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مقدمه

پست سکولریسم اصطلحی است که بیش��تر ب��ا نوش��ته های فیلس��وف ب�ا
نفوذ آلمانی، یورگن هابرماس ارتب��اط داده م��ی ش��ود. ب��ا ای��ن ح��ال، یک��ی از
قابل توجه ترین نکات در مورد این مفه��وم ط�بیعت چن�د رش�ته ای آن اس�ت.
لیس��ت رش��ته هایی ک��ه ب��ا پس���ت-سکولریسم مرتب��ط ام��ا مح��دود ب��دانها
نیس��تند عبارتن��د از: ج��امعه شناس��ی، عل��وم سیاس��ی، الهی��ات، فلس��فه،
انس��ان شناس��ی، ادبی��ات، جغرافی��ا، رواب��ط بی��ن المل��ل و مطالع��ات پس��ا-

). این لیست نمایانگر طیف متنوع حوزه هاییBeckford, 2012:2استعماری (
است که ای�ن مفه�وم قاب�ل انطب�اق اس�ت. از همی�ن رو، هم�انطور ک�ه قاب�ل
حدس است، یک تعریف پذیرفته شده برای معنی اصطلح «پست-سکولر»

وجود ندارد.   
بن�ابراین، م�ا ب�رای بح�ث انتق�ادی در م�ورد مفه�وم پست-سکولریس��م لزم
است ابت�دا ب�ه س�اکن ی�ک تعری�ف از مفه�وم آن ارائه دهی��م. ام�ا، گروهه�ای
مج��زای فک��ری متع��ددی وج��ود دارن��د ک��ه در پ��ی تعری��ف مفه��وم پس��ت-
سکولریسم هستند. بدین لحاظ، این امری کامل  غیر عملی بنظر می رس��د
که تلش شود به یک مجموعه تعاریف ب��رای ه�دف ای��ن مق��اله برس��یم. ای��ن
مق��اله ب��ا تعری��ف «سکولریس��م» ش��روع م��ی ش��ود. س��پس ب��رای تعری��ف
«پست-سکولریسم» تلش خواهد شد؛ با ارائه توضیحاتی در م��ورد برخ��ی
از تفاسیر و مفاهیم پست-سکولر. این به دو رویکرد کمک م��ی نمای��د: اول،



ارائه یک تعریف منحصر بفرد از پست-سکولریسم ناممکن اس��ت؛ دوم، ای��ن
روش ضمنا طبیعت مبهم و سیال این مفهوم را نی�ز نش�ان خواه�د داد. ع�دم
وضوح یکی از ضعف های جدی مفهوم پست-سکولریسم می باشد. پس از
ان، تمرک��ز مق��اله مت��وجه ی��ک بح��ث انتق��ادی از مفه��وم هابرماس��ی پس��ت-
سکولریسم، چرا که این بارزترین انهاست، خواهد شد . بنظر می رس��د ک��ه
هابرم�ارس از اص�طلح «پس��ت-سکولر» ب�رای نامگ�ذاری ی�ک تح�ول بس�یار
ناچیز در سکولریسم استفاده کرده باشد؛ در صورتیکه ای��ن اص��طلح ب�ر ی�ک
تغییر بزرگ در چشم اندازها اشاره دارد. در واقع دقیق تر ای��ن اس��ت ک��ه ان را
بخ�اطر ای�ن تح�ول کوچ�ک، در الگ�و و پ�ارادیم سکولریزاس�یون موج�ود طبق�ه

بندی کرد.

تعریف پست-سکولریسم

سکولریسم    
سکولریسم به طور جدایی ناپذیری به تز سکولر سازی پیوند خورده است.
با در نظر گرفت�ن آن ب�ه عن��وان عنص�ر مح�وری م�درنیته، سکولریزاس��یون ب�ه

م و ج�امعه اش�اره دارد.حذف تدریجی مذهب به مثابه مقوله مهم برای م�رد
«به موقع خود، در مجم��وع تق��دس بای��د ح��ذف ش��ود، بج��ز احتم��ال  در حری��م

,Millsخصوصی» (  1959:33 . برداشت های افراطی این تز عن��وان م�ی کن�د)
وقتی که  فرایند مدرنیته به پای�ان خ�ود نزدی�ک م�ی ش�ود، دی�ن بط�ور کام�ل

اشت معتدل آن معتقد است که افراد می توانند در حریمحذف می شود. برد
خصوصی به فعالیت دینی بپردازند، ام��ا م��ذهب بایس��تی از فض��ای عم��ومی
کامل  حذف شود. با این ح�ال، هم�ه پی��روان ت�ز سکولریزاس�یون ب�ر ای��ن ام�ر
توافق دارند وقتی که جامعه مدرنیزه می شود، دی��ن ب��ه ی��ک نی��روی ض��عیف
تری در حوزه عمومی تبدیل می شود. سکولریزاسیون اش�اره ب�ه چگ��ونگی
اوض��اع، بع��د از آنک��ه ای��ن فراین��د ص��ورت گرفت��ه اس��ت، دارد. بن��ا ب��ر ای��ن، در
کشوری که سکولر است، برای دین حداقل در ح��وزه عم��ومی ج��ایی وج��ود
ندارد. حال که ما یک تعریف بسیار کلی از سکولریسم داریم، می توانیم ب��ه

تشریح تعاریف مختلف پست سکولریسم بپردازیم.



     پست-سکولریسم: تجدید حیات عمومی دین 
 

اولین تعریف پس��ت- سکولریس��م، ان�را ب�ه عن��وان بازگش��ت دوب�اره دی��ن ب�ه
فضای عمومی توصیف می کند. طرفداران چنین موض��عی ادع��ا دارن��د ک��ه در
سالهای اخیر سازمانهای م�ذهبی در کش��ورهای س��کولر ش�روع ب�ه ایف�ای
نقش در حوزه عمومی نموده اند. این دیدگاه را میتوان به ط��ور منظ��م چنی��ن
خلصه کرد: «در طی سکولر سازی، دی��ن ح��ذف نش��د....ان فق��ط از فض��ای
عم�ومی ب�ر چی�ده شد...ام��روز م�ذهب در راه بازگش�ت ب�ه فض�ای عم�ومی

). یک نمونه آن را می توان در فعالیت بخشBosetti and Eder 2006:1است» (
مذهبی در ارائه خدمات به  جای دولت رفاه مشاهده کرد. تعه��د ای��دئولوژیک
نئولیبرالیسم به دولت کوچ�ک؛ «عص�ر حک�ومت  نئولی�برالی »، بن�ا ب�ه گفت�ه
کلک، سهوا   فرصت فزاینده ای برای سازمانهای مذهبی ایج��اد نم��ود ت��ا در
ارائه خدمات عمومی ک�ه قبل  توس��ط بخ�ش عم�ومی فراه��م م�ی ش�د، ب�ه

). از منظ��ر پس����ت-سکولریسم،228-227: 2010ایف��ای نق��ش بپردازن��د (
نئولیبرالیسم به عنوان مسئول «باز شدن فض��اها، ایج��اد انگی��زه، و ارائه ی��ک

] درfaith-based organizations, FBOsنیروی محرکه برای سازمانهای دینی [
جهت پر کردن شکاف ها در ارائه خ��دمات  بط��ور م��ؤثر و حرف��ه ای»  قلم��داد

Beaumontمی ش���ود (   and  Dias, ). در ای���ن نگ���رش، پس���ت-2008:389 
سکولریسم به عنوان تجدید حیات، و ی�ا خصوص�ی زدای�ی دی�ن تعری�ف م�ی
گردد: یک وضعیت جدید که در آن مذهب نقش فعالی در حوزه عم��ومی ایف��ا

می کند.

لریسم: مخالفان سکولریزاسیونپست سکو

این تعریف اشاره به تفکراتی دارد ک�ه نس�بت ب�ه س�کولریزه س�ازی ج�امعه
شک دارند. در این سیاق، پست-سکولر اشاره به پذیرش ای��ن ام��ر دارد ک��ه
سکولریزاسیون بوقوع نپیوسته است و از این طریق به تحقق آن ادامه م��ی
دهد. برخی از دانشگاهیان مانند هادن و مارتین معتقدن��د ک��ه ایج��اد مفه��وم
سکولریزاسیون یک تلش بدبینانه ب��رای اس��یب ب��ه دی��ن از ط��رف نخبگ��ان و

,Morozovروشنفکران عقلی ب�ود ( ). ب�ا ای�ن ح�ال، ای��ن بیش�تر ی�ک2008:41 
اته��ام ش��دید اس��ت. اک��ثرا  موض��ع کم��تر رادیک��الی دارن��د: «بنظ��ر می رس��د



سکولریزاس�یون ب�ه عن�وان ی�ک تئوری در م��ورد آین�ده ج�امعه بش�ری، بط�ور
فزاینده ای تماس خود با واقعیت های این  زمینه را از دست م�ی ده��د. دی��ن

Jacobsen:10در حال حذف ش��دن نیس��ت.» (  and  Jacobsen, ). بنظ��ر20080 
نمی رس��د ک��ه ای��ن نقط��ه نظ��ر، ایج��اد تئوری سکولریزاس��یون را ی��ک ت��وطئه
عقلی قلمداد کند، بلکه انرا به مثابه یک دکترین اشتباه درک می کند. بنا بر
این شاخه از عقای��د، پس���ت-سکولریسم «تلش��ی اس��ت ب�رای ج�ایگزینی

).Beckford, 2012: 3چارچوب فکری باصطلح غلط  سکولریزاسیون» (
این دومین درک از پست-سکولریسم براحتی با ایده  پست-س��کولریته ب��ه
عنوان بازگش��ت م��ذهب ب�ه فض�ای عم�ومی ج��ور در نم�ی ای�د، چ�را ک�ه  ان
عن��وان می کن��د ک��ه ح��داقل ب��رای م��دتی، سکولریزاس��یون وج��ود داش��ته  و
مذهب از صحنه فض�ای عم�ومی ح�ذف گش�ته اس�ت. اس�کات ف��ورد ارچ�ر و
واگ�ان در م��ورد ای��ن اعتق��اد ک�ه  سکولریزاس��یون قب��ل از فروپاش��ی، ممک��ن
است وجود داشته و برای چند دهه قبل، پر اهمیت بوده است، اختلف نظر

).  هر چند که، این یک موضع گمراه کننده است. بناBeckford, 2012:7دارند (
ب�ر تعری��ف، سکولریزاس��یون ب�ه عن��وان یک�ی از فراین�دهای جه�انی م�درنیزه
شدن محسوب می گردد. چیزی که فقط برای «چن��د ده��ه» بوق��وع پیوس��ته
اس��ت، ت��وجیه کنن��ده لق��ب «پروس��ه ع��ام م��درنیزه»  نیس��ت، و ای��ن بط��ور

واضحی در تطابق با مفهوم سکولریزاسیون قرار ندارد.

پست-سکولریسم: تحول تدریجی سکولریزاسیون

گروه بندی سوم، پست-سکولریسم را  به مثابه یک مفهوم که نه در جهت
فاصله گیری از نقاط ضعف و گامهای اش��تباه سکولریزاس��یون، بلک��ه بیش��تر
به عنوان یک تحول مترقی تلقی می کند که عناصر سکولر را حفظ نم��وده و
در پی بهبود انان است. این امر باعث شده است که بعضی از محققین  انرا
ب���ه مث���ابه فاص���له گرفت���ن از دوگ���انگی سکولر-دی������ن تلق���ی کنن���د (

Geoghegan,n.dدر این نگرش، پس��ت س��کولر ب��ه مفه��وم رد سکولریس��م .(
نبوده، بلکه به معنی ایجاد یک رابطه متن��وع ت��ر ب��ا دی��ن اس��ت. ای��ن روش��ی
است که توسط کیم نات استفاده می ش��ود. او اش��اره می کن��د ک��ه پس��ت-
سکولریسم از همان ارزش های سکولریس�م به�ره م�ی جوی�د. ای�ن درک از
پست-سکولر که نه در تقابل، بلکه متکی بر سکولر اس��ت، ب��ه ن��ات اج��ازه



می ده��د عن��وان کن��د ک��ه ش��هرهای انگلس��تان می توانن��د «در آن واح��د ه��م
).Knot, 2010:34بیشتر مذهبی، بیشتر سکولر ، و پست سکولر باشند» (

ای��ن برداش��ت از مفه��وم پس���ت-سکولریسم بط��ور اش��کاری در تض��اد ب��ا دو
مفهوم قبلی پست-سکولریسم قرار دارد. این درک از پست-سکولر، با این
اعتقاد متمایز که بیشتر سکولر و بیشتر مذهبی بودن امکان پ�ذیر اس��ت، ب�ا
مفهوم اول پست-سکولریس��م ک�ه در ای�ن مق�اله عن�وان ش�د، ب�دون ش�ک
ناسازگار است. بنیاد اولین درک از پست-سکولر، تجدید حیات دی��ن، متک��ی
ب�ر دوگ�انگی ش�دید سکولر-دی���ن م�ی باش�د.  لغ��و ای��ن دو گ�انگی یک�ی از
تحولت کلیدی مترقی سومین مفهوم پست-سکولریسم است، و از این رو

این دو تلقی از پست-سکولریسم آشتی ناپذیر هستند.

پست سکولریسم: مفاهیم انتقادی

گ��روه آخ��ر مرب��وط ب��ه دی��دگاههای منف��ی و انتق��ادی نس��بت ب��ه پس��ت-
سکولریسم است. تعداد زیادی از محققان وجود دارند که با شادی خواهان
حذف تام و تمام مقوله پست-سکولریسم هستند. به عنوان مث��ال، م��ارتین
پست-سکولریسم را به عن��وان ی��ک مفه��وم س��اختگی روش��نفکری و ب��دون

). بن��ا ب��ر1969:14هیچگونه پایه و اساس تجربی و تاریخی ارزیابی می کند (
)، ای��ن ی�ک روش علم�ی ت�ر رج�وع ب�ه «چرن�دیات1999بی�ان ش�یرین ژی�ژک (

پس���ت-سکولریسم» اس��ت. دی�دگاههای انتق��ادی در م��ورد مفه��وم پس�ت-
سکولریسم نیازمند یک گروه بندی مخص��وص بخ��ود هس��تند چ��را ک��ه آن ه��ا
برداشت ها و نقاط حرکت ک��امل  متف��اوتی نس��بت ب��ه پست-سکولریس���م و

مفاهیمی که آن ها نقد می کنند، دارند.
) ی�ک اس�تدلل بس��یار اص�لی را پی�ش می کش�د ک�ه پس�ت-2010 دالف�رث(

سکولریسم باید جامعه پس از مذهب و سکولریسم را توصیف کند. در ای��ن
نگرش، پس��ت-سکولر دول�تی را توص�یف می کن�د ک�ه «نس�بت ب�ه مس�ائل

,Dalfrethم��ذهبی و غی��ر م��ذهبی بی تف��اوت اس��ت، و ن��ه ص��رفا  خن��ثی» (
). با توجه به قدرت و نف��وذ ت��اریخی ک��ه م��ذاهب، تقریب��ا  در سراس��ر2012:11

جه��ان، از آن  برخ��وردار بودن��د، تص��ور ی��ک ج��امعه ب��دون نزاعه��ای م��ذهبی
بسختی قابل درک است. از این منظر، یک جامعه پست-سکولر «جامعه ای
است که در آن مذهب ممکن است وجود داشته و یا نداشته باش�د و اص�ول



دینی رعایت شده و یا نشود؛ این تا حدی مربوط ب�ه ای�ن واقعی�ت اس�ت ک�ه
این حضور هیچ اهمیت وی�ژه ای ب�رای زی�ر س�اخت ه�ای سیاس�ی  ( و غی�ر

,Dalfrethمذهبی) جامعه ندارد» ( ). این برداشت بخاطر ب��داعت و2010:335 
نوآوری اش بیش از ح�د ج�الب اس��ت. ب�ا ای��ن روش، انتق��ادات ممک��ن اس��ت
زاینده درکهای جدیدی از مفاهیم باشند، و در این مورد خاص، ی��ک برداش��ت

جدید از پست-سکولر.

ابهام ضعف است

طیف متنوع برداشت از پست-سکولریسم، منج�ر ب�ه ای�ن می ش�ود ک�ه آن،
مفهوم فوق العاده مبهمی گردد. این ابه�ام مع�ادل ض�عف اس�ت. چه�ار گ�روه
بندی بال، برداشت های متفاوتی از مفهوم پست-سکولریسم را جلوه م��ی
دهند. با این حال، آن ها به هیچوجه عناصر مختل��ف ی��ک مفه��وم نیس��تند. در
میان آن ها تنش و درگیری وجود دارد. این واقعیت ک��ه برداش��ت های مختل��ف
متذکر با هم سازگار نیستند، دللت بر سختی  تعریف واقعی مفهوم پس��ت-
سکولریس��م دارد. فق��دان ی��ک تعری��ف روش��ن، ب��ویژه نق��د و مقایس��ه را زی��ر
علمت سئوال می برد، چرا که تقریب��ا  غی��ر ممک��ن اس��ت خصوص��یات دقی��ق
موض��وع  مطروح��ه را بدرس��تی ش��ناخت. «ای��ن ابه��ام و ش��کنندگی تجرب��ی
مفه��وم، گ��اهی اوق��ات منج��ر ب��ه اب��راز ش��ک و تردی��د ص��احب نظ��ران عل��وم

Rosatiاجتماعی در مورد سودمندی و کارایی آن می ش��ود» (  and  Stoeckl,
).  تا زمان کسب ی�ک توص�یف دقی�ق از مفه�وم پست-سکولریس��م،2012:3

امکان جلب حمایت برای چنین مفهومی بسیار سخت خواهد بود. از این رو،
ابهام  این مفهوم نکته ای کلیدی است و این ابهام بطرز قاب��ل ت��وجهی ض��عف

آن به عنوان یک چشم انداز فکری را تشدید می کند.

پست سکولریسم هابرماس

در این بخش، تمرکزمقاله  معطوف به بررسی انتق��ادی دی��دگاههای مع��روف
ترین نظریه پرداز پست-سکولریس��م – ی��ورگن هابرم��اس – م�ی ش��ود. ه��م
چون راولز، هابرماس نیز دیدگاههای خود پیرامون م��ذهب را در اواخ��ر ک��ارش



,Casanovaمورد تجدید نظر قرار داد، تا اینک�ه بیش�تر ب�ا دی�ن همس�از ش�ود (
). تعدادی از دانشگاهیان تعجب خود از اینکه استدللهای هابرماس2011:67

). بنا برBeckford, 2012; Joas 2008چنین جذبه ای یافت، را ابراز نموده اند (
ای��ن، م��ن برخ��ی از انتق��ادات مطروح��ه ب��ه پنداش��ت هابرم��اس از پس��ت-

سکولریسم را مطرح می کنم.
ه�ابر م�اس عن�وان می کن�د ک�ه نامگ�ذاری ی�ک ج�امعه س�کولر ب�ه «پس�ت-
سکولر»، مرب�وط ب�ه «تغیی�ر اگ�اهی» منت�ج از س�ه پدی�ده م�ی باش�د. اول،
اعتقاد به اجتناب ناپذیری حذف مذاهب کاهش یافته است. دوم، ادی��ان نف��وذ
همگانی خود را در عرصه سیاسی حفظ کرده اند، و ح��تی ممک��ن اس��ت در
حوزه عمومی نیز  پیشروی نمایند. س��وم، ادغ��ام مه��اجران ب��ا پیش��نه ه��ای

,Habermasس��نتی ت��ر ب��ه ی��ک مس��أله برجس��ته ت��ری تب��دیل ش��ده اس��ت (
). وایت بادر بشدت مخالف این معیارها است: «بیش از هر چیز این2008:20

 پس��ت- هستند و نه جدیدامر قابل توجه است که هیچکدام از این دلیل نه
,Bader» (س��کولر ). او ادام��ه م��ی ده��د، و موض��وع مشخص��ی در2012:14 

رابطه با دو دلیل آخر که مشخص کننده یک جامعه پست-س��کولر هس��تند،
را در نظر می گیرد. در پاسخ به دلیل دوم، که دین خود را حفظ کرده اس��ت،
و یا شاید در فضای عمومی فرم  و  رأی کسب کند، بادر خیلی ساده عنوان

در جوام��عمی کن��د ک��ه آن ه��ا «هرگ��ز ی��ک نق��ش همگ��انی و ی��ا سیاس��ی را 
از دست ندادند»(تاکید از متن اصلی است ). اگر ادیان هرگ��ز حض��ورسکولر 

عمومی خود را از دس�ت ندادن�د، آنگ�اه مش�کل بنظ�ر می رس�د ک�ه حف�ظ  و
نگهداری وضعیت کنونی  جوامع سکولر را به مثابه پست-سکولر بر چس��ب
زد. علوه بر این، در پاس�خ ب�ه دلی�ل س�وم، ک�ه مه�اجرت در ح�ال تب�دیل ب�ه
مش�کلی بزرگ ت�ر اس�ت، ب�ادر خ�اطر نش�ان می کن�د ک�ه مه�اجرت از جوام�ع
سنتی یکی از ویژگی های همه ملل مدرن است. این از خصوص�یات ث�ابت و
عادی  بعد از قرن هفدهم می باشد، و از این رو، غیر منطقی بنظر می رسد
که به آن برچسب پست-سکولر زده شود، وقتی که این امر ن��ه مس��أله ای

جدید، بلکه دارای سابقه طولنی است. 
تنها راه فرار از این چالش ها می توانداین ادعا باشد که سه دلیل مطروحه،

و طرز تفکر ما را توصیف می کند. از این رو، ب�ادر هابرم��اس را روحیه تغییر در
به ارائه شواهد تجربی برای این توضیح بالقوه فرا می خواند (ب��ا ای��ن اعتم��اد
بنفس که چنین شواهدی وجود ندارد). بادر در رابطه با س��ودمندی اص��طلح
«پس��ت سکولریس��م» تحقیرامی��ز برخ��ورد م��ی کن��د: «بن��ابراین، از نظ��ر
توصیفی، کس��ی از ای��ن اص��طلح چی��زی بدس��ت نم��ی اورد، بلک��ه چیزه��ای



زیادی از دست می دهد، چرا که آدم فریب دو گانگی را م�ی خ�ورد، ع�ده ای
شکاف و گسستگی،  تصاویر  و پیش بینی های یک دست شده را به ج��ای

). انتقاد بادر در اینجا بسیار قانع2012:14توصیفات دقیق در نظر می گیرند» (
کنن��ده اس��ت. از س��ه دلی��ل اص��لی هابرم��اس ب��رای نامگ��ذاری ی��ک ج��امعه
سکولر به عنوان «پست-سکولر» ، بادر اعتبار دو دلی��ل را در ش��ک و تردی��د

مطلق قرار می دهد.
هابرماس از جهت دیگری، بخاطر فقدان وجود یک مرحله جدی��د ب��رای ت��وجیه
استفاده از پیش��وند «پس��ت»، از س��وی ی��واس نی��ز م��ورد انتق��اد ق��رار گرفت��ه
است. «در هر حال، اصطلح پست-س��کولر، اگ��ر ق��رار اس�ت معن�ی داش�ته
باشد، باید اشاره به یک تغییر نسبت به فاز قبلی داش��ته باش��د. ام��ا واض��ح
نیست که چه وقتی فرض می شود که این جامعه سکولر قبلی تمام شده

,Joasاست و ما واقعا  چه منظوری از ای�ن اص�طلح داری�م» (  2008:105-120.(
طرفداران پس���ت-سکولریسم لزم اس��ت تص�میم بگیرن�د ک�ه ج�امعه قبل�ی
سکولر چه چیزی بود، و کی خاتمه یافت. وقتی که این عمل صورت گرفت،
نقد مناسب از ان مفهوم می تواند انجام شود. اگر امکان شناس��ایی ج��امعه
سکولریته قبل��ی از نظ��ر تجرب��ی وج��ود ن��دارد، آنگ��اه ص��حبت ک��ردن در م��ورد

پست-سکولریسم در چنین زمینه ای بی معنی است. 
برای هابرماس، جامعه پست-سکولر ج�امعه ای اس�ت ک�ه خ�ود را ب�ا ت�داوم
گروههای مذهبی، علیرغم افزیش سکولریزاسیون، سازگار می کند. از این
رو، یواس می پرسد: «اما دقیقا  چ��ه کس��ی در س�ازگاری ب�ا موج��ودیت ای��ن
ت��داوم شکس��ت خ��ورد؟» در ن��تیجه روی��ارویی ب��ا س��ؤالتی ک��ه پس��ت-
سکولریسم قادر به پاسخگویی نیست، ما شاهد یک ش�کل جدی�د از آنچ�ه
پست-سکولریسم باید باشد، برای نجات از اعتراف به شکس��ت، هس��تیم.
«اکنون پست-سکولریسم دیگر بیانگر نه ی��ک افزای��ش ناگه��انی در دین��داری
پس از دوران رکودش، بلکه بیشتر به عن��وان ی��ک تغیی��ر، در آگ��اهی کس��انی
است که در رابطه با رو بم��رگ رفت��ن ادی��ان، خ��ود را مح�ق م��ی دانس��تند» (

Joas, ). بنابر این مفهوم پست-سکولر چنان سیال است که فه��م2008:107 
دقی��ق معن��ی آن پ��س از هم��ه س�ؤالت مطروح��ه ب�ی ج��واب، ک�ار مش��کلی
است. فرضیه مقدم   پنداشت هابرم��اس از پس���ت-سکولر ت��وان تحم��ل ی��ک
بررسی دقیق را ندارد. پست-سکولریسم یک توس��عه و چش��م ان��داز ک�امل 
جدیدی را توصیه م��ی کن�د. آن ی�ک درک انعط��اف ناپ�ذیر از آنچ�ه ک�ه پس��ت-
سکولر هست و چگونه اتفاق افتاد، دارد. هر چند که، بنظر می رس��د  آنچ��ه
که هابرماس پست سکولریسم نامیده است، را می  بایستی به عنوان یک



تحول کوچک در ادبیات سکولریسم قلمداد نمود، و نه  مقوله ای مس��تقل و
جداگانه. این مفهوم به اندازه ک��افی محک��م نیس��ت؛ و از ای��ن رو  اس��تحقاق

نامگذاری به عنوان یک الگو و پارادیم جدید را ندارد.

نتیجه

بحث انتقادی هر موضوعی نیازمند ی��ک تعری��ف اس��ت ت��ا از معن��ی آنچ��ه ک��ه
مورد بحث است اطمینان حاصل شود. از این رو، مقاله حاضر با تلش در پی
یک تعریف از معنی اصطلح «پست-سکولریسم» آغاز شد. اولی��ن پ��اراگراف
ی��ک تعری��ف کل��ی از سکولریس��م ارائه داد. پیرام��ون رابط��ه بی��ن تزه��ای
سکولریسم و پست-سکولریسم، بویژه آنکه این نگرش که هر قدر مدرنیته
توسعه یابد به همان اندازه دین دچار رک��ود می ش��ود، ص��حبت ش��د. س��پس
تلش مقاله معطوف تعریف پست-سکولریسم گشت. ام��ا، مفه��وم پس��ت-
سکولر را می توان در اشکال متنوع، و گ��اهی اوق��ات متض��اد، درنظ��ر گرف��ت.

گروه بندیهای متعددی حول معنی پست-سکولریسم وجود دارد.
اولین گروه مطروحه معنی پست-سکولریسم را به عنوان تجدید حیات دی��ن
توض�یح م�ی ده�د. ای�ن گ�روه اش�اره ب�ه ادع�ای ظه��ور مج�دد دی��ن در حری�م
عمومی، با تأکید خاص بر نق��ش گروهه��ای م��ذهبی فع��ال در ارائه س��رویس
های رفاهی که قبل  توسط دولت تأمین می ش��د، دارد. دومی��ن گ��روه بن��دی
در مورد مخالفین سکولریسم صحبت می کند. این گروه اشاره ب�ه آن ه�ایی
دارد که معتقدند تسلط ایده سکولر سازی «یا اشتباه بود و یا فتنه انگیز» (

Beckford, ). سومین گ��روه بن��دی، ای��ده پس���ت-سکولر را ب��ه تح��ول2012:3 
تدریجی سکولریزاسیون مربوط می داند. این نگرش پست سکولر را نه ب��ه
عنوان یک واکنش در مقابل سکولریس��م، بلک��ه بهب��ود سکولریس��م در نظ�ر
می گیرد؛ حفظ عناصر مثبت سکولریسم و توسعه ساخت بر پایه انها. ای��ن
درک به شدت با درک گروه قبلی از پس���ت-سکولریته- در ان ج��ائیکه آن ب��ه
امکان «بیشتر س��کولر ب��ودن در عی��ن بیش��تر م�ذهبی ش��دن» اعتق��اد دارد-
تقابل دارد. این نظر حاکی از شکستن دو گ�انگی س���کولر-دین م��ی باش�د.
آخری�ن گ�روه بن�دی مرب�وط ب�ه دی�دگاههایی اس�ت ک�ه نگرش�ی منف�ی و ی�ا
انتقادی نسبت به مفهوم پست-سکولر دارند. از طریق انتق��اد، می ت��وان ب��ه

) از2010تعاریف تفسیری جدیدی دست یافت. این در مورد تفسیر دالف��رث (



مفهوم پست-سکولریسم ص�حت دارد، آنج�ا ک�ه وی اش�اره ب�ه ی�ک ج�امعه
فرای مذهب می کند. بنیان این دیدگاه بر این اعتقاد بنا شده است ک�ه ی�ک
ساده سازی بیش از حد از روایت ه��ای ت��اریخی ب��ه عن��وان ج��اده ص��اف ک��ن

تحول از پیش-سکولر، از طریق سکولر، به پست-سکولر وجود دارد.
سپس این مقاله نگاهش را معطوف به پست-سکولریس��م مبتن��ی ب��ر درک
یورگن هابرماس، می نماید. س��ه پدی��ده ای ک��ه ی��ورگن هابرم��اس ب��ه عن��وان
توض��یح نامگ��ذاری ی��ک ج��امعه ب��ه عن��وان «پس���ت-سکولر» مط��رح می کن��د
عبارتند از: اول،  اعتقاد در مورد نزول اجباری مذهب در ح��ال ک��اهش اس��ت؛
دوم، دین از حضور رو به افزایشی در فضای عمومی بهره می گی��رد؛ س��وم،
مهاجرت از جوامع سنتی بیش از پیش مسأله ساز می شود. انتق��اد ب��ادر از
این سه پایه اصلی، بیش از همه ق��انع کنن��ده اس��ت. او اش��اره می کن��د ک��ه
هی��چ ی��ک از ای��ن مس��ائل پدی��ده ای جدی��د محس��وب نم��ی ش��ود. در ن��تیجه،

 ب��رای پدی��ده هاییپست-سکولریس���مع��اقلنه بنظ��ر نمی رس��د ک��ه از ت��رم 
استفاده شود که در طی دهه ها، اگر نه قرنه��ا، در ح�ال وق��وع ب��وده اس��ت.
درخواس���ت ی���واس در م���ورد پاس���خ ب���ه توص���یف دقی���ق و مح���دودیت های
«سکولریسم»- که لزوما  م�ی بایس�ت قب��ل از ظه�ور دوره ای ک�ه ب�ه مث�ابه
شروع «پست-سکولریس��م» پنداش��ته م��ی ش��ود، تم��ام ش��ده باش��د- نی��ز

بنوبه خود مفید است.
سرشت فوق العاده مبهم و متنوع مفهوم پست-سکولریسم بسیار مش��کل
ساز است. وقتی که کسی از اصطلح «پست-سکولریسم» استفاده م��ی
کند، بخاطر فق�دان تعری�ف روش�ن ان، دانس��تن اینک�ه م�ا واقع�ا  در م�ورد چ�ه
چیزی در حال بحث هستیم  را مشکل می سازد. در چهار گروه بن��دی  ای��ده
ها/تعاریف در بال، تناقض��اتی در بی��ن مف��اهیم مختل��ف وج��ود دارد.  از ای��ن رو
تقریبا  غیر ممکن است که از این مفهوم اس�تفاده و ی�ا ان�را بک�ار گرف�ت. ای�ن
ابهام  بیش از حد، ب��ک کاس��تی مرگب��ار اس��ت. ای��ن بزرگ��ترین ض��عف مفه��وم

پست-سکولریسم است.
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