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سخن ناشر
«غرب چگونه سکوالر شد؟» پرسشی است که چندین تبیین مختلف و گاه کمابیش
متضـاد بـرای آن ارائـه شـده و هرکـدام نیـز در توضیـح قسـمتی از ابعـاد سکوالریزاسـیون
در جوامع غربی ناکام مانده است.
در رویکردهـای جامع هشـناختی بـه ریشـهها و پیامدهـای سکوالریزاسـیون ،یکـی از
نظرات رایج آن است که بهموازات کاهش نقش «خدا» در جوامع غربی نهاد خانواده
نیز دسـتخوش زوال شـد .برخی از مدافعان این نظریه از همبسـتگی و موازات زمانی
ایـن دو پدیـده فراتـر میرونـد و مدعیانـد کـه افول کلیسـا تأثیری معنادار بـر روند افول
خانواده داشـته است.
لهـای متنـوع سـعی میکنـد
در ایـن کتـاب ،مـری ایبرشـتات بـا داد ههـا و تحلی 
ّ
یتـوان رابطـۀ عل ِـی معکوسـی را نیز میان افول کلیسـا و افـول خانواده
نشـان دهـد کـه م 
نقـدر کـه اسـتواری نهـاد خانـواده در ق ّـوت کلیسـا نقـش
در غـرب تصـور کـرد :هما 
داشـته ،بـه همـان میـزان نیـز افـول خانـواده در افـول کلیسـا نقـش داشـته اسـت .یـا اگـر
حـد میانـه را بگیر یـم ،اینگونـه نبـوده کـه یکـی از ایـن دو فـرو بریـزد و دیگـری را بـا خـود
پاییـن بکشـد ،بلکـه هـر دو همدیگـر را زمیـن زدهانـد.
منتقـدان و متفکـران ز یـادی از نظر یـۀ ایبرشـتات اسـتقبال کردهانـد ،از جملـه
نشـریۀ اکونومیسـت و واشـنگتن تایمـز و نویسـندۀ کتـاب برخـورد تمدنها ،فرانسـیس
نحـال نظر یـۀ او مثـل هـر نظر یـۀ بدیـع دیگـری جنجالبرانگیـز بـوده و
فوکویامـا .بـا ای 

نقدهای متعددی بر آن وارد شـده اسـت .امید آنکه مطالعۀ این پژوهش بتواند زاویۀ
جدیـدی بـه درک و تبییـن مسـئلۀ سکوالریزاسـیون در جوامـع غربـی بـاز کنـد.

مقدمه
یشـوند .ایـن مشـغله در ذهـن
بهـا بـا یـک مشـغلۀ ذهنـی قدیمـی آغـاز م 
اکثـر کتا 
یکـردن کامل آن یک راه میماند
یشـود که برای خال 
مؤلـف چنـان حجیم و بدقواره م 
و بـس :قلـمکاری آن در حـد یـک کتـاب .کتابـی کـه هماکنـون روی صفحـۀ نمایـش
یـا در دسـتان شماسـت هـم اسـتثنا نیسـت .آن معمـای خاصی که آغازگـر این تالش
شـد ،حداقل در نظر برخی افراد ،ازقضا یکی از جالبترین پرسـشهای تمام دنیای
مـدرن اسـت .آن پرسـش ایـن اسـت :مسـیحیت چـرا و چگونـه در نواحـی مهمـی از
ً
غـرب واقعـا رو بـه افول گذاشـت؟
1
ً
بـه اسـتفاده از کلمـۀ «واقعـا» ،کـه در عنـوان کتـاب هـم آمـده اسـت ،توجـه کنیـد.
در برخـی زمین ههـا ،بـار ایـن کلمـه حا کـی از آن اسـت کـه یـک نقشـۀ شـرورانه پیـاده
شـد تـا حقیقـت را دربـارۀ فلان یـا بیسـار چیـز پنهـان کنـد ،امـا در اینجـا چنیـن معنایـی
ً
نـدارد .منظـورم از انتخـاب قیـد «واقعـا» زیرسـؤال ُبردن حسـن ّنیت دیگـر نظری هپـردازان
یشـان نشسـتهاند و
کنجـکاوی نیسـت کـه حـدود  125سـال اسـت پشـت میـز و صندل 
ً
یشـود فهرسـتی
سـعی میکننـد قطع ههـای پـازل را درسـت بچیننـد .کاملا برعکـس ،م 
ُپروپیمـان از دانشپژوهـان و دیگـر متفکرانـی ردیـف کـرد کـه درصـدد پیشبینـی،
مطالعـه ،تقبیـح ،تمجیـد یـا تبییـن آن پدیـدهای بودنـد کـه بـهنظرشـان «افـول مسـیحیت
غربـی» میآمـد .بخشـی از ایـن فهرسـت هـم مجموعـهای از عظیمتریـن اندیشـمندان
مدرنیتهاند ،ازجمله کارل مارکس و چارلز داروین ،آ گوست کنت و زیگموند فروید،
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ً
امیـل دورکیـم و ما کـس و بـر ،و بسـیاری افـراد دیگـر .در ایـن جمـع برجسـته ،طبعـا
ِ
فیلسـوف آلمانـی فردر یـش نیچـه هـم جـای دارد ،با حکایتـش از دیوانهای کـه در بازار
از مـرگ خـدا خبـر مـیداد ،حکایتـی کـه تـا بـه امـروز سرمشـق بسـیاری از فرهیختگان
بـرای فهـم سکوالریزاسـیون1بوده اسـت.
نهـا را نادیـده بگیـرم ،بلکـه در ایـن کتـاب قصـد دارم
مـن نهتنهـا نمیخواهـم آ 
شهـای پیشـینی ادا کنـم کـه میخواسـتند تبییـن کنند
قـدری حـق مطلـب را بـرای تال 
چـه بـر سـر «در یـای ایمـان» آمـد ،همـان تعبیـر مانـدگار شـاعر عصـر ویکتور یـا ،متیـو
آرنولـد ،2بـرای مسـیحیت ایـام سـابق .او نوشـت کـه روزگاری ایـن در یـا حجیـم و ُپر بود،

نکـه گو یـا جبـران هـم
امـا امـروز از دوران ُپرآبـی خـود بسـیار عقـب نشسـته اسـت ،چنا 
ً
یتـوان
یشـود 2.تـا مدتـی قبـل ،اکثـر مردمـان سـاکن آن قلمـرو ،کـه هنـوز تسـامحا م 
نم 

تمـدن غربـی نامیـد ،بـه چیزهـای خاصـی بـاور داشـتند :خـدا جهـان را خلـق کـرد؛ او
برنامهای برای انسان دارد؛ به آنهایی که طبق حرفش زندگی کنند وعدۀ زندگی ابدی
میدهـد ،و سـایر اصـول ایمانـی کـه يهودیـت و مسـیحیت بـه دنیـا تقدیـم کـرد .امـروزه،
ً
بهو یـژه در ارو پـای غربـی ،و البتـه نـه منحصـرا در آنجـا ،اکثر یـت قاطعـی وجـود ندارنـد
کـه همچنـان بـه ایـن مـوارد خاص باور داشـته باشـند .بنا به شـواهدی که با فهم انسـان
ً
شهـا ،در تقریبـا تمـام کشـورهای
یشـود ،ازجملـه داد ههـای گسـتردۀ پیمای 
حاصـل م 
اروپایـی بـاور و تقیـد دینـی میـان جمعیـت مسـیحیان رو بـه افول گذاشـته اسـت و این
فقط مختص اروپا هم نیسـت .درصد مردمی که هیچ دینی ندارند در ایاالت متحده
هم روند افزایشـی یکنواخت داشـته اسـت 3.داسـتانها و موسیقیها و آیینهای دینی
کـه هـزار سـال چکـشکاری شـده بودند و نسـلهای مؤمنـان یکی پـس از دیگری ،چه
نهـا را میخواندنـد در نظـر بسـیاری از مردمـان امروزی غرب
یسـواد ،آ 
باسـواد و چـه ب 

1. secularization
2. Matthew Arnold

مقدمه

ً
ی هسـتند بـه غریبگـی نقاشـیهای دیوارهـای غارهای السـکو 1کـه مطمئنا
مصنوعاتـ 
نقـدر بـه درد روزگار
یشـناختی و تاریخـی مانـدگاری دارنـد ،امـا هما 
جذابیـت زیبای 
کنونـی میخورنـد کـه هنـر عصـر پارین هسـنگی.
ً
چـه اتفاقـی افتـاد؟ چـرا حوالـی مثلا شـش قـرن پیـش اکثـر اروپاییـان بـاور بـه
خـدای مسـیحی و کـردار کلیسـاییاش را مفـروض میدانسـتند ،درحالیکـه امـروزه
حتـی اشـاره بـه امـکان وجـود همـان خـدا ،در برخـی محاف ِـل فرهیختـه ،برخـی را

چنـان پریشـان میکنـد کـه اعلام نارضایتـی میکننـد و جاهـای دیگر هـم خداباوری
یشـود؟ روشـنگری و خردگرایی و تفکر علمی چقدر در
ب هشـدت به تمسـخر گرفته م 
این تحول شگرف سهیم بودهاند ،تحولی بزرگ از تمدنی که همگان خداترس بودند
ً
تاریخی مختلف -مواردی مثل
بـه تمدنـی کـه غالبا خدا را دسـت میاندازد؟ عوامـل
ِ
گهـای جهانـی ،سیاسـتورزی ،رسـواییهای کلیسـا و تغییـر جایگاه
فنـاوری ،جن 
اجتماعـی زنـان -چقـدر در تحـول تمـدن مشـترکمان نقـش داشـتهاند؟
در صفحـات بعـد بـه ایـن مسـائل و پرسـشهای بـزرگ دیگـر پرداخته میشـود.
ازجملـه ،نخسـت بـه پرسشـی بنیـادی میپرداز یـم کـه برخـی دانشپژوهـان مطـرح
ً
ـیحیت غر بـی افـول کـرده اسـت؟
کردهانـد :آیـا اساسـا مس
ِ
ً
ایـن کتـاب ادعـا میکنـد تقریبـا هـر کسـی کـه روی ایـن معمـای بـزرگ کار کـرده
نحـال آن قطعـۀ خاصـی کـه بایـد بقیـۀ
قطعـهای از حقیقـت را یافتـه اسـت و درعی 
یسـازی،
قطعـات را کنـار هـم نگـه دارد هنـوز پیـدا نشـده اسـت .شهرنشـینی ،صنعت 
باورمنـدی و نابـاوری ،فنـاوری ،کاهـش جمعیـت؛ صدالبتـه کـه همـۀ ایـن عوامـل بـا

نکـه در فصـل 2
سکوالریزاسـیون همبسـتگی آمـاری و غیرآمـاری دارنـد .ولـی چنا 
نهـا نیـز تصویـر ناقـص میمانـد.
خواهیـد خوانـد ،حتـی بـا درنظرگرفتـن همـۀ آ 
انـگار کـه ذهـن بش ِـر مـدرن همـۀ قطعـات مختلـف را روی میـز ردیـف کـرده اسـت،
 :Lascaux .1مجموعهای از غارها در جنوبغربی فرانسـه با حدود ششـصد نقاشـی روی دیوارها و سقفهایشـان
که عمرشـان حدود هفدههزار سـال تخمین زده میشـود [مترجم].
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نهـا را چنـان بـه هـم فشـرده کـه از دور کامـل بهنظر میآیند ،گرچـه جای چیزی
ولـی آ 
مهم همچنان خالی اسـت.
ایـن کتـاب تالشـی بـرای ارائـۀ آن قطعـۀ گ مشـده اسـت .ایـن کتـاب ،در ایـن
بحث که مسـیحیت چرا و چگونه امروز نفوذی کمتر از سـابق بر ذهن و قلب غربی
دارد ،خانـوادۀ انسـانی را از حاشـیه بـه مرکـز بحـث میکشـاند .هدفـش ایـن اسـت کـه
ً
یـک روایـت بدیـل از آن چیـزی ارائـه دهـد کـه دیوانـۀ حکایـت نیچـه واقعـا در «مقابـر»
(شـما بخوانیـد :کلیسـاهای کوچـک و بـزرگ) ارو پـا دیـد.
ً
خالصۀ اسـتدالل کتاب آن اسـت که ،بنا به سـوابق غرب ،افول خانواده صرفا
پیامـد افـول دینـی نبـود ،یعنـی خلاف آنچـه تفکـر مرسـوم در بـارۀ ایـن رابطـه میگویـد.
ایـن هـم محتمـل اسـت -و مـن اسـتدالل خواهـم کـرد کـه درسـتش ایـن اسـت -کـه
افـول خانـواده بهنوبـۀ خـود مقـوم افول دینی اسـت .و اگر این تکمله بر تبیین مرسـوم از
افـول ایمـان غر بـی در ارو پـا صحیح باشـد ،نتیجههای خاصی ،ازجملـه برخی نتایج
یشـود کـه خواهیـم دید.
بنیـادی ،از آن گرفتـه م 
یشـود .قسـمت اول
در صفحـات بعـدی ،یـک اسـتدالل در سـه قسـمت ارائـه م 
مروری بر عرصۀ فکری امروزی است ،ازجمله تبیینهای مرسوم برای سکوالریزاسیون
لهـای  1و .)2
یشـان بـا آن مواجهانـد (فص 
نهـا در وضـع فعل 
و مسـائلی کـه ایـن تبیی 
ی مـا از
لهـا گـزارش مختصریانـد از اینکـه چـرا فهـم فعلـ 
بـه بیـان دیگـر ،ایـن فص 
سکوالریزاسیون ناکافی است .قسمت دوم کتاب شواهدی را برای یک نظریۀ بدیل از
آنچه ُرخ داده است ارائه میدهد (فصلهای  3تا  .)7این قسمت استدالل میکند که:
(الـف) ایـن نظر یـۀ بدیـل بـا آن حقیقـت تاریخـی سـازگار اسـت کـه افـول خانـواده و
افـول مسـیحیت همپـای یکدیگـر بودهانـد؛ و (ب) ایـن نظر یـه یـک ویژگـی جالـب
اضافـه هـم دارد و آن اینکـه برخـی از مسـائل خـاص را «حـل میکنـد» کـه نظریههـای
فعلی توان حلشان را ندارند .فصل  7به مسائل کلی انسانشناسی دینی میپردازد.
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ایـن فصـل میپرسـد -و میکوشـد پاسـخ بدهـد -کـه چرا ایـن نظریه جـواب میدهد،
یعنـی ممکـن اسـت چـه سـازوکارهایی در کار باشـد کـه خانـواده و ایمـان را چنیـن
درهمتنیده میکند.

لهـای خاتمـۀ کتـاب سـراغ ماجرای دیگـری میروند :این پرسـش ُ
کاربردی
فص 
ً
که اصال چرا باید به سـازوکار دقیق سکوالریزاسـیون -ازجمله اینکه این نظریۀ جدید
چـه داللتهایـی بـرای آینـدۀ مسـیحیت غر بـی و خانـوادۀ غربـی میتوانـد داشـته
باشـد -اهمیـت داد؟ نتیجهگیـری کتـاب نشـان میدهـد ،خلاف نظـر بسـیاری ،هـر
کسـی -هـم سکوالریسـتهای پرشـور و هـم اهالـی پرهیـزکار کلیسـا -بهنوبۀخـود در
نـزاع بـر سـر سکوالریزاسـیون ذینفع اسـت.
اجـازه دهیـد در ابتـدای کار یـک قـدم عقـب برو یـم و ایـن دو قطعـۀ ضـروری
نهـا را معرفـی کـرده و بـه اهمیتشـان بیندیشـیم :افـول
معمـا را کنـار هـم بگذار یـم تـا آ 
کسـو ،و افـول خانـوادۀ طبیعی
ـرب توسـعهیافته در ی 
مسـیحیت در بخشهایـی از غ ِ
تشـناختی -در سـوی دیگـر.
یعنـی خانـوادۀ مبتنـی بـر پیوندهـای اساسـی زیس 4
ً
زوال چشمگیر ایمان و تقید مسیحی ،بهویژه در اروپای غربی ،اگرچه نه صرفا
در آنجـا ،هماکنـون پدیـدهای آشناسـت کـه دربارهاش بسـیار نظـر دادهانـد ،آنقدر که
تعبیـر «پسامسـیحی» بـرای اشـاره بـه بخشهایـی از قـارۀ ارو پـا بـه یـک رویـۀ مرسـوم
نکـه خواهیـم دیـد ،داد ههـای پیمایـش ارزشهـای
فکـری تبدیـل شـده اسـت .چنا 
اروپایی( 1ذکرشـده در یادداشـت  )3نشـان میدهند ،به نسـبت  18سال پیش ،مردم
سراسـر ارو پـا کمتـر بـه کلیسـا میرونـد ،بـه احـکام مسـیحی کمتـر معتقدند و بـه خدا
کمتـر بـاور دارند.
عالوهبر پسامسیحیبودن ،بخشهایی از این قلمرو نیز آشکارا ضدمسیحیاند،
نشـانهاش هـم فهرسـت طویـل رویدادهـای عمومـیای اسـت کـه ملحـدان مهاجـم
1. European Values Survey
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یـا معترضـان سـکوالر بـ ه هـم زدهانـد .برخـی ناظران هـم از تعبیر «مسیحیتهراسـی»

1

اسـتفاده میکننـد تـا نشـان دهنـد برخـی اروپاییـان ،ازجملـه تعـدادی از چهرههـای
دولتـی عالیرتبـه ،بـا چـه شـدت و حدتـی نفـوذ مسـیحیت بـر اکنـون و گذشـتۀ غرب
را تقبیـح میکننـد.

5

رو یگردانی یا چرخش دینی در جایی که قلب سابق عالم مسیحیت محسوب
یشـد ،ب هنوبۀ خود ،اثرات شـگرفی بر شـیوۀ زندگی کنونی اکثر مردم در این کشـورها
م 
ً
داشته است .در اروپای غربی زوال باور دینی عمال همۀ جنبههای زندگی را از گهواره
تـا گـور دگرگـون کـرده اسـت .سیاسـتورزی ،قانـون ،ازدواج (یـا تجـرد) ،هنـر ،آمـوزش،
تهـا ،از امـور واال گرفتـه تـا روزمرگیهـا،
موسـیقی ،فرهنـگ عامهپسـند و دیگـر فعالی 
روزگاری تحت نفوذ یا حتی سلطۀ کلیسا بودند ،اما دیگر نیستند .در برخی کشورها
ن اسـت 6.تعـداد
قوانینـی کـه روزگاری بـه نفـع مسـیحیان بـود اکنـون فعاالنـه علیـه آنـا 
یهـا ،بـدون هیـچ چهارچـوب دینـی ،بـه اسـتقبال ُبرهههـای مهـم
روزافزونـی از غرب 
یشـوند بدون غسـل تعمید ،بچهدار میشـوند بدون ازدواج،
زندگی میروند :متولد م 
و ب هجـای ازدواج دینـی وارد ازدواج مدنـی میشـوند .بهنـدرت سایهشـان روی در
ً
کلیسا میافتد ،البته اگر اصال بیفتد ،و پس از مرگ هم جسدهایشان سوزانده شده
یشـود ،ب هجـای آنکه ،طبق آیین و دسـتور مسـیحی،
و خاکسترشـان بـه بـاد سـپرده م 
جسدشـان دسـتنخورده بـه خـاک سـپرده و بـر آن دعـا خوانـده شـود.
یشـود کـه ایـن قاعـدۀ کلـی افـول دیـن در غـرب
گاهـی بهدرسـتی گفتـه م 
ً
یشـود ،بهرغم روند سـکوالر ،برخی
اسـتثنائاتی هم دارد 7.مثال چنانکه اغلب گفته م 
شهـای
فرق ههـای تبشـیری 2پروتسـتان در حـال شـکوفاییاند؛ همچنیـن برخـی جنب 
بسیار قدرتمند احیاطلب 3هم در هر دو شاخۀ کاتولیک 4و پروتستان5سر برآوردهاند.
4. Catholic

			1. Christophobic

5. Protestant

			2. evangelical
3. renewal Movements
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برای کسـی هم که در پی نشـانههای حیات مسـیحی باشـد نمونه کم نیسـت ،ازجمله
در جامعههایـی کـه الحـاد و سکوالریسـم مهاجـم نیـز رونـق دارنـد و ناخواسـته بـه
شهـای دینـیای دامـن زدهانـد کـه ضـد جر یـان اصلـی فرهنـگ اسـت.
جنب 
در جامعـۀ تبشـیری بریتانیـا ،نمونـهای از ایـن احیاطلبـی تبشـیری منجـر شـده
ً
بـه راهانـدازی یـک برنامـۀ آموزشـی مسـیحی بـه نـام «دورۀ آلفـا» 1کـه اخیـرا محبوبیـت
یافتـه اسـت 8.بـه گفتـۀ ایـن گـروه ،هفـده میلیـون نفـر وارد ایـن برنامـه شـدهاند و
اکنـون گروههایـی از مسـیحیان خـارج از بریتانیـای کبیـر ،ازجملـه پرسـبیتریها،2
پنطیکاستیها ،3لوتریها ،بپتیستها و متودیستها ،4هم از آن استفاده میکنند.
بنـا بـه یـک شـاخص دیگـر از تـداوم تعهـد دینـی ،زیارتگا ههـای کاتولیـک همچنـان
نهـا نفـر را از سراسـر ارو پـا جـذب میکننـد و بعضـی از آنهـا ،ماننـد
سـاالنه میلیو 
ً
سـانتیاگو ِد کومپوسـتال  5در شـمال اسـپانیا ،اخیرا رشـد خار قالعادهای داشـتهاند.
9
احیاطلب توانمند ظهور
شهـای
در کلیسـای کاتولیـک یـا پیرامـون آن هم برخی جنب 
ِ
ً
7
کردهانـد کـه دقیقـا واکنشـی به مدرنیتهاند ،ماننـد اپوس دئی 6و کامینیـون لیبرازیون
نهـا از اروپا به دیگر نقاط دنیا گسـترش یافتهاند.
(مشـارکت و رهایـی) کـه هـر دوی آ 
نطـور کـه دو نمونـۀ اخیر نشـان میدهد و روحانیـون و مؤمنان
و تکـرار میکنیـم-هما 
ل میـل بـه گفتنـش دارند -مسـیحیت ،هـم پروتسـتان و
ـگر ایـن مسـائ 
امی ِ
ـدوار پژوهش ِ
هـم کاتولیـک ،میـان بسـیاری از سـاکنان نقـاط خارج از ملل توسـعهیافته هـم با قوت
در حـال پیـشروی اسـت.
نحـال ،تمرکزمـان بـر ارو پـا و باریک ههـای مهمی از قسـمتهای دیگر غرب
باای 
بهو یـژه قلمروهـای محـدود نخبگان مانند آموزش عالی سـکوالر -اسـت ،یعنی فهم5. Santiago de Compostela

			1. Alpha Course

6. Opus Dei

			2. Presbyterians

7. Comunione e Liberazione

			3. Pentecostals
			4. Methodists
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اینکـه چـرا بسـیاری در ایـن نقـاط هنـوز هـم کلیسـاها را آثـار هنـری محـض و برخـی
دیگـر ایـن آثـار را خجالـتآور ،و گاهـی منزجرکننـده ،از زمانـهای مملـو از فسـاد،
ی میداننـد .دینـی
گهـای دینـی و بازمانـدۀ نیمـۀ تار یـک سـابقۀ تاریخـ 
سـرکوب ،جن 
کـه نمـادش صلیـب اسـت ،از ایرلن ِـد روزگاری مقیـد گرفتـه تـا آلمـان کـه پایتخـت
ـکاندیناوی سراسرسـکوالر تا قلعههای سـابق
سـابق امپراتـوری مقـدس روم بـود ،از اس
ِ
مسـیحیت در اسـپانیا و فرانسـه و حتـی ایتالیـا ،در سراسـر اروپـای غربـی امـروزی،
گو یـا در نظـر بسـیاری از مـردم مطلـع و آ گاه یـک گونـۀ تاریخـی منقرضشـده اسـت،
ً
یکـهواقعـا هنـوز منقـرض نشـده.
درحال 
و سـپس بـه منظر ههـای انسـانی ایـن تغییـر شـگرف میرسـیم کـه در اینجـا
نهـا را دار یـم .در سراسـر قـاره ،خادمـان
فقـط فرصـت بررسـی مختصـر تعـدادی از آ 
سـالخوردۀ محراب در کلیسـاهایی خالی از کودکان پرسـه میزنند که فقط ُمشـتی
بازنشسـته بـه آنجـا میرونـد .جماعـت گردشـگران در نوتـردام و سـایر کلیسـاهای
یتـری میچرخنـد کـه دورشـان طنـاب
تهـای روز بـهروز خال 
جامـع اطـراف نیمک 
کشـیدهاند تـا فقـط عبادتکننـدگان رویشـان بنشـینند .صومعههـا و ِدیرهـا و
لهـای مجلـل و حوضچ ههـای تنآسـایی تبدیـل شـدهاند.
خانقا ههـای سـابق بـه هت 
کلیسـاهایی کـه چندیـن دهـه تعطیـل بودهانـد بـه آپارتمـان یـا دیسـکو (یا حتـی گاهی
یشـوند .مثـال بـارز ایـن مشـکالت در بـازۀ  1970تـا  2005رخ داد
مسـجد) تبدیـل م 
کـه کلیسـای انگلسـتان حـدود  1700سـاختمان خـود را بسـت ،سـاختمانهایی کـه
 10درصـد از کل کلیسـاهای ایـن کشـورند؛ و در لنـدن از سـال  2001تاکنـون حـدود
خلوتی کلیساها
پانصد کلیسا متعلق به فرقههای مختلف تغییر کاربری یافتهاند.
10
ِ
ً
نتـر میکنـد؛ جـای تعجـب نیسـت کـه اخیـرا تعـدادی
شـلوغی مسـاجد را نمایا 
کتـاب در بـارۀ افـول مسـیحیت و اوجگیـری اسلام بـه قفسـههای کتابفروشـیها و
کتابخان ههـا راه یافتـ ه اسـت.

11
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بنـا بـه شـاخص دیگـری از ایـن اثـرات زلزلـهوار ،کاهـش نفوذ مسـیحیت در اروپا
ً
بـه ظهـور ج ّـوی در سراسـر آن قـاره منجـر شـد کـه مشـخصا متمایـز از معنـای ُصلـب
ـارت «کشـور قدیـم» 1اسـت .پایتختهایـی ماننـد آمسـتردام و برلیـن ،کـه بـه آزادی
عب ِ
و بیقیـدی مشـهورند ،میزبـان مشـهورترین محل ههـای سـکس جهـان شـدهاند.
دگرگونـی آداب عمومـی تـا زمینیتریـن محافل هم رسـیده اسـت .نمایـش هرزهنگاری
در کیوسـکهای مطبوعاتـی بسـیار مرسـومتر از ایـاالت متحـده اسـت؛ برهنگـی
در سـاحلهای محبـوب رایـج اسـت و سـیاهنمایی «پا کدینـی» نسـبی آمریکایـی
ُ
هـم نقـل محفـل سیاسـتمداران و روشـنفکران و سلبریتیهاسـت ،آنقـدر کـه هـر
یانکـیای 2کـه در ایـن قـاره قدمـی بزنـد بـه ایـن نکتـه میرسـد.
در بخـش دیگـری از همیـن دگرگونـی ،خصومـت علنـی بـا دیـن -بهویـژه
مسـیحیت -گو یـا در تمـام ایـام پـس از جنـگ جهانـی دوم در اوج بـوده اسـت .چنـد
بهـای پرفـروش ملحـدان سرشـناس توانسـت موفقیـت تجـاری
سـال پیـش ،کتا 
قابلتوجهـی بـرای مـوج ضددینـی رقـم بزنـد ،کتابهایـی کـه انـگار میخواسـتند در
ارائـۀ بدتریـن روایـت ممکـن از باورهـای مسـیحی و تار یـخ مسـیحیت از هـم سـبقت
نحـال ،ایـن بیانی ههـای پرشـور در مقایسـه بـا دیگـر تحـوالت بسـیار
بگیرنـد 12.باای 
نجیـب بودهانـد.
ً
مثال ،چنانکه وقایع چند سـال اخیر نشـان دادهاند ،دیدارهای تشـریفاتی پاپ
یـا دیگـر مقامـات عالیرتبـۀ کاتولیـک از کشـورهای دیگـر هـم سـوژۀ انتقـادات جریان
ضدمسـیحی شـدهاند .اینگونـه سـفرها ،کـه روزگاری فرصتـی بـرای تکریـم پرشـور
یشـوند کـه ،بهعنـوان
عمومـی بودنـد ،اکنـون همگـی زمین هسـاز تظاهـرات عمومـی م 
چنـد نمونـۀ جدیـد ،از مادر یـد تـا لنـدن و برلیـن اتفـاق میافتنـد و حتـی در دانشـگاه
1. old country

 :Yankee .2اصطلاح یانکـی یـا یانـک معانـی مختلفـی دارد کـه به هم ارتباط داشـته و همه به مـردم ایاالت متحده
آمریکا اشـاره دارند [مترجم].
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ً
چگونه غرب خدا را واقعا از دست داد؟

سـاپینزا 1در ُرم ،کـه حیاط خلـوت واتیـکان اسـت ،هـم مشـاهده شـدهاند 13.علاوه بـر
قهـا ،لحـن فحاشـانۀ متمایزشـان هـم حا کـی از آن اسـت کـه عفونـت
اصـل ایـن اتفا 
ماجـرا در عمـق جـان سکوالریسـم جـا خـوش کـرده اسـت ،انـگار کـه نمیتواننـد از
یشـود تار یـخ و بـاور دینـی بـه جانشـان زده اسـت
بازکـردن مکـرر زخمـی کـه تصـور م 
پرهیـز کننـد .درحقیقـت برخـی از ایـن اعتراضها چنـان خصمانـه و وقیحانهاند که

یشـد از رواداران انتظار داشـت نقدشـان کنند -البته اگر آن نفرت چیزی جز
شـاید م 
مسـیحیت را هـدف میگرفـت.
ً
نهـا صرفـا نمونههایـی آشـکار از تغییـر چشـمگیر سـیمای انسـانی قارهانـد
ای 
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کـه در اینجـا آوردیـم تـا برداشـتی حداقلـی از دامنـه و سـرعت تغییـر دینـی در آنجـا
حاصل شود.
اکنـون ایـن نمون ههـا را کنـار بگذار یـم تـا نگاهـی مختصـر امـا فشـرده بـه دومیـن
غـرب
افـول بـزرگ دورانمـان بینداز یـم :افـول خانـوادۀ طبیعـی کـه ایـن نیـز در سرتاسـر ِ
توسـعهیافته رخ داده اسـت.
15
فروپاشـی خانـوادۀ طبیعـی نیـز ،مثـل فروپاشـی مسـیحیت در بسـیاری از
ً
همیـن نقـاط ،دنیـای شناخت هشـدۀ تقریبـا هـر مـرد و زن و کـودک زنـدهای در دنیـای
امـروزی غـرب را تغییـر داده اسـت .جامعهشناسـان سـکوالر سالهاسـت مشـغول
بحـث در بـارۀ معنـای تغییراتیانـد کـه تسـلط سـابق خانـوادۀ طبیعـی بـر زندگـی فـرد را
کمرنـگ کردهانـد .طلاق ،تکوالـدی ،اسـتفادۀ گسـترده از روشهـای پیشـگیری از
بـارداری ،سـقطجنین قانونـی ،و سـقوط نـرخ تولـد در غـرب؛ اینهـا فقـط نمونههایـی
یهـای شـگرف در سـاختار خانوادهانـد کـه کارشناسـان زیـر نظـر گرفتهانـد.
از دگرگون 
پژوهشـگران و عمـوم مـردم دربـارۀ خـوب یـا بـد بـودن ایـن اتفاقـات بـرای جامعـه
چکـس منکـر آن نیسـت که تغییـر بنیادینـی در خانواده
جبههگیـری میکننـد ،امـا هی 
در دنیـای غـرب رخ داده؛ ایـن اتفـاق آشـکارا رخ داده اسـت.
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