژه در علنت
نظمهای اجتماعی و تفاوت نوعی آن با علت نظمهای طبیعنی مشنهود اسنت .همچننین
هدفمند بنودن پدیندههنای اجتمناعی ،راه را بنر نحنوهای از تبینین در علنوم اجتمناعی
میگشاید که در علوم طبیعی ممکن نیست (لیت .)19 :1931 ،
در وایع انتخاب عقالنی ،نظریه ای درباره رفتنار بشنری اسنت ،بنا اینن فنرض کنه
انسننانهننا در تننالشاننند بننا توجننه بننه منننابع و امکانننات خننود در محننیط پیرامونشننان
سودآورترین و کارآترین تصمیمها را اتخاذ کنند .انسانها در رفتار خود به دنبنال نتنایج
مطلوبی هستند .این منافع و نتایج دلخواه میتوانند مادی یا ایرمادی باشند .پس دریافت
پاداشهای مهمی مث رضایت درونی ،اف ایش احساس اهمیت و  ...در انتخاب عقالننی
مورد توجه افراد یرار میگیرد ).(Elster, 1989: 69
یکی از برجستهترین پیشرفت های اخیر در علوم اجتماعی تأکید بر پیشفرضهنای
فوق در رفتار انسانی است که منجر به ظهور نظریه یا روششناسی انتخاب عقالنی شده
است .اصول و مبانی کنشگر عقالنی ،پایه بسیاری از نظریهپنردازیهنای منؤثر در علنوم
اجتماعی است ).(Boudon, 1998: 3; Stark, 1994: 1
در نظریه انتخاب عقالنی ( )rational choice theoryبر تعیین مسیرهای عقالننی کننش
در شک انت اعی آن و سپس مقایسه رفتار وایعی انسانها با آن کننش تأکیند منیشنود.
نظریه انتخاب عقالنی االب تأثیر کنش متقاب افراد را بر ک نظام اجتماعی مورد توجنه
یرار میدهد ) .(Calhoun, 2002: 196در این نظریه ،بر کنشگری تمرک منیشنود کنه ینادر
است در میان گ ینه هنا ،آگاهاننه و مطناب بنا مننافع خنویش دسنت بنه انتخناب ب نند
).(Collins, 1997: 352
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در این نظریه فرضهای سادهشدهای درباره رفتار به کار گرفته میشود کنه از همنه
مهم تر اص عقالنیت است که بر اساس آن ،افراد کنشنگران هندفمنند در نظنر گرفتنه
میشوند که به دنبال بهینهسازی ( )optimizeمنافع خویشاند .مطاب با این نظریه ،افراد با
توجه به مجموعهای از کنشهای بالقوه ،کنشی را برمنیگ یننند کنه بنرای آنهنا بهتنرین
نتیجه را در بر داشنته باشند ( .)Wallace & Alison, 1999: 243بنر اسناس اصن موضنوعه
عقالنیت ،فرضهایی ساخته می شنود کنه یابن تعمنیم بنه کننش اجتمناعی و سنطوح
ساختاری و نهادی است .ترنر فرضهای نظریه انتخاب عقالنی را به یرار زینر فهرسنت
میکند ):(Turner, 1998: 304

الف .انسانها هدفدار و هدفجو هستند.
ب .انسانها دارای مجموعهای از ترجیحات یا منافعاند که بنه شنک سلسنلهمراتبنی
تنظیم شده است.
ج .انسانها در گ ینش مسیرهای رفتاری خود ،به اشکال زینر بنه محاسنبه عقالننی
میپردازند:
 .1سود مسیرهای مختلف رفتار با توجه به سلسلهمراتب ترجیحات.
 .1ه ینههای هر گ ینه بر حسب منافع از دسترفته.
 .9بهترین راه بیشینهسازی منافع.
با توجه به مطالب فوق ،هسته اصلی نظریه انتخاب عقالنی در نظر گرفتن انسان بنه
عنوان یک کنشگر عقالنی است ،که انتخاب میکند ،به بهترین شک فکر منیکنند و بنه
محاسبه سود و زیان خویش در انتخابش منیپنردازد (کراینب .)91 :1931 ،در چنند سنال
گذشته ،نظریه انتخاب عقالنی ،در خصو

دین ،پاسخهای جدیدی برای پرسنشهنای

موجود درباره تداوم موجودینت دینن ،الگوهنای تغیینر دیننی و تبینینهنای مطنرح در
خصو

پای بندی و رشد ادیانی که تقاضنای زینادی برایشنان وجنود دارد ،ارائنه داده

است .نکته اصلی این رویکرد نظری به دین آن است که یک کنش دینی (انتخاب دینی)
تفاوت معناداری با شک هنای دیگنر انتخناب عقالننی نندارد (بندین معننا کنه فرآینند
تصمیمگیری که انسان ها در زندگی دینی و معنوی خود درگیر آن میشنوند تفناوتی بنا
فرآیندی که فرد در انتخاب یک ماشین صورت میدهد ،ندارد).
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همچنین با توجه به البه نوعی نگاه و رویکرد فکری به هستی در دوران مندرن کنه
بر حسب آن پدیده های طبیعی و تجارب زندگی بدون ارجاع به چی ی بیرون از طبیعت
و اجتماع ،تفسیر و تحلی میشود ،یعنی توصیف و تبیین جهان هستی ،تنها با معیارها و
ضوابط تجربی و فنی -عقالنی صورت میگینرد .بننابراین ،بنه نظنر منیرسند رویکنرد
انتخاب عقالنی به دین در چنین بستری (که نوید دنیویشدن را به جهان مدرن میدهد)
شک گرفته است؛ و چنانکنه از تعناریف صناحبنظنران دنینویشندن ()secularization
مشخص است()Bruce, 2002:25; Dobbelaere, 1999:1-2; Berger, 1967:10-12; Bruce, 1999:73
تالش برای دنیویسازی نه تنها در سطوح خرد و کالن نظام اجتماعی صورت میگینرد،
بلکه این روند در خود دین نی دنبال میشود .از آنجایی که نظرینه گن ینش عقالننی در
دنیوی شدن دین نقش بسیار مؤثری داشته است ،بررسی رابطه بین فرآیند دنیوی شندن
و نظریه انتخاب عقالنی دین میتواند اثری تبیینگر در روشنسنازی وضنعیت دینن در
دنیای مدرن داشته باشد .بنابراین ،اولویت ما در این مقاله بررسی رابطه بین دنیویشدن،
به مثابه رویکرد االب در جهان مدرن نسبت به دین ،و نظریه انتخاب عقالنی ،بنه مثابنه
عاملی تأثیرگذار در دنیوی شدن دین ،است .پس برای دستیابی بنه اینن امنر ابتندا بنه
نظریه انتخاب عقالنی دین میپردازیم و بعد از تعریفی مجم از فرآیند دنیوی شدن ،به
بحث درباره رابطة دنیویشدن و نظریه انتخاب عقالنی خواهیم پرداخت.
 .1نظريه انتخاب عقالني دين
طب این نظریه ،انسان در طول زندگی و حیات خود در معنرض اننواع تهدیندها و
ترسهای مادی و روحی است .بنابراین ،دین ملجأ و پناهگاهی مناسنب بنرای آنهنا بنه
شمار میرود .دین توانایی تبدی این بیاطمیننانیهنا و عندم یطعینتهنا بنه آرامنش و
اطمینان وجودی را دارد؛ این آرامش و اطمینان وجودی که در نتیجه گرویدن به دین به
انسانها ارزانی میشود ،تبدی به کاالی مشترکی میگردد که به صنورت فنردی امکنان
دستیابی به آن وجود ندارد (.(Hechter, 1997: 153-154
این نظریه استدالل میکند که مردم بر اساس انگی ههای دینی (مثن رسنتگاری) در
جهان کنونی زندگی می کنند و بنا اینن حنال بایسنتی بنرای چگنونگی دسنتینابی بنه
اهدافشان تصمیم بگیرند؛ در وایع نظریه انتخاب عقالننی دیننی ،رفتنار دیننی را ننوعی
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رابطه تبادلی در نظر میگیرد ،به گونهای که افراد به طور دینی متعهد میشنوند ،اگنر بنه
طور پیوسته طلب خود را به خدا سر موعد مقرر و بر طب یوانین دینی بپردازند ،آنگناه
طب تعهد دینی شک گرفته خداوند جوای ی را به آنها عطا منیکنند .طبن اینن نظرینه،
انتخاب عقالنی دینی انگی ه اصلی برای عم دیننی و اسنتفاده از ماوراءالطبیعنه جهنت
حفظ پاداشهاست ).(Finke & Stark, 1988: 45
استارک در این زمینه سه فرض ارائه میدهد تنا بنر اسناس آن بتوانند ینک تحلین
مبتنی بر انتخاب عقالنی از دین ارائه دهد .اول اینکه انسانهنا در جسنتوجنوی آنچنه
پاداش میدانند و پرهی از هر آنچه خسران میخوانند ،هستند؛ دوم اینکه کنش انسانهنا
موکول به مجموعهای از سیستم آمادهسازی اطالعات است که وظیفهاش کشنف مسنائ
و کوشش برای ح آنهاست؛ سوم اینکه بعضی از پاداشهای مطلنوب محندود و حتنی
نایاباند ) .(Stark, 1994: 1-4; Lehman, 2010: 191استارک از اص سنوم اسنت کنه تحلین
انتخاب عقالنی دین را ارائه میدهد .پاداشهای محدود و نایاب بندی هنایی دارنند کنه
جانشین پاداشهای مطلوب میشوند .بدی های مختلفی در زندگی احتماعی بنه وجنود
آمده است ،اما مهمترین نوع بدی مربوط به دین است.
استارک دو مفهوم «یدرت» و «پرهی گاری» را معرفی میکند تا سه یضیه را در بناب
دین عرضه کند .1 :یدرت یک فرد یا یک گروه رابطة منفی با پذیرش بدی های کمیناب
دارد .کسی که یدرت فراهم کردن یک زندگی مرفه را در دنیا دارد ،بدیلش در حد ینک
زندگی مرفه نیست ،ولی برای کسی که فقیر است ،شاید چنین باشد؛  .1یدرت یک فرد
یا یک گروه رابطه مثبت با کنترل سازمان دینی و با اخذ پناداش از سنازمانهنای دیننی
دارد؛ که او این را شک کلیسایی دین خوانده است؛  .9این مورد که برای استارک بنیش
از دو مورد دیگر اهمیت دارد ،این است که هر فرد یا گروهی بنه دنبنال بندی هنایی از
پاداشهای مطلوب است که در جهان ما وجود ندارد ) .(Stark, 1994: 1-4حینات سنرمدی
یکی از خواسته های مطلوب آدمیان بوده است و از طرف دیگر بشر میداند کنه در اینن
دنیا به زندگی جاویدان نخواهد رسید .بنابراین ،انسانها به پرهی گاری و خویشنتنداری
متوس میشوند تا جاودانی آخرت را برای خود تضمین کننند ) .)Lamont, 1989: 43دینن
در وایع ارائهدهنده بدی های عام برای همه پاداشهای نایاب ینا کمینابی اسنت کنه در
دسترس همگان نیست یا اگر هم باشد ،تمامشدنی است.
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یکی از شیوههایی که میتوان گ ارههای انتخاب عقالنی را در مورد دین به کار برد
مثالها و یضایای استارک و فینک است .برای مثال ،آنها میکوشنند اینن گن ارههنا را از
طری نظریه انتخاب عقالنی تبیین کنند« :چرا کلیساهای خشکهمقندس یندرت بیشنتری
دارند» .آنها با مطرح کردن اص سرمایهگذاری استدالل میکنند زمانی که افراد بنر چین
خاصی سرمایهگذاری میکنند تالش آنها برای محافظنت از سنرمایهشنان افن ایش پیندا
میکند ) .(Finke & Stark, 1992: 58-61برای مثال ،اگر فردی یک ماشین گرانییمنت بخنرد
مجبور است مدام به آن رسیدگی کند ،یا فردی را استخدام کنند کنه مواظنب آن باشند.
حال اگر این اص را در مورد دین استفاده کنیم ،زمانی که افنراد متقاعند منیشنوند کنه
کلیسای خشکهمقدس (سنخت گینر) راه درسنت بنه سنمت حقیقنت را بنه آنهنا ارائنه
می دهد ،در حالی کنه اعضنای آنهنا مجبورنند سناعات زینادی را در کلیسنا بگذراننند،
افراد اشتیاق بیشتری دارند که به کلیسا بروند و بنه دسنتورهای سنختگیراننه آن عمن
کنند؛ چراکه آن را نوعی سرمایهگنذاری بنرای سنعادت خنود منیداننند .از نظنر هکتنر
) (Hechter, 1997: 156; Calhoun, 2002: 196اجتماعاتی که سلسلهمراتنب را نفنی منیکننند،
اعضای خود را برای اذا و مسکن ،چندان به گروه وابسته نمیسازند و تعهدات پایندار
را اعمال نمیکنند .برعکس ،اجتماعاتی مانند گروههای دینی -که از طری اماکن زندگی
اشتراکی و جلسات منظم و همچنین تأمین ه ینههای بسیار باال به منظنور جلنوگیری از
ترک تشریفات ،یادر به نظارت کام بر کنشهای اعضای خود هستند -احتمال بقایشان
در درازمدت بیشتر است .همچنین گروههای دینی (سختگیر) این توانایی را دارند کنه
مفتسواران را به خوبی رصد کنند و پاداشهای دینی و دنیوی را بنرای اعضنای خنود
تهیه کنند.
به نظر میرسد مدلهای نظریه انتخاب عقالنی ساختار منطقی دارند .این مدلها بنر
این پیشفرض استوارند که رفتار دینی نتیجه کنش فرد دینندار بنرای حن مسنائ زینر
است:
انتخاب در ارتباط با کنش و بیشینهسازی عینیتها؛ با در نظر گرفتن مدل ایتصنادی
بازار خانگی میتوان نتیجه گرفت که مواد تولیدی منیتوانند ماننند تولیندات ینک کنار
خانگی هم عینی و هم ایرعینی باشد .تعمیر خانه یک منورد عیننی اسنت و اسنتراحت
ایرعینی .دین نی یکی از کاالهای خانگی است که هر فرد میتوانند مشنارکت دیننی را
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به عنوان مسئله انتخاب خود در نظنر بگینرد ( .)Laurence, 1997a: 86مسنئله انتخناب در
اینجا توجه به مقدار زمان و پولی است که صرف فعالیتهای دینی در برابر فعالیتهای
سکوالر می شود .مواد تجناری خنانگی همنان خندمات و کاالهنای ارزشنی اسنت کنه
خانوادهها و افراد برای مصرف خودشان تولید منیکننند .حناال بنه همنان صنورتی کنه
نیازهای خانواده مانند نیاز به اذا یا زاد و ولد یا سرگرمیها تأمین میشنود و هنر کندام
مستل م صرف منابع مالی و زمانی برای خرید کاالها اسنت ،دربناره نیازهنای دیننی نین
همین فرآیند اجرا میشود .یعنی افراد با توجه به منابع مالی و زمانی بنه ارضنای کننش
مذهبی خود میپردازند .منابعِ زمانی میتواند شنام زمنان رفنت و برگشنت بنه مکنان
مذهبی ،زمان صرفشده برای نیایش و دعا ،زمان برای تفکر و خواندن کتاب مقدس ینا
زمان برای رفتار ایثارگرانه یا صدیه و  ...باشد .منابع مالی میتوانند ه ینههای آراسنتگی
برای مراسم دینی ،ه ینه نق و انتقال و خرید کتاب مقندس ،یربنانی و  ...باشند .منواد
دینی ممکن است جمعی باشد ،یعنی به نفع گروه باشند ینا خصوصنی؛ یعننی بنه نفنع
خریداران فردی؛ در نهایت در این مدل کارگ اران نهاد دینن ،کنه محصنوالت دیننی را
تولید میکنند ،با همان مواردی تشوی و تحریک میشوند که کارگ اران سکوالر.
پیشفرضهای ایتصادی نظریه انتخاب عقالننی دینن زمیننه را بنرای شنک گینری
بحثهای ایتصادهای دینی و بازارهای دینی فراهم کنرده اسنت .در اینن مباحنث کلینه
فعالیتهای کلیسا و روحانیان به صورت یک بازار دیننی بنا محندودیتهنا و امکاننات
خا خودش در نظر گرفته میشود .همچنین ریابتی بودن ینا کثنرتگنرا بنودن بنازار
دینی در مقاب انحصاری بودن آن در این مباحث مطرح میشنود و تنأثیر آن بنر مین ان
مشارکت دینی افراد بررسی میگردد .در ادامه بیشتر به این مباحث خواهیم پرداخت.
 .1.1بازار ديني

نظریه انتخاب عقالنی زمینهای مفید و مناسب جهت مطالعه نظنری و تجربنی دینن
فراهم آورده است .در بحث بازارهای دینی ( )religious marketsمفروضات مرک ی نظریه
انتخاب عقالنی و نظریه بازار مورد توجه یرار میگیرد و سپس بر پایة اینن مفروضنات
مدلسازیهایی برای دین انجام میشود .برای مثال ،کلیه واکنشهای کلیسا و روحانینان
به صورت یک بازار دینی با محدودیتهنا و امکاننات خنا خنودش در نظنر گرفتنه
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میشود .یعنی این بازار مانند یک بازار ایتصادی از دو یطب تشکی شده است؛ در ینک
طرف مولدان مواد و کاالهای دینی (یعنی نهاد کلیسا و روحانیان) یرار دارند و در سوی
دیگر مصرفکنندگان دینی به عنوان خریداران تولیدات دینی روحانیان ینرار گرفتنهانند
( .)Laurence, 1995: 83یعنی دییقاً مانند ساختار بازارهای معمنول دارای دو وجنه متمنای
تولیدکننده و مصرف کننده است .عالوه بر آن ،در این بازار مث بازارهنای دیگنر تماین
به تعادل است و از طرفی آزادی مصنرفکنننده بنرای انتخناب محصنوالت دیننی ،کنه
تولیدکنندگان دینی (کلیسا و روحانیان) را در محدودیت یرار میدهند .در اینن تحلین
مانند بازار ایتصادی یک فروشننده (چنه فروشننده اتومبین  ،چنه فروشننده رحمنت و
بخشایش خداوند) مدت طوالنی بدون وجود خریدار دوام نمیآورد .همچننین مشنتری
ترجیح می دهد محتوای کاالی دینی و حتی عالوه بر آن سناختار نهادهنای دیننی را بنر
اساس تقاضای خود شک دهد.
نمونه دیگر ،استفاده از مفاهیم ایتصادی مانند یارانه ( )subsidyو سنرکوب اسنت .از
این مفاهیم برای تبیین چگونگی ایجاد انگی ه و فرصت جهت حذف یا توسعه یک دین
در نظریه های بازار و ایتصاد دینی استفاده میشود .یارانه به گنروههنای دیننی برگ ینده
پاداش میدهد و سرکوب به مجازات گروههای فایند مجنوز و مشنروعیت منیپنردازد.
سرکوب واضحترین مثالها را از تغییرات انگی هها و فرصتها ارائه میدهد .یوانینی کنه
در خصو اعمال دینی محدودیتهایی اعمال میکنند فرصتهای ادیان فاید مجنوز و
مشروعیت از سوی دولت را سلب میکنند .سرکوب ،انگی ههنای تمنام ادینان را تغیینر
میدهد ،ضمن اینکه بهرشد درازمدت ایتصاددینی یاری میرساند(.)Laurence, 1997b:193
در مقایسه با سرکوب علنی دین ،تأثیرات مقررات ( )regularityیارانه بسیار نناچی تر
است .در وایع ،در نگاه نخست چنین به نظنر منیرسند کنه یاراننه از طرین پشنتیبانی
نهادهای دینی و کاهش ه ینه عضویت برای فرد ،فعالیت دینی را تشوی میکند .امنا بنا
تأم دیی تر ،روشن میشود که یارانه انگی ههای تولیدکننندگان بنرای جلنب پشنتیبانی
توده مردم را تضعیف کرده ،ریابت را از طری منحصنر سناختن یاراننه بنه معندودی از
ادیان برگ یده ،محدود میکند.
مخالفان کلیسای رسمی ارزیابیهای مشابهی درباره روحانیانی که در سوئد معاصنر
حقوق دریافت میکنند ارائه می دهند .دولت حقنوق سنخاوتمنداننهای بنه کشنیشهنا
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میدهد و  92درصد از ک جمعیت سوئد به عنوان اعضای کلیسای سوئد ثبت شدهانند.
با وجود این ،گ ارشها نشان میدهد که فقنط دو درصند از جمعینت هنر یکشننبه در
کلیسا حضور مییابند .هنگامی که علت این اختالف از اسقف استکهلم پرسیده شد وی
پاسخ داد که« :کلیسای مستقر شبیه اداره پسنت اسنت .در سناعات کنار منردم درون آن
ازدحننام نمننیکنننند  ...آنهننا صننرفاً از وجننود آن در جننای همیشننگی خننود خرسننندند»
( .)Lamont, 1989: 164ویتی دولت حقوق کشیشها را بپردازد ،آنها انگی ه چنندانی بنرای
جلب پشتیبانی تنوده منردم و بسنیج آنهنا نخواهنند داشنت .حنال آنکنه در خصنو
کشیشهایی که یارانه دریافت نمیکنند و باالجبار متکی بنر اعاننههنای اختیناری منردم
هستند ،کلیساها باید تعهدات عضویت را تا سطحی ارتقا دهند که مننابع کنافی منالی و
زمانی فراهم شود.
یارانهها انگی ههای مصرفکنندگان دینی را نی تغییر میدهد .ویتی دولت صنرفاً بنه
ادیان معدودی یارانه اختصا میدهد ،این یارانه ه ینه ملح شدن به دینی جنایگ ین
را باال میبرد؛ مانند ثبتنام محصالن در مندارس ایرانتفناعی در حنالی کنه والندین بنا
انتخاب مدرسه ایرانتفاعی برای فرزندانشان ک ه ینه تحصی را میپردازند و از امتیناز
تحصی رایگان صرف نظر میکنند؛ با پرداخت مالیات به مدارس دولتی به نحوی کمک
می کنند .به شک مشابه اختصا یارانه به یک دین ه ینه روی آوردن به دین دیگنر را
اف ایش میدهد .به بیان دیگر ،ن د مصرفکننده دینی ،اختصا یاراننه بنه ینک کلیسنا
انگی ه روی آوردن به کلیسای دیگر را تضعیف میکند ).)Finke & Laurence, 1998: 33
اما بازارهای دینی به نحوی دیگر نی میتواند وضعیت دین و نهادهای آن را تبینین
کند .می ان ریابتی بودن یا انحصاری بودن بازارهنای دیننی منیتوانند نقنش منؤثری در
روشن شدن وضعیت دین در دنیای مدرن داشته باشند .هنر چنه بنازار دیننی رینابتی و
کثرت گرا باشد ،نهادهای دینی کارآمدترند .شک دیگر بیان این گ اره این است که بازار
ریابتی و کثرتگرا ،کلیساهایی را سامان میدهد که نسبت بازدهی به سرمایهگنذاری در
این کلیساها بیشتر باشد ( .)Lechner, 2006: 248صرفنظر از می ان پول ،تعهد یا زمانی که
در کلیسا سرمایهگذاری میشود ،به نظر میرسد مردم در جستوجوی کلیسایی هسنتند
که با سرمایه گذاری در آن به سود باالیی دست یابند .ویتی ریابت به می ان باالیی وجود
دارد کلیساها یا باید بازدهی بیشتری داشته باشند ینا بنا کناهش پشنتیبانی منردم مواجنه
شوند.
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بنابراین ،کارآمدی در اینجا به معنای نسبت ک تولید به ک ه ینهها است .کلیسناها
طیف وسیعی از بهرههنای اجتمناعی ،معننوی ،روانشنناختی و حتنی جسنمی را بنرای
اعضایشان فراهم میکنند ،مانند تعالی معنوی گنروههنای اجتمناعی از طرین نینایش و
رهنمودهای اخالیی .اما کلیساها ه ینههایی نی به اعضایشنان تحمین منیکننند ،ماننند
ویننت ،پننول ،تقاضننای رفتنناری خشننک و پرتکلننف یننا پشننتیبانی از عقاینند جنندی و
سختگیرانه از طری اعتراف کردن .کلیساهای کارآتر ،نسبت سنود بنه ه یننه بیشنتر را
میسر میسازند؛ این نسبت ساده دو گ ینه را برای اف ایش کارآیی پنیش پنای نهادهنای
دینی مینهد:
نخست ،آنها میتوانند خدماتی را که به اعضنا ارائنه منیدهنند بیف اینند ،در حنالی
که الن امهنای (ه یننههنای) عضنویت را کناهش دهنند .دوم ،کناهش ه یننههنا بنرای
اعضا در ابتدا ممکن است بتواند باعنث افن ایش اعضنای فرینه ینا گنروه دیننی شنود،
اما این کناهش ه یننه و الن ام هنای دیننی در بلندمندت تواننایی گنروه دیننی را بنرای
تولید کاالی دینی کاهش میدهد و باعث کاهش چشم گیر اعضا در گروه دینی میشنود
) .)Finke & Stark, 1992: 119; Lamont, 1989: 185بنابراین ،این روش گمراهکننده اسنت .بنا
وجود این ،سه گیری مذاهب اصلی در معیارها و ضوابط عضنویت ،بنا کناهش شندید
توانایی تولید کاالهای دینی خاتمه مییابد .بنابراین ،ادیان حتی اگر در یک بازار رینابتی
یرار گرفته باشند ،برای بقای خود در بلندمدت باید بر بعضنی از اصنول اساسنی خنود
ایستادگی کنند ،حتی اگر برای مدتی کوتاه با ری ش اعضای خود مواجه شوند.
هر یدر که بازار دینی ریابتی و کثرتگرا باشد می ان مشارکت دینی اف ایش خواهد
یافت .این گ اره از سنتی جامعهشناختی که سابقه طوالنی دارد منشأ میگیرد؛ سننتی کنه
معتقد بود یدرت دین از تواناییاش در به انحصار درآوردن تمنامی جنبنههنای فرهنن
ناشی میشود ( .)Wallace & Alison, 1999: 420برگر ،که برجستهترین هنوادار اینن سننت
است ،چنین تبیین میکند که تنوع ایمانها سایبان تقدس را ویران سناخته ،خودپسنندی
همه ادیان را کاسته است

(1967: 120

 .)Berger,این گ اره در تباین شدید با این اسنتدالل

است که سرزندگی هر بازار دینی بستگی به توانایی آن در ایجاد ریابت کثنرتگنرا دارد
) .)Finke & Stark, 1988: 44خط استداللی فوق را میتوان اینگوننه خالصنه کنرد :تننوع
وسیع گروههای دینی کوچک ،که هر یک با تقاضاهای بخشهای معیننی از بنازار وفن
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پیدا میکنند ،میتوانند جمعیت را به سوی نرخهای باالتر عضویت و تعهد ،بسیج کننند.
در بازارهای دینی ،یومیتها ،نژادها و طبقات اجتماعی ،مصرفکنندگان دین هستند کنه
دین مطلوب خود را تقاضا میکنند و بسنیاری از گنروههنای دیننی ،در کننار یکندیگر
بهدنبال مرتفع ساختن تقاضای طیف وسیعی از جمعیت هستند؛ طیفی که بسیار بیشتر از
آن ویتی است که صرفاً امکان دست یابی به یک یا تعداد معدودی اجتماع مؤمنان وجود
داشت (.)Laurence, 1991: 163
با توجه به مباحث مطنرحشنده در اینن زمیننه و تحقیقنات انجنامشنده بنه وسنیله
جامعهشناسان دین به نظر میرسد بحث بازارهای دینی تا حد زیادی در تقاب با نظرینه
دنیوی شدن است که تا مدتها به عنوان نظریه االب در جامعنهشناسنی دینن شنناخته
شده است .اما یب از پنرداختن بنه چگنونگی ارتبناط نظرینه انتخناب عقالننی دینن و
بازارهای دینی با نظریه دنیوی شدن ،ابتدا الزم اسنت تعریفنی نسنبتاً جنامع از نظرینه و
فرآیند دنیوی شدن داشته باشیم.
 .2دنيوی شدن
هرچند از دنیوی شدن به عنوان پاردایم مسلط بر مطالعات جامعهشناسنی دینن ننام
می برند ،اما در عین حال این مفهوم مح تردید و منایشه جدی یرار گرفتنه اسنت .واژه
«دنیوی شدن» ،که در ابتدا بیشتر یک مفهنوم حقنویی بنود ،در ینرن بیسنتم نمناد طنرز
تفکری شد که بر اساس آن معادلهای عقالنی و علمی مدرن جنایگ ین تفکنر و تلقنی
دینی به عنوان مظهر سنت شد که این خود نمایانگر کاربردهای گستردهتنر آن در علنوم
اجتمنناعی ،سیاسننی و فرهنگننی بننود

(2003: 32

 .)Backford,در عمننوم تعنناریفی کننه از

دنیویشدن ارائه میشود افول دین به عنوان محوریتنرین عنصنر در تعناریف مختلنف
خودنمایی میکند ،این در حالی است که به شک و اج ای این افول کمتر پرداخته شده
است و شاینر ( )Shinerدر طبقه بندی خود از تعاریف دنیوی شدن ابعناد اینن فرآینند را
روشنتر میکند:
 .1تعاریف مربوط به زوال دین که به نن ول جایگناه و اعتبنار نمادهنا ،آمنوزههنا و
نهادهای مذهبی پیشین و زمینهسازی جهت تحق جامعه فاید دین اشاره دارد.
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 .1تعاریف مربوط به سازگاری بیشتر با این جهان که به رویکرد اینجهانی و معطنوف
شدن به توجه انسانها از عوام فراطبیعی به ضرورتهای زندگی دنیوی اشاره دارد.
 .9تعاریف مربوط به جدایی دین و جامعه که به خصوصی شدن دین و در نتیجه از
دست رفتن تسلط دین بر دیگر حوزههای زندگی اجتماعی اشاره دارد.
 .5تعاریف مربوط به جایگ ینی صورتهای جدیند منذهبی بنه جنای اعتقنادات و
نمادهای مذهبی که به انسانی شدن ادیان توجه نشان میدهند.
 .2تعاریف مربوط به سلب تقدس از جهان که به زدودن جنبنههنای مقندس جهنان
اشاره دارند.
 .1تعاریف مربوط به حرکت از جامعه مقدس به سوی جامعه دنینوی و ایرمقندس
که به رهایی جامعه از هر گونه پایبندی به ارزشهنا و عمن کردهنای سننتی و تأکیند
شدید بر عقالنیت انسان توجه نشان میدهند (همیلتون.)139-191 :1931 ،
در اینجا به دو تعریف مشهور دیگر اشاره میشود که میتواند در مراح بعد بنرای
فهم سنطوح دنینوی شندن بنرای منا راه گشنا باشند .پیتنر برگنر ،کنه منتکلم مسنیحی،
جامعهشناس و از صاحبنظران بنام در نظریه دنیوی شدن است ،دنیوی شدن را به مثابه
«جریانی که از آن طری  ،بخشهایی از جامعه و فرهن از ایتدار نهادهنا و سنمب هنای
دینی خارج میشوند» تعریف میکند ( .)Berger, 1967: 56این تعریف دو یسنمت اصنلی
دارد؛ خروج بخشهایی از جامعه از ایتدار نهادهای دینی به این معناست که اگر فرآینند
دنیویشدن در جامعهای رخ دهد ،نهادهای دینی تسلط خود را بر برخی نهادهای دیگنر
جامعه از دست میدهند و دین دیگر به عنوان یک نهاد برتر (فرانهاد) ،هنجارهنای نهناد
ایتصاد آموزش و پروش یا سایر نهادها را تعیین نخواهند کنرد و وظنایف و روشهنای
آنها را به خودشان خواهد سپرد .اما یسمت دوم تعریف ،یعننی خنروج بخنشهنایی از
فرهن از ایتدار سمب های دینی ،به این معناست که در صنورت تحقن دنینوی شندن،
عالئم و نشانههای داللتکننده بر ایدهها ،ارزشها و هنجارهنای دیننی ،البنه فرهنگنی
خود را از دست میدهند و دیگر نمنیتواننند همنه فرهنن را پوشنش دهنند .در اینن
صورت ،بخشهایی از ایدهها ،ارزشها و رفتارهای مردم خالی از داللنتهنای دیننی و
گاه حتی ناسازگار با دین خواهند شد .بدینترتیب در نظر برگر دنینوی شندن ،در کننار
جنبه نهادی ،شام جنبه فرهنگی نی میشود.
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برایان ویلسون نی در تعریف دنیوی شندن منیگویند« :جرینانی کنه از آن طرین ،
نهادها ،تفکرات و آداب دینی ،اهمیت اجتماعی خویش را از دست میدهنند» .ویلسنون
فرآیند دنیوی شدن را به زوال تدریجی اهمیت اجتماعی دین تعریف منیکنند .همیشنه
این امکان وجود دارد که دین در یک جامعه اهمیت اجتماعی خود را از دست بدهند و
تسلطی بر دیگر نهادهای اجتمناعی نداشنته باشند و در عنین حنال در عرصنه زنندگی
خصوصی افراد آن جامعه مهم باشد (ویلم199 :1933 ،؛ ویلسنون151-115 :1935 ،؛ همیلتنون،
913-133 :1931؛ .)Bruce, 2002: 33; Dobbelaere, 1999: 1-2
چنان که از تعریفهای مختلف معلوم میشود ،دنیوی شندن نن د برگنر و برخنی از
صاحب نظران دیگر ،که معتقد به ویوع جریان دنیوی شدن هستند ،در این سطوح جاری
میشود:
الف .در سطح نهادی و اجتماعی ،یعنی دین نفوذ اجتماعی خود را بر سایر نهادهنا ماننند
ایتصاد ،سیاست ،تعلیم و تربیت و ایره از دست میدهد (دنیوی شدن در سطح کالن).
ب .در سطح فرهنگی یا فردی ،یعنی باورپذیری آموزههای دیننی نن د افنراد از بنین
میرود و ایمان و اعتقاد یلبی آنان به سستی میگرایند (دنینوی شندن در سنطح خنرد)
(ویلم.)199 :1933 ،
ج .سطح دیگر دنیوی شدن که در کار جامعهشناسان مهم تلقی شنده اسنت ،دنینوی
شدن خود دین است .از آنجایی که دینن در وضنعیت متکثنر دیننی و فرهنگنی ،یابن
تحمی کردن به افراد نیست و عرضه کاال به مصرفکنندگانی که مجبور بنه مصنرف آن
نیستند ،بدون در نظر گرفتن نظر آنها درباره آن کاال تقریباً اینرممکن اسنت ،محتوینات
دینی نی در چنین وضعیتی با سلیقه مصرفکنندگان وف داده میشود .البته منظنور اینن
نیست که ترجیحات مصرفکنندگان ،ل ومناً و کنامالً محتوینات اصنلی دینن را تعینین
میکند ،بلکه مقصود فقط تأثیرپذیری دین (یا به تعبیر دیی تنر برداشنتهنای دیننی) از
نیازهای زمانه است .این فرآیند میتواند به حذف برخی آموزههنای دینن ینا دسنتکنم
عقب رانندن و تخفینف اهمینت آنهنا منجنر شنود (جلیلنی39 :1939 ،؛ ویلنم.)151 :1933 ،
بنابراین ،دنیوی شدن دروندینی را اینگونه میتنوان تعرینف کنرد :تغیینر و تحنول در
برداشتها و یرائت دینی که کارکرد آشنکار و یصدشنده آن حفنظ و تقوینت دینن در
دنیای نوین است.
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با توجه به تعاریفی که ارائه شد و سطوح گسترش دنیوی شندن ،بنه تندریج امکنان
فهم چگونگی رابطه میان دنیوی شدن و نظریه انتخاب عقالنی دین فنراهم شنده اسنت.
به ویژه در آخرین سطح از فرآیند دنیوی شدن که خود دین را در بر میگیرد و آن را به
یک کاال تبدی میکند و شنرایط را بنرای مصنرف و مبادلنه آن در بنازار دیننی فنراهم
میگرداند .در بخش بعدی ،بیشتر به رابطه این دو امر خواهیم پرداخت.
 .3دنيوی شدن و انتخاب عقالني

دستکم دو رویکرد نسبت به دنیوی شدن وجود دارد که میتواند برای نشنان دادن
رابطه با نظریه انتخاب عقالنی دین روشنگر باشد .رویکنرد نخسنت تقاضنا بنرای دینن
است که فرض اساسی این رویکرد این است که تغییر در ایدهها و رفتار دینی ،به وسیله
ساختار اجتماعی و فرهنگی تبیین میشود .همین تغییرات ساختاری و فرهنگی است که
دین را بیشتر یا کمتر ،پذیرفتنی یا خواستنی میکنند .طرفنداران اینن رویکنرد معتقدنند
شرایط جدید اجتماعی در دنیای مدرن به گونهای است که تقاضا برای دینن پیوسنته رو
به کاهش میرود .پیتر برگر در نظریه نخست خود و در تعریفی که بنرای دنینوی شندن
آورده است ویلسون و استیو بروس در این دسته یرار دارنند (ویلسنون112 :1935 ،نن151؛
همیلتون193 :1931 ،ن911؛ .)Bruce, 2002: 2-44
در مقاب رویکرد نخست ،دیدگاه جدیدی مطرح شده است کنه ریشنه خنود را در
نظریه انتخاب عقالنی میداند .رویکرد استارک و بینبریج ( )Bainbrigeو برخی دیگنر از
جامعه شناسان به این بحث ،بر همین اسناس شنک گرفتنه اسنت .اینن گنروه اسنتدالل
میکنند که تعیینکنندهها و عوام اصلی برای حیات دین در اسباب و عل تغییر تقاضنا
برای دین ،وایع نشده است ،بلکه عام تعیینکننده در اینجا ویژگیهای بازار دینی است
که بر عرضه کاالهای دینی تأثیر میگذارد .لذا این رویکرد ،رویکرد عرضه کناالی دیننی
یا ایتصاد دینی نامیده میشود .این نظریهها بیشتر به چرخه تحنوالت دروندیننی توجنه
دارند .بر طب این نظریات ،سازمانهای رسمی دین برای حفظ مشارکت دینی در مردم،
درهای خود را تا حدودی به روی روح زمانه باز منیکننند و بنا انعطناف در برخنی از
باورها و احکام ،خود را برای بقا در عصر نو آماده میکنند (دنیوی شدن دروندینی).
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نظریه پردازان این رویکرد معتقدند تقاضا برای دین همیشه وجود دارد ،اینن عرضنه
کاالی دینی است که تغییر میکند .ایشان خاطر نشان میکننند کنه رونند دنینوی شندن،
سازمانهای رسمی دین را کمکم به جایی میرساند کنه دینن عرضنهشنده توسنط آنهنا
نمیتواند پاسخ گوی نیازهای عمین و معننوی منردم باشند .در اینن هنگنام اسنت کنه
جنبشهای احیای دین (فریهها) یا نوآوری دینی (کیشها) رونن منییابنند و کاالهنای
دینی معنویتری عرضه میکنند .بنابراین ،روند دنیوی شدن از دیند اینن نظرینهپنردازان
روندی خودمحدودکننده است .به عالوه ،با رواج فریهها و کیشها ،عرضه کاالی دیننی
از حالت انحصاری درآمده ،جامعه به بازار ریابت ادیان تبدی میشنود و ریابنت مینان
عرضهکنندگان کاالهای دینی ،نشاط دینی را اف ایش منیدهند (همیلتنون911-911 :1931 ،؛
.)Dobbelaere, 1999: 10; Hadden, 2004
این پیشفرض بسیار همهگیر شده است که بسیاری از مل اروپای شنمالی در حند
زیادی دنیوی شدهاند .حضور کم رن در کلیساها و کاهش تنأثیر مؤسسنات و رهبنران
دینی گواه این مدعاست .رویکردهای سنتی ادعا میکردند که اینن کناهش در تقاضنای
دین به دلی مدرنیته ،که به رویکردهای مدرن عقالنی و علمی منجنر شنده ،بنروز پیندا
کرده است و افراد تمایلشان به ماوراءالطبیعه کناهش یافتنه اسنت .در اینجنا بسنیاری از
طرفداران نظریه انتخاب عقالنی با این امر مخالفاند .آنها استدالل میکنند کنه مویعینت
دینی اروپای شمالی در حد باالیی تحت تأثیر مشک عرضه اسنت تنا کمبنود تقاضنا؛ و
این فقدان مشارکت دینی در اروپا در حد بسیار زیادی منعکسکننده تسلط ایتصنادهای
بسیار تنظیمیافته دین است که به وسیله کلیساهای دولتی اداره میشوند و توانایی ایجناد
هیچگونه تقاضنایی را در بنین افنراد نندارد ) .(Finke & Stark, 1992: 150در همنین زمیننه
دادههای پیمایشی نشان میدهند که ) (Lamont, 1989: 124افرادی که حضور بسنیار کمنی
در کلیساها دارند (که اکثریت بسیار ب رگی را تشکی منیدهنند) همچننان خنود را بنه
عنوان افرادی مذهبی میدانند که بسیاری از آنها به خدا اعتقاد دارند و فقط درصد بسیار
ناچی ی از اروپاییان خود را ملحد میدانند .این اکثریت ،کلیساهای دولتی را همواره نقد
میکنند که توانایی ارائه پاسخهای مناسب به مسائ اخالیی افراد را ندارند.
بنابراین ،تحلی گرانی که به عرضه دینی معتقدند پیشبینی میکنند که تجدید حیات
دینی بسیار یدرتمندی در اروپای شمالی رخ خواهد داد .این احیای دینی گسترده که در
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روسیه اتفاق افتاده است ،جایی که ینک بازسنازی ناگهنانی در ایتصناد دیننی رخ داد و
نتیجه آن ظهور میلیونها نوکیش مسیحی از ینک بسنتر الحنادی بنود ،ینا شنک گینری
جنبشهای دینی در اروپا که بسیاری از کشورهای اروپایی درگیر آن هسنتند؛ همچننین
رشد جنبشهای پروتستان در آمریکای التین مؤیند اینن ادعاسنت کنه در صنورتی کنه
عرضه دین به شک مناسبی صورت گیرد گرایش به دین همچنان در حد باالیی وجنود
خواهد داشت و مصرف اف ایش منییابند .نموننه آن در اروپنا ،حندود  11سنال پنیش
وایع شد که سازمانیافتگی نهادهای دینی بسیار کنم بنود ،امنا بنا حضنور مسنیونرهای
کانادایی و آمریکایی این سنازمانینافتگی بنه شنک چشنمگینری افن ایش پیندا کنرد و
گردهماییهای دینی بین سالهای  1931تا  1991ن دیک بنه  911درصند افن ایش پیندا
کرد (.)Laurence, 1995: 85; Ibid., 1997b: 93
با توجه به اینکه رویکرد دوم ،دنیوی شدن را به تحوالتی در خود دینن و سنازمان
دینی تفسیر میکند و آن را خودمحدودکننده میداند و معتقد اسنت تقاضنا بنرای دینن
همیشه وجود دارد ،باید نظریهپردازان این رویکرد را از منکران فرآیند دنینوی شندن بنه
معنای کاهش اهمیت اجتماعی و فردی دین بدانیم.
نتيجه

نظریه انتخاب عقالنی بین متفکران متقدم علوم اجتماعی و ایتصاد کالسیک عمومناً
به شک خام مطرح شده است .در مردمشناسی اجتماعی و جامعهشناسی ،تکنوین اینده
انتخاب عقالنی را باید توأم با ایده و فکر مبادله جستوجو کرد .در جامعهشناسنی نین ،
پس از تکوین نظریه کارکردگرایی ساختی پارسون  ،در نظریهای که جورج هومن و پیتر
بال ،تحت عنوان «نظریه مبادله» در مقام واکنش به نظریه کالن پارسنون عرضنه کردنند،
ایده انتخاب عقالنی به تدریج پردازش یافت و مح توجه یرار گرفت .در تصویری کنه
نظریه مبادله از جامعه دارد مردم برای رسیدن به حداکثر سود ،دسنت بنه فعالینتهنای
مبادلهای میزنند .آنچه در فعالیتهای مبادلهای مهم است ،رویهها و روالهنای عقالننی
است که به واسطه آنها مردم در مورد کنشهایشان تصمیمگیری میکنند.
تا دهه شصت میالدی عموم تبیینهایی که از وضعیت دینن در جهنان مندرن ارائنه
میشد ،مبتنی بر مبانی نظریه دنیوی شدن بنا رویکنرد کالسنیک آن بنود .امنا بنا ظهنور
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جنبشهای احیاگر دینی و یدرت یافتن دین در عرصة عمومی ،اینن رویکنرد کالسنیک
در تبیین شرایط به وجودآمده ناتوان بود؛ بنابراین ،نظرینه انتخناب عقالننی دینن بنرای
تبیین دیی تر به کمک نظریه دنیوی شدن آمد.
نظریه دنیوی شدن ،پدیده کاهش و افول دین را در جامعه معاصر ایننگوننه تبینین
میکند که مدرنیته باعث کاهش تقاضا برای باورهای سنتی دین میشود .این نوع تبینین
به نظر میرسد به دو روش محدود میشود؛ نخست اینکه چون این مدل فقط به کاهش
تقاضا برای کاالهای دینی توجه دارد ،طبیعتاً در تبیین اف ایش فعالیتهای دینی شکست
می خورد .دوم اینکه اینگونه تبیینها فقط به بعد تقاضا برای کاالهای دینی توجه دارند،
در حالی که ریشههای دگرگونیهای دینی ،عل و عواملی است که در طرف عرضه این
کاالها وجود دارد؛ و نه تنها نظریه دنیوی شدن بلکه سایر تبیینهایی که مورخان و دیگر
اندیشمندان اجتماعی با توجه به بعد تقاضا ارائه کردهاند همین نقص و کاسنتی را دارد.
ممکن است آنها تغییرات در تقاضا را نشئت گرفته از تجدید سنازمان فرهنگنی جامعنه،
تغییر در روحیه ملی و نوسانهای ایتصادی بدانند ،ولنی در هنر حنال ،طنرف و سنمتِ
دیگر بازارِ کاالهای دینی را ملحوس نمیکنند.
یکی از اختالف های اصلی بین موافقان و مخالفان روند دنیوی شدن در اینن اسنت
که طرفداران رویکرد سنتی در نظریههای دنیوی شدن معتقدند تنوع و تکثنر فرهنگنی و
دینی و به وجود آمدن دولت بیطرف و دنیوی شدن کالن منجنر بنه خصوصنی شندن
دین ،فردی شدن فهم دین ،بخشبخش شدن زنندگی ،نسنبیتگراینی و بناألخره ادامنه
سریع فرآیند دنیوی شدن فردی و کاهش یدرت دین در نظام اجتماعی منیشنود .ولنی
گروه دیگر که طرفداران دیدگاههای پساسکوالر هستند ،معتقدند تنوع و تکثنر فرهنگنی
و شک گیری دولت بیطرف ،بازار ریابت ادیان را گرم میکند و باعث پویایی و تقویت
مشارکت دینی میشود.
از نظر هابرماس ،در یک جامعه دموکراتیک ،دین نباید نقش اخالییاش را با بسنده
کردن به حوزه خصوصی و مشغول کردن خود به آن ترک کند ،بلکنه بایند ارزشهنای
دینی را به زبان دنیوی ترجمه کند و مفاهیمی چون تواف  ،تفاهم ،و انتخاب عقالننی را
در گفتمان دینی خود جای دهد و هنجارهای دیننی را در خندمت ارزش انسنانی ینرار
دهد ( .)Lehman, 2010: 189پس نقش دین در جوامع کاهش نمییابد و میکوشد خودش
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را با ایتضائات جامعه مدرن همراه کند و در استداللهای خنود از بنراهین معتبنر عقلنی
مبتنی بر بازار و سود و زیان استفاده کند .این پیشبینی است که نظریه پساسکوالر شدن
( )post-secularizationرا درباره عدم افول دین ارائه کرده بود.
آنچه با تأم در مصادی  ،محتم تر به نظر میرسد این است که این مطلب به زمینه
اجتماعی تکثر بستگی دارد؛ اگر تکثر دینی با فردگرایی دیننی همنراه باشند ،نتیجنه اول
یعنی دنیوی شدن فردی به ویوع ن دیکتر است .وجود فضایی با ایدههنا و ارزشهنای
متنوع ،بدون تکیه فرد بر یک گروه دینی خا  ،نخست او را نسبت به آنچه خود دارد،
حاشیهای میکند و بعد میتواند از بیرون و با دیدی انتقادی ،بنه آنچنه خنود و دیگنران
دارند ،نگاه کند و به نحوی مستق تر از گذشته ،به انتخاب یا التقناط ینا حتنی ننوآوری
دست ب ند .حاص این روند شخصی شدن و فردی شدن فهم دین است کنه نسنبیت و
کاهش تقدس ایدههای دینی در نظر افراد را به همراه دارد.
کشورهای صنعتی و پیشرفته اروپای شمالی و اربی مصادی بارز این تکثر هسنتند.
ولی اگر تکثر دینی ،با وجود گروهها و اجتماعات یومی -مذهبی فعال و منسجم همنراه
باشد و روحیه دموکراتیک نی بر جامعه حاکم باشد ،میتوان نتیجه دوم را انتظار داشت.
زیرا حاص چنین روحیهای تشکی حکومت بیطرف دینی و گسترش روحیه تساه و
مدارا و کمرن شدن ایدئولوژیگراییهای دیننی اسنت .در اینن وضنعیت ،ینک بنازار
ریابتی بین ادیان و گروهها و فریههای مختلف برای عضوگیری و تبلیغ دینی بنه وجنود
می آید که نتیجه آن گسترش مشارکت دینی در بین افراد جامعه منیشنود .شناید نموننه
اینگونه تنوع و تکثر را ،در جامعهای مانند هند و دولت بیطرف آن بتوان سراغ گرفت.
در نهایت اینکه ،مطمئناً وضعیت دین در جهان ارب نسبت به گذشته تغیینر یافتنه
است .اما این تغییر به معنای افول یا نابودی دین نیست؛ و نظریه انتخاب عقالنی دین با
طرح مباحثی مانند بازار دینی و کاالیی شندن دینن و هنمسنو شندنش بنا نظرینههنای
پساسکوالر به دنبال تبیین این تغییرات است و استداللهای یاب یبولی بنه شنیوه خنود
درباره وضعیت دین در جهان ارب ارائه میدهد .به نظر منیرسند تبینینهنای اینن دو
نظریه با البهای که مادهگرایی در جوامع اربی پیدا کرده است همخوانی دارد.
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