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بازتعریفمفهومعرفیشدن
وشاخصیابیآندرمنابعاسالمی

امروزه کمتر جامعه شناســی ضرورت توجه به مسئله عرفی شدن در ایران را به عنوان یکی 
از مهم ترین تهدیدات فرهنگی جامعه انکار می کند. بحث عرفی شــدن دارای پیچیدگی  ها و 
ابهام  های متعددی اســت که بخشــی از آنها به مالحظات مفهومی بازمی گردند. این ابهام  ها 
به طور قهری موجب آشفتگی هایی در تحقیقات تجربی عرفی شدن نیز گردیده و روایی آنها 
را با چالش روبه رو کرده اند. در این مقاله دو گام در جهت ایضاح بیشتر مفهوم عرفی شدن 
و هموارسازی مسیر به کارگیری آن در تحقیقات تجربی برداشته شده است. در گام نخست، 
کوشش شده از طریق واکاوی  های عقلی و منطقی در تعاریف پیشین، تعریف مفهومی قابل 
قبولی از عرفی شــدن ارائه گردد. مهم ترین نتیجه مقاله در این گام، دســتیابی به توضیحاتی 
روشنگر درباره تفکیک سطوح و دامنه عرفی شدن و نیز تفکیک میان دو جنبه سلبی و ایجابی 
آن اســت. در گام دوم که ناظر به تعریف عملیاتی عرفی شــدن بوده اســت، بیش از هفتاد 
شــاخص از طریق اســتقرا در متون دینی )قرآن کریم و منابع حدیثی شیعه( استخراج و در 
قالب یک چارچوب مفهومی تنظیم و ارائه شــده اند. این چارچوب می تواند مشکل کمبود 

سنجه  های غنی و معتبر در تحقیقات بومی عرفی شدن را برطرف سازد. 
 واژگان كلیدی:
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بیان مسئله 
کاستی  ها و آشفتگی  های موجود در شاخص  های به کاررفته در تحقیقات تجربی عرفی شدن 
ایجاب می کند موضوع شاخص ســازی در این حوزه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 
بر این اســاس، مســئله اصلی این مقاله، معرفی چارچوبی برگرفته از منابع اسالمی برای 
شاخص  های عرفی شدن است و چون جستجو و استخراج شاخص  های عرفی شدن از متون 
دینی در گرو آن است که تعریفی مفهومی از عرفی شدن در اختیار داشته باشیم، ناگزیریم 

مقدمتاً تأمالتی درباره این مفهوم داشته باشیم.
مفهوم عرفی شدن از اصطالحات تخصصی جامعه شناسی است که ریشه در نوآوری  های 
مفهومی صاحب نظران این رشته دارد و از این رو، در تعریف آن نه به عرف می توان رجوع 
کــرد و نه از متون دینی یا منابع تخصصی حوزه  های دیگــر می توان انتظار ارائه تعریف 
مشخصی در این زمینه داشت، بلکه ناگزیریم به تعاریف خود جامعه شناسان مراجعه کنیم 

و از طریق تأمالت عقلی و منطقی به تجزیه و تحلیل آنها بپردازیم. 
مفهوم عرفی شدن در ادبیات جامعه شناسی، مشتمل بر زوایای مبهمی است که عدم 
دســتیابی به موضعی مشــخص درباره آنها، نتایج مباحث نظری و تجربی عرفی شدن را 
در معــرض تردید قرار می دهد و به همین دلیل، بخشــی از ایــرادات وارد به نظریه  های 
عرفی شــدن، بر همین ابهام  ها و نقصان  های مفهومی تأکید کرده و برای مثال، تعمیم و 
تحمیل این مفهوم به ادیان غیرمسیحی و زمینه  های غیرغربی را ناموّجه تلقی می کنند؛ 

چرا که آن را به شدت منبعث از بستر مسیحی و فرهنگ غربی می دانند. 
دالیل مختلفی برای این ابهام مفهومی برشمرده اند، از جمله اینکه مفهوم عرفی شدن 
در همه تعریف هایی که از آن ارائه شده، مفهوم دین را در بر دارد؛ چرا که به طور ضمنی 
بر مفهوم غیردینی شدن داللت می کند و با توجه به برداشت  های بسیار متفاوت از مفهوم 
دین، می توان بروز اختالفات درباره مفهوم عرفی شدن را انتظار داشت. برای مثال، کسانی 
که دین را از ســنخ احساســات و تجربیات درونی افراد می دانند و کسانی که آن را نظام 
نهادینه شــده ای از عقاید، نمادها، ارزش  ها و اعمال مرتبط با امور مقدس تلقی می کنند و 
آنان که تصویری فرانهادی و اشــتمال گرایانه از آن ارائه می دهند، به تعریف  های متفاوتی 
از عرفی شدن خواهند رسید. )شجاعی زند، 1381: 54( از این گذشته، عدم تفکیک میان 
دو جنبه ســلبی و ایجابی عرفی شدن، شفاف نبودن نسبت میان دو مفهوم عرفی شدن و 
ضعف دینداری، کم توجهی به تفاوت سطوح عرفی شدن )فرد، جامعه و دین( و بی توجهی 
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به اختالف درجه یا عمق عرفی شــدن و دامنه تأثیر آن، از عوامل دیگری هســتند که هر 
کدام سهمی در این ابهام مفهومی دارند.

از ســوی دیگر، برای تعریف عملیاتی عرفی شــدن، این امکان وجود دارد که به جای 
بهره گیری از تکنیک  های رایج که در متون روش تحقیق آموزش داده می شوند، از روش 
استقرا در متون دینی و استخراج شاخص  های عرفی شدن از این متون استفاده شود؛ چرا 
کــه بی گمان، متون دینی حاوی مطالب فراوانی درباره تقویت یا تضعیف جایگاه دین در 

نزد فرد و در جامعه هستند. 
بر این اســاس، در این مقاله ابتدا از طریق واکاوی  های عقلی و منطقی در جهت رفع 
ابهامات مفهوم عرفی شــدن تالش خواهد شــد و ســپس نتایج جستجوی شاخص  های 
عرفی شــدن در متون دینی در قالب یک چارچوب مفهومی ارائه خواهد گردید. از متون 
دینــی در این بحث، قرآن کریم و منابع حدیثی شــیعه را مراد می کنیم و منظورمان از 
عرفی شدن، عرفی شدن در سطح فردی و جامعه ای است و بنابراین، عرفی شدِن خود دین 

مورد نظر نیست.
گفتنی است در زمینه تدوین شاخص  های عرفی شدن با تکیه بر منابع دینی، پیشینه 
قابل ذکری وجود ندارد و فقط می توان برخی تالش  های انجام گرفته در حوزه روان شناسی 
در جهت ســاخت مقیاس آزمون جهت گیری  ها و رفتار های مذهبی براساس متون دینی 

)ر.ک: آذربایجانی، 1385( را به عنوان پیشینه این تحقیق یادآور شد.

تعریف مفهومی عرفی شدن 
در بیان مســئله به این نکته اشاره شد که مفهوم عرفی شدن همواره مستلزم مفهوم دین 
اســت و قهراً هر برداشتی از مفهوم دین، خود را در تعریف عرفی شدن نشان خواهد داد. 
در توضیح این نکته باید میان تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی عرفی شــدن تمایز قائل 
شویم، به این بیان که ارائه تعریف فراگیر از مفهوم عرفی شدن به گونه ای که ادیان مختلف 
را در بر گیرد، به تعریف فراگیر دین که بر مشــترکات ادیان تکیه دارد، وابســته اســت، 
همچنان که برای تعریف عملیاتی عرفی شدن یا همان تعیین شاخص  های عرفی شدن که 

موضوع بحث بعدی است، ناگزیر از معرفی دین مشخصی هستیم.
برحســب تلقی نسبتاً رایج اندیشــمندان مســلمان، دین، مجموعه ای از آموزه  های 
اعتقادی راجع به مبدأ و معاد، ارزش  های اخالقی و احکام عملی اســت که طبق فرض، 

بازتعریف مفهوم عرفی شدن و شاخص یابی ...
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خداوند به واسطه پیامبرش به مردم ابالغ کرده است. )ر.ک: طباطبایی، 1418ق: 139 و 
جوادی آملی، 1381: 27( از آنجا که این تعریف صرفاً بر آموزه  های دینی متمرکز شــده، 
بیشتر مناسب مباحث کالمی است. در مقابل، مطالعات اجتماعی که اساساً با پدیده  های 
عینی ســروکار دارند، در تعریف دین عمدتاً بر نمود های عینی ادیان تأکید کرده اند. این 
مطالعات با اتخاذ رویکرد های تجربه گرایانه از جمله رویکرد پدیدارشــناختی، مجموعه ای 
از باورها، ارزش ها، تجارب، کنش ها، آگاهی ها، نماد ها و نهاد های دینی را به عنوان عناصر 
مشــترک ادیان معرفی کرده اند. )ر.ک: شــجاعی زند، 1388: 217، 225 و 237 ]تعریف 
دین از نظر کنت، گالک و استارک و جیمز[( بر این اساس، برای رسیدن به تعریف قابل 
قبولی از عرفی شــدن به عنوان مفهومی جامعه شــناختی، مناسب تر آن است که تعریف 

پدیدارشناختی دین با تأکید بر عناصر یادشده مفروض گرفته شود. 
با توجه به این مقدمه کوتاه، عرفی شــدن، معادل اصطالح انگلیسی سکوالریزاسیون1 
است که در زبان عربی به »َعلَْمَنه« ترجمه شده و در زبان فارسی معادل  های متعددی از 
جمله غیردینی شــدن، دین زدایی، دنیوی شدن و دنیوش برای آن ذکر گردیده است، اما 
»عرفی شدن«، یکی از پرکاربردترین آنها در سال  های اخیر به شمار می آید. ابهامات مفهومی 
و مصداقی این اصطالح موجب شــده است به کارگیری آن در مباحث دین شناسی، خلط 
بحث  ها و بدفهمی هایی را در پی داشــته باشد. از این گذشته، با توجه به غیربومی بودن 
این اصطالح، به نظر می رســد به کارگیری آن در یک جامعه شناسی بومی با دشواری هایی 
نیز روبروست؛ زیرا دست کم این نگرانی همواره وجود دارد که گوینده، شنونده، نویسنده 
یــا خواننده نتوانند خــود را از قید پیش فرض  های نظری و ملزومات اجتماعیـ  فرهنگی 
نهفته در بطن آن برهانند. با این حال، به منظور از دست ندادن امکان بهره گیری از پیشینه 
مطالعاتی گســترده ای که جامعه شناسان دین فراهم آورده اند، بهترین گزینه در وضعیت 
کنونی به جای حذف این اصطالح، استفاده اندیشمندانه توأم با کوشش در جهت ابهام زدایی 
و پرهیز از استنتاج  های ناصواب و تعمیم  های ناروا از آن است. بر این اساس، تأمل در ابعاد 
مفهوم عرفی شدن به منظور دستیابی به تعریفی قابل قبول از آن ضروری به نظر می رسد. 
جامعه شناسان دین در تعاریف گوناگون عرفی شدن، بر مؤلفه هایی از این قبیل تأکید 
کرده اند: از بین رفتن نیرو و جاذبه نماد ها و اشکال سنتی دین )شاینر، 2010: 27(، بی نیاز 
شدن انسان از دین و سامان دادن زندگی براساس عقل )شاینر، 2010: 34(، جایگزینی 

1. Secularization
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صورت  های دیگری از اقتدار به جای اقتدار دینی و محدود شدن دین به قلمرو خصوصی 
زندگی انسان )شاینر، 2010: 30(، افول اهمیت اجتماعی نهادها، کنش  ها و آگاهی دینی 
)ویلســون، 1982: 150(، کاهش تأثیر نظام دینی بر ســایر نظام  ها و تبدیل شدن نظام 

دینی به یک خرده نظام مشابه دیگر خرده نظام ها. )دابلر، 1390: 223( 
یکی از جامعه شناسان دین، در جمع بندی این تعاریف گوناگون و با حذف مؤلفه  های 
تکراری، به شــش دسته تعریف دست یافته اســت که بر پایه شش مفهوم نسبتاً متمایز 
از عرفی شــدن استوارند. این شش مفهوم عبارت اند از: 1. افول دین؛ 2. همنوایی با »این 
جهان«؛ 3. رهایی جامعه از قید دین )از طریق تمایزپذیری نهادی(؛ 4. جابجایی باور ها و 
نهاد های دینی )و انتقال آنها از زمینه  های مقدس به زمینه  های انسانی(؛ 5. تقدس زدایی 
از جهان و 6. حرکت از جامعه ای مقدس به جامعه ای سکوالر. )شاینر، 2010: 27-34(

گذشته از عدم جامعیت این دسته بندی و هم پوشانی تعاریف و امکان بازگشت برخی 
از آنها به یکدیگر، وجود ابهام  های متعدد در زمینه ســطح، عمق، دامنه تأثیر و ســاحت 
عرفی شدن و نیز آمیختگی وجوه ایجابی و سلبی آن، بازاندیشی کوتاهی پیرامون هر یک 
از این موارد ابهام را ضروری می سازد که این امر می تواند زمینه مناسب تری برای دستیابی 
به تعریفی قابل قبول تر در این زمینه را فراهم کند. بر این اســاس، بحث مفهوم شناسی را 

با ذکر چند نکته پی می گیریم: 
1. عرفی شــدن، حاوی معنای غیردینی شــدن و نوعی تقابل با دین اســت. از این رو، 
نمی تــوان مطلق موافقت با عرف و پذیرش نهاد های عرفی بدون لحاظ قید تقابل با دین 
را عرفی شــدن قلمداد کرد. در نتیجه، ادعاهایی از این قبیل که حاکمیت قانون اساسی، 
پارلمان گرایی، تفکیک قوا، گسترش دادگاه  های عرفی و تأسیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام )نباتیان: 1384( و نیز اخذ مالیات به جــای خمس، حاکمیت قانون مدنی به جای 
فقه و اعطای مدرک تحصیلی به طالب حوزه  های علمیه، نمود ها و مصادیق عرفی شــدن 
در ایران هستند )وریج کاظمی و فرجی، 1382: 253 و 256(، ادعاهایی قابل مناقشه اند؛ 
زیــرا موارد مذکور جز در برخی قرائت  های اولیه، تقابلی با دین نداشــته اند و با توجه به 
پویایی فقه شــیعه، تأسیس این نهاد ها در جمهوری اسالمی ایران با تأیید علمای دین و 
با استناد به مبانی دینی و شرعی صورت گرفته است. بر این اساس، چنین مواردی نشانه 
عرفی شدن جامعه نخواهند بود، مگر در صورتی که براساس شواهد تجربی بتوان جایگزینی 
نهــاد عرفی را به جای نهاد دینی )مثاًل مالیات به جای خمس( در واقعیت اجتماعی و در 

بازتعریف مفهوم عرفی شدن و شاخص یابی ...
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عمل کنشگران و نگرش آنان نشان داد.
البته برای صدق مفهوم عرفی شــدن لزومی ندارد که غیردینی شدن یا تقابل با دین، 
جنبه آگاهانه و قاصدانه داشــته باشــد. در نتیجه، گستره مفهوم عرفی شدن، وسیع تر از 
مفهوم دین گریزی است که به تصمیم  های آگاهانه در خصوص رویگردانی از دین به سوی 

ایدئولوژی  های غیر دینی اشاره دارد. )شجاعی زند، 1395: 13(
2. جامعه شناسان دین، برای عرفی شدن سه سطح ُخرد، میانی و کالن و در تعبیری 
دیگر، سه سطح فردی1، دینی و جامعه ای مطرح کرده اند و به جز در سال  های اخیر، کوشش 
چندانی در جهت تمایزگذاری میان این ســطوح از خود نشــان نداده اند. )دابلر، 1390: 
219 و شــجاعی زند، 1380: 203( عرفی شــدن در سطح فردی به افول باورها، آگاهی  ها 
و انگیزه  های دینی افراد، در ســطح دینی به دنیوی شدن آموزه  ها و جهت گیری  های نهاد 
دین و در ســطح جامعه ای به خارج شــدن نهاد های اجتماعی از سیطره دین اشاره دارد. 
گاه با درج همین سه سطح در مفهوم عرفی شدن، آن را فرایندی دانسته اند که طی آن، 
نقش و اهمیت دین در »اجتماع« و نزد »فرد« افول پیدا می کند و »دین« را نیز دستخوش 

تجدید  نظر های معرفتی ـ ارزشی می سازد. )شجاعی زند، 1386: 39(
علی رغــم اهمیت تحلیلی این تفکیک، به نظر می رســد به دلیــل عدم تجانس میان 
عرفی شدِن فرد و جامعه از یک سو و عرفی شدِن دین از سوی دیگر، نباید آنها را در مفهوم 
واحدی از عرفی شدن درج کرد. بر این اساس، تعریف عرفی شدن و تدوین چارچوب مفهومی 
آن در این مقاله فقط ناظر به عرفی شــدن در سطح فردی و جامعه ای است و عرفی شدِن 
خود دین به رغم اهمیت جامعه شــناختی آن به عنوان یکی از ســه سطح عرفی شدن، از 
موضوع بحث خارج است. البته این به معنای نادیده گرفتن تفاوت  ها میان عرفی شدن فرد 
و عرفی شدن جامعه و امکان افتراق آنها از یکدیگر نیست، چنان که برخی جامعه شناسان 
به آن تصریح کرده اند. )شــجاعی زند، 1381: 53؛ به نقل از پیتر برگر( با این حال، به نظر 
می رسد این تفاوت  ها به اندازه ای نیستند که به عدم تجانس بینجامند؛ زیرا از نظر مبانی 
هستی شناسانه، جامعه از همان افراد تشکیل شده است. این در حالی است که عرفی شدن 
دین اساســاً از جنس دیگری است؛ چرا که موضوع آن یعنی دین، با فرد و جامعه تباین 

1. منظور جامعه شناســان از سطح فردی عرفی شدن این نیســت که آن را به مفهومی روان شناختی 
تقلیل دهند، بلکه منظورشان مفهومی جامعه شناختی و ناظر به یک واقعیت اجتماعی کالن است که 

شناسایی و سنجش آن برحسب تغییرات درون افراد صورت می پذیرد.
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مفهومی دارد. 
در توضیح این مطلب می توان گفت: اگر عرفی شدِن دین به معنای وقوع تغییرات معرفتی 
ـ ارزشــی در آموزه  های دینی و به تعبیر دیگر، به معنای »تغییر و تحول در برداشــت  ها و 
قرائت  های دینی که کارکرد آشکار و قصدشده آن حفظ و تقویت دین در دنیای جدید است 
و معموالً این تحوالت دارای ادله درون دینی است« )طالبان و رفیعی بهابادی، 1389: 88( 
باشــد، در این صورت به نظر می رسد بین سه سطح عرفی شدن، جامع مفهومی مشترکی 
جز به لحاظ مفهوم لغوی وجود ندارد، یعنی عرفی شدن فقط در یک تعریف لغت شناسانه 
)شرح اللفظی( می تواند هر سه سطح را شامل شود، اما از نظر اصطالحی بین عرفی شدِن 
فرد و جامعه از یک سو و عرفی شدِن دین از سوی دیگر، جامع مشترکی متصور نیست؛ چرا 
که عوامل، شاخص  ها و مسیر های وقوع آنها لزوماً یکسان نبوده، بلکه گاه بسیار متفاوت اند. 
از این رو، با دو موضوع مختلف که نیازمند دو تعریف مختلف اند، روبرو هســتیم و تالش 
برای گنجاندن آنها در ذیل تعریفی واحد، ناموجه به نظر می رسد. همچنان که برای مثال، 
سه مفهوم توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی فقط در معنای لغوی توسعه 
با یکدیگر مشــترک اند و از نظر اصطالحی، جامع مشترکی ندارند و از این رو، هر کدام به 

تعریف جداگانه و مطالعه جداگانه ای نیاز دارد.
از این گذشــته، تفکیک مفهوم و مصداق اقتضا می کند تجدید  نظر معرفتی ـ ارزشی 
در دیــن، نه از قیود ضروری و مقّومات مفهوم عرفی شــدن فــرد و جامعه، بلکه به مثابه 
عَرضِی ُمفارقی در نظر گرفته می شــود که »ممکن اســت« بــا برخی مصادیق آن همراه 
گردد، چنانکه در مورد عرفی شدن در جوامع غربی معاصر چنین است. دلیل این ادعا آن 
است که عرفی شدن چندین مســیر محتَمل دارد و همواره با تجدید  نظر های بدعت آمیز 
در دین همراه نیست. به طور خاص، ممکن است عرفی شدن از مسیر تحجرگرایی به وقوع 
بپیوندد و در این حالت، چه بسا گزندی به تلقی سنتی از مفاهیم و ارزش  های دینی نرسد 
)شــجاعی زند، 1385: 57(، بلکه حتی احتمال وقوع عرفی شدن بدون دخالت هیچ یک از 

دو عامل بدعت و تحّجر نیز منتفی نیست. 
3. بحــث از دامنه تأثیر عرفی شــدن، ناظر به تعیین بخش هایی از جامعه اســت که 
فرآیند عرفی شدن بر آنها اثر می گذارد. به بیان واضح تر، یکی از پرسش هایی که ذهن را 
در این مســئله درگیر می کند، آن است که چه میزان و چه گستره ای از افراد و نهاد های 
اجتماعی باید از فرآیند عرفی شدن متأثر شوند تا بتوان از تحقق این مفهوم در جامعه ای 

بازتعریف مفهوم عرفی شدن و شاخص یابی ...
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خاص سخن گفت. برای مثال، آیا از افزایش شاخص  های عرفی شدن در میان پنج درصد 
از افراد جامعه می توان عرفی شدن آن جامعه را نتیجه گرفت؟

با توجه به اینکه در ادبیات جامعه شناسی عرفی شدن اساساً این پرسش مطرح نشده و 
قهراً پاسخی نیز به آن داده نشده است، به نظر می رسد به جای تالش برای تعیین معیاری 
در این خصوص، موجه تر آن باشد که مفهوم عرفی شدن را در قالب پیوستاری تصور کنیم 
که از محدودترین تا فراگیرترین وضعیت امتداد می یابد، با تأکید بر اینکه وضعیت فراگیر 
آن صرفاً مفهومی ذهنی و فرضی اســت که در هیچ زمان و مکانی تحقق نیافته اســت. 
بنابراین، در بررســی  های جامعه شــناختی درباره عرفی شدن هیچ گاه نباید این مطلب را 
مفروض بگیریم که با جامعه ای کاماًل یا حتی غالباً عرفی شده مواجهیم، بلکه آنچه اهمیت 
دارد، نشــان دادن جهت گیری و حرکت جامعه به ســمت عرفی شدِن فراگیر است، خواه 
دامنه تأثیر عرفی شدن بر افراد و نهاد های اجتماعْی محدود یا گسترده باشد. با این حال، 
روشــن اســت که در فرض اثرگذاری محدود و کم دامنه معموالً مسئله جامعه شناختی 
شــکل نمی گیرد، یعنی هر چه دامنه تأثیر گسترده تر باشد، احتمال بیشتری وجود دارد 

که حساسیت و اهتمام جامعه شناسان را برانگیزد. 
4. تعاریف عرفی شدن، گاه با تعبیرهایی مانند افول دین، بی نیاز شدن انسان از دین و 
رهایی جامعه از قید دین، معنایی سلبی برای این پدیده قائل شده اند. برای نمونه، برایان 
ویلسون اظهار عقیده می کند که عرفی شدن، چیزی بیش از کاهش تأثیر دین در کارکرد 
نظام اجتماعی نیست )دابلر، 1390: 222( و ملکلم همیلتون پس از تحلیل تعاریف مختلف 
عرفی شدن به این جمع بندی می رسد که »معنای اساسی اصطالح سکوالریزاسیون، همان 
زوال و شاید ناپدید شدن باورداشت  ها و نهاد های مذهبی است«. )همیلتون، 1377: 290( 
در مقابل، گاه با تعبیرهایی همچون سامان دادن زندگی براساس عقل، تبدیل شدن نظام 
دینــی به یک خرده نظام و جایگزینی صورت  هــای دیگری از اقتدار به جای اقتدار دینی، 

معنایی ایجابی برای آن در نظر گرفته اند. 
روشن است که بین این تعاریف مختلف نمی توان بر پایه دالیل عقلی یا تجربی داوری 
کرد؛ زیرا اختالف آنها ناشی از اختالف در توصیف، تفسیر یا تبیین واقعیت نیست، بلکه 
ریشــه در جعل اصطالحات متعدد دارد. به تعبیر دیگر، به نظر می رســد در مورد آنچه در 
واقعیت رخ داده، اختالفی نیست و همگان توافق دارند که واقعیتی به عنوان افول دین با 
همه قیود ایجابی و ســلبی آن به وقوع پیوســته است؛ با این حال، در مورد اینکه اصطالح 
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عرفی شــدن را بیانگر کدام یک از قیود یادشده بدانیم، پیشنهاد های مختلفی مطرح شده 
اســت. به این ترتیب، تعیین معنای عرفی شــدن، تابع اســتدالل نخواهد بود، بلکه جنبه 

قراردادی و انتخابی خواهد داشت. 
بر این اساس، اگرچه تعاریف ایجابی منطقاً نادرست نیستند و بلکه از مزیت انطباق بیشتر 
با ریشه لغوی واژه »Secular« که حاوی معنای »این جهانی« بوده، برخوردارند )شجاعی زند، 
1381: 56(، با این حال، ارائه تعریفی ســلبی از عرفی شــدن را انتخاب بهتری می دانیم؛ 
زیرا از مصادره شــدن مفهوم عرفی شدن به وسیله برخی نظریه  های محدودیت آفرین این 
حوزه جلوگیری می کند. به عالوه، دو معیار سودمندی و کاربردی بودن تعریف نیز موجب 
می شوند در تعریف عرفی شدن به جنبه سلبی بسنده شده و از درج معنای ایجابی پرهیز 
شود؛ زیرا تعاریف سلبی، معنای عام تری را برای مفهوم عرفی شدن مفروض می گیرند که 
از نتایج آن، امکان انطباق یافتن این مفهوم بر مصادیق متعدد است، در حالی که با درج 
تعابیر محدودکننده ای مانند عقالنی شدن یا تبدیل شدن نظام دینی به یک خرده نظام در 
تعریف، ناگزیر باید آن را به آنچه در دوره مدرن در غرب رخ داده است، منحصر بدانیم و 
دیگر نمونه  های تاریخی افول دین را اساساً مصداق عرفی شدن قلمداد نکنیم که این امر 
ســودمندی تعریف را کاهش می دهد. در ضمن، مفهوم سلبی عرفی شدن به دلیل تناسب 
و انطباق بیشتر با فضای اجتماعی جوامع اسالمی مانند ایران، مفهوم کاربردی تری است.

در نتیجــه، با مفروض گرفتن تعریف ســلبی در این نوشــتار، قیــود ایجابی مانند 
عقالنی شــدن، از اقسام عَرضِی مفارق خواهند بود که »ممکن است« با عرفی شدن همراه 
گردند. آری، اگر کسی در جنبه ایجابی مفهوم عرفی شدن توسعه قائل شود و آن را به معنای 
مطلق »دنیوی شــدن« بگیرد، مانعی ندارد کــه این جنبه ایجابی را به مثابه عَرضِی الزمی 
تلقی کند که جنبه سلبی عرفی شدن در واقعیت عینی همواره در قالب آن نمود می یابد، 
گرچه به لحاظ مفهومی به آن بستگی ندارد. بر این اساس، مالزمه جنبه سلبی عرفی شدن 
با جنبه ایجابی آن صرفاً مالزمه خارجی است، نه مالزمه مفهومی و لذا درج جنبه ایجابی 

در تعریف عرفی شدن صرفاً از باب تعریف شی ء به لوازم آن می تواند موجه باشد. 
5. برخــی محققان با تأکید بر مغایرت مفهوم عرفی شــدن با مفهوم ضعف دینداری، 
نسبت به خلط آنها با یکدیگر هشدار داده اند. برحسب این نظر، عرفی شدن ناظر به وقوع 
تغییر و نقصانی در خود دین است، در حالی که افول دینداری ناظر به وقوع تغییر و نقصانی 
در میزان پایبندی دینداران به دین اســت. برای مثال، کاهل نمازی یا روزه خواری نشانه 

بازتعریف مفهوم عرفی شدن و شاخص یابی ...
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ضعف دینداری اســت نه عرفی شــدن. بنابراین، نباید هر نوع ضعف و نقصان در دینداری 
افراد را که همیشه و در همه اعصار وجود داشته، مستقیماً به حساب عرفی شدن گذاشت. 

)شجاعی زند، 1383: 8-9( 
با این حال، عده ای از جامعه شناسان دین با وجود اعتراف به اینکه دینداری افراد، معیار 
مناسبی برای بررسی عرفی شدن در سطح جامعه ای نیست؛ زیرا عوامل اجتماعیـ  فرهنگی، 
جدای از میزان عرفی شدن ممکن است تأثیر مثبت یا منفی بر دینداری افراد داشته باشند 
)دابلر، 1390: 244(، در بررسی تجربی مسئله عرفی شدن از همان شاخص  های سنجش 
دینداری، مانند اعتقاد به خدا و زندگی پس از مرگ، اعتقاد به وحیانی بودن کتاب مقّدس، 
حضور یا عضویت در کلیسا و پایبندی به اعمال دینی استفاده می کنند )لِخنر، 2010: 37 
و گیل و دیگران، 2010: 107( و برخی محققان داخلی نیز مدل سنجش دینداری گالک 
و اســتارک و ابعاد پنج گانه آن، شامل ابعاد اعتقادی، مناسکی، تجربی )احساسی(، فکری 
)دانشی( و پیامدی را مبنای بررسی تجربی عرفی شدن در ایران قرار داده اند. )سراج زاده، 
1383: 168-167( بر این اســاس، آیا باید بی توجهی این دسته از جامعه شناسان دین به 

مغایرت این دو مفهوم را نوعی خلط مبحث تلقی کرد؟
به نظر می رســد دو مفهوم یادشــده به رغم مغایرت اجمالی، ارتباط منطقی وثیقی با 
یکدیگر دارند و همین امر، رویکرد جامعه شناســان مزبور را توجیه پذیر می ســازد؛ زیرا 
می توان ادعا کرد افول دینداری در سطح کالن از افول اجتماعی دین منفک نیست؛ چرا 
که افول دینداری در این ســطح، زمانی روی می دهد که دین تأثیر و جاذبه پیشین خود 
را برای پیروانش از دست بدهد و معنای برگزیده عرفی شدن نیز با توجه به نکته چهارم، 
همین بود.1 به این ترتیب، مغایرت و افتراق این دو مفهوم تنها در جایی ظاهر می شود که 
ضعف دینداری را در مقیاس فردی در نظر بگیریم که در این صورت، عرفی شدن به عنوان 

یک مفهوم جامعه شناختی صدق نمی کند.
براساس نکات پیشین می توان در تعریفی موجز گفت: عرفی شدن، فرایندی است که 
طی آن، دین در جامعه محو می شــود یا در اجتماع و نزد افراد کم اثر می گردد و همواره 

در قالب دنیوی شدن فرد و جامعه نمود می یابد.

1. آری، بر مبنای کسانی که در بحث قبلی، عرفی شدن را برحسب جنبه  های ایجابی مانند عقالنی شدن 
تعریف می کنند، روشــن اســت که در این بحث، باید مغایرت کامل دو مفهوم عرفی شــدن و افول 

دینداری را پذیرفت و تنها در این صورت است که می توان از خلط مبحث سخن گفت. 
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از آنجــا که باورها، ارزش ها، تجارب، کنش هــا، آگاهی ها، نماد ها و نهاد های دینی را 
به عنوان عناصر مشــترک ادیان مفروض گرفتیم، تعریف مزبور با محور قرار دادن محو یا 
کم اثر شدن دین، به طور ضمنی چند مؤلفه اصلی را در بر گرفته است که در شناسایی و 
استخراج شاخص  ها از متون دینی به آنها نیاز داریم. این مؤلفه  ها عبارت اند از: زوال یا افول 
جاذبه باورهــا، ارزش ها، تجارب، کنش ها، آگاهی ها، نماد ها و نهاد های دینی1 به ضمیمه 
کاهــش کارکرد های اجتماعی دین که در واقع، چیــزی جز کاهش تأثیر اجتماعی دین 
نیست. از این گذشته، بعد ایجابی عرفی شدن یعنی دنیوی شدن، به لحاظ اینکه تحقق آن 
با تحقق ابعاد سلبی عرفی شدن مالزمه دارد، باید در استخراج شاخص  ها مورد توجه قرار 
گیرد. به این ترتیب، می توان با تصریح به مؤلفه  های یادشــده در تعریف عرفی شــدن، آن 
را فرایندی دانســت که طی آن، باورها، ارزش ها، احساسات، کنش ها، آگاهی ها، نماد ها و 
نهاد های دینی در جامعه محو می شود یا در اجتماع و نزد افراد کم اثر می گردد و همواره 

در قالب دنیوی شدن فرد و جامعه نمود می یابد.
با توجه به نکته اخیر، اهمیت بحث مفهومی و جایگاه آن در این تحقیق معلوم می شود. 
اجماالً بحث تعریف مفهومی از آن رو برای هدف این مقاله اهمیت داشته که باعث جهت یابی 
صحیح بحث استخراج شاخص  ها می شود. به تعبیر دیگر، چون هدف اصلی مقاله، استخراج 
شاخص  های عرفی شدن از متون دینی بوده، رسیدن به این هدف در گرو تعریف مفهومی 
عرفی شدن و مشخص شدن مؤلفه  های اصلی آن بوده است تا معلوم شود در متون دینی 

باید در جست وجوی چه شاخص هایی باشیم و از چه مواردی چشم بپوشیم. 

شاخص  های عرفی شدن در متون دینی
در مباحث تجربی جامعه شناسی به ویژه در روش  های کّمی معموالً برای سنجش مفاهیم 
نظری، از شــیوه عملیاتی سازی با ارائه شــاخص  های قابل اندازه گیری استفاده می شود. 
شــاخص  ها مفاهیمی تجربی اند که مفهوم نظری را به واقعیات عینی پیوند می زنند و از 
این رو، هر گونه اظهارنظر درباره تحقق یا عدم تحقق و یا میزان تحقق آن مفهوم بر پایه 

شاخص  ها استوار است. 

1. اینها مؤلفه هایی هستند که تعاریف جامعه شناختی نیز هرچند به طور جداگانه بر آنها تأکید کرده اند، 
از جمله تعاریفی که عرفی شدن را »افول نیرو و جاذبه نماد ها و اشکال سنتی دین«، »زوال باور ها و 
نهاد هــای دینی«، »افول اهمیت اجتماعی نهادها، کنش  ها و آگاهی دینی«، »کاهش تأثیر نظام دینی بر 

سایر نظام ها« و یا »کاهش تأثیر دین در کارکرد نظام اجتماعی« می دانند.

بازتعریف مفهوم عرفی شدن و شاخص یابی ...
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چنانکه در سطور قبل اشاره شد، پژوهشگران حوزه جامعه شناسی دین گاه در بررسی 
تجربی عرفی شدن، شاخص  های سنجش دینداری را به کار گرفته اند و گاه از کارکرد های 
اجتماعی دین برای ســنجش عرفی شــدن اســتفاده کرده اند که از جمله این کارکرد ها 
می توان به کنترل اجتماعِی مبتنی بر مفاهیم فراطبیعی، تقویت انسجام اجتماعی با اشاعه 
ارزش  های مشــترک، مشروعیت بخشی به اهداف و سیاست  های اجتماعی، معنابخشی به 
جهان طبیعی و اجتماعی و مدیریت احساســات اشاره کرد. )ویلسون، 2010، ج2: -92

93( برخی از محققان داخلی نیز در تالش برای ارائه شــاخص هایی مستقل برای مفهوم 
عرفی شــدن، مجموعه ای تفکیک شده از شاخص  های عرفی شدن دین، عرفی شدن فرد و 
عرفی شــدن جامعه را پیشــنهاد نموده و در ضمن، بر لزوم توجه به تفاوت بستر دینی ـ 
اجتماعی مسیحیت با اسالم و بازتاب این امر در شاخص  های عرفی شدن تأکید کرده اند. 
)شــجاعی زند، 1381: 70-64( ایــن مجموعه که تا حدی ملهــم از تحقیقات غربی و تا 
اندازه ای متکی به تأمالت عقلی است، هم شاخص هایی ناظر به تضعیف کارکرد های دین 
و هم برخی شــاخص  های افول دینداری را در بر می گیرد، اما از این موارد فراتر رفته و 
پاره ای شاخص  های حاکی از تغییرات ساختاری جامعه را نیز در خود جای داده است. 

به هر حال، بر پایه رویکرد کیفی و استقرائی این تحقیق و با به کارگیری تکنیک  های 
رایــج در روش  های تحلیل محتوای کیفی از جمله کدگذاری  های باز، محوری و انتخابی، 
بررســی نسبتاً گســترده ای در متون دینی در جهت اســتخراج شاخص  های عرفی شدن 
صورت گرفت که یافته  های آن در جدول 1 گزارش شده است. گفتنی است قرآن کریم، 
نهج البالغه و بخش ایمان و کفر از کتاب شریف اصول کافی که بسیار بیشتر از بخش  های 
دیگــر این کتاب، مباحث مرتبط با دینداری و عرفی شــدن را در بر دارد، به عنوان منابع 
اصلی برای اســتخراج گزاره  ها انتخاب شــدند و در کنار آنها جست وجوی کلیدواژه ای و 
مراجعه موردی به منابع دیگر به ویژه وسائل الشــیعه و بحاراألنوار، به عنوان مکمل فرآیند 

جستجو و استخراج گزاره  ها در دستور کار قرار گرفت. 
در خصوص اعتبار و روایی یافته  های این بررسی باید دو نکته را گوشزد کرد که یکی 
به شاخص  های استخراج شده و دیگری به شاخص  های احتماالً ازقلم افتاده مربوط می شود. 
در مورد شاخص  های استخراج شده با توجه به اینکه گزاره  های مشتمل بر آنها در جدول 
1 بیان شده اند، هر گونه تردید در اعتبار برداشت  های نویسنده قابل رفع است؛ زیرا امکان 
ارزیابی صحت و سقم این برداشت  ها برای دیگر پژوهشگران کاماًل فراهم است. اما راجع 
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به شــاخص هایی که احتمال می رود به سبب ناقص بودِن استقرا از قلم افتاده باشند، باید 
یادآور شد که شاخص  ها صرفاً نشانه  ها و معرف هایی برای سنجش میزان تحقق یک پدیده 
در واقعیت اند و روشن است که معرف بودن، حد مطلقی ندارد، بلکه مفهومی تشکیکی و 
ذومراتب است که هم با تعداد کم و هم با تعداد زیاد شاخص  ها حاصل می شود، هر چند 
با افزایش شــاخص  ها می توان به ســطح باالتری از معّرفیت دست یافت. به همین دلیل، 
هیچ الزام روش شــناختی ای پژوهشگران را به معرفی صددرصدی همه شاخص  های قابل 
تصور برای مفاهیم مورد بحث ملزم نمی کند و اگر چنین الزامی در کار بود، شــاید همه 
یا بیشــتر پژوهش  ها از این جهت مخدوش می شــدند؛ زیرا برای یک مفهوم ممکن است 
نشــانه  های نامحدودی تصور شود. بر این اساس، در این تحقیق صرفاً کوشش شده است 
مجموعه ای غنی و گســترده از شــاخص  های عرفی شدن از متون دینی استخراج شوند و 

استقراء تام در این زمینه نه مفروض گرفته شده و نه ضروری تلقی می شود.
چنانکه اشاره شد، مؤلفه  های اصلی عرفی شدن که مبنای استخراج شاخص  ها از متون 
دینــی قرار گرفته اند، عبارت اند از: زوال یا افول جاذبــه باورها، ارزش ها، تجارب، کنش ها، 
آگاهی هــا، نماد هــا و نهاد های دینی و کاهــش کارکرد های اجتماعــی دین، ضمن آنکه 
جنبه ایجابی عرفی شــدن یعنی دنیوی شدن، به لحاظ اینکه تحقق آن با تحقق ابعاد سلبی 
عرفی شدن مالزمه دارد، در استخراج شاخص  ها مورد توجه قرار گرفته است. روشن است که 
شاخص  ها به دلیل آنکه جنبه مصداقی دارند، تابع ادیان خاص هستند و از این رو، برای تعیین 
شــاخص هایی که قرار است این مؤلفه  ها را بسنجند، ناگزیر بوده ایم مصادیق زوال یا کم اثر 
شدن باورها، ارزش ها، کنش ها، ... و نهاد های دینی را در مورد دین اسالم شناسایی کنیم.

جدول 1: گزاره  های حاوی شاخص  های عرفی شدن در متون دینی

شاخص عرفی شدنگزاره  های متون دینی

اَلَة؛ پس از ایشان ]پیامبران و هدایت یافتگان[  »َفَخلََف ِمن بَْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الصَّ
تضییع نماز نسلی جانشین شد که نماز را تباه ساخت« )مریم، 59(

ُ َهَملَْت أَْعُیُنُهْم َحتَّی تَُبلَّ ُجُیوبُُهْم َو َماُدوا َکَما  ٍد)ص(... إَِذا ُذِکَر اللَّ »أَْصَحاب ُمَحمَّ
یِح الَْعاِصِف َخْوفاً ِمَن الِْعَقاِب َو َرَجاًء لِلثََّواب؛ یاران محمد)ص(...  َجُر یَْوَم الرِّ یَِمیُد الشَّ
هنگامی که خدا یاد می شــد، از چشم شان اشک سرازیر می گشت تا حدی که 
گریبان شان تر می گردید و همچون درختی که در تندباد خم می شود، از ترس 

کیفر و امید به پاداش الهی خم می شدند« )سیدرضی، 1414ق: 143(

ضعف خوف و رجای الهی

بازتعریف مفهوم عرفی شدن و شاخص یابی ...
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شاخص عرفی شدنگزاره  های متون دینی

»َسَیْأتِی َعلَی النَّاِس َزَماٌن... َمَساِجُدُهْم َعاِمَرٌة َو ِهَی َخَراٌب ِمَن الُْهَدی؛ روزگاری 
بر مردم خواهد آمد که... مساجدشــان آباد ولی از نظر هدایت ویران اســت« 

)کلینی، 1407 ق، ج8: 308( 

افول نقش هدایت گری 
مساجد 

اَلُل َو  ْرُک َو الضَّ »َو َقْد یَْخُرُج ِمَن اْلِیَماِن بَِخْمِس ِجَهاٍت ِمَن الِْفْعِل... الُْکْفُر َو الشِّ
ُ بَِها بِِجَهِة الَْجْحِد َو اْلِنَْکاِر  الِْفْسُق َو ُرُکوُب الَْکَبائِِر َفَمْعَنی الُْکْفِر ُکلُّ َمْعِصیٍَة ُعِصَی اللَّ
ْرِک ُکلُّ َمْعِصیٍَة ُعِصَی  ... َو َمْعَنی الشِّ َو ااِلْسِتْخَفاِف َو التََّهاُوِن فِی ُکلِّ َما َدقَّ َو َجلَّ
ُ بَِها بِالتََّدیُِّن َفُهَو ُمْشِرٌک َصِغیَرًة َکانَِت الَْمْعِصیَُة أَْو َکبِیَرًة َفَفاِعُلَها ُمْشِرٌک َو َمْعَنی  اللَّ
َِّتی اَل یَْسَتِحقُّ  اَعِة ال اَلِل الَْجْهُل بِالَْمْفُروِض َو ُهَو أَْن یَْتُرَک َکبِیَرًة ِمْن َکَبائِِر الطَّ الضَّ
الَْعْبُد اْلِیَماَن إاِلَّ بَِها بَْعَد ُوُروِد الَْبَیاِن فِیَها َو ااِلْحِتَجاِج بَِها َفَیُکوَن التَّاِرُک لََها تَاِرکاً 
بَِغْیِر ِجَهِة اْلِنَْکاِر َو التََّدیُِّن بِإِنَْکاِرَها َو ُجُحوِدَها َو لَِکْن یَُکوُن تَاِرکاً َعلَی ِجَهِة التََّوانِی 
َغاِل بَِغْیِرَها... َو َمْعَنی الِْفْسِق َفُکلُّ َمْعِصَیٍة ِمَن الَْمَعاِصی الِْکَباِر  َو اْلِْغَفاِل َو ااِلْشــتِ
ْوِق الَْغالِِب َفُهَو فِْسٌق َو  ْهَوِة َو الشَّ ِة َو الشَّ َفَعلََها َفاِعٌل أَْو َدَخَل فِیَها َداِخٌل بِِجَهِة اللَّذَّ
َِّتی بَِها یَُکوُن  َفاِعُلُه َفاِسٌق َخاِرٌج ِمَن اْلِیَماِن بِِجَهِة الِْفْسِق... َو َمْعَنی َراِکِب الَْکَبائِِر ال
َفَساُد إِیَمانِِه َفُهَو أَْن یَُکوَن ُمْنَهِمکاً َعلَی َکَبائِِر الَْمَعاِصی بَِغْیِر ُجُحوٍد َو اَل تََدیٍُّن َو 
بَّ َو الَْقْتَل َو  ٍة َو اَل َشْهَوٍة َو لَِکْن ِمْن ِجَهِة الَْحِمیَِّة َو الَْغَضِب یُْکِثُر الَْقْذَف َو السَّ اَل لَذَّ
أَْخَذ اأْلَْمَواِل َو َحْبَس الُْحُقوِق َو َغْیَر َذلَِک ِمَن الَْمَعاِصی الَْکَبائِِر؛ گاهی شخص از 
ایمان خارج می گردد و این از طریق یکی از پنج دسته از اعمال صورت می گیرد: 
»کفر«، »شرک«، »گمراهی«، »فسق« و »ارتکاب کبائر«. پس کفر به معنای هر گونه 
معصیت خداوند از روی انکار و سبک  شــماری و سهل انگاری در امور کوچک و 
بزرگ است... و شرک به معنای هر گونه معصیت خداوند با صبغه دینی ]اعتقاد 
به غیر خدا[ است، پس فاعل چنین معصیتی مشرک است، خواه معصیت کوچک 
باشد یا بزرگ؛ و گمراهی به معنای نادانی نسبت به تکلیف است و آن عبارت از 
این است که پس از رسیدن بیان و اتمام حّجت از سوی خداوند، یکی از واجبات 
بزرگی را که ایمان در گرو آن اســت ترک کند، در حالی که ترک آن نه از روی 
انکار ]کفر[ یا اعتقاد دینی ]شــرک[، بلکه از روی سستی و غفلت و اشتغال به 
امور دیگر باشــد... و فسق به معنای هر معصیتی از معاصی بزرگ خداوند است 
که شخص از روی لّذت و شهوت و اشتیاق چیره شونده به آن مبادرت می کند، 
پس چنین کسی فاسق و به سبب فسق از ایمان خارج است... و معنای ارتکاب 
کبائری که موجب فساد ایمان می گردد، آن است که در گناهان کبیره غوطه ور 
شــود، نه از روی انکار یا اعتقاد دینی یا لّذت و شــهوت، بلکه از روی تعصب و 

خشم« )مجلسی، 1403ق، ج65: 278-279(

گسترش انواع گناه در 
جامعه 

 

َِّذیَن آَمُنواْ  »َو ِمــَن النَّاِس َمن یَتَِّخُذ ِمــن ُدوِن الّلِ أَنَداداً یُِحبُّونَُهْم َکُحبِّ الّلِ َو ال
ِ؛ و از مردم کسانی هســتند که معبودهایی غیر خدا را همانند او  ّ ا للِّ أََشــدُّ ُحبًّ
می گیرند و آنان را چون دوســتی خدا دوست می دارند؛ ولی کسانی که ایمان 

آورده اند، محبت شان به خدا شدیدتر است« )سوره بقره، آیه 165( 

کاهش محبت به خدا

»أََساُس اْلِْساَلِم ُحبَُّنا أَْهَل الَْبْیت؛ اساس اسالم عالقه به اهل بیت است.« )کلینی، 
1407 ق، ج2: 46( 

کاهش محبت به اهل بیت)ع(

»َو اَل تََشبَُّهوا بِالَْیُهوِد َو النََّصاَری؛ از تشبه به یهود و نصاری بپرهیزید« )حّرعاملی، 
تشبه به کفار بی تا، ج2: 84(
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ًعا َو ُخْفیًَة؛ پروردگارتان را با تضّرع و پنهانی بخوانید« )ســوره  َُّکْم تََضرُّ »اْدُعواْ َرب
بی میلی به دعا و تضّرعاعراف، آیه 55(

یِل نََجاٍة َو َهَمٌج َرَعاٌع أَتَْباُع ُکلِّ نَاِعٍق  َّانِیٌّ َو ُمَتَعلٌِّم َعلَی َســبِ »النَّاُس ثََلثٌَة َفَعالٌِم َرب
یَِمیُلوَن َمَع ُکلِّ رِیٍح لَْم یَْسَتِضیُئوا بُِنورِ الِْعلِْم َو لَْم یَلَْجُئوا إِلَی ُرْکٍن َوثِیق؛ مردم سه 
دسته اند: عالمان الهی و فراگیران علم در راه رستگاری و ابلهان و نادانان که در پی 
هر بانگ کننده ای به راه می افتند و هر بادی آنان را با خود می برد، نه نورانیتی از علم 
کسب می کنند و نه به تکیه گاه مطمئنی پناه می برند« )سیدرضی، 1414ق: 496( 

کاهش معرفت دینی

»اْقَتَرَب لِلنَّاِس ِحَســابُُهْم َو ُهْم فِی َغْفَلٍة ُمْعِرُضوَن؛ زمان محاســبه برای مردم 
گسترش غفلت بسیار نزدیک شد، در حالی که آنان در غفلت رویگردان اند« )سوره انبیاء، آیه 1(

َ َجْهَرًة؛ و آنگاه که گفتید: ای موسی،  ُّْؤِمَن لََک َحتَّی نََری اللَّ »َو إِْذ ُقلُْتْم یَا ُموَسی لَن ن
هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر آنکه خدا را آشکارا ببینیم« )سوره بقره، آیه 
ََّنا إِلَـًها َکَما لَُهْم آلَِهٌة؛ گفتند: ای موسی، همان گونه که  55(؛ »َقالُواْ یَا ُموَسی اْجَعل ل
برای آنان خدایانی است، برای ما ]نیز[ خدایی قرار ده« )سوره اعراف، آیه 138(

حس گرایی

»َو لَْتُکــْن ِمْنُکْم أُمٌَّة یَْدُعوَن إِلَی الَْخْیِر َو یَْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َو یَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر؛ 
و باید از شما گروهی باشند که ]مردم را[ به نیکی فرا خوانند و به کار شایسته 

امر کنند و از زشتی باز دارند« )سوره آل عمران، آیه 104(

کاهش نقش دین در 
کنترل اجتماعی

ُسوُل یَا َربِّ إِنَّ َقْوِمی اتََّخُذوا َهَذا الُْقْرآَن َمْهُجوًرا؛ و پیامبر ]در روز جزا[  »َو َقاَل الرَّ
عرضه می دارد: پروردگارا، قوم من این قرآن را ر ها کردند« )سوره فرقان، آیه 30( 

گسترش بی اعتنایی به 
قرآن

»َو أَِن اْحُکم بَْیَنُهم بَِمآ أَنَزَل الّلُ؛ و میان آنان به موجب آنچه خداوند نازل کرده، 
افول نهاد قضاوت شرعیداوری کن« )سوره مائده، آیه 49(

ِ َو  ـوا بَْعِدی ِکَتاَب اللَّ ــْکُتْم بِِهَما لَْن تَِضلُـّ ـی تَاِرٌک فِیُکُم الثََّقلَْیِن َما إِْن تََمسَّ ِـّ »إِن
ِعْتَرتِی أَْهَل بَْیِتی؛   من دو چیز گرانبها در میان شما باقی می گذارم که اگر به 
آنها چنگ زنید، پس از من هرگز گمراه نخواهید شــد: کتاب خدا و اهل بیتم« 

)مجلسی، 1403ق، ج2: 100( 

کاهش مرجعیت اهل بیت)ع(

ُهْم َواْخَشْوِن؛ امروز کسانی که  َِّذیَن َکَفُرواْ ِمن ِدیِنُکْم َفاَل تَْخَشــوْ »الَْیْوَم یَِئَس ال
کافر شده اند از ]نابودی[ دین شما نومید شدند؛ پس، از ایشان نترسید و از من 

بترسید« )سوره مائده، آیه 3( 

فروپاشی یا تضعیف نظام 
والئی

َِّذیَن اتََّخُذواْ ِدیَنُهــمْ لَْهًوا َو لَِعًبا؛ خداوند آن  َمُهَمــا َعلَی الَْکافِِریَن ال »إِنَّ الّلَ َحرَّ
دو ]آب و خوراکی  های بهشــت[ را بر کافران حرام کرد؛ آنان که دین خود را 

سرگرمی و بازی انگاشتند« )سوره اعراف، آیات 50-51(

نگاه تفریحی و بازیچه ای 
به دین

ََّها ِمن تَْقَوی الُْقُلوِب؛ و هر کس شعائر خدا را بزرگ  ِ َفإِن ْم َشــَعائَِر اللَّ »َو َمن یَُعظِّ
دارد، همانا این کار ]ناشی[ از تقوای دل هاست« )سوره حج، آیه 32(

افول شعائر الهی1

بازتعریف مفهوم عرفی شدن و شاخص یابی ...

1. هر آنچه در برنامه های دینی وارد شــده و انسان را به یاد خدا و عظمت آئین او می اندازد، شعائر 
الهی است. )مکارم شیرازي، 1413 ق، ج10: 343(
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ُرُهْم َو تَُزکِّیِهْم بِها )ســوره  َکاِة ـ ُخْذ ِمْن أَْموالِِهْم َصَدقًَة تَُطهِّ ــا أُنِْزلَْت آیَُة الزَّ »لَمَّ
ِ)ص( ُمَناِدیَُه َفَناَدی  توبه، آیه 103(ـ َو أُنِْزلَْت فِی َشــْهِر َرَمَضاَن َفَأَمَر َرُســوُل اللَّ
َلَة؛ هنگامی که آیه  َکاَة َکَما َفَرَض َعلَْیُکُم الصَّ َ َفَرَض َعلَْیُکُم الزَّ فِی النَّاِس أَنَّ اللَّ
زکات )از اموال آنان صدقه ای بگیر تا به وســیله آن پاک و پاکیزه شــان سازی( 
در ماه رمضان نازل شــد، رسول خدا)ص( به جارچی خود فرمود در میان مردم 
ندا دهد: خداوند زکات را بر شما واجب کرد، همان گونه که نماز بر شما واجب 

کرد« )کلینی، 1407 ق، ج3: 497( 

کاهش پرداخت زکات 

ُسوِل؛ و بدانید که هر چیزی را  ِ ُخُمَسُه َولِلرَّ ََّما َغِنْمُتم مِّن َشْیٍء َفَأنَّ لِلّ »َواْعلَُمواْ أَن
کاهش پرداخت خمسبه غنیمت گرفتید، یک پنجم آن برای خدا و پیامبر است« )سوره أنفال، آیه 41( 

»َو تَتَِّخُذوَن َمَصانَِع لََعلَُّکْم تَْخُلُدوَن؛ و کاخ  ها و قلعه  های زیبا و محکم می سازید 
گسترش کاخ نشینیتا جاودانه شوید« )سوره شعراء، آیه 129( 

ُم َعلَْیِهْم َفَتُردُّ الَْماَلئَِکُة َساَلٌم َعلَْیَک َو َرْحَمُة  »إِنَّ الُْمْؤِمَن لََیُمرُّ بِالُْمْؤِمِنیَن َفُیَســلِّ
ِ َو بََرَکاتُُه أَبَدا؛ چون مؤمنی از کنار مؤمنان می گذرد و بر آنان سالم می کند،  اللَّ
فرشــتگان در پاســخ او می گویند: سالم و رحمت خدا و برکاتش همواره بر تو 

باد« )مجلسی، 1403ق، ج73: 6(

افول سنت سالم کردن

ُ ثُمَّ اْسَتَقاُموا َفاَل َخْوٌف َعلَْیِهْم َواَل ُهْم یَْحَزنُوَن؛ به تحقیق،  َُّنا اللَّ َِّذیَن َقالُوا َرب »إِنَّ ال
کسانی که گفتند پروردگار ما خداست،  سپس ایستادگی کردند، بیمی بر آنان 

نیست و غمگین نخواهند شد« )سوره احقاف، آیه 13(
کاهش استقامت در راه خدا

»إِنَّ اْلِنَساَن لََیْطَغی أَن رَّآُه اْسَتْغَنی؛ همانا انسان سرکشی می کند، از اینکه خود 
را بی نیاز پندارد« )سوره علق، آیات 6-7( 

خود را بی نیاز از خدا 
دانستن

ْکِر إِن ُکنُتْم التَْعلَُموَن؛ پس اگر نمی دانید، از آگاهان به کتب  »َفاْســَألُواْ أَْهَل الذِّ
آسمانی بپرسید« )سوره نحل، آیه 43( 

کاهش مرجعیت عالمان 
دین

ُهواْ فِی  َِّیَتَفقَّ »َوَما َکاَن الُْمْؤِمُنوَن لَِینِفُرواْ َکآفًَّة َفلَْوالَ نََفَر ِمن ُکلِّ فِْرقٍَة مِّْنُهْم َطآئَِفٌة ل
یِن َو لُِینِذُرواْ َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعواْ إِلَْیِهْم لََعلَُّهْم یَْحَذُروَن؛ و مؤمنان را نشاید که همگی  الدِّ
]برای جهاد[ کوچ کنند، پس چرا از هر فرقه ای از آنان دسته ای کوچ نمی کنند 
تا ]دسته ای بمانند و[ در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان 
بازگشتند بیم دهند، باشد که آنان ]از کیفر الهی[ بترسند« )سوره توبه، آیه 122(

افول آموزش علوم دینی، 
افول سنت تبلیغ دین

َّا بَِما أُْرِسلُْتم بِِه َکافُِروَن؛ و در  َِّذیٍر إاِلَّ َقاَل ُمْتَرُفوَها إِن »َو َما أَْرَســلَْنا فِی قَْریٍَة مِّن ن
هیچ شهری بیم دهنده ای نفرستادیم جز آنکه خوشگذران  های آن گفتند: ما به 

آنچه شما بدان فرستاده شده اید، کافریم« )سوره سبأ، آیه 34(
تََرف و خوشگذرانی1

ٍف َفإِْن أََصابَُه َخْیٌر اْطَمَأنَّ بِِه َو إِْن أََصابَْتُه  َ َعلَی َحــرْ »َو ِمــَن النَّاِس َمن یَْعُبُد اللَّ
فِْتَنٌة انَقلََب َعلَی َوْجِهِه؛ و از میان مردم کســی اســت که خدا را تنها با زبان 
می پرســتد، پس اگر خیری به او برســد بدان اطمینان یابد و چون بالیی بدو 

رسد روی برتابد« )سوره حج، آیه 11(

تزلزل ایمان

1. ترف، معنایي خاص تر از تفریح دارد. ترف به معناي مشغول شدن به نعمت هاي مادي است، به گونه اي 
که به غفلت از ُمنعِم و غرور و طغیان و سرمستي بینجامد. )مکارم شیرازي، 1413ق، ج17: 467( 
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»أََفُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض الِْکَتاِب َو تَْکُفُروَن بَِبْعٍض؛ آیا به بخشی از کتاب ]تورات[ ایمان 
می آورید و به بخشی کفر می ورزید؟!« )سوره بقره، آیه 85(

تبعیض در ایمان به کتاب 
الهی

ُ َو َرُســولُُه أَْمًرا أَن یَُکوَن لَُهُم الِْخَیَرُة ِمْن  »َما َکاَن لُِمْؤِمٍن َو اَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَضی اللَّ
أَْمِرِهْم؛ هیچ مرد و زن مؤمنی را نرســد که چون خدا و فرســتاده اش به کاری 

فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد« )سوره احزاب، آیه 36(

افول روحیه تسلیم در 
برابر دین

َِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضوَن؛ قطعاً مؤمنان رستگار شدند،  »َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمُنوَن... ال
... آنان که از کار بیهوده رویگردان اند« )سوره مؤمنون، آیات 1-3(

اشتغال به کار های بیهوده1

وا ِمْن أَبَْصاِرِهْم َو یَْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِک أَْزَکی لَُهْم... َو ُقل  ِّلُْمْؤِمِنیَن یَُغضُّ »ُقــل ل
ِّلُْمْؤِمَناِت یَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصاِرِهنَّ َو یَْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َو اَل یُْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ إاِلَّ َما  ل
؛ به مردان باایمان بگو دیدگان خود  َظَهَر ِمْنَها َولَْیْضِربَْن بُِخُمِرِهنَّ َعلَی ُجُیوبِِهنَّ
را ]از نــگاه هوس آلود[ فرو نهند و پاکدامنی ورزند که این برای آنان پاکیزه تر 
است... و به زنان باایمان بگو دیدگان خود را فرو نهند و پاکدامنی ورزند و زینت 
خود را آشــکار نسازند، مگر آنچه از آن طبعاً ظاهر می شود و باید روسری  های 

خود را بر سینه خویش فرو افکنند« )سوره نور، آیات 30-31(

نگاه  های هوس آلود، 
بدحجابی و بی حجابی 

نَْیا َو  َِّذیَن آَمُنوا لَُهْم َعَذاٌب أَلِیٌم فِی الدُّ َِّذیَن یُِحبُّوَن أَن تَِشیَع الَْفاِحَشُة فِی ال »إِنَّ ال
اْلِخَرِة؛ کسانی که دوست دارند زشت کاری در میان مؤمنان شیوع یابد، برایشان 

در دنیا و آخرت عذابی دردناک است« )سوره نور، آیه 19(

گسترش ناهنجاری  های 
جنسی

ُلواْ إِن ُکنُتم مُّْؤِمِنیَن؛ پس بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید«  »َعلَــی الّلِ َفَتَوکَّ
ضعف توکل)سوره مائده، آیه 23( 

افول احساس حضور خدا»ُهَو َمَعُکْم أَیَْن َما ُکنُتْم؛ هر جا که باشید، او با شماست« )سوره حدید، آیه 4(

ِعیُن؛ ]بارالها[ تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری  »إِیَّاَک نَْعُبُد و إِیَّاَک نَْســتَ
می جوییم« )سوره فاتحه، آیه 5(

افول احساس بندگی خدا، 
افول روحیه استعانت از خدا

َِّذیَن یُْؤِمُنوَن بِالَْغْیِب ...؛ آنان که به غیب ایمان می آورند ...« )سوره بقره، آیه 3( افول ایمان به غیب2 »ال

تُْه َحَسَنُتُه َو َساَءتُْه َسیَِّئُتُه َفُهَو ُمْؤِمنٌ ؛ کسی که از کار خوبش شاد و از  »َمْن َسرَّ
زائل شدن قبح گناهکار بدش غمگین شود، باایمان است« )کلینی، 1407 ق، ج2: 233( 

ِ َو َکانُوا بَِها یَْسَتْهِزُؤون؛  بُوا بِآیَاِت اللَّ وأَی أَن َکذَّ َِّذیَن أََساُؤوا السُّ »ثُمَّ َکاَن َعاقَِبَة ال
سپس سرانجام کسانی که بدی کردند این شد که آیات خدا را تکذیب کردند 

و آنها را به تمسخر می گرفتند« )سوره روم، آیه 10( 
تمسخر آیات خدا

بازتعریف مفهوم عرفی شدن و شاخص یابی ...

1. منظور از »لَْغو« )کار بیهوده( در نگاه دیني، هر گونه کار مباحي اســت که براي آخرت انســان یا 
دنیاي معطوف به آخرت او نفعي در پي نداشــته باشد )طباطبایي، بي تا، ج15: 9( که این معنا شامل 

»لَْعب« )بازي( و »لَْهو« )سرگرمي( )سوره حدید، آیه 20( نیز مي شود.  
2. مفهوم غیب، به جهان ماوراء حس در معناي وسیع آن اشاره دارد که مصادیق گوناگوني مانند خداوند، 
وحي، معاد، فرشتگان و قیام حضرت مهدي)عج( را شامل مي شود. )مکارم شیرازي، 1413ق، ج1: 77-78( 
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نْیا ذلَِک َمْبلَُغُهْم ِمَن  »َفَأْعــِرْض َعْن َمْن تََولَّی َعْن ِذْکِرنا َو لَْم یُــِرْد إاِلَّ الَْحیاَة الدُّ
الِْعلِْم؛ از کســی که از یاد ما روی برتافته و جز زندگی دنیا را خواســتار نبوده، 

روی بگردان که این منتهای دانش آنان است« )سوره نجم، آیات 29-30(
رواج علم دنیاگرایانه1

»باِدروا اَحداثَکم بالحدیِث قبَل اَن تَســِبَقکم الیهم الُمرِجئة؛ در آموزش احادیث 
دینی به کودکان و نوجوانان خود مبادرت ورزید، پیش از آنکه فرقه ُمرجئه بر 
شــما سبقت گیرد ]و عقائد باطل خود را به آنان القا کند[« )حّر عاملی، بی تا، 

ج15: 196(

گسترش اندیشه  های 
انحرافی

َماِن ِمْن آبَائِِهْم... اَل یَُعلُِّمونَُهْم َشْیئاً ِمَن الَْفَرائِِض َو إَِذا تََعلَُّموا  »َویٌْل أِلَْطَفاِل آِخِرالزَّ
أَْواَلُدُهْم َمَنُعوُهْم؛ وای بر فرزندان آخرالزمان از دســت پدرانشان!... هیچ یک از 
واجبات را به آنان نمی آموزند و اگر فرزندانشــان بخواهند چیزی را فراگیرند، 

آنان را بازمی دارند« )نوری، 1408ق، ج15: 164( 

کاهش نقش دین در 
جامعه پذیری

ُ َقالُوا بَْل نَتَِّبُع َما َوَجْدنَا َعلَْیِه آبَاءنَا؛ و چون به  »َو إَِذا قِیــَل لَُهُم اتَِّبُعوا َما أَنَزَل اللَّ
آنان گفته شــود از آنچه خداوند نازل کرده پیروی کنید، می گویند: ]نه[ بلکه 

از آنچه پدران مان را بر آن یافته ایم، پیروی می کنیم« )سوره لقمان، آیه 21(
گسترش ملّی گرایی

»اذا جائکم َمن تَرَضوَن ُخلَقه و دیَنه فَزّوُجوه؛ هر گاه کسی که دین و اخالقش را 
می پسندید به خواستگاری نزد شما آمد، با ازدواج او موافقت کنید« )حرعاملی، 

بی تا، ج14: 52(

کاهش نقش دین در 
همسرگزینی

اَلُق... َو تَْکُثُر  »إِنَّ ِعْنَدَهــا یَُکوُن الُْمْنَکُر َمْعُروفاً َو الَْمْعُروُف ُمْنَکــراً... َو یَْکُثُر الطَّ
نَــا؛ نزدیک قیامت، منکر به معروف و معروف به منکر بدل می شــود...  أَْواَلُد الزِّ
طالق شــیوع می یابد... و فرزندان نامشروع افزایش می یابند« )حرعاملی، بی تا، 

ج11: 276-278(

کاهش نقش دین در تعیین 
هنجار های اجتماعی، 
کاهش نقش دین در 

تحکیم خانواده، افول سنت 
ازدواج

ِحِم َمْنَماًة لِلَْعَدِد؛ خداوند... صله رحم را برای افزایش تعداد  ُ... ِصَلَة الرَّ »َفَرَض اللَّ
]اعوان و انصار[ واجب کرد« )سیدرضی، 1414ق: 512(

کاهش نقش دین در روابط 
خویشاوندی

َی بِالُْعبُوِدیَِّة َو أَْفَضُلَها أَْســَماُء اأْلَنِْبَیاء؛ راست تریِن نام  ها  »أَْصَدُق اأْلَْســَماِء َماُسمِّ
آن اســت که حاکی از بندگی باشد و برتریِن آنها نام پیامبران است« )کلینی، 

1407 ق، ج 6: 18( 

کاهش نام گذاری فرزندان 
به نام  های بزرگان دین

َماِت  ُبَهاِت نََجا ِمَن الُْمَحرَّ »َحاَلٌل بَیٌِّن َو َحَراٌم بَیٌِّن َو ُشُبَهاٌت بَْیَن َذلَِک َفَمْن تََرَک الشُّ
َماِت َو َهلََک ِمْن َحْیُث اَل یَْعلَم؛   ]امور بر سه  ُبَهاِت اْرتََکَب الُْمَحرَّ َو َمْن أََخَذ بِالشُّ
قســم اند: [ حالل آشکار و حرام آشکار و شبهاتی که بین حالل و حرام است؛ 
پس کســی که از شبهات پرهیز کند، از محّرمات نجات می یابد و کسی که به 
شــبهات مشغول شود، مرتکب محّرمات می شود و از راهی که نمی داند هالک 

می گردد« )کلینی، 1407 ق، ج1: 68( 

گسترش ارتکاب شبهات

1. منظور از این علم، مجموعه اندیشــه  ها، دانش ها، فنون و مهارت هاي معطوف به تســلط بر دنیا و 
دستیابي به لذت هاي آن است که انسان ها را مشغول و مجذوب خویش ساخته و در نتیجه، موجب 

رویگرداني آنان از معارف الهي و تحقیر و تمسخر آن مي شود. )طباطبایي، بي تا، ج17: 356(
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ُجَل بَْعَد َمْوتِِه ِمْن اأْلَْجِر إاِلَّ ثاََلُث ِخَصاٍل؛ َصَدقٌَة أَْجَراَها فِی َحَیاتِِه  »لَْیَس یَْتَبُع الرَّ
َفِهَی تَْجِری بَْعَد َمْوتِِه َو ُســنَُّة ُهًدی َسنََّها َفِهَی یُْعَمُل بَِها بَْعَد َمْوتِِه أَْو َولٌَد َصالٌِح 
یَْدُعو لَُه؛ به هیچ کس پس از مرگش اجر و ثوابی از دنیا نمی رســد، مگر از سه 
چیز: صدقه ای که در زمان حیات خود وقف کرده و پس از مرگش ادامه می یابد؛ 
سنت درستی که پی نهاده و پس از مرگش از آن پیروی می شود و فرزند صالحی 

که برایش دعا می کند« )حرعاملی، بی تا، ج 19: 171( 

افول سنت وقف

یَاَســة؛ امام علی)ع( ]خطاب به  »َفاْصَطِف لِِوَلیَِة أَْعَمالَِک أَْهَل الَْوَرِع َو الِْعلِْم َو السِّ
مالک اشتر[: والیان امور خود را از میان اهل ورع و علم و سیاست انتخاب کن« 

)مجلسی، 1403ق، ج74: 254( 

کاهش نقش دین در 
مسئولیت سپاری

ْرُهْم بَِأیَّاِم الّلِ؛ و روزهای خدا را به آنان یادآوری کن« )سوره ابراهیم، آیه 5( کاهش اهتمام به »َو َذکِّ
مناسبت  های دینی

َک فِی َضاَلٍل بَِعیٍد؛ آنان که  نَْیا َعلَی اآلِخَرِة... أُْولَـــئِ َِّذیَن یَْسَتِحبُّوَن الَْحیَاَة الدُّ »ال
زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند... در گمراهی دور و درازی هســتند« 

)سوره ابراهیم، آیه 3( 

ترجیح دنیا بر آخرت

ِ أَتَْقاُکْم؛ همانا ارجمندترین شما نزد خداوند، پرهیزگارترین  »إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعنَد اللَّ
شماست« )سوره حجرات، آیه 13( 

افول نقش دینداری در 
تعیین منزلت اجتماعی

ا أَنــَزَل الّلُ لَُکم مِّن رِّْزٍق َفَجَعلُْتم مِّْنُه َحَراًما َو َحاَلالً ُقْل آلّلُ أَِذَن  »ُقــْل أََرأَیُْتم مَّ
لَُکْم أَْم َعلَی الّلِ تَْفَتُروَن؛ بگو به من خبر دهید آنچه از روزی که خدا برای شما 
فرود آورده، پس بخشــی از آن را حرام و ]بخشــی را[ حالل گردانیده اید، بگو 

آیا خدا به شما اجازه داده یا بر خدا دروغ می بندید« )سوره یونس، آیه 59( 

کاهش نقش دین در 
قانون گذاری

َه إِلَْیُکُم الُْکْفَر َو الُْفُســوَق َو الِْعْصَیاَن؛ و لیکن خداوند... کفر و  َ... َکرَّ »َو لَِکــنَّ اللَّ
کاهش نفرت از کفر و گناهپلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت« )سوره حجرات، آیه 7( 

َِّذیَن  یَِّباُت... َو الُْمْحَصَناُت ِمَن الُْمْؤِمَناِت َو الُْمْحَصَناُت ِمَن ال »الَْیْوَم أُِحلَّ لَُکُم الطَّ
أُوتُــواْ الِْکَتاَب ِمن َقْبلُِکْم إَِذا آتَْیُتُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصِنیَن َغْیَر ُمَســافِِحیَن َوالَ 
ُمتَِّخِذی أَْخَداٍن؛ امروز چیزهای پاکیزه برای شما حالل شده... و ]بر شما حالل 
است ازدواج با[ زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از کسانی که پیش 
از شما کتاب ]آسمانی[ به آنان داده شده، به شرط آنکه مهریه شان را به ایشان 
بدهید در حالی که خود پاکدامن باشــید نه زناکار و نه آنکه زنان را در پنهانی 

به دوستی بگیرید« )سوره مائده، آیه 5(

رواج دوستی زن و مرد

ُرواْ َفإَِذا ُهم مُّْبِصُروَن؛ همانا  ْیَطاِن تََذکَّ ْم َطائٌِف مَِّن الشَّ ــهُ َِّذیَن اتََّقواْ إَِذا َمسَّ »إِنَّ ال
پرهیزگاران آنگاه که وسوســه ای از جانب شیطان بدیشان رسد، به یاد ]خدا و 

قیامت[ می افتند، پس بناگاه بصیرت می یابند« )سوره اعراف، آیه 201(

افول انگیزش دینی در مهار 
درونی

ْهُر؛ و گفتند  نَْیا نَُموُت َو نَْحَیــا َو َما یُْهلُِکَنا إاِلَّ الدَّ »َو َقالُــوا َمــا ِهَی إاِلَّ َحَیاتَُنا الدُّ
چیزی غیر از زندگانی دنیای ما نیســت؛ می میریم و زنده می شویم و ما را جز 

طبیعت هالک نمی کند« )سوره جاثیه، آیه 24(

جایگزینی تفسیر های مادی 
به جای تفسیر های دینی

بازتعریف مفهوم عرفی شدن و شاخص یابی ...
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نَْیا  »َمن یَْرتَِدْد ِمنُکْم َعن ِدیِنِه َفَیُمْت َو ُهَو َکافٌِر َفُأْولَـِئَک َحِبَطْت أَْعَمالُُهْم فِی الدُّ
َو اآلِخَرِة َو أُْولَـــِئَک أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِیَها َخالُِدوَن؛ کسانی از شما که از دین 
خود برگردند و در حال کفر بمیرند، کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می شود 

و ایشان اهل آتش اند و در آن ماندگار خواهند بود« )سوره بقره، آیه 217( 

گسترش دین گریزی

»الَّ یَتَِّخِذ الُْمْؤِمُنوَن الَْکافِِریَن أَْولَِیاَء ِمن ُدْوِن الُْمْؤِمِنیَن؛ مؤمنان نباید کافران را 
به جای مؤمنان به دوستی بگیرند« )سوره آل عمران، آیه 28(

کاهش نقش دین در منع 
اختالط با غیرمسلمانان

»َمِن اْسَتَخفَّ بِالُْعلََماِء أَْفَسَد ِدیَنه ؛ کسی که عالمان دین را سبک بشمارد، دین 
کاهش احترام عالمان دینخود را تباه کرده است« )مجلسی، 1403ق، ج75: 233(

ِ فِی اأْلَْرض ؛ بر شــما باد که به مساجد  ََّها بُُیوُت اللَّ »َعلَْیُکْم بِإِتَْیاِن الَْمَســاِجِد َفإِن
کاهش حضور در مساجدبروید؛ زیرا آنها خانه  های خدا در زمین اند« )مجلسی، 1403ق، ج77: 308(

»َمْن تََرَک الَْجَماَعَة َرْغبًَة َعْنَها َو َعْن َجَماَعِة الُْمْسلِِمیَن ِمْن َغْیِر ِعلٍَّة َفاَل َصاَلَة لَُه؛ 
کسی که نماز جماعت را از روی بی میلی نسبت به آن و به اجتماع مسلمانان و 
بدون عذر موجه ترک کند، نمازی برای او نیست« )حرعاملی، بی تا، ج 8: 292(

افول اجتماعات دینی

، َمْن َزاَرنِی فِی َحَیاتِی أَْو بَْعَد َمْوتِی أَْو َزاَرَک فِی َحَیاتَِک أَْو بَْعَد َمْوتَِک  »یَــا َعلِیُّ
أَْو َزاَر ابَْنْیــَک فِــی َحَیاتِِهَما أَْو بَْعَد َمْوتِِهَما َضِمْنُت لَُه یَْوَم الِْقیَاَمِة أَْن أَُخلَِّصُه ِمْن 
أَْهَوالَِها َو َشَدائِِدَها؛   یا علی، هر کس مرا در هنگام حیات یا پس از مرگم زیارت 
کنــد یــا تو را در هنگام حیات یا پس از مرگت زیارت کند یا دو فرزندت را در 
هنگام حیات یا پس از مرگشان زیارت کند، ضمانت می دهم که او را از ترس  ها 

و سختی  های روز قیامت نجات دهم« )کلینی، 1407 ق، ج4: 579(

کاهش زیارت قبور بزرگان 
دین

ُقواْ َو اْذُکُرواْ نِْعَمَة الّلِ َعلَْیُکْم إِْذ ُکنُتْم أَْعَداًء  »َواْعَتِصُمواْ بَِحْبِل الّلِ َجِمیًعا َو الَ تََفرَّ
ََّف بَْیَن ُقُلوبُِکْم َفَأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه إِْخَوانًا؛ و همگی به ریسمان خدا چنگ زنید  َفَأل
و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان ]یکدیگر[ 
بودید پس میان دل های شــما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شــدید« 

)سوره آل عمران، آیه 103(

کاهش نقش دین در حفظ 
یکپارچگی جامعه

َکاِة؛ ...  اَلِة َو إِیَتاء الزَّ ِ َو إَِقــاِم الصَّ »ِرَجــاٌل الَّ تُلِْهیِهــْم تَِجاَرٌة َو اَل بَْیٌع َعن ِذْکِر اللَّ
مردانی که نه تجارت و نه دادوســتدی آنان را از یاد خدا و برپایی نماز و دادن 

زکات به خود مشغول نمی دارد« )سوره نور، آیه 37( 

گسترش کسب و کار 
دنیاگرایانه

ا؛ و مال را دوست دارید دوست داشتنی بسیار« )سوره  ا َجمًّ »َو تُِحبُّوَن الَْماَل ُحبًّ
ارزشمند شدن پول و ثروتفجر، آیه 20(

ََّما َخلَْقَناُکْم َعَبًثا؛ پس آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریدیم؟«  »أََفَحِســْبُتْم أَن
گسترش پوچ گرایی)سوره مؤمنون، آیه 115(

مجموعه شــاخص  های مستخرج از منابع اســالمی که بیش از 70 شاخص را شامل 
می شود، در جدول ذیل گردآوری شده اند: 
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جدول 2: شاخص  های عرفی شدن در متون دینی 

افول سنت ازدواجکاهش مرجعیت عالمان دینتضییع نماز

کاهــش نقــش دیــن در روابــط افول آموزش علوم دینیضعف خوف و رجای الهی
خویشاوندی

کاهش نام گذاری فرزندان به نام  های افول سنت تبلیغ دینافول نقش هدایت گری مساجد 
بزرگان دین

گسترش ارتکاب شبهاتتََرف و خوشگذرانیگسترش انواع گناه در جامعه

افول سنت وقفتزلزل ایمانکاهش محبت به خدا
کاهش نقش دین در مسئولیت سپاریتبعیض در ایمان به کتاب الهیکاهش محبت به  اهل بیت)علیهم السالم(

کاهش اهتمام به مناسبت  های دینیافول روحیه تسلیم در برابر دینتشبه به کفار 

ترجیح قلبی دنیا بر آخرت اشتغال به بازی  های بیهودهبی میلی به دعا و تضّرع

بدحجابی، کاهش معرفت دینی نگاه  هــای هوس آلــود، 
بی حجابی

افول نقــش دینــداری در تعیین 
منزلت اجتماعی

کاهش نقش دین در قانون گذاریگسترش ناهنجاری  های جنسیگسترش غفلت

کاهش نفرت از کفر و گناهضعف توکل حس گرایی

کاهــش نقــش دیــن در کنترل 
رواج دوستی زن و مردافول احساس حضور خدااجتماعی

افول انگیزش دینی در مهار درونیافول روحیه استعانت از خدا گسترش بی اعتنایی به قرآن

جایگزینی تفسیر های مادی به جای افول احساس بندگی خداافول نهاد قضاوت شرعی
تفسیر های دینی

گسترش دین گریزیافول ایمان به غیبکاهش مرجعیت  اهل بیت)علیهم السالم(

کاهــش نقش دین در منع اختالط زائل شدن قبح گناهفروپاشی یا تضعیف نظام والیی
با غیرمسلمانان

کاهش احترام عالمان دینتمسخر آیات خدانگاه تفریحی و بازیچه ای به دین

کاهش حضور در مساجدرواج علم دنیاگرایانهافول شعائر الهی

افول اجتماعات دینیگسترش اندیشه  های انحرافی کاهش پرداخت زکات 

کاهش زیارت قبور بزرگان دینکاهش نقش دین در جامعه پذیریکاهش پرداخت خمس

نقــش دیــن در تعیین گسترش کاخ نشینی کاهــش 
هنجار های اجتماعی

کاهــش نقــش دیــن در حفــظ 
یکپارچگی جامعه 

گسترش کسب و کار دنیاگرایانهگسترش ملی گراییافول سنت سالم کردن

ارزشمند شدن پول و ثروتکاهش نقش دین در همسرگزینیکاهش استقامت در راه خدا

گسترش پوچ گراییکاهش نقش دین در تحکیم خانوادهخود را بی نیاز از خدا دانستن

بازتعریف مفهوم عرفی شدن و شاخص یابی ...
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درباره این شاخص ها، توجه به دو نکته حائز اهمیت است: 
نخست آنکه شاخص  های عرفی شدن از عوامل یا موانع سعادت فرد و جامعه نیستند 
تا به اقتضای شمول گرایی دین، بیان همه آنها را از متون دینی انتظار داشته باشیم، بلکه 
صرفاً نشانه  های عینی عرفی شدن هستند که چه بسا در شرایط متفاوِت زمانی و مکانی، 
نمود های گوناگونی پیدا کنند، ضمن آنکه ممکن است به ساحت هایی مانند تجارب دینی 
افراد، کارکرد های دین یا پیامد های دینداری تعلق داشته باشند، یعنی اموری که ممکن 
است خود دین مستقیماً درباره آنها اظهارنظر نکرده باشد. بنابراین، حداکثِر انتظار ما در 
این بحث باید دســتیابی به مجموعه ای گســترده و غنی، نه لزوماً فراگیر، از شاخص  های 

عرفی شدن باشد. 
دوم آنکه بخش قابل توجهی از شاخص  های یادشده، تنها در صورتی می توانند شاخص 
عرفی شــدن قلمداد شوند که استناد آنها به افول جایگاه دین محرز شود، به این معنا که 
احتمال اســتناد آنها به عوامل دیگر در میان نباشد. برای مثال، شاخص هایی مانند رواج 
حس گرایی، رواج علم دنیاگرایانه، خوشگذرانی، اشتغال به کار های بیهوده و گسترش انواع 
گناه، لزوماً نشان دهنده عرفی شدن در سطح فردی یا جامعه ای نیستند، مگر زمانی که با 
شواهد کافی ثابت شود که پایین بودن این شاخص  ها در گذشته صرفاً ناشی از دینداری 
مردم و اهمیت دین در جامعه بوده است. اما چنانچه عوامل سیاسی، اقتصادی، حقوقی و 
فرهنگِی غیر دینی در پایین بودن اولیه شاخص  ها و یا در افزایش متأخر آنها نقش داشته 
باشــندـ   مثاًل اگر نظام نظارت رســمی در برهه ای از زمان از گناهان جنسی جلوگیری 
کند و پس از ضعف سازوکار های نظارتی، شاهد گسترش این گناهان در جامعه باشیم ـ 

بی شک، نمی توان افزایش ارقام شاخص  ها را به حساب عرفی شدن گذاشت. 

دسته بندی شاخص  های عرفی شدن
چنانکه گذشت، مؤلفه  های اصلی عرفی شدن که مبنای استخراج شاخص  ها از متون دینی قرار 
گرفته اند، عبارت اند از: زوال یا افول جاذبه باورها، ارزش ها، تجارب، کنش ها، آگاهی ها، نماد ها 
و نهاد های دینی و کاهش کارکرد های اجتماعی دین به ضمیمه بعد ایجابی عرفی شدن یعنی 
دنیوی شدن که ممکن است در مورد هر یک از مؤلفه  ها رخ دهد. با عنایت به این مؤلفه ها، 
شاخص  های استخراج شده از متون دینی در جدول ذیل بر پایه تفکیک سطوح عرفی شدن 
به دو سطح فردی و جامعه ای و تفکیک مؤلفه  های مربوط به هر سطح دسته بندی شده اند: 
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جدول 3: کدگذاری محوری شاخص  های عرفی شدن در متون دینی

طح
س

فه
شاخص  های عرفی شدنمؤل

ایجابی )دنیوی شدن(سلبی )غیردینی شدن(

فردی
 

باور ها 

خــود را بی نیاز از خدا دانســتن، تزلزل ایمــان، تبعیض در 
ایمــان به کتاب الهــی، ضعف توکل، افــول ایمان به غیب، 
گسترش اندیشه  های انحرافی، گسترش دین گریزی، گسترش 

پوچ گرایی، افول روحیه تسلیم در برابر دین

حس گرایی، نگاه تفریحی و 
بازیچه ای به دین

جایگزینی تفسیر های مادی کاهش معرفت دینی، گسترش غفلتآگاهی ها
به جای تفسیر های دینی

زائل شــدن قبح گناه، تمســخر آیات خــدا، کاهش احترام ارزش ها
عالمان دین 

ملی گرایــی،  گســترش 
ارزشمندشدن پول و ثروت

تجارب
 

ضعــف خوف و رجای الهی، کاهــش محبت به خدا، کاهش 
محبــت به اهل بیت)علیهم الســالم(، بی میلی به دعا و تضّرع، افول 
احســاس حضور خدا، افول روحیه اســتعانت از خدا، افول 
احساس بندگی خدا، کاهش نفرت از کفر و گناه، افول انگیزش 

دینی در مهار درونی

ترجیح قلبی دنیا بر آخرت

نمادها
تشــبه به کفار، افول شــعائر الهی، افول سنت سالم کردن، 
کاهش نام گذاری فرزندان بــه نام  های بزرگان دین، کاهش 

اهتمام به مناسبت  های دینی

کنش ها

تضییــع نماز، گســترش انــواع گناه در جامعه، گســترش 
بی اعتنایی به قرآن، کاهش پرداخت زکات، کاهش پرداخت 
خمس، کاهش استقامت در راه خدا، رواج نگاه  های هوس آلود، 
بدحجابی و بی حجابی، گســترش ناهنجاری  های جنســی، 
گســترش ارتکاب شبهات، کاهش حضور در مساجد، کاهش 

زیارت قبور بزرگان دین

کاخ نشــینی،  گســترش 
به  اشتغال  خوشــگذرانی، 

بازی  های بیهوده

جامعه ای

نهادها

افول نهاد قضاوت شرعی، کاهش مرجعیت  اهل بیت)علیهم السالم(، 
فروپاشی یا تضعیف نظام والیی، کاهش مرجعیت عالمان دین، 
افول آموزش علوم دینی، افول سنت تبلیغ دین، افول سنت 

ازدواج، افول سنت وقف، افول اجتماعات دینی 

رواج علم دنیاگرایانه، رواج 
دوستی زن و مرد، گسترش 

کسب و کار دنیاگرایانه

کارکردها

افول نقش هدایت گری مساجد، کاهش نقش دین در نظارت 
اجتماعــی، کاهش نقش دین در جامعه پذیری، کاهش نقش 
دین در تعیین هنجار هــای اجتماعی، کاهش نقش دین در 
همســرگزینی، کاهش نقش دین در تحکیم خانواده، کاهش 
نقــش دین در روابط خویشــاوندی، کاهــش نقش دین در 
مسئولیت ســپاری، افول نقش دینــداری در تعیین منزلت 
اجتماعی، کاهش نقــش دین در قانون گذاری، کاهش نقش 
دین در منع اختالط با غیرمســلمانان، کاهش نقش دین در 

حفظ یکپارچگی جامعه

بازتعریف مفهوم عرفی شدن و شاخص یابی ...



30

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل ودوم/ تابستان 1397

گفتنی اســت بسیاری از شاخص  های عرفی شدن این قابلیت را دارند که با تغییر زاویه 
نگاه، جزء شاخص  های سطح فردی یا سطح جامعه ای قرار گیرند. برای مثال، کاهش معرفت 
دینی به عنوان شاخصی برای سنجش آگاهی  های فردی، متعلق به سطح فردی عرفی شدن 
و به عنوان شــاخصی برای ســنجش کارکرد دین در جامعه پذیری یا آموزش و پرورش، از 
شاخص  های عرفی شدن در سطح جامعه ای خواهد بود. از این گذشته، تغییر زاویه نگاه می تواند 
یک شــاخص را به بیش از یک مؤلفه پیوند دهد. برای نمونه، کاهش مرجعیت اهل بیت)ع( 
از یک منظر می تواند به عنوان شاخص افول یک نهاد اجتماعی و از منظری دیگر می تواند 
به عنوان شاخص افول کارکرد دین در جامعه پذیری یا فرهنگ جامعه در نظر گرفته شود. 

نتیجه گیری
تعریفی که در این مقاله از مفهوم عرفی شدن ارائه شد، مبتنی بر تأمل در نکات متعددی 
بود که بی توجهی یا کم توجهی به آنها موجب ابهام این مفهوم و بی دقتی در کاربرد های 
آن شــده است و انتظار می رود نتیجه این تأمالت، ارائه تصویر روشن تری از فضای بحث 
عرفی شــدن بوده باشد. برطرف شدن ابهام  ها و خلط بحث  های ناشی از گنجاندن سطوح 
ســه گانه و غیر هم سنخ عرفی شدن در تعریف آن، روشــن شدن نسبت میان جنبه  های 
سلبی و جنبه  های ایجابی عرفی شدن و مشخص شدن ارتباط منطقی میان دو بحث مهم 
جامعه شناسی دین، یعنی دینداری و عرفی شدن، را می توان از نتایج این تأمالت دانست.

از این گذشــته، دســتاورد اصلی این مقاله، تدوین مجموعه ای غنی و نسبتاً گسترده 
از شــاخص  های عرفی شدن براساس منابع اسالمی بود که می تواند خأل موجود در زمینه 

شاخص  های تحقیقات تجربی عرفی شدن با نگاه دینی و بومی را تا حدودی پر کند.
شایان ذکر است اینکه در بررسی جایگاه منطقی جنبه  های سلبی و ایجابی در تعریف 
عرفی شــدن، عامل انتخاب را دخیل دانســتیم، به معنای قبول حق انتخاب برای دیدگاه 
مخالف نیز هســت. از این رو، بر مبنای کســانی که جنبه  های ســلبی را به تنهایی بیانگر 
واقعیت عرفی شــدن نمی دانند و آن را برحسب جنبه  های ایجابی تعریف می کنند، ناگزیر 
باید پاالیشــی در شاخص  های ارائه شــده صورت گیرد، به ویژه با عنایت به اینکه بر طبق 
این مبنا بر مغایرت کامل دو مفهوم عرفی شدن و افول دینداری تأکید می شود؛ زیرا این 
نکته ایجاب می کند بخش قابل توجهی از شــاخص  های مزبور را صرفاً شاخص  های افول 
دینداری تلقی نموده و در نتیجه، آنها را از مجموعه شاخص  های عرفی شدن حذف کنیم. با 
این حال، حتی بر طبق این مبنا می توان دستاورد این مقاله از حیث فراهم کردن مجموعه 

گسترده ای از شاخص  های افول دینداری براساس متون دینی را بااهمیت قلمداد کرد.
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