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Abstract 
With the growth of the theory of the economic system of the market and its 
efforts to globalize, many concerns have been raised in the social, cultural and 
religious areas of societies. The main question of the article is what are the 
potentialities of religion in contemporary marketized society? In other words, 
how differently religion is regulated and applied, in a neoliberal social context 
which means the domination of logic and the market economy over all the social 
realms. 
In this paper which is descriptive-analytic, based on the characteristics of the 
subject, the documentary method has been used to study the effects of 
neoliberalism on the religious realm and the reactions of religion to the influx 
of market forces. The results show how the relationship between religion and 
state changes in the economic and social system based on free-market logic, and 
religion may change based on market adjustments. At the global level, some of 
the possibilities for the relationship between religion and neoliberalism are as 
follows: the reformation of religion through consumerism, the expression of new 
or neglected religious activists, conservatism or traditionalization of religion 
(rather than its degradation), the weakening of the critical role of religion 
specially in terms of providing moral criticism, the commodification of man 
and the depletion of society from natural and human values. In Iran, we have 
seen the combination of economic neoliberalism and political conservatism 
since the post-war era. The reduction of social phenomena to a specific pattern 
of the economy (the abandonment of the social affair) and the defense of the 
market economy in a religious context-which has been accompanied by an 
abuse of religion and a monopolistic and exclusive use of economics - has 
created a new bourgeoisie in our society. 
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 دين در جامعۀ بازار

*يونس نوربخش

**مهدي ابراهيمي

 چكيده
روی ديـن هايى فرا شد© معاصر، چه امكان پرسش اصلى مقاله اين است كه در جامعۀ بازاری

عبارت ديگر، آيا دين در يك زمينۀ اجتماعى نوليبرال كه ناظر به تسلط منطـق قرار دارد؟ به
 شود؟و اقتصاد بازار بر همۀ قلمروهای اجتماعى است به شكل متفاوتى تنظيم مى

و،تحليلـى–توصـيفى،در اين نوشـتار بـرای بررسـى اثـرات نوليبراليسـم بـر قلمـرو دينـى
نتـايج نشـان. های دين به هجوم نيروهای بازار، از روش اسنادی استفاده شده اسـت واكنش

و دولت تغيير مى و اجتماعى مبتنى بر منطق بازار آزاد، رابطۀ دين دهد كه در نظام اقتصادی
و ممكن است دين، براساس مى در سـطح. های بـازار، تغييـر صـورت پيـدا كنـد تنظيم كند

و نوليبراليسم به اين قرار است جهانى، برخى از امكان از بازشكل: های رابطۀ دين گيری دين
كُنش طريق مصرف شـده؛ گرفته دينى جديد يا ناديده) های جنبش(گران گرايى، ابراز وجود

خاصـه از حيـث ارائـۀ نقـد(ادی ديـن گراشدن دين؛ تضعيف نقش انتقـ كار يا سنت محافظه
و تهى؛ كااليى)اخالقى و انسانى شدن جامعه از ارزش شدن انسان در ايـران نيـز. های طبيعى

و محافظــ ــل، كاری سياســى از دوران پــس از جنــگهتركيــب نوليبراليســم اقتصــادی تقلي
از اقتصـادو دفـاع) رهاكردن امر اجتماعى(های اجتماعى به الگوی خاصى از اقتصاد پديده

و رانتـى از اقتصـاد-بازار در يك زمينۀ دينى  و استفاد© انحصاری -استفاد© ابزاری از دين
.نوعى بورژوازِی جديد در جامعۀ ما پديد آورده است

ها كليدواژه
.دين، بازار، جامعۀ بازار، نوليبراليسم
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 بيان مسئله

ماعى به انداز© نوليبراليسم جلـب توجـه های گذشته هيچ مفهومى در علوم اجت شايد طى سال

بـدون بسـط- حـداقل از حيـث اقتصـادی- شدن جهانى.)Hackworth, 2012: p.8( نكرده باشد

 چندان قابل تصور نيسـت؛و اشاعۀ گسترد© تفكر نوليبرال گرايى مصرف، فراگير حوز© بازار

��،( شـدن يعنـى نوليبرالى؛شدن شده كه جهانى حتى گفتهkא'�אPKXQ:YPU(،و نوليبراليسـم،

�א�Sl#،( شدن اسـت پروژ© جهانىPKXL :YL(.آن منطـِق و ابزارهـای و احكـام يـك، بـازار

: ماننـد(اجتمـاعى در قلمروهـایكـه دهـدمىگذارانۀ نـوليبرالى را تشـكيل رهيافت سياست

مى) دينى قلمرو اِعمال شـبازار،. شود هم و در همۀ نقاط دنيا به يك مفهوم كليـدی بـدل ده

و واقعيت تمام گفتمان ��א�A*�#،( الشـعاع قـرار داده اسـت هـای سياسـى را تحت های روزمره

PKMT :YPLT(.در، از سوی ديگر و سياسى معاصـر مركزدين بسياری از تحوالت اجتماعى

و مطالعۀ دين كـه چنددهـه منزلـت حاشـيه و اكنـون ضـرورت، ای داشـت قرار دارد علمـى

و دولـت در محيطـى كـه.)Turner, 2011: p. 3(تسياسى پيدا كرده اس تغيير روابط ميـان ديـن

ای كـرده مطالعۀ ديـن را در ايـن روزگـار وارد مسـيرهای تـازه، شود هرچه بيشتر جهانى مى

شد 1980اقتصاد سياسى جديدی كه از دهۀ. است های عميقـى بـرای، پيامدبر جهان مسلط

و همچنين اعتقادات سازمان در شـيوه، های دينى و تجلـى ديـن جهـان بـه تمـامىهای عمـل

.همراه داشته است

های ای فرهنگـى بـا سـويه شدن مقـارن شـده اسـت؛ پديـده اين تغييرات با تشديد جهانى

و دينى، سياسى، مرتبِط اجتماعىهم به شـدن بـه درهـم فشرده، شـدن مفهوم جهانى. اقتصادی

و تراكم آگاهى نسـبت بـه جهـان  �א'���F6#،( داللـت داردن يـك كـل عنوا بـهجهانPKMQ :

YKQ(.بايد توجه داشت كه مدرنيتـه )مى) يـا مدرنيزاسـيون و از مسـيرهای متنـوعى گـذرد

مى تحوالت كنونِى اثرگذار بر دين  وسـيلۀ اقتصـاد گيری فرهنـگ بـه توان از حيث شـكل را

و نوليبراليسم مصرف( .)martikainen & Gauthier, 2013: p.1-2( از منظری جهانى نگريست) گرايى

و دينـى پـيش بـرده اسـت اين تحوالت حتى غرب را به بـا. سوی يك جامعۀ متكثر فرهنگى

چـه، ايـن اسـت كـه در زمانـۀ تسـلط اقتصـاد بـازارهپرسش اصلى مقالـ، توجه به اين مسائل

مىفراهايى امكان و واكنش دين به تاخت روی دين قرار  چيست؟ وتاز نيروهای بازار گيرد
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1بازار جامعۀ.1

و های بازار بر استراتژی مدل، های اخير در دهه و تعبيرهای مربوط به ادار© امور اجتمـاعى ها

كـه ايـن سـيطره در قالـب تجديـد سـاختار نـوليبرالِى اعم از ايندی سيطره يافته است؛ اقتصا

در اقتصادهای پيشرفتۀ سرمايه  جوامـع، گـذار حال داری باشد يا در قالب مباحث اقتصـادهای

در پساكمونيستى يا برنامه ايد© بـازار از حـد. توسعه حال های تعديل ساختاری در كشورهای

و بـا اصـول گسـترده های مربوط به هماهنگدلمُ  در سازی امـور اقتصـادی فراتـر رفتـه تری

كُ  و � $�6כ*m،( نش اجتماعى ارتباط يافته استزمينۀ تنظيم اجتماعى #�*n .)PKML :YPV-Xא��

به ای است كه همۀ جنبه جامعه، بازارجامعۀ ای زير سيطر© مبادلـۀ فزايندهی شيوههای آن

عامـل اساسـى،بازارهـا، در اين جامعـه،2به قول كارل پوالنى. پولى كاالها قرار گرفته است

و فرهنگى، بخشى به زندگى اجتماعى سامان مى سياسى .)spies-buther, 2012: p.3( شوند قلمداد

د بـرای شـدن قائل مسـتلزم تقـدم، ربار© نظم اجتماعى برحسب مفهوم جامعـۀ بـازارانديشيدن

� $�6כ*m،( است، ها مسلط شده است كه بر ساير شيوه يك شيو© مبادله .)PKML :YTPא��*�#

و جامعۀ بازار مدرن انديشۀ اجتماعى مدرن برای مشخص سه، كردن تفاوت جامعۀ سنتى

هـای قطعـِى پيـدايش ايـن نظـم ظـاهر ويژگى بـهويژگى اصلى را مورد توجه قـرار داده كـه

و محاســبهو پولى شــدن تقســيم كــار، كااليى: انــد ماعىاجت .)���A :YKXא�( كردن شــدن

و گسترش مبادالت بازار تا حـد يـك اصـل(شدن چشمگير امور مختلف بازاری يعنى نفوذ

ــاعى ــان پولى) اجتم ــط جري ــا بس ــ ب ــاط داردش ــازار. دن ارتب ــدارِی، ب ــرای پدي ــاهى ب جايگ

و كااليى تقسيم، عقالنيت، فردگرايى:هايى چون ويژگى و نيرويى اسـت كـه كار شدن است

مى اين ويژگى . دهد ها را به سراسر جهان اجتماعى تسری

و ارزش، های اخير در سال را، هـای بـازار توسعۀ دامنۀ ساختارها ن عنوا بـهنـه فقـط بـازار

و سياسـى كـه غايـت تنظيمعنوابهبلكه، حلى اقتصادی راه كننـد© آن مـوردن قالبى اجتماعى

و مبارزه تبديل كرده است، ترديد است .به جايگاهى برای نزاع

1. Market Society 

2. Karl Polanyi 



 1398 بهار،)24پياپى(چهارم م، شمارهششسال 82

و اقتصاد.2  تفسيرهای كالسيك از رابطۀ دين

و اقتصاد تبيين  از جمله شامل نظريـۀ كـارل مـاركس از جامعـه، های كالسيك از نسبت دين

روساختار به اقتصاد تعلـق- ترين جايگاه در مدل موسوم به زيرساختار مهم، است كه در آن

و انگلس در عبارتى مشهور. دارد و كاتوليسيسـمبه( مذهب، ماركس ) ويژه مسيحيت غربـى

و ملت را افيون توده ��g،( ها خواندند ها�PKML :YO(.به، به باور ماركس سـان همـۀ مـذهب

كـه جـاآناز. اما حقيقتـى كـه وارونـه شـده اسـت؛بازتاب يك حقيقت استها ايدئولوژی

و ستم مردم نمى شـانگىديد ستم،داری ببينند ديدگى خود را حاصل نظام سرمايه توانند تألم

�،( گيرد شكل مذهبى به خود مىj���PKXK :YPVL(.ای بـرای مـاكس وبـر نيـز سـهم عمـده

و رابطه بـه تـأثير اصـول رويكـرد تفسـيری او نـاظر. درنظرگرفته اسـتاش با اقتصاد مذهب

و چگونه سـرمايه. اخالقى دينى است نيـروی محـرك- داری وی تالش كرد تا دريابد چرا

و در ساير نقاط جهان نه- مدرنيزاسيون به جای تقليل واقعيت اجتمـاعى. در غرب پا گرفت

و اقتصـاد سـخن گفـتوبر از رابطۀ- ادعای منتقدان ماركس-به اقتصاد  در. دوسويۀ ديـن

آن، اند بيشتر مبتنى بر رستگاری بوده، هر قدر اديان، ديدگاه وبر و دنيا شـديدتر تنش ميان ها

و جـوهر تعـاليم مـذهبى. بوده است ای اسـت كـه بـه اين مسـأله ناشـى از معنـای رسـتگاری

از، 1970ر دهـۀ از اواخـبه هـر روی،.)�PKMU :YKOQ'#،( شوند اخالقيات تبديل مى جهـان

اش وكارهای بـزرگ كــه مشخصــه تســلط كســب- داری صــنعتى فورديسـت عصـر ســرمايه

و روش صرفه و عقالنى بـود جويى مقياس وارد دوران پسافورديسـت- های توليد استاندارد

گسـترش جهـانى فراينـدهای مربـوط بـه، پذيرتر توليد های انعطاف اش شيوه شد كه ويژگى

.)martikainen & Gauthier, 2013: p.4( فضا بود-و فشردگى زمان1نگىچرخش فره، كار

و اقتصاد در زمان كنونى سنخ.3  شناسى بازگفِت رابطۀ دين

مى، با توجه به اين تغييرات و اقتصاد را چگونه توان بررسـى كـرد؟ كارهـايى كـه رابطۀ دين

مى،در اين حوزه انجام شده است :گيرد در چهار دستۀ اصلى جای

و اثرات منفـى آن بـر ديـن تمركـز اولين مجموعه از اين كارها بر رشد فرهنگ مصرفى
 
1. Cultural turn 
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ديدگاه ماركسيستى يا نوماركسيستى كه توسعۀ-1: اينجا با دو ديدگاه سروكار داريم. دارد

و شـى، داری را برابر با رشد تعـارض سرمايه مىء ازخودبيگـانگى ديـدگاه-2انـد؛د انگاری

 ُ گ از، های ســنتى مــذهب سســتن از شــكلنوســتالژيكى كــه و اجتمــاع محلــى را بــا فرهنــگ

مى دست و اجتماع مرتبط . كند رفتن گوهر اخالق

و بـه داری مصـرفى را زوال ديـن جـای اينكـه رهـاورد سـرمايه دومين مجموعه از كارها

مى چشمو داری بر نهادهای دينى به تأثير اين نوع سرمايه، بداند پيتـر. كنـد انداز دينى توجـه

 ِ و با اشاره به اينكه كليسـاها هرچـه1رگرب از اولين متفكرانى بود كه به اين موضوع پرداخت

آن،اند ساالرانه شده بيشتر ديوان منظـور بقـا بايـد چيـزی متمـايز هـا بـه از اين بحث كرد كـه

ِ ضمن بسط ايده،2ويد كالرك روف. عرضه كنند ب زمينۀ دينـى را بـه يـك بـازار،گررهای

و روحانى ای عرضـه گونـه خـود را بـه، اگر بپذيريم كـه ديـن.)ibid.: p.6(دتشبيه كر3معنوی

تـوان پرسـيد كـه منظـور از بـازار در اينجـامى، كند كه گويى در يك بازار حضور دارد مى

و اينكه آيا مثًال مصرف يك متن دينى  ديگـر اسـت؟متفاوت از مصرف چيزهـای، چيست

و تقاضا است به معنى تعيين،شدن دين بازاری كنندگان ديـن مجبـور عرضـه. كنندگى عرضه

، در جهـان معاصـر،در حقيقـت. به يك نوع رقابت با يكديگر در جلب پيروان خود هسـتند

مى ارائۀ پاداش و سـؤاالت دينـداران اهميـت و توجـه بـه خواسـت انتقـال يابـد؛ البتـه های مناسب

ا شـايدز يك زمينه به زمينۀ ديگر، خالى از چالش نيست، خاصـه مفهـومى مثـل ديـن كـهمفاهيم

. موجه نباشد، شناختى های معرفت بدون توجه به جنبه، های ديگر آن به عرصهكردن وارد

و اقتصـاد، كه اولين مجموعه از كارهای يادشده در حالى قضـاوت، در مورد پيوند ديـن

و حـرارت ارزشى منفى دارد، دومين مج از ماهيـِت ذاتـاً سـودمند ليبـرال) نـو(موعه، با شور

و كثرت، بازارهای آزاد مى انتخاب فردی . كند گرايى دفاع

و اقتصـاد اسـت بـا تكيـه بـر،سومين دسته از كارهايى كه ناظر بـه بازگفـِت رابطـۀ ديـن

و جامعه انسان و نيـك، شناسـى ديـن شناسى ايـن.گويـد سـخن مى4بختـى از ديـِن بهـروزی
 
1. Peter Berger 

2. Wade Clark Roof 

3. Spiritual marketplace 

4. Prosperity religion 
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اَعمال دينى به پيدايى گونه،مجموعه آثار اقتصادی توجه دارند كه بخشـىو قومى،هايى از

مى. داری مصرفى است از سرمايه ِسـ در اين زمينه و جـادوتوان از احيـای و غيب، حر بـاوری

داری در نتيجـۀ سـرمايه،زدايى از جهـان در شـرايطى كـه از افسـون. گويى سخن گفت پيش

دوبار© زمينۀ دينى را بايد در كنار فشـارهايى ديـد كـه شدن افسون، شده استتوليدی بحث 

مى از جانب اقتصاد جهانى سرمايه . شود داری وارد

هـا اقتصـادآن جهـتمجموعـه آثـار نوپديـدی اسـت كـه، چهارمين مجموعه از كارهـا

مى عرصهبر طور معمولبهسياسى نوليبرال جديد است اما  شـوند؛ های نهادی خاص متمركز

و اعتقـادی سـازمان، تأمين رفاه: مانند  ايـندادن ربـط، بـه هـر روی.و حكمرانـى های دينـى

و تحوالت به واقعيت عرصه و اجتمـاعى های گسترده ها در، تر اقتصـادی چيـزی نيسـت كـه

.اش كرد تعداد زيادی از اين آثار بتوان مشاهده

سي.1-3 و اقتصاد  اسى جديددين

آن) مدرنيزاسيون،تر يا به بيان دقيق( نظريۀ مدرنيته،1نظريۀ سكوالريزاسيون است كه در

را، رابطۀ ميان مذهب. آن به سرنوشت مذهب توجه شده است و امـر اقتصـادی امـر سياسـى

توان بركنار از داستان مدرنيته دانست؛ خاصه اگر مدرنيزاسيون را برحسب ظهور اقتصاد نمى

پروژ© مدرنيته تالش كرده به اين پرسش دنيای مـدرن. بازارمحور تعريف كنيم ارِید سرمايه

های فردِی بيرون از چارچوب الهياتى چرا بايد نظم اجتماعى را تركيبى از امكان: پاسخ دهد

و منجمد، طى فرايند مدرنيته، به قول ماركس.)Delanty, 2009: p.16( دانست ، تمام روابط ثابت

آن داوریشهمراه با پي و محتـرِم وابسـته بـه و عقايد كهنه مى،هـا ها . شـود بـه حاشـيه رانـده

مى،چه مقدس است هرآن و دسـت آخـر دنيوی مى، شود شـوند بـا وضـعيت آدميـان ناچـار

مـا اعضـای جامعـۀ مـدرن را بـه كجـا، هـا ايـن جريان. رو شـوند واقعى زندگى خويش روبه

و پارادوكسـىها به موقعيت؛توان گفت خواهد برد؟ مى در.)R�#�'PKMP :YPPM،(ی غريب

و سياسـى چنين شرايطى است كه بازار به نيروی سـازمان دهند© محـورِی زنـدگى اجتمـاعى

. شود بدل مى

1. Secularization 
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. توان پاسخ اقتصادی بـه يـك پرسـش سياسـى دانسـت پس ظهور بازار در مدرنيته را مى

از، طبق تفسير كارل پوالنى ،اشـاعه يافـت 1900اوايل دهـۀ سياست آزادگذاری اقتصاد كه

و ركــود بــزرگ گرايى علــت اصــلى ملى هــايى بــود كــه رهــاوردی جــز دو جنــگ جهــانى

های اقتصـادی بـه قصـد تنظيم دولتى فعاليت، 1945پس از سال، در نتيجه. اقتصادی نداشتند

ُ كاستن از نابرابری پ د جـان مينـار«های در همـين زمينـه بـود كـه اسـتدالل. دار شـد رطرفها

بـه مـدل، كـه بازارهـا بـه شـكل طبيعـى قـادر بـه ايجـاد تـوازن نيسـتند مبنـى بـر ايـن»1كينز

منجـر شـد) گيری دولـت رفـاه در غـربو در نهايـت، شـكل(تری از دولـت جويانه مداخله

)Martikainen & Gauthier, 2013: p.12(.

و هر نوع مداخلـۀ سوسيال، كامل مخالف كمونيسمطوربهكه نوليبراليسم درحالىاما يسم

ــۀ حكومــت ــدا مجموعــه انديشــه،بــود فعاالن تك ابت و عمــدتاً جّد های نشــد© گرفتهیافتــاده

و دست،كهاي: متفكرانى چون  1940كم برای مدتى كارل پـوپر بـود كـه در دهـۀ فريدمن

را؛)APKXO :YPQQא���،( فعال شكل گرفته بودطور به ن به شكل توا نمى هرچند نوليبراليسم

ديـد» بـازار بيشـتر- دولت كمتـر«توان آن را در قالب شعارمى، يك نظريۀ ناب تصور كرد

و صـرف هزينـۀ، كه كاركرد دولت را محدود به تضمين حقوق مالكيـت آزادی قـراردادی

از، گسترش يافـت 1970در قاموس نوليبرال كه از اواخر دهۀ. كند نظامى مى آزادی فـردی

و بازارمى يدهطريق اقتصاد سنج نقش اساسى در تنظيم اجتمـاعى)ها يا سازوكار قيمت( شود

مىعنوابهحوز© اجتماعى، ديگر عبارتبه. دارد  شـودن شكلى از زمينۀ اقتصـادی بـازتعريف

)martikainen & Gauthier, 2013: p.13(.و واقعيـت، بنابراين اقتصاد بازار بر هر شـكلى از زنـدگى

و كنش  با بسـط بـازار در فضـاهايى كـه. گذاردمى از جمله امر مذهبى اثر؛انسانىاجتماعى

و از طريق اصالحات رفاهى گشوده شد به، توسط دولت مثابـه يـك ايـدئولوژی نوليبراليسم

وخـويىن خلقعنوا بـهگرايى شدن نيز بـه نوبـۀ خـود بـه تقويـت مصـرف بازاری. تقويت شد

. منجر شد- شدن استد كااليىكه مستلزم گسترش دائمى فراين- مطلوب

و نوليبراليسم تك رابطه، رابطۀ ميان دين ، با گسترش جهـانى نوليبراليسـم. سويه نيست ای

و ســازمان هويت آن هــا در برابــرش واكــنش هــم نشــان، های دينــى عــالوه بــر اثرپــذيری از
 
1. John Maynard Keynes 
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و رويه با توجه به ماهيت هژمونيك ايدئولوژی نوليبرال كه سياست. دهند مى های مختلـف ها

مىو سياسى،اقتصادی و از منبع واحد يا متمركز انتشار يا كنتـرل هـم فرهنگى را شامل شود

و نوليبراليسم به جنبـه، خيزد برنمى . بـردمى گرايى راه هايى فراتـر از مصـرف پيوند ميان دين

مى دو صورت و نوليبراليسم قرار :گيرد بندی گفتمانى ويژ© مسيحى در فضاهای مواجهۀ دين

و)1 و شبكه سازمان)2پنتكستاليسم و عامـل1های خواهان همگرايى كليساها ها كه محرك

درون يـك شـبكۀ، هر دو گفتمـان. شوند تلقى مى2سازی بسيج جنبش موسوم به دگرجهانى

.)ibid.: p.22(كنند جهانى عمل مى- محلى

و روابط غيرمنتظره، های اخير طى دهه دينى وجـود داشـته های جنبشای بين نوليبراليسم

كُ است؛ غيرمنتظره گران دينى جديدی در نقاط مختلف جهان به ميداننشاز اين جهت كه

ايـن نقـش. شـان بودنـد ها نقش اقليت را داشتند يا محدود به مرزهای ملى كه مدت اند آمده

و گفتمان گروه، هـا شــدن برخــى از هويتی راندهمعنا بـه،اقليـت از ســويى منزلتــىا بــههـ هــا

آن حاشيه و رد دسترسى و از سـوی ديگـر ای از،ها به حوز© عمومى است بـه تـالش بعضـى

هم ها برای ايجـاد يـك حـوز© عمـومى كثرت اين عامليت زمـان بـر گرايانـه اشـاره دارد كـه

ت و برابری مىاتفاوت . كند كيد

ــه جايگــاهبهنوليبراليســم در 1980در دهــۀ گفتمــان، ) Medium(و واســطۀ ) Locus(مثاب

هـم وجوی كنـار اصـطالح نـوليبرال در جسـت،»Locus«ن عنوابه. امريكای التين مطرح شد

كـه اسـتنيرويـى»Locus«بنـابراين. اسـتجويانۀ دولت های مداخله سياستدادن عليه قرار

و خواســـتار رويكـــردی گرِی دولـــت را هـــدف هـــای ايـــدئولوژيك مداخلـــه بنيان گرفتـــه

اس پساتوسعه ،»Medium«ن عنوا بـه. زدايـى باشـد تنظيموت كه مبتنى بر آزادی بازار، رقابتگرا

و همچنـين اصطالح نوليبراليسم، ناظر به پذيرش جهانى و اصـالحات دولتـى های سياسـت شـدن

و مخــالف جنــاح چــپ اســت-ليبــرال .)martikainen& Gauthier, 2013: p.24-25( دموكراتيــك

و اقتصادهای درون زمينهو استبازار تر از اقتصاد البته مفهومى گسترده؛نوليبراليسم ها، ملل

مى شكل مختلف، را اما شباهت، گيرد های متفاوتى به خود ميان مللـى كـه ايـن ايـدئولوژی
 
1. Ecumenical 

2. Alterglobalist 
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آن،اند كاربسته به .ها را ذيل مقولۀ نوليبراليسم جای دهيم در حدی هست كه همۀ

پوشــانى بــين هـای دينــى بايــد هــم موقعيــت متغيــر عامليتبــرای فهــم، در ايـن وضــعيت

ــق دموكراتيك ــوبردن نوليبرال، ســازی دگرگــونى فضــای سياســى از طري ــر ســازی جل و اث

و فرهنگـى را كـه هويتشدن زدای افزايش نابرابری در كنار متكثر مشروعيت های اجتماعى

و گروه ناظر به پديداری شكل مـورد توجـه قـرار،بنـدی سياسـى اسـت های جديد مقاومت

و سـازمان، در اين زمينه. دهيم های مـذهبى كـه مـوردنظر روشـنفكران خاصه احيای هويت

و گروه سياست، سكوالر مىو اين اهميت دارد،های جامعۀ مدنى است مداران تـوان كـه آيـا

و سـوداگر بـازار  از ماهيت سياسى استعمار هويت دينى يـا معنويـت توسـط منطـق حـريص

ب بهسخن گفت؟ منزلـۀ بـه نوليبراليسـم بـه، مثابـه ايـدئولوژی ايد توجه داشت كه نوليبراليسـم

و افـراد بـرای همنـوايى بـا هنجارهـای،در چنين وضعيتى. برد راه مى1مندی حكومت نهادها

آن. شوند بازار ترغيب مى - ای از تمـايز عمـومى شـكل دوبـاره،اين موقعيتى اسـت كـه در
و سياست مىمذهب- خصوصى عامليت دينـى بـه فراسـوی مرزهـای، در واقع. شود ترسيم

و درگير بحث اجتماعى سنتى مى های بخشى مجـدد پيكربنـدی های جاری دربار© سامان رود

.)�A :YTOא�( شود جهانى مى- محلى

از عبارت،شدن در حوز© دين ايجاد شده سه چالش جديد كه با گسترش جهانى :اند

و بينمقا های رشد جنبش-1 هـای چـالش بـين گفتمان-2المللـى؛ ومت در سـطح ملـى

א$*א�،(ها های دينى درون دولت چالش اقليت-3دينى؛ �� � �'^ש�$PKMX :YUK(.پرسـش 

به تـوان از جهانى اين است كه چگونـه مى به مثابـه پـروژه سـازی و فراينـد ای شـدت سياسـى

و ناظر به قدرت مطلـِق همگون در ايـن زمينـه.)�APKXU :YMQא���،( رهـايى يافـتآن ساز

مى است كه گزينه ن يـك عنوا بـه،سـازی دگرجهانى. كننـد های ديگر مجال خودنمايى پيدا

ای آشكارا از گردهمايى اجتماعى جهـانى، شدن جنبش ضدجهانىيا؛جنبش عدالت جهانى

و حكمرانى برخاسته كه به در دنبال اعتراضات خيابانى عليه سازمان تجارت جهانى نـوليبرال

و اقتصادی، از سوی ديگر. گرفتشكل 1990اواخر دهۀ   2007ای كـه از سـال بحران مالى

در همان زمـان كـه ايـن. پيش از مشروعيت انداختاز ايدئولوژی نوليبرال را بيش،آغاز شد
 
1. Governmentality 
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به سازی در مشروعيت جنبش دگرجهانى،ايدئولوژی آماج انتقاد بود زدايى از توافق موسوم

واقعيت امر اين اسـت كـه يـك ضـدگفتمان.)pleyers, 2013: p.1( موفق عمل كرد1واشينگتن

آن( های آن از گردهمـايى اجتمـاعى جهـانى معنويت جهانى شكل گرفته كه نشـانه كـه بـه

و شـأن انسـان معنويـِت،2مقاومـت كـه از معنويـتِ جـاآنپديد آمد؛) اشاره شد و زنـدگى

هـای دينـِى الگو.)martikainen& Gauthier, 2013: p.33( سـخن گفتـه شـد،زندگِى همراه با شـأن

مىو هژمونى نوليبراليسم در كانتكست پيچيده شدن واكنش به جهانى كه شـامل دهد ای رخ

و جهانى است؛ابع و راهبردهای محلى آن شيوه اد هـايى چنـين واكنش هـا هايى كه از طريـق

و كااليى مى قدرت فرهنگ مصرفى در شدن گسترد© زندگى اجتماعى را بازتـاب دهنـد يـا

.بسيار متفاوت است،كنند برابرشان مقاومت مى

 كار فرضيۀ ديِن محافظه.4

تر اشاره شد كـه پيش. به زوال دين در عصر مدرن اعتقاد داشتند، شناسى گذاران جامعه بنيان

ر، ماركس و ملت(هاا افيون تودهدين دوركـيم مـذهب را مخلـوقو خوانـدمى) هـا جامعـه

�،(دانسـتمى) های جامعه يا بازنمود متعالى قدرت( جامعهCכ��PKMT :YPXM(.از،وبـر هـم

مى افسون شناسـى از ديربـاز بـه افـول بدين ترتيب، جريـان غالـب جامعه. كرد زدايى جهانى بحث

از تحليـل پيچيـده،در واقع، نظريـۀ سكوالريزاسـيون. داشتطبيعى نظر اديان ماوراء تضـعيف ای

آننه،دين به دست داده است اما دين تنها از صفحۀ روزگار محو نشده بلكه برخى از انـواع

26مسلمانان حـدود، 2030برآورد شده كه تا سال. اند در مركز تحوالت جهانى قرار گرفته

.)martikainen & Gauthier, 2013: p.40( تصاص خواهند داددرصد از جمعيت جهان را به خود اخ

و تقويـت گروه نيز شدن های جهانىپيامديكى از �(. هـای دينـى بـوده اسـت رشد �'^ש��$

א$*א�، ��PKMX :YQM(.و سـتيزه سياسى، كار رشـد ديـن محافظـه جو در جهـان معاصـر شـده

ُمـچيزی است كه نظريۀ سكوالريزاسيون انتظارش را ندا دل بـازاری ديـن از شته اما حاميـان
 

عنـوان المللـي پـول بـه توسط نهادهايي مثل صندوق بين 1980هاي نوليبرالي كه از دهة مجموعه سياست.1
شد شرط كمك مالي به كشورهاي در حال پيش و بدهكار تحميل هـا از جملـه شـامل اين سياست. توسعه

و رياضت مالي است خصوصيآزادسازي تجارت،  و ميجلي،(سازي  ). 458ص: 1388هال
2. Spirituality of resistance 
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ُم. اند آن تعجب نكرده قدرت دين به ساختار بـازار دينـى بسـتگى دارد؛ بـازاری،دلدر اين

مىكليساه، برای مثال، كه ،ها در كنار ايـن ديـدگاه. جذب كنندكنند تا پيروا در آن رقابت

ــر اســاس از،آنرويكــرد ديگــری نيــز از اواســط قــرن بيســتم مطــرح شــده كــه ب شــماری

مى گرای ستيزه ظهور ديِن سنت، شناسان جامعه  عبارتبه. دانند جو را واكنش به خوِد مدرنيته

خـتم شـده ديـنشـدن كار بـه محافظه زدايى منجر شود كه مدرنيته به دين به جای اين، ديگر

.)martikainen & Gauthier, 2013: p.41( است

 نوليبراليسم در سيستم جهانى.5

ایو پديـده بسط اقتصاد به حـوز© سياسـت، داری بر دولتن غلبۀ سرمايهعنوابه،نوليبراليسم

.)springer, 2016: p.24( داری خوانده شده است كه واپسين روح ايدئولوژيك در تاريخ سرمايه

از. رو در جهان بوده اسـت گفتمان اقتصادی پيش،سال گذشته در سى اقتصـاددانان نـوليبرال

مىو خصوصى زدايى از اقتصاد تنظيم، آزادبازار  و بـه خيال سـازی دفـاع هـا اين،شـان كننـد

گوشـۀ در گوشهها ها بر بسياری از گروه سياست اما اثرات اين،محرك رشد اقتصادی است

و انديشـيدن با ناديده. جهان هولناك بوده است برحسـب تنهـاگرفتن ساختارهای اجتمـاعى

پ، بازار 1ای منجـر شـده كـه ژوزف اسـتيگليتز ديدهنوليبراليسم به
اقتصـاددان سـابق بانـك-

ــازار- جهــانى �א��Sl#،(خوانــده اســت2بنيــادگرايى بPKXL :YL(.از ــوليبرال دفــاع نظريــۀ ن

دسترسـى برابـری بـه، مبتنى بر اين فرض اشتباه است كه همۀ بازيگران،خودمحورِی بازارها

و ساير ابزارهای ضروری برا، منابع ايـن نظريـه.ی ايفای نقش در بازی اقتصادی دارنددانش

 & martikainen( به تأثير قدرِت نـابرابر يـا تفـاوت قـدرت بـر زنـدگى اقتصـادی توجـه نـدارد

Gauthier, 2013: p.47-48(.رد با اين كه نوليبراليسم حتى امكان وجود جايگزين بـرای اقتصـاد را

و،)micocci & di. Mario, 208: p. 36( كند مى و زندگى مادی اين ايدئولوژی فقط ناظر به اقتصاد

مى، مليت، سكسواليته، جنسيت، سياسى را برحسب نژاد و البته دين هم سازمان  دهـد قوميت

)Nguyen, 2017: p.14(.ن عقالنيـت محـركعنوا بـهاينجـا پرسـش ايـن اسـت كـه نوليبراليسـم

1. Joseph Stiglitz 

2. Market fundamentalism 
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مىداری جهانى معاصر كه روابط اجتماعى را به روا سرمايه  بـا پرسـش، دهـد بط بازار تقليـل

و شكوفايى انسان چگونه مواجه مى چنـدان، شود؟ وجـه دينـى اقتصـاد نـوليبرال دربار© معنا

و جامعـه را بخش انسـان، اين اقتصـاد. اميدبخش نيست و چنـدپاره ها را ازخودبيگانـه بخـش

بى مى و مىاعتمادی اجت كند؛ از جمله به اين دليل كه به فردگرايى افراطى . زنـد ماعى دامـن

و شيوه ارزش مى ها و اخالقـى مـا اثـر ايـن. گـذارد های عمـل نـوليبرال بـر تصـورات دينـى

اسـتوار شـده1ای رهاورد عقالنيت بنيادين بازار است كه بر پايـۀ فردگرايـى ذره، اثرگذاری

و هسـتى.)Day, 2016: p.12( است و اصـالت وجودزدايى و ارا زدايى از جامعـه د© دهى بـه فـرد

و خودتنظيم يك آزاد فردی، با منطق بازار آزاد ��،( راسـتا قـرار دارد گر درE�*aPKXL :YPU(.

مى، مفهوم شهروند اجتماعى، در اين وضعيت �( يابـد به فرديت انحصارطلب تقليل �E��>�

�5אכ��، CPKXK :YKV(.

و جهانى مى شـدن مصـرف با ظهـور و نوليبراليسـم، مـا از چيـزی كـه ان رژيـم تـو گرايى

گرايى مصـرف، در غرب. ايم بازار جهانى دين حركت كرده سویبهدين2ملى- گرا دولت

و مصرف  ون يك پديد© تودهعنوابهقبل از نوليبراليسم پديد آمد آن اِی اقتصـادی ، فراتـر از

و اجتماعى شد 1960دهۀدرو خاصه، يك انقالب فرهنگى گرايى وقتى از مصـرف. مطرح

به مصرف را چيـزی بـيش از خريـد كـاال در بـازار مـى،كنيممىصحبت  و آن را مثابـه دانيم

و تعلق درنظر هويت، معانى، جريانى از نمادها ديـن را از پـايين، گرايى مصرف. گيريممى ها

،در چنـين شـرايطى. چيزی اسـت كـه بايـد آن را انتخـاب كـرد،جا دين اين. دهد شكل مى

5و رويـدادمحور4شـده زدايى بـا ديـِن نهادی،3معنـوی نـه دينـى عالوه بر افزايش وفـادارِی

و فراسرزمينى ايم مواجه محـدود بـه سـرزمين جـايگزيِن اجتماعـاِت،و اجتماعاِت داوطلبانه

مى،نوليبراليسم. شود مى آن امـا ديـن را از بـاال شـكل و ضـمن تغييـر محيطـى كـه در دهـد

جد شيوه، يابند نهادهای دينى تكامل مى و اقتصـادی های يدی بـرای مـديريت منـابع انسـانى
 
1. Atomic 

2. National-Statist Regime 

3. Spiritual-not-religious 

4. De-institutionalized 

5. Event-based 
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ــل مى ــد تحمي ــعيت. كن ــن وض ــنتى،در اي ــى س ــای دين ــوروكراتيزه-نهاده و، ب ــودی عم

ّ؛ تـری عمـل كننـد شوند در مقياس كوچـكمى مجبور-مراتبى سلسله راتفعالي هـای خـود

و هويت استراتژی؛ عقالنى كنند اجرايـى را وظايف؛ های مشخص پديد آورند های ارتباطى

شان را به ارائۀ خدمات بـرای تـأمين نيازهـای افـراد معطـوفو مأموريت كنند1سپاری برون

و فراملـى، كاريزماتيك، پذير انعطاف، شدهای دينِى جديِد شبكه های سازمان. كنند  نيـز افقى

مى) رقابـت( گرايى آيند كه كثرت پديد مى و امتيـازات نهادينه را افـزايش  شـده را بـه دهنـد

.)Gauthier, 2017: p.1( كشندمى چالش

به.6  مثابه نقد اخالقى دين

به، اديان آن. آيندمى شمارمنبع نقد اخالقى ن عنوا بـهشـان هـا ناشـى از نقش اقتـدار اخالقـى

مى، داور در هر چيزی است كه يـك ديـن را،2ديـويس. پنـدارد مسـألۀ اصـلى خـود ايمـان

�m،( داندمى كنند© تفكر انتقادی تضمين���PKMO :YTV-TP(اما با رشد گفتمانى كه معتقد؛

ــه شــكل فزاينــده محافظــه؛اســت مى ديــن در جهــان مــدرن ب و درصــدد تحميــل كار شــود

و ارائـۀ نقـد، اش بر ديگران است دستوركار اخالقى توانـايى ديـن در ايفـای نقـش انتقـادی

دو ديـدگاه بـه تضـعيف نقـش ديـن در ايـن. تحت تأثير قرار گرفتـه اسـت شدتبهاخالقى 

مىديدگاهى كه دين، اول:عرصه كمك كرده است و آن را فاقـد را مترادف با گذشـته دانـد

مى معرفت علمى الزم بـرای ارزيـابى جهـان معاصـر را، دوم. كنـد تلقـى  ديـدگاهى كـه ديـن

و فاقد رواداری و نوليبراليسـم از حيـث.داندمى اقتدارگرا خـوِد، نقـد دينـى، رابطـۀ مـذهب

مى از ديـد نوليبرال3مفهوم موفقيـت و آيـا رشـد اقتصـادِی؛پرسـد هـا را بـه چـالش كشـيده

.)martikainen& Gauthier, 2013: p.49-52( ها را بهبود بخشيده است؟ قيدوبند واقعاً شرايط انسان بى

ــاور دارنــد كــه ســازمان ــه5)اعتقــادی( مــانىو اي4های دينــى بســياری ب ســبب ظرفيــت ب
 
1. Outsource 
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3. Success 
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5. Faith-based 
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در منحصــربه ــه عامليت،و هــدايت رفتارهــافرد ــدل ب ــوليبرال ب هــای مهمــى در حكمرانــى ن

، های دينـى يـا ايمـانى اين نظـر هـم وجـود دارد كـه سـازمان.)Gauthier, 2017: p.78(شوند مى

كل، نسبت به دولت و،جا اين.اند تر تأمين خدمات گرايانه عامالن تصور از كنشـگران دينـى

 ايمانى اين است كـه توانـايى رقابـت مـؤثر در عرصـۀ سياسـت اجتمـاعى نـوليبرال را دارنـد

)martikainen & Gauthier, 2013: p.78(.همپای نوليبراليسـم، های ايمانى سازمان، در وجهى ديگر ،

و سـكوالر عرضـه مى های زمانفصـل مشـترك سـا. كننـد رفاه را در قلمرو تركيبى مـذهبى

إايمانى با نوليبراليسم آن، و اصرارشان بر اين نكتـه اسـت ها از سرمايه كراه گذاری حاكميتى

م و معنوی، سائلى مثل فقركه .)ZopPKXQ :YT،( اند ناكامى شخصى

 نوليبراليسم دينى.7

و در سياسـت، های اقتصادی سكوالر استفاده از ايده  رشـد آن معمـولزدايى از نوليبراليسـم

اگرچه داليل معتبری در كاربست يك لنز اقتصادی سـكوالر بـرای فهـم ظهـور بوده است؛

به چنين رويكردی نمى؛ نوليبراليسم وجود دارد درستى تبيين كند كه داليل برجسـتگى تواند

و نهادهــای، ريم ظهــور نوليبراليســم را از طريــقمــا قــاد. سياســى ايــن ايــده چيســت مفــاهيم

لحـاظ سياسـى گويد كه چرا اين ايـده بـه ما چنين رويكردی به ما نمىا،اقتصادی دنبال كنيم

. شش استپركِ 

و محافظـه پيش از يكپارچه كاری دينـى در قالـب مفهـوم نوليبراليسـم كردن نوليبراليسـم

يـك، نوليبراليسـم دينـى. انديشـى كنـيم چاره،چنين تلفيقـىهای پيچيدگى بايد برای، دينى

و دولـت اش فردگرايـى های مركـزی مـذهبى اسـت كـه ايـدهوبوی ساز© سياسـى بـا رنـگ

و فعاالن مذهبى رفـاه اجتمـاعى در آن نقـش نوليبرال، كاران دينى محافظه. كوچك است ها

و چـه آن را رد كنـيم.)Hackworth, 2012: p.3( دارند ، چه مفهوم نوليبراليسـم دينـى را بپـذيريم

و عدم وجـود دولـت همچنـان،اريعنى ايمان به باز؛های اصلى اين مفهوم مؤلفه ايمان به فرد

و در آينده بازسازی هـم خواهنـد شـد جوالن مى از.)Hackworth, 2012: p.141( دهند امـا فـارغ

فقط دولت از منابع كافى برخـوردار اسـت تـا، امروز مثل هر دوران ديگر،ها همۀ اين بحث

آندسـته از مسـائل سـاختاری كـه نوليبراليسـم دينـ در برابر آن دسـت،پـردازد هـا نمىى بـه

.)ZopPKXQ :YP،( واكنشى مؤثر بزند
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و نيز فردگرايى نظر دارد كه، برای دولت نوليبرالى كه به پايۀ عقالنى بازار اهميتى ندارد

البته كـه؛نوليبراليسم. تمدن يا مذهب واحد قرار گيرد، ملت يا دولت بايد ذيل يك فرهنگ

ف، ای اقتصادی پروژه و و،رهنگـى اسـتسياسى امـا بـا فهـِم اقتصـادی از واقعيـت اجتمـاعى

مى، رويكرد اقتصادی به مسائِل مرتبط با اخالق كشـد مفهومى قراردادی از جامعـه را پـيش

و مكمل فرايند سياست كه ادامه نوليبراليسـم، ديگـر عبارت بـه. زدايى ليبراليسـم اسـت دهنده

ِخـردی را در پـيش.)Birch, 2017: p.156( قراردادمحور اسـت اساساً يك نظمِ  بـا گرفتـه كـهو

و اجتماع سياست ها را به مسـئوليت فـردیآن، سياسى- های اجتماعى زدايى از بحران زدايى

��،( دهد حواله مىE*aPKXL :YTQ(.كردن اجتماع اگر هدف نوليبراليسم را قراردادی،پس

و در مواجهـه- های مبتنـى بـر فرهنـگ يـا ديـن تفاوت، بدانيم بـا تأكيـدی كـه بـر كـارايى

مى شدن در بازاِر جهانى عقالنى ديگر چه اهميتى خواهد داشت؟ در يك دولـت- شود شده

مى،شونده باشد اين ايده كه بازار دينى بايد خودتنظيم، نوليبرال در چنـين. شـود طبيعى تلقى

قـوانين، با عقالنيتاقتصاد ديگر نوعى بستر اجتماعى در ميان ديگر بسترها همراه،ای جامعه

مى، بلكه بستر اقتصادی،و ابزارهای ويژ© خود نيست ��כ�+،( شـود كل افعال انسان را شـامل

PKXQ :YTLK(.حل مشكل فقر در رفع تمامى موانع بـرای ورود، از منظر ليبراليسم اقتصادی

و طوریبه؛ به يك بازار كار آزاد نهفته است ،در اصـل كه فقير در چرخۀ توليد ادغـام شـود

ايـن شـايد همـان تـرويج.)��A :YTTU-TTQא�( تمامى اعضای جامعـه بتواننـد مالـك شـوند

را، نوليبراليسم اجتماعى باشد كه شهروندی را برحسـب حـق مشـاركت در بـازار و برابـری

و ثروت به و نه بازتوزيع درآمد مى، مثابه دسترسى به بازار אC( كند بازتعريف Z:$ +' ،��F*'��

،�qא�= PKXO :YTQ(.

و ديدگاه متفاوتى در باب ريشه.8  های مذهبِى نوليبراليسم رويكردهای نظرِی رابطۀ دينو بازار

مى، شناسى دين انتخاب عقالنى در جامعه پردازاِن نظريه داننـد زمينۀ دينى را همچون بـازاری

مى عرضه، كه در آن ن كنندگان مختلف با هم به رقابت گوناگون پاسـخ يازهایپردازند تا به

ُ- اقتصادی كالسيك درخصوص بازار اين نگرِش. دهند گـران عقالنـِىشكه نـاظر بـه كـن

و تأكيـدش- انديش است برخوردار از ذهِن فايده حرف چندانى از جامعۀ مصـرفى معاصـر

و بـرآوردن تقاضـای مصـرف بر سويه و عاطفِى ايجاد . آورد كننده بـه ميـان نمـى های حسى
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كُـ، عقالنى نظريۀ انتخاِب و رفتار گـران اجتمـاعى در انتخـابنشمبتنى بر قواعد بازار است

، نظريۀ بازار دينى، از سوی ديگر. كند فايده تبيين مى- دين را بر پايۀ رويكرد عقالنِى هزينه

و با تكيه بر اصل آزادی انتخاب شرايط مطلوب برای، بر اساس مبانى نظريۀ انتخاب عقالنى

د و تــداوم مى يــن را شــكلتوســعه ، محــور مشــترك هــر دو نظريــه. دانــد گيری بــازار دينــى

از، عقالنيت است كه بر مبنای آن و در فراينـدی و متكثـر دينـى انتخاب دين در بـازار آزاد

، تر باشند يافته توسعه، هرچه مؤسسات دينى، در نتيجه. گيرد فايده صورت مى- تحليل هزينه

ج. شادابى دينى هم بيشتر است و عوامـل ای فهم رابطـۀ ديالكتيـك پديـدهبه های اجتمـاعى

بـازار دينـى. اينجا پديد© اجتماعى به مدل بسيار خاصى از اقتصاد تقليل يافته است، اقتصادی

و تقاضـا متكى، های انتخابو نظريه و از عوامـل بر فرِض مبهمى از قانون طبيعى عرضـه انـد

و ســاختاری كــه انتخاب تعيين و پيشــنهادهای دينــى را شــكل هــ كننــد© اجتمــاعى ای فــردی

مى،دهند مى .)�PKXK :YPTPא�א�6، כ�6+(كنند غفلت

كه چرا نظريـۀ بـازار انداز اقتصاد بازار به موضوع دين پرداخت؟ اين توان از چشم آيا مى

شايد بيش از همه مربـوط بـه بسـتر سـكوالر ايـن، دين را به كاالی بازاری تقليل داده، دينى

و مفاهيم دينـى؛ چراكهبحث است  و بـر ايـن مـرتبط بـا تفسـير مـاوراء، دين طبيعـى هسـتند

هايى بين برخى مفاهيم در اديـان قابل تقليل به كاالی بازاری نيستند؛ اگرچه مشابهت، اساس

و، ای مثل بـازار دينـى در نظريه. های بازار وجود داشته باشد مختلف با گزاره موضـوع ديـن

ن كُ بازار از موضع محقق و نه مى گِرنشاظر های انتخاب عقالنى در نظريه. شود فعال ارزيابى

مفهوم اساسى اين است كه تقاضا برای كاالی دينى در طول زمان ثابـت،و مقولۀ بازار دينى

و تنوع آن است كه تأمين است و ميـزان ايـن تقاضـا در شـرايط مختلـفو بازار كننـد© نـوع

و مكانى است و برون برون،اين يعنى. زمانى آن فهمى از دين .)�A :YPKP-PKVא�( نگری به

و تحليـل، ترتيب بدين و فروش در بـازار را دارد فروكاستن دين به كااليى كه قابليت خريد

و پرابهام است بحث، آن بر اين اساس . انگيز

و نوليبراليسم و، در دوره اخيررابطۀ دين ،آناز جنبۀ متفاوتى مـورد توجـه قـرار گرفتـه

بندی جهـانى را صـورت، نوليبراليسـم، طبق اين ديـدگاه. های مذهبى نوليبراليسم است ريشه

به خيلى از دين نظركرده كه در  و مطلوب ،نوليبراليسم بر مـذهب. رسدمى نظر داران معنادار

و مجموعه،ن نوعى فرهنگعنوا به . كندمى ای از نهادها تكيه احساس
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مـوازات احيـای مـذهبى ای بـه پديـده بيشـترنوليبراليسـم را ظهـور، حاميان ايـن ديـدگاه

و تـرجيح پردازان نوليبراليسم بر آن چشم بسته ای است كه اكثر نظريه اين زاويه دانند؛ مى اند

و نخبگان ديوان مى متفكرانـى. ساالر را در كانون توجـه خـود قـرار دهنـد دهند اقتصاددانان

و فوكو هم به وصلت نامقد:مانند آنوبر و چـه اكنـون حكمرانـى نـوليبرالس ميان مـذهب

و اخالقــى شـبكه، در عصـر نوليبراليسـم. انـد معتـرف بوده،نـاميم مى ، ای از تعهـدات نهـادی

و اجتماعى،و بسيج تمايالت عاطفى ميانجى رابطۀ ما با بازار است و نه تخريـب، مان اخالقى

مىواقعيتـى را جـّد، جديـد ايـن روايـت. بنيان ظهور نوليبراليسم بوده اسـت،ها آن : گيـردی

و، نوليبراليسم نه با نقاب ناپسند خود بلكه تحت لوای نـوعى اقتصـاِد كـامًال متمـايز اخالقـى

ديـن در نقـش نـوعى مكمـل ايـدئولوژيك، ديگر عبارتبهرسد؛ غالباً مذهبى به قدرت مى

پـای نوليبراليسـم جـا ايـن. نقص نوليبراليسـم الزم اسـت شود كه برای عملكـرد بـى ظاهر مى

ك اخالقى هم وسط كشيده مى بهشود و بسيج مـذهبى اسـته . دنبال تركيب سياست نوليبرال

ای به قدرت رسـيده كـه نوليبراليسم با بسيج احساسات مذهبى، به باور طرفداران اين ديدگاه

احساسـات بايـد ايـن، برای غلبه بر نوليبراليسم. مند هستند اكنون نيز به قدر گذشته قدرت هم

.)ZopPKXQ :YK،( های جديد بسيج كنيم را در جهت ارزش

 تناقض آشكار سياست بازار آزاد: نوليبراليسم در ايران.9

، اجتمـاعى، واقعيت امر اين است كه نظريۀ بازار آزاد همچـون تـاری در پـود روابـط دينـى

و نيز خصوصى، مدنى، سياسى �( ترين روابط ما تنيده شده اسـت هنریkא'�א ،�PKXT :YKP(.

پـس از پايـان جنـگ بـا عـراق در برنامـۀ موسـوم بـه، شروع گسـترد© نوليبراليسـم در ايـران

و اقتصاددانانى كه از آن دوره تا امروز تقريبـاً چهـر© يكسـانى خصوصى سازی انجام گرفت

و دارند مداوم بر تمام دولت صورتبه،اند داشته . های پس از جنگ نفوذ داشته

چـرا كـه خـود را در يـك؛ای بـرای اقتصـاد ايـران نـدارد نسخهدر عملم اما نوليبراليس

يك: تناقض بزرگ قرار داده است و از طـرف ديگـر،سو از ، همدستى با يك اقتصاد رانتـى

از هـای رفـاهى دولت برداشتن حمايت های دولت در اقتصاد برای از ميان حمله به دخالت هـا

در كه اين حمايت مردم؛ درحالى غـذا،( هـای اصـلى زنـدگى حـال حاضـر هـم در حوزههـا

و حمل . بسيار ضعيف است) ونقل عمومى مسكن، بهداشت، آموزش
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، يعنـى امريكـا شكسـت خـورده اسـت؛در حالى كه سياست بـازار آزاد در وطـن خـود

را اش موفق شده جا مدافعان داخلى اين برنامـۀ تعـديل.ن تئوری توسعه جا بزنندعنوابهاند آن

و جـز زدايى از قيمت كنترل، سازی خصوصى:مانندهايى با مؤلفه( ساختارِی پس از جنگ ها

شد؛)ها اين های گروهدر عمل، اما، به قصد حذف دولت از زندگى اقتصادی در ايران اجرا

و سياسى حـذف كـرد عمده سياسـت تعـديل بـا هجـوم. ای از مردم را از معادالت اقتصادی

و يورش سياسى به پايـهاقتصادی به سطح زندگ های سـازمانى مقاومـت مردمـىى تهيدستان

های اقتصـادی نـوليبرال را بـه دو جـزء مشـهور سياسـت، طلبانه های رياضـت در مقابل سياسـت

: r*�� :PKMV( پرداخت منافع نخبگان از جيب فقرا بوده است نمايش گذاشت كه رهاوردشان

YPQM(.

مى: استترين اصل نوليبراليسم اين مهم ايـن يـك. حقيقـت چيسـت؛گويـد بازار بـه مـا

و نـه مسألۀ معرفت وقتـى، هـای پـس از جنـگ در همـۀ دولت. اقتصـادی تنهـاشناسانه است

مى دولت مقصودشـان ايـن بـود كـه،دولت نبايد در كـار مـردم دخالـت كنـد؛گفتند مردان

معتقدند كـه مـردم هـم های وطنى حتى نوليبرال. دولت نبايد در كار بازار آزاد دخالت كند

��،( نبايد در كار بازار دخالت كننـدkא'�אPKXQ :YPK(.وقتـى بازارهـای نـوليبرالى از تنظـيم

مى،شوند دولت رها مى بـرخالف.)E�=PKXU :YPאq?،( گيرنـد در تنظـيم انحصـارها قـرار

 مـد نباشـدهيچ اقتصاد بازارگرايى وجود ندارد كه نهاد دولت در آن كارآ،ها تصور نوليبرال

ن  توسـعه يافتـه باشـد، دارد كه اقتصادی بدون نقش مـؤثر دولـتو هيچ نمونۀ تاريخى وجود

)،r*�PKXO :YPLV(.مى اما از نابرابری چيـزی،زنند حاميان نوليبراليسم از بازار آزاد حرف

به، مذهبى به بازار ها با نوعى ايمان شبهآن. گويند نمى ارتـداد مثابـه مخالفت با ايـن پديـده را

مىعنوابهاز بازار. كنند دينى قلمداد مى �א�Sl#،( برنـدن رژيم حقيقت نـامPKXL :YL(.طبـق

بـه همـان نسـبت كـه انسـان در محضـر خـدای خـويش،ها از دين در اين سال خوانش ويژه

و گناه خويش است داوری مى و مسئول صواب و، شود در محضر بازار نيز مسـئول بـدبختى

��،( شده استبختى خود نيكE*aPKXL :YPT(.ايـران شـايد يكـى از معـدود كشـورهای

و اش حـامى خصوصى هـای درون سيسـتم سياسـى جهان باشـد كـه تقريبـاً همـۀ گروه شـدن

ــرمايه ــتر© خصوصى داری س و گس ــرعت ــر س ــر س ــا ب و تنه ــتالف اند ــدن اخ ــد ش ــر دارن  نظ

)،+����F�א�אsא��TVPQ :YP(.از ــى ــديك ــتپيام ــن جه ــادیگير های اي ــى-ی اقتص ، سياس



 97 بازارۀدر جامعيند

نيـروی. گرا در كشـور طـى سـاليان اخيـر بـوده اسـت داری اسـالم گيری نوعى سرمايه شكل

يك اقتصادی مى سو از فرادستِى سياسى ای كه از و از سـویو انحصـار اقتصـادی بهـره بـرد

مى، ديگر و حـافظ ديـن ظـاهر ، های پـس از جنـگ ويژه در سـال بـه. شـود در قامت ديندار

و گـرايش بـه محافظـه گرايش به ، كاری در حـوز© سياسـى نوليبراليسم در حـوز© اقتصـادی

و سـوی تحكـيم مسـتمر مناسـبات طبقـاتى سـرمايه اقتصاد سياسى ايران را به تضـعيف دارانه

 نارضـايتى طبقـات فرودسـت بـوده اسـت،اش دارانه سوق داده كه نتيجه مداوم توليد سرمايه

ف.)���PKXL :YPQא�`�،( ، هــای فاقــد امنيــت شــغلى گروه، رودســتان نيــز بيكــارانمنظــور از

و گروه زحمت، كارگران كم كشان های ايـران سرنوشـت درآمدی است كه همۀ دولت های

و آنـان را بـه بازنـد© سياسـت آن های اقتصـادی تبـديل ها را در اختيار بـازار آزاد قـرار داده

ك.)TVPM :YP'*א
،( اند كرده بورژواهـای مـذهبِى، شورهای ديگردر ايران هم مانند برخى

اين پديـده كـه شـايد. اند به طبقۀ مسلط تبديل شوند ها تالش كرده كار طى اين سال محافظه

گرايانه در عصـر نـوليبرال خوانـد تـا حـدی شـبيه چيـزی بتوان آن را ظهور بورژوازی اسالم

اينـدهای انباشـتفر، های نـوليبرال در اين كشور هم بين سياست. است كه در تركيه رخ داد

و در واقـع، دگرگـونى در سـاختار(طبقاتى جديد بندیو پيدايى دسته گرايانه سرمايۀ اسالم

اش حـزب كـه نماينـده(هگرای تركيـ حتى جنبش اسالم. رابطه وجود دارد) دار طبقۀ سرمايه

و توسعه است و به دليل توانـايى در انطباق) عدالت يـت تثب، زمـانهم پـذيری بـا نوليبراليسـم

گوشـۀ جهـان گرا در گوشـه اسالم های به الگويى برای برخى از جنبش، تسلط بر نيروی كار

طور، بـهدفاع از اقتصاد بازار در يـك زمينـۀ دينـى.)Balkan et al, 2017: p.18( تبديل شده است

و منفعت معمول و رانتى از اقتصاد عجي با استفاد© ابزاری و استفاد© انحصاری ن طلبانه از دين

. شود مى

 گيری نتيجه

بررسـى تحـوالتى اسـت كـه ديـن در ايـن اوضـاع از سـر، بخشى از مواجهۀ مدرن بـا بـازار

واقعيت امر اين است كه منطق بازار در قلمروهايى مثل قلمـرو دينـى كـه بنـا بـه. گذراند مى

مى، قرارداد مى،شوند اجتماعى محسوب اِعمـال در، ديگـر عبارت بـه. شـود هم  وقتـى بـازار

مى نقش نيروی سازمان و سياسى ظاهر از دهند© محوری زندگى اجتماعى شود بر هر شـكلى
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و انسانى از جمله امر مذهبى اثر مى و واقعيت اجتماعى .گذارد زندگى

هـايى پـيِش روی چه امكان، پرسش اصلى مقاله اين بوده كه در زمانۀ تسلط اقتصاد بازار

را آيـا، به بيان ديگر. گيرد دين قرار مى ديـن در يـك زمينـۀ نـوليبرال كـه حـوز© اجتمـاعى

مىو سياسىن شكلى از حوز© اقتصادی عنوا به مى،كند بازتعريف  شود؟ از نو تنظيم

و سـودآوری مـالى ، نوليبراليسم بـا فروكاسـتن كـارايى اجتمـاعى بـه بـازدهى اقتصـادی

و اكونوميستى است بايد توجـه داشـت كـه.)E=PKXU :YPUאq?،( نمايند© تفكر اقتصادزده

و نوليبراليسم و هويتتك، رابطۀ ميان دين و سـازمان سويه نيسـت عـالوه بـر، های دينـى هـا

مى، اثرپذيری از تفكر نوليبرال يكى از ابعاد تأثير متقابـل ديـن. دهند به آن واكنش هم نشان

و دولت،و جامعۀ بازار بر يكديگر ا) حكومت( تغيير روابط ميان دين ست كه بـه در محيطى

آمـدن بـه صـحنه، وجه ديگر حضور ديـن در جامعـۀ بـازار. شود شكل روزافزون جهانى مى

كُ) های جنبشيا( گراننشكُ  كهنشدينى جديد است؛ در موضـع اقليـت در گذشـتهگرانى

و فرهنگـى از ايـن هويتشدن متكثر. شده بودند قرار داشتند يا به حاشيه رانده های اجتماعى

و گروه به پديداری شكل حيث كه ناظر اهميـت،بنـدی سياسـى اسـت های جديـد مقاومـت

و دارد های پيشين به فراسوی مرزهای اجتمـاعى كه عامليت دينى با گذار از محدوديت اين؛

و درگير بحث سنتى مى - های محلـى بخشى مجـدد پيكربنـدی های جاری دربار© سامان رود
.شود جهانى مى

آن شـدن كار محافظه، هـای حضـور ديـن در اقتصـاد نـوليبرال ها يـا امكان يكى از فرضيه

و بقا است به دين در جامعۀ مـدرِن بـازارمحور، ديگر عبارتبه. مثابه يك استراتژی مقاومت

مى سنت،كه محو شود جای اين به را نيـز در همـينجو شـده يـا سـتيزه ديـِن سياسى. شود گرا

ناكـامى عقالنيـت، شايد يكى از توجيهاِت بازگشت به سنت. بايد مورد توجه قرار داد زمينه

و شـكوفايى، وجـود، های دينـى پيرامـون هسـتى به پرسـشدادن بنيادين بازار در پاسخ معنـا

بى، دليل تأكيد بر فردگرايى افراطى انسان باشد؛ عقالنيتى كه به اعتمـادی اجتمـاعى دامـن به

و ارائـۀ البته امكان ضعيف؛ميان در اين. زده است شدن توانايى دين در ايفای نقش انتقـادی

و. نقد اخالقى هم مطـرح شـده اسـت جامعـۀ بـازار بـا فهـِم اقتصـادی از واقعيـت اجتمـاعى

مى، به مسائِل مرتبط با اخالق سياسى- رويكرِد اقتصادی كنـد كـه ايـن جامعه را قـراردادی

و مكمـل فراينـد ادامه كـه ديـن در يـك جامعـۀ ايـن. زدايى ليبراليسـم اسـت سـتسيا دهنده
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و اقتصادمحور زدايى سياست، نابرابر، رقابتى، قراردادی تا چه حد بتواند نقـش انتقـادی، شده

ــد ــا كن ــل بحــث اســت،و اخالقــى خــود را ايف ــين جامعــه. قاب هم،ای در چن افزايــى امكــان

و بنيادگرايى اقتصادی هم وجود دارد مى.بنيادگرايى دينى شـود تسلط اقتصاد بازار موجـب

ايـن همـان جـايى اسـت كـه. های دولت حمايـت شـود كه از هر تالشى برای كاهش هزينه

هم تأمين دينى رفاه و جـز اين انسان، چنين مؤسسات خيريهو هـا جنبـۀ ابـزاری پيـدا دوسـتانه

شـكلى از تـأميِن ها يا هـر ها از خيريه دولت، شده در جامعۀ بازاری، ديگر عبارتبه. كنند مى

وجـه.نشينى از وظايف رفاهى خـود را پنهـان كننـد كنند تا عقب غيردولتى رفاه حمايت مى

. هـای فرودسـت جامعـه اسـت دفاع از گروه، هايى از اين قبيل ديگِر حضور دين در وضعيت

دسـتمزدی كمتـر از سـطح، كـارگران تـاشودمى سببهنگامى كه منطق بازار ال،مثطور به

مى، ان دريافـت كننـدش معيشت آن مجـامع دينـى هـا در حـوز© تواننـد بـه صـدای نارضـايتى

رفتـاری اقتدارگرايانـه از خـود نشـان، يا هنگامى كه يك سيستم سياسى، عمومى بدل شوند

مى، دهد مى ، در عصر نوليبراليسم. توانند برای تقبيح اين رفتار وارد عمل شوند مقامات دينى

آن، هدف به،مار نيروی كـار باشـدكه استث بيشتر از در مثابـه مقولـه حـذف آن و ای معنـادار

آن، نتيجه اين نكته از اين جهت حائز اهميـت اسـت كـه.ن منبع مقاومت استعنوابهحذف

و رويكرد مذهبى مى اَشـكال متعـددی از مقاومـت تواند باعث شكل پيوند نوليبراليسم گيری

بـا تـالش بـرای اعـاد©،»ديويد هاروی«به قول، گيری نوليبراليسم قدرت. در شهروندان شود

ضــمن، يـورش اقتصــاد بــازار. قـدرت طبقــاتى نخبگــان حــاكم بـر جامعــه در ارتبــاط اســت

مى، كردن طبيعت كااليى و با فروكاستن ارزش انسـان بـه تمامى مناسبات را هم كااليى كند

به شدن جامعه از ارزش تهى، يك كاال و انسانى را م های طبيعى .آوردىدنبال

سـايۀ، اند سياست بازار آزاد را اجرا كرده، های پس از جنگ در ايران نيز كه همۀ دولت

و معنـوی جامعـه غيرقابل و سوداگر بازار بر رفتارهای دينى طـى. انكـار اسـت منطق حريص

و بـا تقليـل كاری سياسـى بـوده شاهد تلفيق نوليبراليسم اقتصـادی بـا محافظـه،ها اين سال ايم

و رها پديده در، امر اجتماعىكردن های اجتماعى به مدل خاصى از اقتصاد تقريباً همـه چيـز

كه بـا اسـتفاد© ابـزاری، دفاع از اقتصاد بازار در يك زمينۀ دينى. جامعۀ ما كااليى شده است

و استفاد© رانتى از اقتصاد همراه شـده نـوعى بـورژوازِی جديـد در جامعـۀ مـا پديـد، از دين

و هستى. آورده است و اصالت نوليبراليسم با وجودزدايى بـه اراد© آزاد دادن زدايى از جامعه
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و اخالقى، فردی و فراتر از ما بر تصورات دينـى . مـان اثـر گذاشـته اسـت مثل نيرويى از باال

كه مصرف، پديد© مهم ديگر در اين عرصه ، معـانى،ن جريانى از نمادهـاعنوابهگرايى است

و تعلق هويت و فرهنگى، ابعاد اقتصادیبا، ها بحث انتخاب در حوز© رفتـار دينـى، اجتماعى

و ماننِد نيرويى از پايين اگـر از منظـر. دهى كـرده اسـت مان را بازشكل دين، را مطرح كرده

و بازار نظر كنيم طرف مى،داران بازار آزاد به رابطۀ دين : رسـيم به اين خوانش ويژه از ديـن

مح همان در محضـر بـازار نيـز، ضر خدای خويش مسـئول رفتـارش اسـتطور كه انسان در

، مسائلى را كـه مسـتقيماً از امـر سياسـى، اين گزاره. بختى خوِد است بدبختى يا نيك مسئول

مى،خيزد اجتماعى برمىو اقتصادی ما. دهد به سطح فردی تقليل مثـل، نوليبراليسم در جامعۀ

به، هـر جــای ديگـر بــا،ايـن تفكــِر. اصــل حقيقـت تثبيــت كنــد مثابــه تــالش كــرده بـازار را

ــازاری ــه كردن ب ــۀ جنب ــدگى هم ــههای زن ــه جنب ــى از جمل ــذاری، های دين ــتر© اثرگ اش گس

ــا روابــط قــدرت در ســطح كــالن را و از امــور روزمــره ت ــرده را از حــوز© اقتصــاد فراتــر ب

.دربرگرفته است
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