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  ن در جهان مدرنينده ديآ
  

  ٭اي پايعلدكتر 
  
  دهيچك

 مورد اشـاره    يم اصل ي در باب مفاه   يف كوتاه يدر مقاله حاضر، پس از  ارائه توص       
ـ نـده د  يشود كه آ   مين خصوص استدالل      ين، در ا  يته و د  يدر بحث از مدرن    ن در  ي

تـه  ين و مدرن  ي د ي خواهد داشت كه برا    ي تام به نحوه تطورات    يجهان مدرن بستگ  
تـه و  ي از مدرني متنـوع يهـا  دار شدن مدليجا كه امكان پد    از آن . رخ خواهد داد  

كـه   ن وجود دارد، و بـا توجـه بـه آن          ي از د  يگون  گونه يها تئرها و قرا  يظهور تفس 
واننـد تـا   ت مـي كننـد،   مـي فـا   ي نقش ا  ي كه در عرصه تعامالت اجتماع     يكنشگران
گـاه  ي جا لوقوع سهم داشته باشند،    محتمل ا  يها ندهي در شكل دادن به آ     يا اندازه

 ي اصـل  يرهاي از متغ  يكي خواهد بود كه     يا رهينده، تابع چند متغ   ين در جهان آ   يد
ـ نـدگان ا ي كـه كـارگزاران و نما      ي از نوع واكنـش    آن عبارت است    ين نهـاد بـرا  ي

 يي نها يريگ جهينت. كنند مي شهروندان ارائه    ي و جمع  ي فرد يازهاي به ن  ييپاسخگو
ـ يكه مدرن ن نكته است كه به اعتبار آن    يمقاله ناظر به ا     بـر خـرد نقـاد و    يته مبتن

ن يها ا  ته كه در آن   يگر مدرن ي د يها اس با مدل  ي، در ق  ي عام انسان  يها مدافع ارزش 
 برخوردار است، آن نوع     يشتريدو جنبه كمتر مورد توجهند، از احتمال استمرار ب        

 داشته باشـد، از     يشتري ب يته هماهنگ ين كه با الزامات مدل برتر مدرن      يقرائت از د  
  1.نده برخوردار خواهد بوديرش و رواج در جهان آي قبول و پذي برايشانس باالتر

   مدرنيته-3 مدرنيزاسيون              -2 دين           -1 :هاي كليدي واژه
 

   مقدمه.1
دو پرسش برگزار شد  "تهين و مدرنيد"  دربارهيتازگه  كه بيارينمبرگزار كنندگان س

  :بودندان گذارده ميا با شركت كنندگان در ر

                                                 
، دانـشگاه   ي كشور و استاد مدعو مركـز مطالعـات در بـاره دموكراسـ             ياست علم يقات س يار مركز تحق  يدانش. *
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 4 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
ان اين دو   يمقاد شما، آيا دين با مدرنيته و مدرنيزاسيون سازگار است؟ آيا سنتزي             تبه اع 

  دانيد؟  ميرا ممكن 
كنـد، چيـست؟ بـا       ميترين استلزاماتي كه مدرنيته و مدرنيزاسيون براي دين ايجاد           مهم

چـه نـسبتي داريـد؟ بـه        ) دو سطح خرد و كـالن     در  (شناختيِ سكوالريزاسيون     نظرية جامعه 
  آيد؟   ميه بر سر دين چكنيد در دوران مدرن   ميديگر سخن فكر 

 اسـت و در     "، اما به شرطها و شـروطها      يآر"پاسخ مختصر و فشرده من به پرسش اول،         
جـاز  ين ا يـ امـا ا  . ن با زمانه مدرن   يخصوص پرسش دوم پاسخ عبارت است از همگام شدن د         

ح يد دست به كار شرح و بـسط و توضـ          يبا مير  يناگزه  پس ب .  منجر شود   مي بدفه تواند به  مي
ن تـراز،   يدر نخـست  . د دنبال شود  يبا مي ي مختلف ين امر به نوبه خود در ترازها      ي ا .مطلب شد 

چـون    هـم   مييجا كه ممكن اسـت مـراد از مفـاه          ، الزم است تا آن     ميضاح مفهو ي تراز ا  يعني
هـر  . هـا روشـن شـود      ر آن يو نظـا   "ونيزاسـ يسكوالر"،  "ونيسزايمدرن"،  "تهيمدرن"،  "نيد"

 كه  آنانيگاه مورد نظر را برا   يسته جا ويهم پ ه   ب يم و معان  ي از مفاه  يا  در درون شبكه   مفهوم
 يهـا  ن شـبكه  يـ ن ضـرورت دارد در بـاره ا       يبنـابرا . كند مياحراز  د  نريگ مياز آن مفهوم بهره     

د بـه  يـ با ميرتر است،   ي فراگ يث نظر ي كه از ح   گر،يك تراز د  يدر  .  شود يز روشنگر ي ن ييمعنا
هـا   ر آن يون و نظـا   يزاسـ يتـه و سكوالر   ين و مدرن  يـ ان د ميـ ها به رابطه      كه در آن   ييها يتئور

شان را مـورد سـنجش قـرار        يد و دعاو  يها را كاو    آن يپرداخته شده نظر كرد و نقادانه محتوا      
 روش  ي آگاهانـه بـه ابزارهـا      ديـ با مـي ن حـال    ي در عـ   يابيـ  و ارز  ينـد نقـاد   ين فرا يدر ا . داد

لگر اشغال كرده، توجـه     ي كه خود تحل   ياند و موضع و موقف      كه به كار گرفته شده     يا شناسانه
  . گرفتي را پيابيارزشها، كار  تين ظرفيداشت و با در نظر گرفتن ا

  
  ونيزاسيون، و سكوالريزاسيته، مدرني مدرن.2

سندگان و صاحب نظـران سـخن       ين جهات سه گانه كه بدان اشاره شد نو        يدر خصوص ا  
در حجـم انـدك   . انـد  ر كردهين باب تحر ي در ا  ي متعدد يها ها و كتاب   اند و رساله   ار گفته يبس

ـ  يد بنا را بر اختصار و اجمال گذارد و بـه توضـ     يبا مي يكنونمقاله    كـه مخـلّ   يح در حـد اقلّ
  .م مورد نظر نباشد بسنده كردي و مفاهيانتقال معان

 هستند كه در جهـان      ييدارهاي پد ي برا ييها ون هر سه نام   يزاسيالرته و سكو  ين، مدرن يد
دن بـه امـور     ين مرحله تشخص بخش   ي نخست  معموالً ينامگذار. اند  ظاهر شده  يتعامالت انسان 

 كـه از وجـود      ييفاعل شناسـا   ي فاقد نام برا   يدارهايحضور پد . هاست ت درك بهتر آن   يبه ن 
 كـه از    ي علتـ  ي كه پزشك بـرا    يمار زمان يب. استدا كرده مشكل افز   يالجمله اطالع پ   يها ف  آن

  . شود ميدوار ميافتن درمان اي به يا كند، تا اندازه مي ذكر  ميبرد نا ميآن رنج 
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5  آينده دين در جهان مدرن
 يان جهـات هـست    ميـ د  يبا مي ي اجتماع يدارهايدر بحث از پد   ،  يستيدگاه رئال يك د ياز  

. ز كـرد  يـ هـا پره   ختن آن ميز گـذارد و از بـرآ      ميشناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه ت      
 از  يم بـه اعتقـاد برخـ      يشود كه توجه كنـ     ميگاه بهتر آشكار     آنخصوص  ه  ن امر ب  يت ا مياه
 يات از آرا  يـ  كه در حوزه اله    يو جمع ) 19(خر  ن متأ يتگنشتايبه عنوان نمونه و   (سندگان  ينو

 وهي و شـ   ي اجتمـاع  يدارهاي باورها به پد   يستيف چ يان توص ميتوان   مي ن )اند رفتهير پذ يثأاو ت 
ر، يكرد اخ ي رو يبر مبنا . ك كرد يشود، تكف  ميها اقامه     آن ي كه برا  يلين باورها و دال   يكسب ا 

فگر ي كـه توصـ  يا گفتمـان يـ ت يـ  مـستقل از روا يتي، موجودي اجتماعيا هستارها ي دارهايپد
  .هاست ندارند آن

) ق اسـت  يـ  قابـل تطب    مـي يان ابراه يـ جا كه بر اد    الاقل تا آن  (ن  يد ،ن باوران يدگاه د ياز د 
ن باور يتر يمحور. ديآ مي ي كه در پي با مشخصات  ها است  نييآآداب و    از باورها و     يا مجموعه

بـه شـمار     يكـه خـالق هـست     است  ن  يك موجود بر  يمجموعه باورها، اعتقاد به     ن  ياان  ميدر  
خ حضور خود را ي از تاريا در برهه كه يامبريله پيها و آداب، به وس نيي آيهسته اصل . ديآ مي

هـا و   نييآ. رديگ ميكند، شكل    مي مخاطبان بازگو    ين را برا  يام موجود بر  يپكند و    يمآشكار  
شه افراد و در قالـب  يال، در ظرف ذهن و اندي سيچون مظروف مز مجموعه باورها هيآداب و ن 
ـ     ها و قالـب     شكل ظرف  يا ، تا اندازه  ، و در طول زمان     متنوع ياهايها و جغراف   فرهنگ ه هـا را ب

   .شوند ميها  ت آني محدوديراي پذرند ويگ ميخود 
 يدگاه هـست  يـ ك د يـ از  ،  )4 (ام  متـذكر شـده    يگـر يكـه در مقالـه د      چنان ته، آن يمدرن
 ي و مكـان   يك محدوده زمان  ياي است كه در      دهيچي پ ي، هستار اجتماع  )كياونتولوژ(شناسانه  

كـن  ق آن مميـ ن حـد و مـرز دق     يـي ان كـرد و تع    يـ ب ب يتوان حدود آن را به تقر      ميكه تنها   (
رش گـسترش  يثأ هم حـوزه تـ  ير تطورين سيان ايافته و در جريظهور كرده و تطور     ) ستين
سندگان يـ  نو .ده اسـت  ي از آن به منصه ظهور رسـ       يتر  متنوع يها ها و صورت   افته هم شكل  ي

 يته را در قرن شانزدهم و مكان آن را قاره اروپـا معرفـ             يزمان ظهور مدرن   الجمله   يمختلف ف 
  .اند كرده

 معنـا   ي اسـت بـرا    يك برسـاخته نظـر    يـ  "تـه   يمدرن"شناسانه مفهـوم     رفتث مع ياز ح 
 و  يع كـه در ظـرف زمـان       يدادها و حـوادث و وقـا      يـ  از رو  يا دهيـ چير توده پ  يدن و تفس  يبخش
 همه ارض مسكون    باًيراتش اكنون تقر  يثأد و دامنه ت   ي كه بدان اشاره شد ظاهر گرد      يي يمكان

 يط و اجـزا   يگر، و با مح   يكديتعامل كنشگران با    دادها محصول   ين رو يا. را در بر گرفته است    
گونـه كـه     است كه به جهان، آنيز با محصوالت ي برساخته موجود در آن و ن      ي و نهادها  يماد

گر به   ليله تحل ي است كه به وس    ير مدل ي اخ يته در معنا  يمدرن. كند، تعلق دارند   ميان  يپوپر ب 
ن مـدل، از    يـ چند ا  هر. ودش ميائه   ار "يت اجتماع يواقع"ك  ين  يي، فهم و تب   يرگريت تصو ين

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 6 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
 سـاده   يها  واجد عناصر و فرض    "مدل بودن " كه عرضه شود، به اعتبار       يگر لي هر تحل  يسو

 اسـت، امـا تـالش آن در         ي انتزاعـ  يهـا  ، و جنبـه   يبيا تقر يآل شده    دهي ا يكننده، ساختارها 
ـ  "تـه يمدرن" است كه با نام      يده و ذوابعاد  يچيت پ يت فراچنگ آوردن واقع   ينها ه آن اشـاره     ب
  .شود مي

 از تحـوالت    يتـه، بـه شـمار     يش و رشـد مدرن    يدايـ شه، در بحث از علـل پ      يخ اند يدر تار 
ن شـدند اشـاره     ميدار در مغرب ز   ين پد ينه ساز ظهور ا   مي كه ز  ييها انين به عنوان جر   ياديبن

 و رو بـه ضـعف نهـادن نظـام           ي شـهر  ي بـورژواز  يريـ گ ن تحوالت شكل  ياز جمله ا  . شود مي
) شينـوزا (ن، رنسانس ي و جنبش اصالح ديني ديشي تازه، نوانديها نيمف سرز ، كش يفئودال
تـه در   ين عوامل ظهـور مدرن    يتر ي از اصل  يكيد  ياما بدون ترد  . ر آن است  ي و نظا  ي و ادب  يهنر

ـ       "ديعلم جد "شود، رشد    مياد  ي "اروپا" كه از آن با عنوان        ميبو ستيز ه  از قـرن پـانزدهم ب
 كـه در آن     يا  را از جهـان بـسته      ييبـه ناگهـان انـسان اروپـا       د  يـ ش علـم جد   يدايپ. بعد بود 

 نـو و  ل كـامالً ي از مـسا يكران پرتـاب كـرد و كهكـشان    يهان ب يك ك يست به پهنه فراخ     يز مي
ن يـ  بـه ا   ييگـو   پاسـخ  يدر تـالش بـرا    . ع را در برابر او مطرح ساخت      ي بد يكله   ب يها چالش
افـت و بـه     ي دسـت    يا  تـازه  يهـا  تيـ ج، بـه ظرف   ي به تدر  يي نوظهور، انسان اروپا   يها پرسش
كنـد و همـان را    مـي اد يـ  " مـي دوره بلـوغ آد   " گام نهاد كه كانت از آن بـا عنـوان            يا مرحله

  .آورد مي به شمار "يعصر روشنگر" يمشخصه اصل
ـ . ته و جهان مدرنند   ي مرتبط با مدرن    مييون مفاه يزاسيو سكوالر ون  يزاسيمدرن ك يـ  ياول

 يشود نهادها و روابـط و مناسـبات در قلمروهـا           ميشش   است كه در آن كو     يند اجتماع يفرا
ات ي شده متحول شوند تا با مقتض يزير  برنامه يا  به گونه  ي، فرهنگ ياسي، س يمختلف اقتصاد 

 از  ياري در بـس   يچون اغلب تحـوالت اجتمـاع      ند هم ين فرا يا. دا كنند يجهان مدرن انطباق پ   
 ينـوع   مـي  دو .زان بـوده، همـراه اسـت      ير  كه مخالف اهداف برنامه    يا ج ناخواسته يموارد با نتا  

 يند مقـام داور   ين فرا يدر ا .  است ي شدن امور در عرصه اجتماع     يشدن و عقالن   يند عرف يفرا
ابد به عقـل  ي مي ظهور يات جمعي كه در قلمرو حي متنوع يها تي در فعال  يريگ ممي تص يبرا

طـه  يان آن را در حچه كه نتو آن ر هريثأگردد از دامنه ت ميشود و كوشش  مي سپرده  يجمع
 امور تـا حـد امكـان        ي و داور  يريگ ميمنه تص مي قرار داد، در ز    يابي و ارز  ي مورد وارس   ميعمو

  .كاسته شود
د بـر   يكأون ارائه شد، ت   يزاسيون و سكوالر  يزاسيته، مدرن ي كه از مدرن   يف مختصر يدر تعار 

بب شـده كـه      نكته س  مينه. شود ميگر    وجه مشترك جلوه   ي، به منزله نوع   تيعقل و عقالن  
كـه  رنـد  يجه بگين نتيچننده آن ين در جهان مدرن و آير بحث از د   سندگان د ي از نو  يشمار
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7  آينده دين در جهان مدرن
ـ  ين كه از سنخ تكاپوهـا     ي در د  يبه اعتبار وجود عناصر    ستند، بـا بـسط گـستره       يـ  ن ي عقالن

   .ز كاسته خواهد شدين ني نفوذ دته، از دامنهيمدرن
د يـ با مي،  شده برخوردار   يا ر گسترده يثأز ت گاه قائالن آن ا   ين اظهار را، كه به واسطه جا      يا

 كه اشاره ته، چنانيكه، مدرن  مالحظه نخست آن  . مل قرار داد  أ مالحظات مورد ت   يدر پرتو برخ  
در طول زمان و در بستر مكان        ي كه به صورت خط    ستي ن يند متحدالشكل و واحد   يشد فرا 
 است كـه    ياليان س يشود جر  مياد  يته از آن    يچه كه با عنوان مدرن     آن. دا كرده باشد  يبسط پ 

هـا بـه نوبـه     ين انرژيظهور ا.  شده استي فراوانير مادي و غي ماد يها يمنجر به ظهور انرژ   
 ،ي رفتـار  ي انـواع الگوهـا    يريـ گ و شـكل  د  يـ ها و امكانات جد    تيه ساز تحقق ظرف   نميخود ز 
 . شده كه با شتاب دستخوش تحول و تطورنـد         يي ي معرفت يها ، و چارچوب  ي زندگ يها شكل

ابـد  يته ظهـور    ي از مدرن  ييها ته موجب شده تا صورت    يان مدرن ي در جر  ين تنوعات درون  ميه
ت عواطـف و    ميـ  امـور، بـر اه     ييگاه عقل به عنـوان داور نهـا       يه به جا  يكه در آن به عوض تك     

 يبررس. شود ميد يكأط تير در محييها و تغ  انسانياحساسات و اراده در شكل دادن به زندگ     
  .ت استمين در جهان مدرن حائز اهيدت يته با موقعيكال مدرنن اشيان اميرابطه 

هـا و   هي سـو ي متنـوع آن، دارا يها ها و مدل   ته، در همه صورت   يكه مدرن  مالحظه دوم آن  
هـا و    متفـاوت از جنبـه   بعـضاً يا وهيها بـه شـ   ن جنبهيك از ا ي است و هر     ي متنوع يها جنبه
ـ . كننـد  مـي ن تعامـل    يدار د يگر با پد  ي د يها هيسو  و   مـي  عل يهـا  شرفتيـ ه عنـوان مثـال پ     ب

ر يثأن ت يوه خاص خود بر د    يك به ش  ي هر   ي اخالق يكردهايا رو يا تحوالت بازار،    يك،  يتكنولوژ
د مشخص ساخت   ين در جهان مدرن با    ينده د يدر بحث از آ   . رنديپذ ميگذارند و از آن اثر       مي

 كـه در    ي مقـصود  يبرا. دارد، مد نظر قرار     ي و اصل  يها، به نحو اول    ن جنبه يك از ا  يكه كدام   
ـ    ي مدرن ياسي س يها  به جنبه  شود، عمدتاً  مين رساله كوتاه دنبال     يا خـصوص نقـش    ه  تـه و ب

  .ن توجه خواهد شديدولت مدرن در ارتباط با د
گـر جهـان    يهاست از اروپـا بـه نقـاط د         ته مدت يكه هرچند دامنه مدرن    وم آن سمالحظه  

ن در اقطار مختلف كـره ارض همـراه         يت د يعف موق ين بسط دامنه با تضع    ياده شده اما    يكش
ستم ي قرن بياني پايها ت از آن دارد كه در دهه   ي حكا يبه عكس مشاهدات تجرب   . نبوده است 

 يشتريـ  از جلـوه و بـروز بـه مراتـب ب           يني د يكم، رفتارها يست و   ين قرن ب  ي آغاز يها و سال 
ن يـ ا ا يرد آنست كه آ   ير گ د مورد توجه قرا   يبا مينه  مين ز ي كه در ا   يپرسش. اند برخوردار شده 

  .ر كرديته تفسين و مدرني دي سازگاريد به معنايبا ميشواهد را 
جا كـه عمـر دوران مـدرن و عـصر            ، از آن  يكه به اعتقاد برخ    مالحظه آن ن  يآخرباالخره  

 كه از   يديده و زمانه جد   ي به سر رس   يخين هستار تار  يان است و اجل ا    يته در شرف پا   يمدرن
كـه از جملـه       است و با توجه به آن      يريگ شود در حال شكل    مياد  يرن  آن با عنوان پست مد    
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 8 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
ن و  ينده د يتوان نسبت به آ    مي است،   يني د يعناصر مقوم دوران پست مدرن توجه به باورها       

 قـرار   يابيد با دقت مورد ارز    يبا ميز  ي ن ين دعو يزان اعتبار ا  مي. ن بود يثر آن خوشب  ؤگاه م يجا
  .رديگ
  

  تهين و مدرني د.3
 يج عملـ  يرات و نتـا   يثأ با تـ   ي از مسائل نظر   يا  گانه پاره  چندن مالحظات   يظر از ا  ن صرف
به عنوان نمونـه    . ن در جهان مدرن مرتبطند    ينده د يز وجود دارند كه با موضوع آ      يگسترده ن 

 در شـكل دادن بـه   ينـ ي دي باورهـا يتوان برا مي را  ي مدرن چه نقش   يدر جوامع كثرت گرا   
 مـورد  يهـا  كه ارزش خصوص با توجه به آنه اجتماع قائل شد؟ ب اداره يها هيها و رو  استيس

توان بـه    ميگر تعارض دارند، چگونه     يكدي از موارد با     ياري متفاوت در بس   يني د يها نظر نظام 
 يع انـسان  يفجـا گـر نـاظر بـه       يك مـساله د   يـ  برقرار كرد؟    يها آشت  ان آن مي سازگار   يا وهيش

ن باورهـا در  يـ كـه ا  ا آنيـ  و كند مي ظهور يني دياز رهگذر باورها  بعضاً است كه    يا گسترده
ل ي اسـرائ  يهـا  تين بالكان تا جنا   ي خون يها  از جنگ  .دن به ابعاد آن نقش دارند     يشدت بخش 

 يانه مذهب ياقدامات فرقه گرا  ان  يجرگناه عراق در     ي تا كشتار مردم ب    ي اشغال يها نميدر سرز 
ن در  يـ  حـضور د   شـود كـه ظـاهراً      يمـ ن نكته به ذهن متبادر      ي مشابه، ا  يها  نمونه ياريو بس 

 مختلـف   يهـا  ز گـروه  مي مسالمت آ  يستيز  بودن و هم   يي چند صدا  ي راه را برا    ميعرصه عمو 
ن بـه   يـ ر د يثأد دامنه تـ   يبا ميا  يشود كه آ   مين پرسش مطرح    يب ا ين ترت يبه ا . كند ميتنگ  

دا  ج ميطه عمويطه چگونه از حين حي مرز اين صورتي محدود شود؟ در چن    يطه خصوص يح
  شود؟ مي

 ياري بـس يهـا  دگاهيت از آن دارند كه بر خالف دي حكاياهد تجرب وكه اشاره شد ش    چنان
ت يـ ن موقع يـ نهاد د ر  ين، در چند دهه اخ    ي د ي سرشناس در حوزه جامعه شناس     يها از چهره 

د باشـد و    يـ  جد ي اجتمـاع  يهـا  تينده و نماد واقع   يتواند نما  مي كه   ييرويخود را به عنوان ن    
 افراد به   يها ها و دردها، و تصورات و دانسته       ها و آرزوها، رنج    ازگو كردن خواست   ب ي برا يزبان

  مـي  مه يهـا  دهيان ا ي ب ير برا ي اخ يها  در دهه  يني زبان د  .)10(ت كرده است  يد، تثب يشمار آ 
افراد با  .  به كار گرفته شده است     ي و اقتصاد  ي، اخالق ي، اجتماع ياسي مختلف س  يها در حوزه 

ج در  يـ  را يهـا  دگاهيـ دن د ين، و به چالش كش    ي مع يها تي خلق هو  يان برا ن زب ياستفاده از ا  
ر آن بهـره    يو نظـا   اداره كننـده اجتمـاع،       يهـا  ، نظـام  ، سـعادت  يه عـدالت، صـلح، آزاد     مينز

  .اند گرفته
 همـراه شـده     يني د يها شين حال با كثرت و تنوع گرا      ي در ع  يني د ير باورها يثأاد ت يازد
ت و اقتدار گذشـته     ي حج يادين در جوامع مختلف تا حد ز      ينده د ي نما  مي رس ينهادها. است

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

9  آينده دين در جهان مدرن
 بـه فهـم     يا  تـازه  يكردهـا يهـا، رو    آن ياند و در جا    ن باوران از دست داده    يخود را در نگاه د    

ن يـ ان اميـ  فاصـله  يدر موارد.  افراد اتخاذ شده است ين، از سو  ي د يها ني و آداب و آئ    ينيد
منـان  ؤم"اد است كه يتر چنان ز ر و متعارفت لوفأ ميها وهي با ش"ينداريد"د  ي جد يها وهيش

ـ   يـ  تازه را به خروج از د      ياه وهين ش يروان ا ين، پ ي د ي متول  مي رس يا نهادها ي "يسنت  ين و ب
ت ميـ ن نكتـه اه يـ كه در آغـاز بحـث اشـاره شـد ا           ب چنان ين ترت يبه ا . كنند مي متهم   ينيد

 ي كـه دارا   يجتمـاع ا هر نـوع جنـبش ا      يست و آ  ين چ يم مقصود از د   يابد كه روشن ساز   ي مي
توانـد   مـي ،  ينـ ي د يها  از آموزه  يد و هر قرائت   يآ مي به شمار    "ينيد"هاست،    از ارزش  يشمار
د يـ آ مـي ان ميـ  بـه  "ينداريد" و "نيد" سخن از يكه وقت ا آني اصالت و صحت شود   يمدع

 ين نكته در پاسخ به پرسش اصـل     يا.  كرد يتوان معتبر تلق   مي را   يني مع يها ا فهم يتنها فهم   
دار يـ  هر نوع پد   يا بقا يد روشن شود آ   يرا با يز. ت است ميز حائز اه  ين، ن ينده د ي آ يعنيمقاله،  
ن در جهـان    يـ  د ي بقـا  يوان به معنا  ت مي بر خود بگذارد     "ينيا د ين  يد"كه نام   را   ياجتماع

  .د به كار گرفته شودي بايتر رانهي سختگيارهايه معمينن زيكه در ا ا آني كرد ينده تلقيآ
 كـه در    ياند آنست كه بر شتاب تحوالت      ته بر شمرده  ي مدرن ي كه برا  ييها شخصه از م  يكي

ربـاز بـه   يلسوفان از ديف.  افزوده استيريد به نحو چشمگ يآ ميد  ي پد ي اجتماع يعرصه زندگ 
جـا   رات، تـا آن   يين تغ يكه ا  ي توجه كرده بودند، اما در حال      ير در همه اركان هست    ييله تغ أمس

 و كنـد بـود، در دوران        يكرد، در جهان كهن بط     ميدا  ي ارتباط پ  ينكه به حوزه تعامالت انسا    
 يارهاي از معيكيجا كه اكنون  تا آن.  بر سرعت آن افزوده شده استيا ندهي به نحو فزا ديجد

 ين سرعت و شتاب انجام امور و واقـع شـدن تحـوالت در زنـدگ               ميتر بودن ناظر به ه     مدرن
 ي تلقـ  "تـر  مـدرن "كا از اروپـا     يه عنوان مثال آمر   ن مبناست كه ب   ميبر ه . روزانه جوامع است  

 بـه شـمار     "ي جنـوب  يهـا  الـت ي از ا  "تر مدرن" ي شمال يها التيكا ا يا در خود آمر   يشود و    مي
  .شود مي محسوب ي از بخش شرق"تر مدرن" آن يا در اروپا بخش غربيند و يآ مي

ه  ب يا و نهادها  ه هستاره ي دامن زدن به كثرت امور و تجز       يع تحوالت به معنا   يشتاب سر 
.  بـاالتر اسـت  ي در ترازهاي اعتباريها جاد وحدتين حال ايپارچه، و در ع كيظاهر متحد و  

 در  يشتريـ شود تا امور متضاد با سرعت و تـواتر ب          ميع به نوبه خود موجب      ين تحوالت سر  يا
 از  يچ هـستار  يكه اشاره شد هـ     ، چنان يدر پهنه هست  .  ظاهر شوند  يعرصه تعامالت اجتماع  

ه يـ  منجر بـه تجز    ر كه غالباً  يين تحول و تغ   يست و در جهان مدرن ا     يكنار ن  ر بر ييل و تغ  تحو
  .ان داردي جريشتريب باود با شتش ميد ي جديها  برساختهيريگ  موجود و شكليساختارها
د حضور ي كه در جهان جدييدارها و هستارهايز به منزله پدي نيني دين و باورهاينهاد د

نـست كـه دامنـه تحـوالت در         يپرسش ا .  در امان نخواهند بود    يو تبدل ر  يين تغ يدارند از چن  
دار مورد نظر   يا پد يكه هستار    ش از آن  يابد پ يتواند ادامه    ميا هستار تا كجا     يدار  يمورد هر پد  
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 10 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
ت شود و بـه     ي خود را از دست بدهد و به قول فالسفه دچار انقالب در ماه             ينهمانيت و ا  يهو

ن و  يـ د كه نهـاد د    يتر، در جهان جد    طور مشخص ه  گردد؟ ب ت متفاوت بدل    ي با ماه  يهستار
انـد، تـا كجـا       ر واقـع شـده    يز ناپذ يرات مستمر و شتابنده و گر     يي دستخوش تغ  يني د يباورها
 كنند  يريت خود جلوگ  يار ماه يت خود را محفوظ نگاه دارند و از قلب تمام ع          يتوانند ماه  مي
   و ممكن است؟ي شدنين امري چنا اساساًيو آ

ها فرقه و مذهب و      در باره صد   ي خواندن ي اطالعات يحاو) 15(د  يان جد يالمعارف اد دائره  
رو دارنـد و آداب و رسـوم و         يـ ك هـزاران پ   يـ ن تازه در غرب و شرق عالم اسـت كـه هـر              يآئ

ان يـ ها و مـذاهب اد     ان فرقه يچه كه متول    با آن  ياديشباهت ز كه  كنند   ميج  ي را ترو  ييباورها
ز يـ  را ن  ي مـشابه  انـاً ي اح يها چند كه آموزه   ند ندارند، هر  يگو يمتر از آن سخن      شناخته شده 

د از  يـ هـا و مـذاهب جد      ن فرقه يا ا يال كرد كه آ   ؤتوان س  مي. دا كرد يها پ  ان آن ميتوان در    مي
د ي كه با  يتر يال اساس ؤد س يا نه؟ اما شا   يرفته شده هستند    ي پذ  ميان رس يان اد يدگاه متول يد

  مـي يان ابراه يـ ك از اد  يـ ان هـر    ميـ  چـه؟ در     يعني  مين رس ي د مطرح شود آنست كه اساساً    
 ين معرفـ  يـ  از د  "لياصـ "ت  يـ  خـود را روا    يخورنـد كـه همگـ      مي به چشم    يمذاهب متنوع 

 دفـاع از موضـع خـود ارائـه          ي بـرا  ييها نهيل و ب  ين مذاهب دال  يجا كه همه ا    از آن . كنند مي
 " ميقرائت رسـ  " عنوان   ها به   قرائت يچه كه موجب شده تا برخ      رسد آن  ميدهند به نظر     مي
 يهـا  گـر قرائـت  ياس با ديروان آن در قين به شمار آورده شود، افزون بودن شمار پ    يك د ياز  
 المثـل در مغـرب   يست كه فـ  ين باشد در آن صورت دور از انتظار ن        ياما اگر چن  . ب است يرق
اد يـ روانشان با سرعت در حـال ازد      يد كه شمار پ   ي جد يا معنو ي يني د يها  از فرقه  يكين  ميز

ود پـشت   ش  مي خوانده   " ميرس"ب را كه اكنون     ي نه چندان دور، قرائت رق     يا ندهياست، در آ  
 يا ، چـاره  يار عـدد  يـ بـر اسـاس مع    . روان پر كنـد   يث شمار پ  ي آن را از ح    يسر بگذارد و جا   

ن يـ  ا .ميريـ  در نظـر بگ    " ميمذهب رس "د را به عنوان     ين مذهب جد  يكه ا  نخواهد بود جز آن   
 در  " ميرسـ " كـه مـذهب      "كـان ي انگل يسايـ كل"نه هم اكنـون در مـورد        نكته به عنوان نمو   
سا رو در حـال     يـ منـان كل  سو شـمار مؤ     كياز  . د در شرف وقوع است    يآ ميانگلستان به شمار    

 و "محافظـه كـار  " يهـا  شيسا انـواع گـرا   يـ گـر در درون خـود كل      ي د يكاهش است و از سو    
انـد و    ه كـرده  يـ  متفـرق تجز   يهـا   جمع موجود را به گـروه      "مدرن" و   "يسنت"، و   "براليل"

سا را بـه سـمت جلـب       ين كل يروان ا يگر، پ ي باور د  يها ه سوم جاذبه انواع نظام    يباالخره از ناح  
  .ندك مي

بـه  . ز نـسبت دارد   ي ن "ياسيقدرت س "خصوص  ه   و ب  "قدرت"ن با   ي از د  " ميقرائت رس "
و در  ع شـد    يافتن تـش  يـ ت  ميه موجـب رسـ    يدن صـفو  يران به قـدرت رسـ     يعنوان مثال در ا   

سم بـه   يـ سيهـا سـبب رواج كاتول      يياي به دست اسپان    مين مقهور شدن اقوام بو    ي الت يكايآمر
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11  آينده دين در جهان مدرن
ارتبـاط  . ديـ ن قاره گرد  ي در ا   ميگر اقوام بو  يا و آزتك و د    ي اقوام ما  ي باور سنت  يها عوض نظام 

ت يـ خر، موقعأ در جهان مدرن متـ     يغات و قدرت اقتصاد   ي با قدرت تبل   ياسيك قدرت س  ينزد
 يها به عنوان نمونه در سال    . وجود آورده است  ه   ب " مي رس يها قرائت" ي برا يا هك تاز مينايد
 از  يريـ گ اند تا با بهره    دهيكا كوش ي پروتستان در آمر   يسايان محافظه كار در كل    ير راستگرا ياخ

قرائـت  "ت بـه سـطح      يحي كه بدان اشاره شد، قرائـت خـود را از مـس            يا  سه گانه  يها قدرت
  .كا ارتقا دهندين در آمرين دي ا" ميرس

 مـورد توجـه قـرار       "نـده يآ"شود سه نوع     مينده مطرح   ي كه در خصوص آ    ييها در بحث 
ها عبارتنـد    ندهين آ يا. شود ميتر و محدودتر     ب كوچك يشان به ترت   رهيرد كه حوزه و دا    يگ مي
ن ين قلمروها و معـ    ي ا ييشناسا.  مطلوب يها ندهي محتمل، و آ   يها ندهي ممكن، آ  يها ندهياز آ 

زان اطالعـات و    ميـ ن، در گـرو     يـ  د  هـر حـوزه خـاص، مـثالً        يك، بـرا  يـ ق هر   ي مصاد كردن
به عنوان مثـال در     . اند ق در آن حوزه خاص اقدام كرده      ي است كه به تحق    ي كسان يها دانسته

ا يـ   كه محقق  ييها ندهي ممكن عبارت است از همه آ      يها ندهي آ "نيد"ا هستار   يدار  يمورد پد 
 يهـا  نـده يروشن اسـت كـه شـمار آ       .  كند "تصور"ن  ي د يد برا وانت مي ن باور يا د يپژوهشگر  

 يهـا  نـده يان آ ميـ  محتمـل، از     يهـا  ندهيآ. ي است و توان تصور افراد متناه      يممكن نامتناه 
. شـوند  مـي ن  ين، گـز  ي معـ  يارهـا ي كه شخص توانسته تـصور كنـد، و بـا اعمـال مع             يممكن

 اما نكته مهـم در خـصوص        .ردندگ  مي يي محتمل شناسا  يها  ندهين آ ي مطلوب از ب   يها ندهيآ
ن يـ ك از ا  يـ هـر   . ستين محتوم   ي امر يچ رو ي به ه  ها  مطلوب آنست كه تحقق آن     يها  ندهيآ
هـا و   نـده بـر طبـق طـرح    يط آي برسـاختن شـرا    ي هستند برا  ييها  وي مطلوب سنار  يها  ندهيآ

  .ني معيها نقشه
 به شكل دادن گذارند و مير يثأگر تيكدي  بري كه در جهان واقع يجا كه شمار عوامل    از آن 

هـا تعـداد    ن تن ياد اسـت و در هـر زمـان معـ          يـ ار ز يكنند بس  مي كمك   ي آت يها وضع و حال  
ت در  يـ تـوان بـا قطع     مـي  قـرار دارد، ن    يار كنشگران اجتمـاع   ين عوامل در اخت   ي از ا  يمحدود

ان ميـ تـوان گفـت از       مـي تنهـا   . نـده رخ خواهـد داد سـخن گفـت         يچه كه در آ    خصوص آن 
 از شـانس تحقـق      ييوينده در نظر گرفته شده، سـنار      ي آ ي كه برا  يزا موا يب  ي رق يوهايسنار

 از امكانات و عوامل موجود بهره گرفته باشـد          يشتري ب ينيشتر برخوردار است كه با واقع ب      يب
 كه در حوزه مورد نظر مندرج است داشـته          ييها  ها و استعداد   تي از ظرف  يتر قيو شناخت دق  

  .باشد
ن و خـواه هـر   ي، خواه دي در قلمرو تعامالت انسان  يمرنده هر ا  ين اساس پرسش از آ    يبر ا 

لند شانس تحقـق كـدام      ينفع ما يشود كه كنشگران ذ    ميل  ين پرسش تحو  يگر، به ا  يهستار د 
 يا ن حال با مجموعه   يروشن است كه در ا    . ابديش  ي هستار مورد نظر افزا    ينده مطلوب برا  يآ
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 12 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
م كـه هـر     يكنـ  ميدا  ي سروكار پ   خالف واقع  ي شرط يها   از گزاره  ي و شمار  "عوالم ممكن "از  
  .افتي تحقق خواهد ي حاصل شود، تالينيمع) مقدمات(كنند اگر مقدم  ميان يك بي

  
  ته؟ين مدرنمين؟ كداي كدام د.4

 يدر مـورد سـازگار  . ن مقاله بازگـشت ي آغازيها توان به پرسش مي حال ،ن مقدمات يبا ا 
ته؟ ين مدرن مين؟ كدا يل كرد كدام د   اؤد س يدو با   از آن  يجاد سنتز ي و امكان ا   تهين و مدرن  يد

پـسندم   مـي  را   يا دا كرده، گونـه   يته تحقق پ  ي كه از مدرن   ي مختلف يها  ان گونه ميدر  بشخصه  
ن نكته كـه    يح بر ا  يت امور و تصر   ي عقل نقاد در تمش    يد بر نقش محور   يكأكه در آن ضمن ت    

ها را مـورد     ان آن تو ميدر دسترس افراد قرار دارند و         ميطه عمو ي كه در ح   يني ع يها معرفت
ت هستند، بر سـهم     ي فهم واقع  ي ما برا  يها ها و فرض    محصول حدس  ي قرار دارد همگ   ينقاد

تـر   قيـ  و عواطف و احـساسات و اراده در شـناخت بهتـر و دق     ي ضمن يها رتي و بص  ها  دانسته
شـود كـه     مـي ته، خاطر نشان    ين مدل خاص از مدرن    يدر ا . شود ميصحه گذارده   ز  ينت  يواقع

ـ     خواه آن  (رنديگ مي كه در خارج از قلمرو عقل قرار         يهمه امور  اسـت و    2يچه كه ضد عقالن
 در محكمـه    ديبا مي،  )است 4ير عقالن يچه كه غ   است و خواه آن    3يچه كه فوق عقالن    خواه آن 

ا يـ هـا    ر آن ي كه عقل به گام زدن در مس       يرد و تنها زمان   ي قرار گ  يابيعقل مورد سنجش و ارز    
ن آمـوزه آنـست     يل ا يدل. ها را به خدمت گرفت     توان آن  مي،  ه بگذارد ها صح   از آن  يريگ بهره

اب عقل نقاد، و    يدر غ . دينما مي است كه راه را از چاه باز         يينايچون چشم ب   كه عقل نقاد هم   
رنـد  يگ مـي ت قـرار    يـ رون از حـوزه عقالن    ي كه در ب   ي، امور  ميطه عمو يدر فقدان ارتباط با ح    

 هستند و   5ير معرفت يف و احساسات و اراده كه از سنخ امور غ          از عواط  يريگ توانند با بهره   مي
  . كوركورانه فاجعه ببار آورنديبا حوزه عمل ارتباط دارند، به نحو

قـرار   يمعرفتـ -ريـ ره امـور غ يـ  در دااناًي سروكار دارد كه اح   يكه با امور   ن به اعتبار آن   يد
 كه به   ي در صورت   ارتباط ندارند،  ي عقل ي با تكاپوها  ماًي و مستق   كه اوالً  ي امور يعني رند،يگ مي

شـواهد  . ب بدل شود  ي در خدمت خشونت و تخر     يتواند به ابزار   مي توجه باشد،    يعقل نقاد ب  
از . سـازد  مـي از به ذكر مـصداق را مرتفـع   ين خصوص چندان فراوان است كه ن ي در ا  يخيتار
فـا  يا  مـي ن بـاوران نقـش مه     يـ  د ي و جمع  ي فرد يها  تين در شكل دادن به هو     يجا كه د   آن
 برخـوردار   يت مـضاعف  ميـ  از اه  ينـ ي عقل نقاد در نظـام بـاور د        يكند، حفظ نقش محور    مي
غلبـه دارد  ت محورانـه  يـ و هو يتسيانت رميها ها نگاه  ن كه در آن   ي به د  ييها  كرديرو. شود مي
  .شوند مين ي خطرناك و خصومت آفريها ينه ساز مرز بندميز

هـا   ان همـه انـسان    ميـ  كـه در     ي عام و كلـ    يها  به عقل نقاد، به ارزش     يته متك يدر مدرن 
 ي بـرا ياديـ ار زيته سهم بـس  ين مدرن ين حال در ا   يدر ع . شود ميت داده   ميمشترك است اه  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

13  آينده دين در جهان مدرن
اب يـ شـود كـه در غ      مـي ح داده   ي و توضـ   شـود  مي در نظر گرفته     ي و ارزش  يسم معرفت يپلورال
 كـاهش    رو بـه   ينـ يت شانس بقا به نحو خطـر آفر       ينهادر  سم شانس كسب معرفت و      يپلورال
 يسم به منزله سقوط به ورطه نسب      يقبول پلورال شود كه    ميد  يكأتز  ينن نكته   ي بر ا  .گذارد مي
ها   در همه صورت   يي گرا ينسبدهد كه    ميح  ي به عقل نقاد توض    يته متك يمدرن. ستي ن ييگرا

 مطلوب و راهگشا يكرديرو) امثالهم و يفرهنگ، يبا شناسانه، اخالق ي، ز يمعرفت(و اشكال آن    
ن صـدق و    يي تع ي سنجش برا  يارهاي است مع  ي است كه مدع   يا هي نظر يي گرا ينسب. ستين

 يهـا   هـا كـه در عرصـه       ر آن يها و نظـا     ارزش يابيا ارز ي،  ها   باور يا موجه ساز  ي،  ها  كذب گزاره 
رد، مخـتص   يـ گ مـي مورد استفاده قـرار     ... ،  ي، فرهنگ يبا شناسانه، اخالق  ي، ز يمختلف معرفت 

ك يا  ي،  يوه زندگ يك ش يا  يك نظام باور،    يا  يك فرهنگ،   ير  ينظ(ن  ي مع ي اجتماع يهستارها
ار يچ نوع مع  يه. ها كاربرد دارند   هستند و تنها در درون آن     ) امور مشابه ك تمدن و    يا  يگروه،  

ن يـ ا. ستيـ  كنـد، موجـود ن     ي داور ي اجتمـاع  يها  ن هستار ين ا يسنجش عام كه بتواند در ب     
  .نديآ ميبه شمار  "رياپذاس نيق"ن اعتبار ي به اي اجتماعيها هستار

) در اشـكال مختلـف آن      (يي گرا يشود كه نسب   ميد  يكأ به عقل نقاد ت    يته متك يدر مدرن 
آورد  مـي  كـه ببـار      يجيث نتـا  يـ  نقص است و هم از ح      يث مقدمات و ساختار دارا    يهم از ح  
هـا و    ن نكته كه رشد معرفـت، محـصول حـدس         يته، به اعتبار قبول ا    ين مدرن يدر ا . نامطلوب

ن نكته مـورد توجـه      يشوند، ا  ميت بر ساخته    ي فراچنگ آوردن واقع   ي است كه برا   ييها فرض
شتر باشـد، شـانس   يـ  بهـا  هيهـا و فرضـ     ن حـدس  يـ رد كه هر اندازه شمار و تنوع ا       يگ ميقرار  
ته به اعتبار قبـول  ين مدرن ين در ا  يچن هم. ابدي ميش  يتر افزا   مناسب يها  به راه حل   يابيدست
 همتـراز   يان به چشم موجودات   ميها، به همه آد    ن همه انسان   امير   واحد و مشترك د    يگوهر
ات يـ تواننـد بـا تجرب     مـي  هـستند و     "يا  بنشسته در گوشـه    يجهان"ك  يشود كه هر     مينظر  

ت است، انبان مشترك معرفت و      يگانه با واقع  ي يا هيخود كه محصول تماس از زاو     ه  منحصر ب 
  .تر كنندپربارها،   هم در حوزه درك ارزشت وي را، هم در عرصه شناخت واقعيرت انسانيبص

 اقـوام   ي تمدن يها  ان و دستاورد  يها و اد   ها و فرهنگ    به عقل نقاد به سنت     يته متك يمدرن
 نقادانه  يريگ  بهره  و ها كند و وجود آن    مي نظر   ير مشترك انسان  يو ملل مختلف به منزله ذخا     

ته به مشاركت   ين مدرن يدر ا . شمارد ميان مغتنم   ميآد ي باال بردن شانس بقا    يها را برا   از آن 
 يگـاه يجا، عـدالت و انـصاف، حقـوق بـشر و امثـالهم              ير آزاد يـ  نظ ييها ش و به ارز   يهمگان
   . اعطا شده استي در قلمرو تعامالت اجتماعيمحور

هـم اكنـون در     . ستيـ  ن يا  سـاده  مـسأله ان با وضع و حال مدرن، البته        ي تعامل اد  مسأله
 يع و اجتما  ياسيك سكوالر اداره امور س    ي دموكرات يها ها نظام  شرفته كه در آن   ي پ يها  كشور

ن و  ي و قـوان   هـا   م برنامـه  ين بحث مهـم مطـرح شـده كـه در تنظـ            ي ا ،كشور را بر عهده دارند    
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 14 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
 كـه   ي متنوع يها توان از ارزش   ميد و   يبا ميت جامعه تا كجا     يري ناظر به مد   يها دستورالعمل

ن جوامع استفاده كـرد و      ي مختلف موجود در ا    يها  باور متعلق به فرهنگ    يها له نظام يبه وس 
ث ين نكته از آن حيا.  را دادها ين خط مشي در تدوير گذاريثأ نقش و ت يفااي  ه  ها اجاز  به آن 

 كه به خرد نقاد اتكا دارد توجـه تـام دارنـد و    يا تهيها به مدرن ن نظام يت دارد كه همه ا    مياه
تـه  ين مدرن يـ  ا يهـا    از آموزه  يكيجا كه    از آن . اند دهيكرد مختار خود برگز   يآن را به عنوان رو    
ك سـكوالر كوشـش   يـ  دموكراتيهـا   متكثـر اسـت، در نظـام   يها ها و سنت توجه به فرهنگ  

ار دارنـد   ي باور در اخت   يها ها و نظام   ها و فرهنگ   ن سنت يك از ا  ي كه هر    يراثميشود تا از     مي
، تنهـا آن دسـته از       يواقعـ ن وضـع و حـال       يـ در ا  امـا    .)16 (نه بهره گرفته شـود    يبه نحو به  

ك جامعـه   يـ ان مناسـب    يـ خود را با زبـان و ب        مورد نظر  يها  باور كه بتوانند ارزش    يها نظام
 در عرصـه    يتـر  ن را خواهند داشت كه حـضور پـر رنـگ           كنند، شانس آ   يكثرتگرا صورتبند 

  جامعـه  ياسـ يت امـور س   ي تمـش  يهـا  يگر تكنولوژ ي و د  ين دموكراس ي ماش يها ن ارزش ييتع
 يها نظام.  عكس مطلب هم البته صادق است  6.رندي بر عهده بگ   يشترياشند و سهم ب   داشته ب 

 در خور انسان مدرن و جوامع مدرن از خود ارائه دهنـد، از اقبـال                يري كه نتوانند تصو   يباور
  .ن جوامع برخوردار نخواهند شديمخاطبان در ا

 يهـا  يمـار يت، بيعاد جميست، ازديط زيبه عنوان نمونه هم اكنون مسائل مربوط به مح 
ر شـدن   يسم بـا توجـه بـه دسـترس پـذ          ي و خطر ترور   ين الملل يت ب يدز، امن ير ا ي نظ يمقاربت

هـا در زمـره      ر آن يآورنـد، و نظـا     مـي  را فـراهم     ي كه امكان كشتار جمع    ييها ينده فناور يفزا
. نـد يآ ميران به شمار    يم گ ميوالن و تص  ؤ شهروندان و مس   ي جد يها يمشغول  و دل  ها  دغدغه

هـا مواجـه هـستند     د بـا آن يـ  كه جوامـع جد    ين موضوعات اساس  ي كه نتواند در قبال ا     ينيد
 "تمي ربط و فاقد اه    يب" اتخاذ كند در خطر آن قرار دارد كه از جانب عامه             يكرد مناسب يرو
  . حذف گردداناًيه رانده شود و احيده گرفته شدن، به حاشي شود و با ناديتلق

 به خرد نقاد كه در حال حاضـر         يمتكته  ي مدرن ي الگو ميش رو دار  ي كه پ  يا ندهياگر در آ  
از قبـول   چنان   ب برخوردار است، هم   ي رق يها  تهياس با مدرن  ي در ق  يت باالتر ياز درجه مقبول  

ن يشتريـ  كه ب  ينيكرد د ي، در آن صورت آن نوع رو       بماند يباقا الاقل گسترده برخوردار     يعام  
 در جهـان    ير گـذار  يثأزان تـ  مين  يز باالتر  آن داشته باشد، ا    يها يژگي را با و   يدرجه سازگار 

رد، برخـوردار خواهـد     يگ ميته شكل   ين نوع مدرن  ي ا يها  كه در چارچوب ارزش    ييكثرت گرا 
  . شد
  

  ته نقادي مدرنيها لين و بدي د.5
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15  آينده دين در جهان مدرن
نـده  ي خود در آي بقايان براياداست تر   ا مناسب ين پرسش را مطرح كرد كه آ      يتوان ا  مي
كه توجه و  ا آنيت كنند ي اعطا شده حمايگاه محوريقل نقاد جا كه در آن به عيا تهياز مدرن

 اراده و عواطـف و      يهـا بـرا     معطوف كنند كـه در آن      يگري د يها  تهيت خود را به مدرن    يحما
 خود را در    يكه انرژ  ا آن ي در نظر گرفته شده، و       يگاه محور ياحساسات در برابر عقل نقاد جا     

  .شود متمركز سازند ميده مي نا"پست مدرنوضع و حال "چه كه   از آنيبانير پشتيمس
 از افـراد  ي شماري از نقاط جهان از سو يدر برخ دگاه مدافع وضع و حال پست مدرن        يد

 در  به عنوان مثـال   . غ شده است  يج و تبل  ي بهتر ترو  يجاد جهان ي مبشر ا  يبه منزله چشم انداز   
 د قرار گرفته  يكأ مورد ت  يو از شاگردان    يد و برخ  ي فرد ياله آق يبه وس  بعضاًدگاه  ين د يا رانيا

شود مربوط به بـرزخ      مي مطرح   "پست مدرن " كه در    يمطالب": سدينو ميد  ي فرد يآقا. است
 و يخ با انقالب جهاني تاريد و به اصطالح من پس فردا    ي دوره جد  د و ماوراي  يان دوره جد  مي

ود شـ  مـي نـه نوشـته     مين ز يـ  كه در ا   ي متعدد يها كتاب... . است) عج( موعود   يظهور مهد 
 ي بـا ظهـور دوره مـاورا   ي از انقالب جهـان ي طرفداريكي: م كرديتوان به سه قسمت تقس    مي
 از همـان    يحيخصوص تلو به   و   يحي دفاع تصر  "پست مدرن " با وجود طرح     يگريد و د  يجد

 ينـ يح و مع يقسمت سـوم موضـع صـر      . دي حاصل بازگشت دوره جد    ي ب يد و تمنا  يدوره جد 
ست يـ ن ن يكـه چنـ     شرق و حـال آن     يم و غرب زدگ   يكن ميراد   را م  ي ما غرب  معموالً. ... ندارد

 دو  ين غـرب زدگـ    يـ ا. د بالكل غرب زده است و آن هم غرب زده است دو چندان            يدوره جد 
 يست نگـار  يم مدار آن بر مدار ن     يد ن يدوره جد ... .  آن در تزلزل است    يچندان است كه مبان   

 ي ورا يبـر اصـالت وجـود امـر       چندان است و رجوع آن به اعتقاد بـه اصـالت بـشر در برا               دو
  )8 (" ... 7.انسان
 يـي  گرا ي از نسب  ا ناآگاهانه، ي، آگاهانه    پست مدرن عموماً   يها  موافق با آموزه  سندگان  ينو

 يهـا  شهيـ اند له سـردمداران  ي كه به وس   يلي از جمله دال   .كنند ميدر اشكال مختلف آن دفاع      
 متنـوع و    يهـا  بـه فرهنـگ   توجـه   شـود لـزوم      مـي كرد اقامـه    ين رو يه ا يپست مدرن در توج   

، سندگان پست مدرن  ينو. ت است ي اقل يها ت از حقوق گروه   يست مختلف و حما   ي ز يها  وهيش
چـون منتقـدان    هـم ن حـال  ي در عـ گـران، يوتـار و د يدا تـا ل ي گرفته تا فوكو و از در      ياز رورت 
 يها رزش، به انكار اانتقاد از عقل نقاد  وي عصر روشنگر  يها  با نقد آموزه  ته،  يست مدرن يرمانت

و خـواه در  ) ري فراگيها تي و رواها  هيا نظر ير صدق   ينظ (ير خواه در قلمرو معرفت    يعام و فراگ  
 8پردازند و بر اصالت جماعت مي) ي اخالقير اصول كلينظ(با شناسانه ي و زيحوزه امور اخالق

  .نندك ميد يكأ تي عقليها  در قبال استدالليكين پراگماتيت موازي و اولوي محليها و ارزش
 بـه خـرد نقـاد،       يتـه متكـ   يمدرنو مخـالف     مدرن   يها لين بد يتر هاز جمله شناخته شد   

ر خشونت، جنـگ، و   ي نظ ي انقالب يها   از ابزار  يريگ سم است كه تالشش آن است با بهره       يفاش
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 16 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
تـه  يكه مدرن  يدر حال . ته نقاد مبارزه كند   ي و مدرن  ي عصر روشنگر  يها  با ارزش  يا ج توده يبس

مــدافعان ر كانــت دارد، يــ قــرن هجــدهم نظيلــسوفان خردگــرايشه فيــشه در انديــنقــاد ر
ونگر، يـ چه، ارنـست    يش ن يچون فردر   هم يسندگاني نو ي مخالف خرد نقاد، از آرا     يها  تهيمدرن

  .رنديگ ميبهره ر آنان ينظا و دگريها  نيمارتت، ميكارل اش
انـد    داشته ياط محافظه كارانه افر   يها شيان كه گرا  يندگان اد يدر گذشته آن گروه از نما     

 مخـالف بـا     يها  تهيت نقاد و مدرن   ي و عقالن  ي ضد روشنگر  يها  كردي رو يان جد ميدر زمره حا  
  وهـان گئـورگ   يستر و   يـ  مانند جوزف دو ما    يسندگانيدر قرن هجدهم نو   . اند  بوده يروشنگر

 بـه خـرد نقـاد    يتـه متكـ  يبـه مخالفـت بـا مدرن     مـي  كال ييهـا  استداللمان با استفاده از     ها
 ي نظم و سلـسله مراتـب اجتمـاع        ،د داشتند كه  يكأسندگان به مخاطبان ت   ين نو يا. دبرخاستن

 حفـظ ثبـات     يسا بـرا  يـ  بماند؛ نظام سلطنت و اقتـدار كل       يمت محفوظ باق  يد به هر ق   يبا مي
 ي اجتمـاع  ين دو نهاد موجـب فروپاشـ      يگاه ا يات است و هر نوع چالش جا      ي از ضرور  ياسيس

كـه    از عقـل چنـان     يريـ گ  هـستند؛ بهـره    ير و حكومتگر  شود؛ مردم  فاقد توان اداره امو       مي
   .)20(شود  ميروز فاجعه منجر ند به بيگو مي يلسوفان روشنگريف

د ابنـ ي مـي ا پست مدرن ضد خرد نقـاد رواج         ي مدرن   يها لي كه در آن بد    يا ندهير آ يتصو
د نقـا  كه عقـل    ي، زمان يك محقق علوم اجتماع   يبه قول   . رسد مي به نظر ن   يندير خوشا يتصو
 ي در اول  .)11(شود   مي هموار   "ونيزاسيبالكان"ا  ي و   "ونيزاسينفريكال" يف شود راه برا   يتضع
ر يـ نظ(ريـ  كب يهـا  تيـ ا روا يـ ها   تي است فراروا  ي كه مدع  يا انهي گرا ي نسب يها دگاهيج د يترو
 قـضاوت   يا ارزشـ  يـ  ي معرفت يان دعاو ميكه بتوانند   ) يا اصول عام اخالق   ي  مين عام عل  يقوان

اس يـ  اعتقـاد بـه ق     ي مختلـف، بـر مبنـا      يها شود كه گروه   ميمنجر به آن     ندارد   بكند وجود 
 يهـا  رهيـ گـران، بكوشـند جز  ي و بـاور د ي ارزشـ يها  خود با نظام يها  ها و باور    ارزش يريناپذ

 بـه كـار هـم داشـته باشـند، روزگـار             يكـه كـار     بـدون آن   وجود آورند و ظـاهراً    ه   ب يمستقل
كوشـند بـا     مـي كند و    مي نظر   يدئولوژي باور به منزله ا    يها امافراد به نظ    مي در دو  9.بگذرانند

 در چنـان    .ن كننـد  يـي گران را تع  يست خود و د   يط ز ي مختار خود شرا   يها يدئولوژيه به ا  يتك
كوبد  ميت و اصالت خود     ي و حقان  ين بر طبل برتر   يا د يا تمدن   ي هر فرهنگ    ياوضاع و احوال  

كه به فرقه     االصول به واسطه آن    ي كه عل  "انگريد" منقاد ساختن    يو همه تالش خود را برا     
و . رنديگ مي برخوردارند، به كار     "ها  يخود" از   يتر نيين و حقوق پا   أه تعلق ندارند، از ش    يناج

فان را از يتوانند حر ميرساند كه نبجه ين نتيها را به ا  آنيستي و پراگماتياگر مالحظات عمل
ه بـه اصـل     يـ و بـا تك   ) دو فـاكتو   (يق عملـ   توافـ  ي نـوع  يگاه بر مبنـا    صحنه خارج كنند، آن   

 از  يم و نگران  يق مخاصمه و در ب    يكشند با تعل   ميدور خود   ه   كه ب  يدر حصار  10يستيپراگمات

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

17  آينده دين در جهان مدرن
 ن اوضـاع و احـوال را سـاموئل     يـ ار  يتـصو . دهنـد  مـي  ادامـه    ي نسب ي در انزوا  يرقبا، به زندگ  

  .تم كرده اسي ترسيبه خوب) 12( ها برخورد تمدننگتن در كتاب ينتها 
هـا و    هـا و تمـدن      كه در آن فرهنـگ     ينتن اذعان كرده جهان   ينتگها  كه خود  چنان اما هم 

دهنـد، جهـان     ميده به دور خود تنها به اعتبار موازنه وحشت، به بقا ادامه             يان حصار كش  ياد
 يها يدئولوژي ا يها   كه به واسطه آموزه    ي خصومت يها  ا زود شعله  ير  ي نخواهد بود و د    يداريپا
  .برد ميرد و همه را در كام خود فرو يگ مي باال يا كشد به نحو گسترده مي زبانه اًب دائميرق

 يون بـرا  يزاسـ يا بالكان يـ ون  يزاسـ يفرني كال يويك از دو سـنار    يچ  يرسد كه ه   ميبه نظر ن  
 ي مطلـوب يوهاي هـستند، سـنار  ي متعـال يماني و اي اخالقيها ان كه قائل به ارزش  يروان اد يپ

ح يل توضـ  ي به تفص  يگري د يكه در جا    چنان "ونيزاسيفرنيكال"ت  يكه موقع  ضمن آن . دنباش
 اعمال خـشونت    ينه را برا  ميشود و ز   مي بدل   "ونيزاسيبالكان"ت  يام، به سرعت به موقع     داده

  .)2(آورد  مياس گسترده فراهم يدر مق
اره و گـره    ين سـاكنان سـ     ميـا  يزان وابـستگ  مياد  ي جهان مدرن ازد   يها   از مشخصه  يكي

  كـه بـه همـه     ي واحـد  يل كشت يشته تمث اگر در گذ  . گر است يكديها با    ت آن خوردن سرنوش 
ـ  يه هر سرنش  ي كه از ناح   ينان آن تعلق دارد و هر نوع خطر       يسرنش د همـه را    يـ وجـود آ  ه  ن ب

 جدا از هم صـادق بـود، اكنـون    يها ها و گروه دهد، در مورد اقوام و امت    ميد قرار   يمورد تهد 
، همـه   يطين شـرا  يدر چنـ  . كنـد  مـي  صدق   يشتريب يدر مورد كل جهان مدرن با برجستگ      

ج كننـد و بـر      يان افـراد را تـرو     ميـ كـه تفرقـه      ييهـا  نيها و دكتـر    يدئولوژي باور، ا  يها نظام
نـد بـه    يب مـي  خـود را در خطـر        ي جمع كه بقا   يد ورزند، از سو   يكأ خصمانه ت  يها  يمرزبند

 و در معرض طرد و به       ندشو مي ي تلق يثبات همگان ت و   يد كننده امن  ي عامل تهد  يمنزله نوع 
  . رنديگ ميله جمع قرار ي حذف به وسيا حتيه رانده شدن يحاش

اد تراز معرفت مربوط به     ي از حفظ بقا به همراه ازد      ي ناش يرسد مالحظات عمل   ميبه نظر   
جـان درون آن    ين را با همه اجزا جاندار و ب       مياره ز ي كه س  يا ستبوم گسترده ي ز  اجزا يوابستگ
 بـه   ي و فرهنگ  يخي، تار ينيك، د يدئولوژي ا يها نظر از تنوع   ا بشر را صرف   ابندهد،   ميل  يتشك

ن برسـاخته   يـ تر ا   كوچك يها  نمونه.  سوق خواهد داد   ي نظم واحد جهان   يرش نوع يسمت پذ 
  .ش استيه اروپا در دست آزماير اتحادي نظيتر  كوچكيها م هم اكنون در ترازيفوق عظ

 از  ياديـ ن كشور بـا شـمار ز      يدو دوج ب  يقرآن  ه اروپا كه در     يچون اتحاد   هم يا برساخته
 ها  شهيك اعتبار و در تراز اند     ي متنوع حضور دارند، به      يها ها و فرهنگ   ها با زبان   اقوام و گروه  

ت جلـب  يـ  خود را به ني است كه در آن هر كس كاال   يا چون بازار مكاره    باور هم  يها و نظام 
 از شانس   ييها   و باور  ها  ار گسترده، آموزه  ن باز يدر ا . كند ميان عرضه   ي از مشتر  يشتريشمار ب 

 درجـه   يكننـد دارا   مـي  كـه عرضـه      ييرش باالتر برخوردار خواهند بود كه كـاال       يقبول و پذ  
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 18 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
 ي و ارزشـ   ي معنـو  يهـا   ازيـ  بـه ن   يين پاسخگو ي باشد و در ع    ي باالتر يرندگيشمول و دربرگ  

ـ   ثـرت ك جهـان ك  يـ ات  ي، با مقتـض   بي رق يها نظام برتر از    يا ها به گونه   انسان  يخـوب ه گـرا ب
   . باشدهماهنگ

 يكـ يو به عنوان     كه در جهان مدرن مورد توجه قرار گرفته          ييها  ن جنبه يتر  از مهم  يكي
جامعـه  " اسـت كـه از آن بـا عنـوان            يا  شده جنبـه   ياز آن از جهان كهن معرف     ياز وجوه امت  

و  هـا   هماغوش بـودن جهـان مـدرن بـا خطـر جلـوه             .)5 ؛   9. (شود مياد  ي 11غوش خطر اهم
بـه   شـود صـرفاً    مـي ن رسـاله دنبـال      يـ  كه در ا   ي مقصود يبرا دارد اما    ي گوناگون يها صورت
. شـود  مـي ن در جامعـه ارتبـاط دارد پرداختـه          يگاه د يد و جا  يكه با نقش دولت جد     يا جنبه
 عقـل   ييكند كه با راهنما    مي نظر   يا  به خرد نقاد به دولت به منزله برساخته        يته متك يمدرن
ت سازنده افراد هر چه     ي فعال يكوشد فضا را برا    مي و خطا    ي به سع  ي متك يها  وهي با ش  يجمع

ح يبز در قـرن هفـدهم توضـ       هـا   ر تامس ين مدرن متقدم نظ   ي متفكر يبرخ. ا سازد يشتر مه يب
ار يكه همه قدرت متمركز را در اخت      ) اژدها (اتانيك لو يداده بودند كه دولت مدرن به منزله        

 .كند مين  مي را تض  يت تعامالت اجتماع  يه با شهروندان امن   ك قرارداد نانوشت  ي يدارد بر مبنا  
د يـ  جهـان جد يهـا  گر از برسـاخته ي ديكي، كه خود ياز آن زمان تاكنون مفهوم جامعه مدن      

اده يـ ت عمـل فـرد در برابـر ز        يتر، از امن    فراخ يمنيم ا يجاد حر ي كه با ا   ياست، به منزله ابزار   
گـر  ي ديكـ يكنـد، بـه عنـوان     مي يريجلوگ) ي و خواه اقتصاد ياسيخواه س ( قدرت   يها يرو

ن نكتـه   يـ ته عقـل گـرا بـر ا       يدر مدرن . ت برخوردار شده است   مياه د از يملزومات جوامع جد  
 از دولت طلب كنند تـا       ي مدن يها  د مستمرا در قالب نهاد    يبا ميشود كه شهروندان     ميد  يكأت

 ي در پـ   ياريد با هش  يبا مي  احراز كند و دائماً    ي عقالن يها  هويه به ش  يت خود را با تك    يمشروع
ت خود عدول كرده و يلؤون مسيها دولت از ا  باشند كه در آنيافتن و مطرح ساختن موارد  ي

بـه   زيـ دولـت ن  .  خود كند  يها  هيح رو ين موارد دولت را وادار به تصح      يبا انگشت گذاردن بر ا    
م ين عظـ ي ماشـ ي كاركرديها  در جهت برطرف ساختن نقص   نوبه خود موظف است مستمراً    

گـر  ي و د  ي مـدن  يهـا   ان دولت و نهـاد    مياز تعامل    يين فضا يدر چن .  گام بردارد  يگر حكومت
كـه   گر هستند، بـه عـوض آن      يكدي شده بود گرگ     يبز مدع ها  شهروندان، كه  ،حامالن قدرت 

 يهـا   ازيـ ال و ن  ميـ  و ا  ها  كوشند خواسته  ميت كنند   يگر فعال يكدي ين بردن و نابود   ي از ب  يبرا
ن اعتبـار اسـت كـه در        مـي بـه ه  .  و رقابت بدل كنند    ي همكار ي برا يياه  نهميمختلف را به ز   

ن زمـان،   يـ ن شكل حكومت، تـا ا     يتر  به عنوان مناسب   يت دموكراس ميته خردگرا بر اه   يمدرن
 ي در نقـاد   ي اساسـ  يا فـه يكه اشـاره شـد، شـهروندان وظ        ن نظام چنان  يدر ا . شود ميد  يكأت

  )17. ( آن دارنديها هيح رويستم و تصحيمستمر س
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19  آينده دين در جهان مدرن
شـود،   ميد يكأته خردگرا بر آن تي مدرنيها  از دولت مدرن كه در مدلين تلق يدر برابر ا  

ر عقـل گـرا دفـاع       يـ  غ يهـا   تـه ي كه از مدرن   يسندگانيز وجود دارد كه نو    ي ن يگري د يها  يتلق
د يـ با ميت دولت   ميبه عنوان نمونه در نظر كارل اش      . اند ج آن همت گمارده   يكنند، به ترو   مي

 "دوستان"ز  يمياقدام به ت  ت كند و    ي خود را تثب   "تيمشروع"،  ني پنجه آهن  استيبا اعمال س  
 "دوسـتان "ار يـ  در اختي و با طرد دشمنان، فضا را بـه صـورت انحـصار            دينما "دشمنان"از  

نـه جامعـه را از      ي مـنحط اسـت كـه امكـان اداره به          يت مدل مي از نظر اش   يدموكراس. بگذارد
 يهـا    از مـوارد بـا آمـوزه       ياريل گـرا در بـس     ر عقـ  يـ  غ يهـا   كـرد يرو. كنـد  مـي رهبران سلب   

كـه بـا     نيـ  ا ي بـا ادعـا    ياسـ ين حـال رهبـران س     يدر ا . شوند ميز همراه   ي ن ينيد/كيدئولوژيا
 برخوردارنـد،   ينـ ي د يهـا  تي در ارتباطند و از الهامـات و هـدا         يعي طب ي ماورا يها  سرچشمه

نتخابـات  ر نخـست ا  كه در دو  كا  يدر آمر نمونه جرج بوش    . كنند مي يت باالتر ي مشروع يدعو
را بـه   ) ع(حي اعالم كرده بود كه حـضرت مـس         در زادگاه خود تكزاس رسماً     ياست جمهور ير

ش يـ ا نمونـه را   يـ ه كرده كه در انتخاب شركت كنـد، و          يده و آن حضرت به او توص      يخواب د 
خ معاصـر   ي برجـسته تـار    يهـا    بود، از نمونه   يشارلمان ينيد ي امپراتور ياي اح يسوم كه در پ   

  .است
ا يـ  ييكـا يمحافظـه كـاران آمر     -ا از نوع نـو    ي يتمي اش يها  كردينست كه رو  يت ا ي واقع اما

 با  ي، تنها درجه هماغوش   ي و احتمال  ي ظاهر يها  يرغم همه خوش نمون   ي، عل ي آلمان يها  يناز
گـردان از   ي رو يها  تهيمدرن. دهند ميش  ي را افزا  ي و جهان  يا  و منطقه  ي مل يها ستبوميخطر ز 

كننـد و آن برتـر       مـي ج  ي را ترو  ياد آموزه واحد  يكه باشند، در بن و بن     خرد نقاد، از هر سنخ      
هـا و    ، از نظـام   ي و اجتمـاع   ي و اقتـصاد   ياسـ يستم س يـ ك س يـ ا  يـ ك نظـام بـاور      يـ نشاندن  

د حل همه مسائل و مـشكالت تنهـا         ين ادعاست كه كل   يب، و مطرح كردن ا    ي رق يها ستميس
 نظـام و    ي، برتـر  هـا   كـرد ين رو يمدافعان ا  يبه ادعا . ستم برتر است  يا س ين نظام   يار ا يدر اخت 

 بـر آن  يچ دشـوار ي بـدون هـ  "هـا  يخود"ستم مورد آنان اظهر من الشمس است و همه      يس
 يهـا   كردين رو يقت ا يرش حق ي به پذ  "ملزم"د  يبا ميز  ي را ن  "ها ير خود يغ". گذارند ميصحه  

  .مختار كرد
ها تـا حـد       هم راه حل    هم مسائل و   يعقل نقاد نشان داده كه در جهان تعامالت اجتماع        

 ير و درس آمـوز    ي به غ  يط گشودگ ين شرا يدر ا . شوند ميدار  ي از نحوه تعامل افراد پد     ياديز
ن يات خـود، بهتـر  يـ هـا و تجرب  رتين ارائه بصيات آنان در عي از تجربيريگران و بهره گ ياز د 

ـ    بـوم  ستيـ  مناسـب را در درون ز      يهـا   به راه حـل    يابي دست ينه ممكن برا  ميز د وجـو ه  هـا ب
 يچه كـه مـاركس مـدع        كه در جهان مدرن وجود دارد بر خالف آن         يتنوع و تكثر  . آورد مي
 توسـع و گـسترش      ينه را بـرا   ميتواند ز  ميشود بلكه    ميان ن مي آد يگانگيوجب از خودب  مبود  
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 20 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
تـر و كارآمـدتر آمـاده      فـراخ يهـا  تيها و ظرف ي آنان به توانائيابيافراد و دست ي معرفت يفضا
رتـر  ي بـه فق   گـران، صـرفاً   يات د يها و تجرب    گرداندن از سنت   ير و رو  يحذف غ اصرار بر   . سازد

. ار در خـور توجـه اسـت   يث بسين حيتجربه جهان اسالم از ا. شود ميبوم منجر   ستيشدن ز 
 داشـتند،   يثرؤار مـ  يجاد و تداوم آن سهم بس     يان در ا  يراني اسالم كه از قضا ا     ييدر قرون طال  

ار پرثمـر بـا     يخصوص بـده بـستان بـس      ه  ر و ب  ي غ يها  متفكران مسلمان به فرهنگ    يگشودگ
 كـه   يا بـوم گـسترده    ستي در ز  يري چشمگ ي معرفت يها  موجب شد تا جهش    يونانيفرهنگ  

ن آموزه  يج ا ي به ترو  ي كه كسان  ياما از زمان  .  داده بود رخ دهد    يرا در خود جا     ميتمدن اسال 
 ي رويكلـ ه  ب"انيونانيحكمت "ه كرد و از     ي تك "انيمانيحكمت ا "د تنها به    يپرداختند كه با  

. ع روز بـه روز محـدودتر شـد        ي پربـازده و بـد     يد محصوالت معرفت  ي تول ينه برا ميبرگرداند، ز 
كند كه نگاه تنگ     مين نكته اشاره    ي از جمله به ا    يگر يه اخبار ي در نقد روح   يمرحوم مطهر 
 را در يعي پر بار شتافتند فقه  مي را بر ن   ي عقل يها ون كه ظرافت  ي اخبار يستيويتينگرانه و پوز  

ون يكرد اخبـار  يرو.  آن قرار داد   ي درون يها  هيها و ما   تي شدن از ظرف   ي ته يمعرض خطر جد  
 يمرحـوم مطهـر  از سه كرد كه باز هم به نقل      ي مقا ييكرد مرحوم عالمه طباطبا   يد با رو  يرا با 
 را هـا  ادشي بود اوپانهه كرديشان در مقام شاگرد برجسته خود توصين سطور، به ا   ي راقم ا  يبرا

 فهم بهتر   ي برا يا  تازه يها رتيتواند بص  مين كتاب   ي ا ي غن ي عرفان يها  هيرا ما يمطالعه كند ز  
  . قرار دهديار ويدر اخت  ميعرفان اسال

 يشود ط مياد ي يني دي كه از آن با عنوان روشنفكر   يان فكر يك جر ي،   ميران اسال يدر ا 
را تا حد   ميران اساليبوم ا ستي در ز رشد و تكامل  يها تيظرفده تا   ي كوش ي متماد يها  دهه

ـ    يان فكر ين جر ينكته مهم در مورد ا    . ش دهد يممكن افزا   يهـا  لا در سـ   ه ويـژه   آنست كه ب
 خرد نقاد، تالش كرده تا با نقد اشتباهات گذشته  يها تيشتر به قابل  يت هر چه ب   ير با عنا  ياخ

شبرد پـروژه خـود     يـ  پ يا را بر  يتر  مناسب يها گران، راه يات خود و د   ي از تجرب  يريو درس گ  
ز يـ  نيكرد و زمان ميك دفاع يدئولوژين ايكرد دي از روي زمانيني د يروشنفكر.  كند ييشناسا

د هـم اكنـون     يش نـشان دادنـد، شـا      ي پست مـدرن گـرا     يها  كردي از حامالن آن به رو     يبرخ
ده ميـ  نا ينـ ي كـه بـه نـام روشـنفكران د         يان كـسان  ميـ ن هر دو روند، هنوز در       يندگان ا ينما
د بـر   يـ كأن روشنفكران با ت   ي از ا  ياما شمار . وند، به چشم بخورند و حضور داشته باشند       ش مي
 بـه   يا ر تـازه  ي را در مـس    ينـ ي د ياند پروژه روشنفكر   دهي از خرد نقاد كوش    يريگ  بهره ميتاه
 و  ي نظـر  يهـا   رهيـ ذخ  ميكرد تازه آن است كه در سـنت اسـال         ين رو ي ا يمدعا. ش برانند يپ

ها به مدد عقل نقاد و       ر مناسب آن  يش و بازتفس  ي وجود دارد كه پاال    ي فراوان ي و معنو  ياخالق
ـ  يهـا  ها را بـا سـنت       آن گر،ي د يها  سنت يها  ز با استفاده از تجربه    ين تـه  ين مدرن  درو ي عقالن

 تعامـل در    ي بـرا  يدر خور تـوجه   ه  ي سرما ها ن سنت يب ا يق و ترك  يهماهنگ ساخت و با تلف    
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21  آينده دين در جهان مدرن
كـه سـپهر فرهنـگ       ميبـو  ستيـ ه نه تنها ساكنان ز     كارآمد ب  يها  جهان مدرن و عرضه آموزه    

.  باور، فراهم آورد   يها ها و نظام   بوم ستي همه ز  ياعضابه  د كه   يآ ميبه شمار     مياسال -يرانيا
 و مهـم در بـاال بـردن    ي اساسيد بر نقش گفت و گو به عنوان ابزار   يكأبا ت  ينيدروشنفكران  

از   مـي بخـش مه   هورزند ك  ميد  يكأا، ت ه بوم ستيموجود در ز    مي و مفهو  يي معنا يها تيظرف
 و اصـول    هـا   آمـوزه   بر ي مبتن ي اخالق يها  كردياتخاذ رو  ناظراست به    يني د يپروژه روشنفكر 

 كوچـك و بـزرگ را در        يهـا  بـوم  ستيچه كه ز   در برابر هر آن    يري موضعگ يبرا،  يعام اخالق 
ن يـ ج اي تـرو  اعتبـار نيـ به ا. مقابله آگاهانه با آن دهد و    مياره در معرض خطر قرار      ي س سطح

 و  ندهين در جهان آي دي برايا ستهيگاه شايجاد جاي اي براين المللي و بيدگاه در تراز مليد
ت ميـ  از اه  اسـت همـاغوش اسـت     يد بـا آن در عرصـه س       ي كه جهان جد   يز كاهش خطرات  ين

سته اسـت در    يـ كه شا  توان چنان  مياما در مجال اندك مقاله حاضر ن        .فراوان برخوردار است  
 سـخن گفـت و      ينـ ي و د  ي معنـو  يها نه ارزش يج به يكرد و سهم آن در ترو     ين رو يوص ا خص
  )7. ( واگذارديگرين امر را به فرصت ديد ايبا مي

  
  جهي نت.6

ان يـ تـه سـازگار اسـت؟ در اد       ين بـا مدرن   يـ ا د يـ آ. مي بازگرد هن مقال ي آغاز يها به پرسش 
 ينـه را بـرا    ميتوانـد ز   مـي   وجود دارند كـه    يخصوص در اسالم عناصر متنوع    ه  و ب   مييابراه

 پـست مـدرن     يهـا   كـرد يز رو يـ تـه و ن   ي از انواع مدرن   يكي كه با    ييها برساختن و بسط قرائت   
 ها   جنبه يد بر برخ  يكأ مناسب و ت   يها نشيتوان با گز   مين  يبنابرا. ا سازند يسازگار باشند، مه  

 يني ديها باور از ي مناسبيها هي و آراها  ئتيگر، ه ي د يها   جنبه يكم رنگ كردن نقش برخ    و  
 يشتريـ  ب يتـه همـاهنگ   يته و پست مدرن   يوع مدرن ن مت يها  از قرائت  يكيرا فراهم آورد كه با      

  .دا كننديپ
 خواهـد   ييهـا  نشي بـه گـز    يادي ز يد بستگ يآ مين چه   يكه در دوران مدرن بر سر د       نيا

ن بـا   طالبا. زنند ميها دست    به انتخاب آن  ) ن باوران يد(ن  يندگان د يداشت كه حامالن و نما    
. انـد  را متوجه مسلمانان كرده     مي نفرت و خشم عمو    يني د يها   از باور  يد بر عناصر خاص   يكأت

 از رمـان    يا تازه) ژانر (ياند سبك ادب    توانسته يگرا با مهارت خاص    ان راست يحيكا مس يدر آمر 
كــرد ي امــا رو.)13( اســت يري تبــشيهــا  آن آمــوزهيج كنــد كــه مــضمون محــوريرا تــرو

است، كه نمونه برجسته آن در      ي در عرصه س   يريت تبش يحيو تنگ نظرانه مس   انه  يانحصارگرا
ن حـال  يعـ  خـورد، در  مـي بـه چـشم   ج فاجعه بار آن يو نتا دولت جرج بوش   يها يريسمتگ

 يا انـدازه سا شده بود تا     ين كل ير متوجه ا  ي كه در چند سال اخ     يموجب شده تا از دامنه اقبال     
   .)14( كاسته شود
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 22 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
. ش دارنـد  ي باور خو  يها  نظام يها   در قبال مجموعه باور    ي متنوع يها افتيرهن باوران   يد
 بهبود اوضاع يست كه براين نيفه آنان اين خداست و وظين اعتقادند كه حافظ دي بر ايبرخ

فه آنانست حداكثر آن اسـت كـه   يچه وظ  آن.  تالش كنند  يني د يها  ج آموزه يا ترو ياجتماع و   
 و  يديـ ز معتقدند كفر و پل    ي ن ي گروه .)18(ت بربندند    رخ ي باق يا به سرا  يخود رستگار از دن   

نه را مي نظم موجود، زيفه آنان است كه با نابود سازي عالم را فرا گرفته و وظي و زشتيپلشت
ن اسـت، فـراهم     مي ز ينه افتاده بهشت در رو    ير در آ  يچون تصو  كه هم   مي برساختن عال  يبرا

 كـه در جهـان تعـامالت        يده تحوالت يچي پ كميناين باورند كه در د    يبر ا   ميسوجمع  . سازند
 كـه  يني بلـور يبـه گـو    يار البشر يچ د ين نكته كه ه   ي، با در نظر گرفتن ا     دهد مي رخ   يانسان
رنـد بـه مـدد      يها ناگز   ندارد و همه انسان    يش آشكار سازد دسترس   يش رو ينده را پ  ي آ يها  راز
 را بـر    يطي، شـرا  يجيدر ت يا وهي، به ش  ي جمع ي معرفت يها   از تجربه  يريگ  و خطا و بهره    يسع

 مثبـت فـراهم شـود،       يهـا   ها و استعداد   تينه ظرف يبسازند كه در آن امكان رشد و تحقق به        
ند ين فرا ي باال بردن بازده ا    يبرا هوشمندانه   يا  به گونه  يني د يها  ها و آموزه   از ارزش توان   مي

  .كمك گرفت
د يـ با مـي ان دارد ها رجحـ  يريگ ن جهتيك از اين پرسش محتوم را كه كدام يپاسخ به ا 

 :افت كهيراز يت رندانه خواجه شين بيدر ا
  ي باشعاقلرك و ي اگر زيكه تو خود دان  ن و چه بنوش يم كه كنون با كه نشيمن نگو

  
  ها يادداشت

هاي آقاي حسين پايا، مدير محترم انتشارات طرح نو، كه تحريـر              داند از همفكري    نگارنده الزم مي  . 1
ا موشكافانه و نقادانه مطالعه كرد و نكات مفيـدي بـراي تكميـل آن پيـشنهاد                 اي از اين مقاله ر      اوليه

  .نمود صميمانه تشكر كند
2. non-rational 
3. trans-rational/ meta-rational  
4. irrational  
5. non-cognitive  

راي اداره  ب نظامي منزله به دموكراسي، كه ام  داده توضيح را نكته اين تفصيل به ديگري مقاالت در. 6
ها به  چون هر ماشين ديگري واجد شماري از كاركرد      جوامع، يك تكنولوژي يا يك ماشين است و هم        

  .)1384پايا (در اين زمينه بنگريد به . كنند هايي است كه كاربران بر آن تحميل مي عالوه ارزش
7. communitarianism 

و در  )  1378پايـا   (لمي هـستند بنگريـد بـه        هايي كه منكر كارآيي قوانين عام ع       هبراي نقد ديدگا  . 8
  .)6(كنند نگاه كنيد به  هاي اخالقي كه وجود اصول عام و كلي اخالقي را انكار مي مورد نظام

9. modus vivendi 
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23  آينده دين در جهان مدرن
10. risk society 

آقاي فرديد در اعتراض به گزارش مختصر و ناقص روزنامه كيهـان از ايـن سـخنراني، در تـاريخ                    . 11
اين مـتن، كـه     . كند  مكتوبي از خالصه صحبت خود را براي روزنامه كيهان ارسال مي           متن   31/2/68

 در روزنامـه كيهـان بـه چـاپ رسـيده            11/3/68نقل قول منقول در مقاله از آن اخذ شده، در تاريخ            
  .است

  

  منابع
 علـوم   نشريه دانـشكده ادبيـات و      ،"آيا قوانين بنيادين علم واقع نما هستند؟      " ،)1378(،  يا، عل يپا. 1

  .، زمستان152، شماره دانشگاه تهران انساني

 مندرج در   ،"ي در صحنه عمل اجتماع    ي و خشونت ورز   ي معرفت يي گرا ينسب" ،)1381(،  يا، عل يپا. 2
  .طرح نو: ، تهرانري اجتناب ناپذيا ضرورتي ي واهيكوشش: يگفت و گو در جهان واقع

  .، سال اول، شماره دومنييآ ، " امتناع؟ايامكان :  مي اساليدموكراس" ،)1384(، يا، عليپا. 3

ـ يتـه ا  ي در خـصوص تجربـه مدرن      ي انتقـاد  يمالحظـات "  ،)الف1385(،  يا، عل يپا. 4 حكمـت و    ،"يران
  .، سال دوم، شماره سومفلسفه

 پژوهـشگاه فرهنـگ، هنـر، و ارتباطـات          :، تهـران   نو و فرهنـگ    يها يفناور  ،)ب1385(،  يا، عل يپا. 5
  .ميسالوابسته به وزارت ارشاد ا

 بـر اصـالت     ي بـاز و فلـسفه اخـالق مبتنـ         يهـا  ستمي بسته، س  يها ستميس" ،)ج1385(،  يا، عل يپا. 6
  .پژوهشكده حكمت و فلسفه: ، تهرانيريادنامه دكتر ابوالفضل جهانگي، "مصداق

 .طرح نو: ، تهران مدرن و رسالت آنيني ديدر باره روشنفكر ،)د1385(، يا، عليپا. 7

 ساله آن در كل جهـان پـست         2500غرب زدگي جهاني و تزلزل مباني       " ،)1368(،  فرديد، احمد . 8
  .  ارديبهشت27 ،سخنراني ارائه شده در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، "مدرن كنوني

9. Beck, Urlich, (1992), Risk Society, Translated by Mark Ritter, London 
Newbury Park New Dehli: Sage Publications. 
10. Beckford, James, (1989), Religion and Advanced Industrial Society, 
London: Unwyn Hyman. 
11. Fay, Brian, (1996), Contemporary Philosophy of Social Science: A 
Multicultural Approach, Oxford: Blackwell Publishers. 

12. Huntington, Samuel, (1996), The Clash of Civilizations and the 
Making of World Order, New York: Simon and Schuster. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 24 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
13. Kennedy, Douglas, (2005), “Selling Rapture”, Review (the 
Guardian), July, pp. 4-6. 

14. Parker, Kathleen and Sentinel, Rolando, (2006), “Christians have 
Differing World Views”, The San Diego Union-Tribune, August. 
15. Partridge, Christopher, (2004), Encyclopaedia of New Religions, 
Oxford: Lion Publishing PLC. 

16. Paya, Ali, (2006), “Secular Democracies – Theologizing Politics?” 
Learning for Democracy, Vol. 1, No. 3. 
17. Popper, Karl, (2000), “Open Society and Democratic State”, 
unpublished paper, quoted in Mark Nuttorno Science and the Open 
Society: The Future of Karl Popper’s Philosophy, Budapest: Central 
European University Press. 

18. Scruton, Roger, (2005), Gentle Regrets: Thought from a Life, 
London: Continuum. 
19. Wittgenstein, Ludwig, (1958), Philosophical Investigations, Oxford: 
Blackwell. 

20. Wolin, Richard, (2004), The Seduction of Unreason: The Intellectual 
Romance with Fascism from Nietzsche to Postmodernism, Princeton: 
Princeton University Press. 
 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

