آينده اديان
در چشمانداز جهاني

دكتر كريم خانمحمدي

 .عضو هيئت علمي دانشگاه باقرالعلوم قم.



چكيده

در طول تاريخ ،دين مهمترين جنبه حيات انساانهاا واوده
است .دينزداياي در جهاان ،پدياده جديادي اسات كاه
دراروپاي قرن نوزده در واكنش وه سلطه ديني قرون وساطا
شكل گرفت و وا عنوان سكوالريسم تعريف شد؛ در حاليكاه
ويشتر متفكران اجتمااعي قارن ناوزده ،زوال ياا دساتكام
حاشيهنشيني دين از حيات اجتماعي را پيشويني ميكردند.
در نيمه دوم قرن ويستم ،دين نضج گرفت و تجدياد حياات
يافاات .واار اياان اساااا ،متفكااران اجتماااعي وااه وازسااازي
پيشوينيهاي قبلي پرداختند .اين وار ،كمتر متفكاري زوال
دين را پيشويني ميكناد .ويشاتر اااح نظاران معتقدناد
وهوسيله فرايند جهانيشدن ،اديان وه هم نزديک شده ،اوعااد
معنوي ،تقويت و اوعاد رفتاري تضعيف خواهد شد.
نگارنده وا استناد وه روشهااي مرساوم كاه پايشويناي را از
پيشگويي متمايز مايكناد ،پايشويناي ماينماياد هار چناد
ارتباطات ميانفرهنگي ،اديان را وه لحاا محتاوايي واه هام
نزديک خواهد كرد ،اما اين تقارب وه مفهوم وحدت نيسات؛
ولكه تمايزهاي اسمي تقويت شده اسات و جواما متتلاف،
هويت خويش را ور اساا دين تعريف خواهناد كارد؛ زيارا
فرايند جهانيشدن ،نقش قوميت ،مليت ،جغرافيا و زوان را در
هويتوتشي جوام تضعيف ميكند؛ در حااليكاه هويات-
ياوي از نيازهاي اساسي جوام ميواشد؛ از اين روي «ديان»

در جايگاه تنها عنصر هويتوتش تقويت ميشود .احتمااالا واا
دينداران متعصبي مواجه خواهيم شد كه ودون نياز وه تكارار
مناسک ،سنت خويش را حفظ ميكنند.
البته فرايند مذكور ،قبل از تحقق جامعه جهااني مهادوي
ووده و مقدمهاي وراي ظهور منجي عالم وشريت است.
مفاهيم كليدي :آيندهشناسي ،دين ،جهاني شدن ،پيش-
ويني احتمالي ،هويت ديني.
مقدمه
در ادوار مختلف تاريخ بشري ،يکي از مؤلفههاي مهم حيات اجتماعي انساا هاا ديان باوده اتات.
کمتر جامعهاي را تراغ داريم که «دين» ،با اشکال و تعاريف مختلف در هويت فاردي و اجتمااعي
آ  ،تهم وافري نداشته باشد .تشکيک در ضرورت دينداري در حيات اجتماعي ،باه دورا جدياد
تعلق داشته و بيشتر ،دانشمندا قر نوزدهم ،جامه تئوريک به آ پوشاندهاند.
قر نوزدهم را ميتوا با دو ويژگي «علم گرايي» و «دين تتيزي» باز شناخت .آگوتت کنت
( )7175-7581مبدع واژه « جامعه شناتي» 7تاريخ انديشه بشري را به ته مرحله رباني ،فلسفي و
اثباتي 2تقسيم کرده و معتقد اتت جامعهاي که با دو صفت الهي و نظامي مشخص ميشود در حال
مرگ و نوعي ديگر از جامعه ،يعني جامعه علمي وصنعتي ،در حال پديد آمد اتت 3.کنت،
بحرا عصر خويش را ناشي از تناقض موجود ميا نظم اجتماعي الهي در حال زوال و نظم
اجتماعي علمي در حال پيدايش ارزيابي ميکند.
با وجود اينکه در انديشه پوزيتويستي که کنت آئين آورش بود يا پوزيتيسم تاخته کنت،
پيشبيني آينده ،چندا جايگاهي ندارد؛ وي با جسارت تمام ،تاريخ آينده جها را از آ
پوزيتويسم دانسته ،به زوال ربانيت رأي ميدهد.
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کارل مارکس (7575-7553م) متفکر شهير قر نوزدهم ،هيچ اصالت وجودياي براي دين
قائل نيست و ظهور و افول آ را همچو ديگر پديدههاي ذهني وغير مادي ،تابع زيرتاختهاي
اقتصادي جامعه و مناتبات طبقاتي حاکم ميداند 7.وي در کتاب مرام آلماني معتقد اتت:
اوااف سياسي و تكنيكي سااختار اقتصاادي ،تعياين وتاش 2اواااف
نهادهاي غير اقتصادي اند؛ مثل نهادهاي سياسي ،مذه
و...

وايدئولوژي
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مارکس با وجود اينکه مذهب را در تطح روبنا مقولهبندي کرده وآ را تاابعي از زيرتااختهااي
اقتصادي ميداند؛ ولي مذهب ،ميا مؤلفههاي روبنايي نيز نقاش مهماي دارد .ماذهب ،از مقوماات
عمده ايدئولوژي طبقه حاکم براي تخدير و تحميق طبقات فرودتت جامعه اتت و در جامعه بدو
طبقه کمونيستي ،از ميا خواهد رفت.
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اميل دورکيم (7585-7771م) بخش مهمي از تحقيقات خويش را به مقوله دين اختصاص داده
اتت .وي در کتاب اور ونياني حيات ديني تالش ميکند با کشف ذات دين در جوامع
تاده وابتدايي ،ماهيت و علل بقاي آ را در جوامع مدر و پيچيده درک کند .وي توتم پرتتي را
بيانگر ذات دين پنداشته ومعتقد اتت توتم پرتتي نماد تمايز ميا "مقدس"و "نا مقدس" در
حيات اجتماعي اتت که از توي جامعه صورت ميگيرد.
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دورکيم در تبيين پيدايش و بقاي دين به روش کارکردگرايي 6شؤو مختلف جامعه را بر
اتاس پيامدهاي تودمندي که براي نظام بزرگتر اجتماعي دارند ،تبيين ميکند 1.وي معتقد اتت
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دين؛ يعني تمايز ميا امور مقدس و نامقدس که کارکرد انسجامبخشي دارد و همين اتتعداد،
منشاءِ پيدايش و تداوم دين تا دورا معاصر اتت.
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دورکيم براي دين ،منشأ الهي قايل نيست؛ بلکه دين را مخلوق اجتماعي ميپندارد که بر حسب
تحوالت جامعه تحول ميپذيرد .طبيعي اتت به زعم وي ،دين از هما ابتدا ماهيت تکوالر دارد و
جوامع آينده نيز قادر خواهند بود دين و خدايا جديد خويش را از نو بسازند .شايد به همين تبب
اتت که رابرت بِال او را نخستين متکلِِّم دين مدني شناخته اتت.

2

ماکس وبر (7564-7721م) جامعهشناس پرآوازه آلماني نيز بخش عمدهاي از تحقيقات

خويش را به مقوله دين اختصاص داده اتت .وبر در کتاب اخالق پروتستان وروح
سرمايهداري بر خالف مارکس که دين را رو بنا تلقي کرده ،ميکوشد رفتار اقتصادي را از
طريق اديا تبيين نمايد .وي معتقد اتت تلقي خاصي از مسيحيت که در انديشه کالونيسم تبلور
يافت ،زمينه پيدايش ترمايهداري جديد غربي را فراهم کرد.
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تبيين وبر از پيدايش دين ،شبيه تبييني اتت که دورکيم ارائه ميکند؛ اما دربارة پايا آ  ،بر
خالف دورکيم معتقد اتت دورا معاصر ،دوره پايا دين اتت .البته اين پيشبيني با تبيين
کارکردگرا چندا تازگار نيست .به نظر وبر ،مفهوم عمده در اديا بدوي ،مفهوم کاريسما اتت
که تا حدود زيادي به مفهوم قدس[مانا] در نزد دورکيم نزديک اتت .کرامت ،کيفيت چيزي اتت
که ،به قول ماکس وبر ،از مدار زندگي روزانه بيرو اتت .کرامت در هستي موجودات ،حيوانات،
گياها و اشياء جاري اتت؛ پس نقطة عزيمت تاريخ ديني بشر ،در جهاني ترشار از مقدتات
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اتت .نقطه پايا آ  ،در دوره ما؛ يعني در جهاني اتت که به قول ماکس وبر جهاني افسو زدوده
اتت.

7

دايساکو ايکدا 2رهبر تازما توکا گاکاي جهاني 3و به تعبير مجله تايم «معتبرترين رهبر
ژاپن» ،در يک جمعبندي از انديشههاي قر نوزدهم ،ميگويد:
گروهي مدعي اند از طريق نظام هاي عقيدتي دنيايي نياز مايتاوان
تمام اهداف واال و شريف ادياان را وار آورده كارد .انساانگراياان
دنيايي همچون ماركس و فرويد حتي از اين مقدار نيز جلوتر رفته و
دين را نوعي فري

كاري و توهم تلقاي كردناد .مااركس ،ديان را

افيون تودهها خواند كه وا خلا

واقعياتهااي اساتثمار طبقااتي ،از

مقاومت استثمارشدگان ميكاهد .فرويد ،دين را نوعي تاوهم تلقاي
كرد؛ گرايشي كودكانه وه واوستگياي كه ور اثار والنادگي و پتتگاي
وشر از ميان خواهد رفت .ودين ساان مشااهده مايكنايم مااركس و
فرويد همراه وعضي انديشمندان مدرن ديگر ،دين را پديدهاي گذرا
تلقي ميكردناد كاه در زماان مناسا  ،نااوود خواهاد شاد .اغلا
دنياگرايان وراين واورند كه جامعاه علاتگارا ،علماي و اانعتي واه
گورستان واورهاي مذهبي تبديل خواهد شد.
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نگاه گذرا ،به انديشه جامعهشناتا به نام قر ناوزدهم کاه آراي برخاي از آ هاا درباارة ديان ،باه
تناتب مقاله و به اختصار طرح شد ،نتايج ذيل را به دتت ميدهد:
الف .موضوع دين ،از موضوعات مهم جامعه تلقي شده و غالب انديشمندا دربارة آ  ،لب به
تخن گشودهاند .کمتر متفکري يافت ميشود که بدو در نظر گرفتن مؤلفه دين ،درباره جامعه،
انديشهورزي کند.
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ب .اکثر متفکرا غربي در قر نوزدهم ،با وجود اهميت داد به مقوله دين ،آ را به دورا
گذشته متعلق دانسته و دورا خويش را دوره افول ديني تلقي کردهاند .مفاهيمي همچو «افسو
زدايي» از وبر« ،آگاهي طبقاتي» از کارل مارکس و «پوزيتويسيم» از آگوتت کنت ،نويدبخش
افول دين در دورا معاصر اتت.
ج .اکثر انديشمندا قر نوزدهم ،برخالف تناتب با مباني تئوريک خويش ،به پيشبيني روي
آورده ،و آينده جها را بدو دين ،ارزيابي ميکردند .اغلب آ ها با تعميمگرايي مفرط ،روند
مورد مالحظه در اروپا را به کل جها تعميم داده و جها تکوالر و عاري از دين را نويد
ميدادند .در منصفانهترين صورت ،پيشبيني آ ها اين بود که دين ،در صورت بقا تأثيري در
حيات اجتماعي ملتها نخواهد داشت .اما پيشبيني قر نوزدهم ،تحقق نيافت و جها در نيمه قر
بيستم ،شاهد احياي دين در عرصههاي اجتماعي شد .اتکات توماس ميگويد:
وازگشت جهاني انديشههاي ديني و جنبشهاي اجتماعي ،يكي از غير
منتظره ترين رويدادهايي است كه در پاياان قارن ويساتم واه وقاو
پيوسته است .آنچه واعث ميشود اين خيزش مذهبي ،وُعدي جهااني
ياود ،آن است كه اين پدياده ،در ورهاه خاااي از زماان (تقريبااا از
اواخر دهه ،)07در ميان فرهنگهاي گوناگون و درون نظامهايي واا
سطوح متفاوتي از توسعه اقتصاادي شاكل گرفتاه اسات .غيرمنتظاره
وودن چنين تحولي از آن رو است كه اين پديده آرا و انديشههااي
پذيرفته شده دروارة توسعه سياسي ،نوسازي و سكوالريسم را وا چالش
جدي روورو كرده است.
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با توجه به مالحظات پيشين؛ يعني پيشبيني افول مذهب در قر نوزدهم و بازگشت دين به عرصاه
اجتماعي و نقشآفريني آ در تحوالت عمده اجتماعي ،همچاو انقاالب اتاالمي ايارا در تاال
7717م ،واقعه مسجد بابري هناد در تاال 7777م ،جنا

داخلاي الجزايار از تاال 7772م ،جنا

داخلي بوتني – هرزگوين ميا کرواتها وصربها ،در اوايل دهه 7771م ،نقشآفريناي کليسااي
ارتدوکس از تالهاي پاياني دوره کمونيسم در روتيه و همچنين تالشهاي اتاالمگراياا تنادرو
 . 1جف هينس.87 ،0740 ،

در چچن و داغستا  ،نفوذ گسترده تياتي گروههاي بنيادگراي يهودي در اترائيل ...و نموناههااي
ديگر در دورهاي که جها  ،دتتکم در ارتباطهاي ميا فرهنگاي ،در آتاتانه جهااني شاد قارار
گرفته اتت ،برخي انديشهورا همانند جف هينس و دايساکو ايکادا را بار آ داشات تاا تاأمالت
جديدي درباره نقش مذهب در دوره معاصر و جها آينده ارائه کنند.
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منظور از دين در اين مقاله عبارت اتت از:
مجموعهاي از اعتقادات و آداب و اعمال ،که کم و بيش تازما يافته و با يک حقيقتِ ما فوق
تجربي و متعالي مرتبط ميباشد و درو يک جامعه معين ،يک يا چند وظيفه زير را انجام ميدهد:
يکپارچه تاختن ،هويت بخشيد  ،تبيين تجربه جمعي ،پاتخگويي به ماهيت اتاتي حيات فردي و
اجتماعي انسا ها.
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اين تعريف ،شامل اديا زنده جها ميشود که عبارتند از :ته دين غربي ،يعني يهوديت،
مسيحيت و اتالم ،شش دين شرقي ،يعني آيين هندو ،بودا ،دائو ،آيين کنفوتيوس ،آيين شينتو و
آيين جين و ديني که تقريباً در برزخ شرق و غرب قرار دارد ،يعني آيين زرتشت.
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جهاني شد  4فرايندي اتت که طي آ  ،تمام انسا ها موانع مرزهاي جغرافيايي را درنورديده
و ميتوانند به تهولت با همديگر ارتباط بر قرار کنند؛ پس :جهاني شد  ،از برخي جهات ،نوعي
انقالب ارتباطي اتت.
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نگارنده به ابعاد ديگر جهاني شد  ،به ويژه بعد فرهنگي اعتقاد ندارد؛ پس همگام با مفهوم
«جهاني شد » مفهوم «تنوع فرهنگي» نيز رشد ميکند .با جهاني شد  ،تطوح بروني متو فرهن
اليههاي زيرين «هويت يابي» و «محلي گرايي» جوانه ميزنند.

،
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آينده ،زماني تحقق مييابد که انقالب ارتباطي به تر انجام رتيده و امکا ارتباطات جهاني به
لحاظ زيرتاختهاي تکنولوژيک ،اقتصادي و تياتي و زباني به تهولت مقدور شود و همه انسا
ها بتوانند با هم مرتبط باشند .به نظر ميرتد در نيمه دوم قر  27اين امر ،با رشد فن آوري ،به ويژه
اختراع دتتگاههاي ترجمه هم زما تحقق يابد 7.در پاتخ به تؤاالت طرح شده ،يک بحث
مقدماتي درباره آيندهپژوهي و پيشبيني ارائه ،و بر حسب روشهاي ممکن براي پيشبيني آينده،
به گونههاي مختلف به تؤاالت پيشين پاتخ ميدهيم.
مفهومشناسي و امكان پيشويني
آيندهنگري 2کار فکري منتظمي اتت ،مشتمل بر نگاه به آيندهاي نه چندا نزديک ،براي تعي در
پيشبيني آ  3.بر خالف آنچاه در مفهاوم آيناده نگاري منادرج اتات ،در ايان گفتاار ،منظاور از
آيندهنگري ،مهيا تاختن آينده مورد آرزو نيست؛ بلکه هدف ،حدس آينده محتمل اتت .هر چناد
حدس آينده محتمل ميتواند در راتتاي کنترل برخي تاحتها از توي کنشگرا واقع شاود 4.در
اين مقاله ،هدف کشف آينده 8به صورت روشمند اتت که البته با پيشگويي متفاوت اتت.

6

آيندهپژوهي ،دانش و معرفتي اتت که چشم مردم را به رويدادها ،فرصتها و مخاطرات
احتمالي آينده ،باز نگه ميدارد؛ ابهامها ،ترديدها ،ودغدغههاي فرتايندة مردم را ميکاهد؛ توانايي
انتخابهاي هوشمندانه جامعه و مردم را افزايش ميدهد؛ و به همگا اجازه ميدهد بدانند به کجا
ميتوانند بروند (آيندههاي محتمل=) 1و به کجا بايد بروند (آيندههاي بايسته = Normatvre
 )futuresو از چه مسيرهايي ميتوانند با تهولت بيشتري به آيندههاي مطلوب برتند.

5

 . 1محسنيان ،0731 ،اينترنت.
. prospective.

2

 . 3بيرو.714 ،0731 ،
 . 4همان.

. future Exploring.

 . 6نيل فروشان.0749،
. Explorative futures.

 . 8ملکي فر.8 ،0749 ،

5

7

در پاتخ به اين تؤال که آيا اصوالً پيشبيني آينده در حوزه علوم اجتماعي ممکن اتت،
ديدگاههاي مختلف و متعارضي ارائه شده اتت .اگر اين ديدگاه ها را بر يک طيف قرار دهيم ،در
يک توي اين طيف ،عدم امکا و در توي ديگر ،امکا و در ميا اين دو "پيشبيني احتمالي"
قرار ميگيرد .براي تهولت بيا  ،مفاهيم تهگانه مورد بررتي و ديدگاه نگارنده ارائه ميشود.
برخي دانشمندا علوم اجتماعي ،قلمرو آينده را از شمول حوزه علوم اجتماعي خارج دانسته و
معتقدند علوم اجتماعي ،توا پيشبيني ندارد؛ براي نمونه ،آلفرد شوتز ،حوزههاي مورد مطالعه
علوم اجتماعي را به چهار قلمرو تقسيم ميکند :قلمرو« » umweltيعني قلمرو واقعيت اجتماعي
که تجربه مستقيمي از آ داريم؛ « »mitweltيعني قلمرو واقعيت اجتماعي بدو تجربه مستقيم؛
« »vorweltيعني قلمرو گذشتگا و « »folgweltlبه معناي قلمرو آينده .وي معتقد اتت آينده،
کامالً نامتعين و خارج از بررتي جامعهشناختي اتت .اصوالً رويکردهاي تفسيري و
پديدارشناختي ،با پيشبيني تناتب چنداني ندارد.

7

در مقابل ،برخي ديگر معتقدند هدف دانش ،فهم ،پيشبيني ،کنترل و در نهايت ،بهبود زندگي
اتت .در اين رويکرد ،پيشبيني آينده ،در کنترل و بهبود آ  ،نقش اتاتي دارد؛ چه اين که بدو

پيشبيني ،کنترل نيز ممکن نيست .از اين روي ،ديدگاه فرانسيس بيکن در کتاب آتالنتيس نو
که هدف دانش را بهبود زندگي معرفي ميکرد اهميت يافت 2.اين رويکرد ،در فصل نهم کتاب
فلسفه علوم اجتماعي ،نوشته آلن راين ،با عنوا «پيشبيني هدف علم االجتماع» توضيح داده
شده اتت .در اين فصل ،نگارنده به بررتي مدلوالت اين نظريه تابقهدار ميپردازد که معتقد
اتت« :هدف از پي افکند علم االجتماع پيش رفته ،پيشبيني تحوالت عظيم و دامنهدار اجتماع
اتت».

3

 . 1رتيرز.778 ،0747 ،

 . 2ملکي فر ،0749 ،ص.22
 . 3راين.270 ،0740 ،

اين رويکرد ،مورد قبول متفکراني همانند مارکس ،کنت و ميل اتت که ميا نظام اجتماعي و
نظام طبيعي تجانس قائل بوده و به وحدت روش معتقدند.
تصويري که ميل از مقصد علوم اجتماعي داشت ،مبتني بر اين اصل موضوع نيوتوني بود که
جها  ،يک نظام جبري و علي و معلولي 7اتت .معناي اين مطلب ،آ اتت که عقالً همواره ميسر
اتت که با دانستن وضعي از جها و دانستن کامل قوانين علِّي که در آ وقت ،در جها کارگرند،
هر وضع ديگري از جها را پيشبيني کرد .اين مطلب ،في الجمله در کل جها صادق اتت.

2

رويکرد توم که نگارنده به چنين رويکردي تمايل دارد ،پيشبيني احتمالي اتت.
پيشبينيهاي دراز مدت ،عقال محال نيستند؛ چو کافي اتت علل اوليه همراه متغيرهاي دخيل
کشف شوند؛ اما کشف دخالتها در علوم اجتماعي که به فاعال مختار تعلق دارد ،بس مشکل
اتت؛ بدين تبب ،پيشبيني در علوم اجتماعي با چشمپوشي از دخالتهاي انساني به نحو احتمالي
صورت ميگيرد؛ پس علوم اجتماعي به قوانين تقريبي مجهزند 3.گفتني اتت ،اگر بتوا تواتر
نسبي 4پيامدها را کشف کرد ،پيشبيني احتمالي ،با خطر کرد مالزم اتت .تواتر نسبي؛ يعني اين
که احتمال وقوع پيامدي خاص ،مقداري بين صفر و يک اتت .به هر حال ،درباره آينده دو گونه
تفسير ميتوا ارائه کرد:
 .7تفسير تواتري 8يا عيني 6در صورتي که بتوا محدودة پيامدهاي مقصود را معين کرد؛ براي
مثال اگر بتوا صورتهاي مختلف اديا در آينده را به طور قطعي تصور کرد ،آ گاه ميتوا به
تفسير تواتري دتت زد؛ در حالي که چنين امکاني ،دتت کم در مقوله دين وجود ندارد.

. Deterministic order

1

 . 2راين.282 ،0740 ،

 . 3همان ،0740 ،ص.274 -288

4

. relative frequencies.
. frcquency interperetation.
6
. objective.
5

 .2تفسير رواني 7يا بر اتاس شدت و ضعف باور 2در صورتي که بر آورد تواتر نسبي پيامدها
ممکن نيست ،بسيار تودمند اتت .در اين تفسير ،برآورد احتمالي ،از قوّت و ضعف داليل و قرائن
موجود ،براي انتظار وقوع حادثه حکايت ميکند و تصور پيامدهاي احتمالي ،ضرورت ندارد.

3

در اين مقاله ،پيشبيني احتمالي بر حسب تفسير رواني اتت .با توجه به مطالب مذکور،
پيشبيني در علوم اجتماعي از اتقا تئوريک برخوردار نبوده و در اکثر موارد ،تجارب تاريخي،
آ ها را ابطال کرده اتت؛ اما به داليل مختلف جذابيت دارند .نياز به پيشبيني از انگيزههاي عملي
براي کشف آينده ناشي ميشود؛  4از اين روي در همه اديا بزرگ ،مثل دين يهود ،دين مسيحيت
و دين اتالم پيشبيني آينده وجود دارد 8.در دوره مدرنيته که دانشمندا به پيشبيني درو ديني
اديا  ،اهميت نميدادند ،پيشبيني مبتني بر دانش بشري جايگزين اديا شد 6.اين امر ،نشا ميدهد
پيشبيني در دورههاي مختلف تاريخي براي انسا ها اهميت دارد؛ چه اين که پيشبيني ،چه
درتت و چه غلط ،راهنماي عمل و جهتدهنده مسير حرکت انسا ها به توي آينده اتت.

1

پيشويني آينده اديان
براي پيشبيني آينده اديا  ،کربي دو رويکرد نظري ترتيم ميکند :رويکرد درو ديناي و مطالعاه
متو مقدس 5و رويکرد برو ديني و علمي که خود ،متضامن چنادين روش اتات 7.ايان روشهاا
همچو فرافکني روند 71 ،نظرخواهي و مشاوره ،77توفا فکري يا هامانديشاي ،7تحليال تااريخي،2
. subjective.
. degree of belief.

1
2

 . 3ليتل.38،0737،

 . 4راين ،همان.287،

 . 5تليخ.018،0734،
 . 6راين ،همان.280،

 . 7نيل فروشان.0749 ،
. studing sacred text.
 . 9کربي،2112،اينترنت.
. Extraprojection.
. Consulting polling.

8

10
11

اتتدالل مفهومي -ذاتي 3و تحليل انعکاس دين در رتانهها هنگاام بررتاي هار کادام از نظرياههاا،
توضيح داده خواهد شد .البته از آ جا که اين مقاله ،به لحاظ روش شناختي بر تفسير ذهني 4مبتني
اتت ،مراعات اصول و قواعد روشهاي مذکور ضروري نيست؛ بلکه هادف ،ارائاه شاواهدي دال
به توي پيشبيني با اتتناد به تلفيقي از فنو مذکور اتت.
رويكرد درون ديني
با نگاه درو ديني ،در اکثر اديا  ،به ويژه اديا بزرگ ،آيندهنگري وجود دارد .الگاوي غالاب بار
پيشگويي ادياا بازرگ ،پايشبيناي جهاانيشاد و غلباه بار تااير ادياا اتات؛ پاس جماعبنادي
پيشبينيهاي درو ديني يا به تعبير حوزوي ،اجماع مرکب اينگونه پايشبينايهاا ،اجمااع بار تار
«دينيشد » جها در آينده اتت .کارکرد اينگونه پايشبينايهاا در مياا پياروا  ،اميادبخشاي و
تقويت ايما ديني اتت که در نهايت به تداوم ادياا کماک مايکناد .ياواکيم دو فياوره 8راهاب
بزرگ ايتاليايي در قر دوازدهم ( 7212-7748م) اين آموزه را مطارح تااخت کاه در تااريخ تاه
مرحله وجود داشته اتت :مرحله اب در عهد عتيق ،مرحله ابن (آخرين هزارة تاريخ دتاتگاه ديناي
مسيح) و مرحله آينده يا مرحله توم روح القدس 6که در آ  ،هايچ دتاتگاه ديناي ديگاري وجاود
نخواهد داشت و همه تحت تعليم روح القدس قرار خواهد گرفت.

1

در انديشه اتالمي نيز ،به ويژه به صورت آشکارتر در مکتب تشيع ،پيشبيني جهانيشد دين
وجود دارد .طبق آموزههاي شيعي ،دين اتالم تراتر گيتي را فرا گرفته و غلبه جهاني خواهد
داشت .شهيد مطهري با اشاره به اتتعاره قرآني کف و آب که در آيه هفده توره روم ،حق و باطل
به آ ها تشبيه شده معتقد اتت باطل به مثابه کف روي آب ،از بين رفتني اتت و آنچه باقي
ميماند دين حق اتت:

 . 3ناچمياسها.280،0740،

. Brainstorming.
 .ملکي فر ،0749 ،ص. Historical analysis.85-39

1
2

4

. subjective.
. Joachim de fiore.
6
. the divine spirit.
5

 . 7تيليغ.013،0734،

کف ،از بين ميرود و نابود ميشود و آب باقي ميماند .چو نافع اتت ،وجودش در عالم خير
اتت ،باقي ميماند؛ يعني بقا از آ ِ نافعبود و تودمندي اتت؛ پس در واقع مسأله «آينده دين » و
چگونگي پيروزي آ  ،مربوط ميشود به نقشي که دين ،در تکامل معنويت انسا و انسانيت دارد.
پس نور خدا چو حق اتت ،باقي ميماند.

7

در اين مقاله ،جهانيشد  ،با بعد ارتباطي تعريف شد؛ يعني تهولت ارتباطات جهاني را جهاني
شد تلقي کرديم .اتفاقاً مکتب تشيع ،آينده ارتباطي جها و همگام با آ  ،رشد دينداري را نويد
رئيس مکتب جعفري ميفرمايد:

داده اتت .امام صادق

زماني که قائم ما ظهور نمايد ،خداوند گوشها و چشما شيعيا ما را به گونهاي تقويت
ميکند که ميا آنا و قائم ،به پيک نياز نيست .او ]= حضرت قائم

[ با آنا تخن ميگويد و

آنا تخن او را ميشنوند .و در حالي که وي در جايگاه خويش قرار دارد ،او را ميبينند.

2

در اين جامعه جهاني ،شرق و غرب عالم به هم وصل شده و بعد ارتباط جهاني تسهيل ميشود.
به تعبير امام صادق

:

مؤمن که در شرق اتت ،برادر خود را که در مغرب وجود دارد خواهد ديد و نيز مؤمني که در
مغرب اتت ،برادر خويش را در مشرق ميبيند.

3

بر اتاس آموزههاي تشيع ،در آخر الزما دولت جهاني دينمدار ظهور پيدا ميکند.

4

رويكرد ورونديني
پس از بطال پيشبينيهاي قر نوزدهمي مبني بر زوال دين ،در نيمه دوم قر بيستم به ويژه از دهه
هفتاد رويکرد جديدي مبني بر تجديد نظر در نگرشهاي قديم شکل گرفته اتت .در اين نگرشها
 1مطهري.27-0734،24،

 . 2اصول کافي ،ج.281 :4

 . 3عالمه مجلسي،ج.750 ،92
 . 4همان ،ج .080 :90

که بر اتاس روش اتتدالل ،دتتهبندي ميشوند ،اصوال پيشبيني زوال دين جايگااهي نادارد .هار
چند تغيير شکل در نوع دين ،غلبه جنبه باوري دين بر گونه رفتاري يا دامن کشيد ديان از عرصاه
تياتي به صورت مبهم مورد بحث قرار گرفته اتت ،اکثريت متفکرا به تاثير غير مستقيم ديان بار
جنبههاي اجتماعي زنادگي حتاي در عرصاههااي تياتاي ،اذعاا دارناد .بار حساب گوناهشناتاي
روششناختي به برخي انديشههاي متداول اشاره ميکنيم.

الف :روش فرافكني روند
يکي از روشهاي اتاتي براي درک گذشته و پيشبيني آينده ،فرافکني روند 7اتات 2.کاه کرباي
نيز در مقاله »آينده مذهب« به طور خاص با عنوا برو فکني روندها 3به اين روش اشاره ميکند.
در اين روش ،با مطالعه فرايند تغييرات يا ثبات يک پديده در گذشته ،جهت حرکت و مسير آينده
را پيشبيني ميکنند .البته پيشبيني در ايان روش احتماالي اتات .ماتايمو انتارورين 4مادير مرکاز
مطالعات مذاهب جديد در تورين ايتاليا 8و در مقالهاي با عناوا »آيناده ماذهب و آيناده ماذاهب
جديد« به پيشبيني مذهب در جامعه رتانهاي ميپردازد .مقالاه وي از دو جنباه اهميات دارد :اول
اين که تحليلهاي وي درباارة تامينار تااليانه »بنيااد جانساو « (ژوئان  )2117در اوتاتا واقاع در
انگليس ميباشد که عده زيادي از محققا مذهبي ،ديپلماتها ،دتتاندرکارا اماور باينالملال و
روزنامه نگارا در آ تمينار حضور داشتند .دوم اين که وي با ايجاد ته مقطع زمااني ،يعناي قار
( 77دوره بدبيني به مذهب) دهه  7711و تال  2117به بررتي فرايند ماذهب پرداختاه ،و آيناده را
پيشبيني ميکند .البته وي نيز همانند تاير انديشمندا  ،رشد فزاينده ارتباطاات را باه طاور ضامني
مفروض ميگيرد .ماتيمو ميگويد:
من (فكر ميكنم ويشتر همكااران مان در مطالعاات ماذهبي) آيناده
مذه

وه ويژه مذه

جديد را در ويست سال آينده چه وه ااورت

سازمانيافته و چه وه اورت غير سازمانيافته پايشروناده مايويانم.
مذه  ،در رسانهها قويتر ازآنچاه اكناون هسات حضاور خواهاد
يافت .دستگاه رسانه ممكن است رشد ثاوات را پرتاوافكني كناد .در
مذاه

ونيادگرا و محافظهكاار ،واا توجاه واه تناو آن هاا ،ورخاي
. Exteraprojection.

 . 2ساروخاني.055 :0733 ،

1

3

. Extrapolating trends.
. Massimo Introrigne.
5
. Center For Studies On new Religions.
4

مذاه

جديد يا كهنسال مثل مورمونها يا گواهاان يهاوه ،احتمااالا

چنان رشد كنند كه جزء جرياان ااالي قارار وگيرند.گرچاه ممكان
است ورخي مذاه

پيرامون خاود را از دسات ودهناد ،ايان عاده

دراد كوچكي از كل جمعيت خواهند وود و مذاه

ديگري ظااهر

خواهد شد.
1

پنتي كاستاليزم ،ااول مذه
است فاتح نهايي 2واشند.

كاتوليک و اسالم جهاني شده ممكان

3

انترورين ميگويد در دهه  7711محققا  ،ته پيشبيني انجام دادند که هيچکدام کامالً اشتباه نبود:
جامعهشناتا (بيشتر در اروپا نه در آمريکاي شمالي) دنياگرايي 4را تناريوي مذهبي مناتابي باراي
پايا قر تعبير ميکردند .آ ها ميگفتند فرايندي که در عصر روشنانديشاي شاروع شاده اتات،
تداوم خواهد داشت .عدهاي (همانند متفکرا قر  )77با جرأت افول ترنوشت تکاملي ماذهب را
پيشبيني ميکردند .دردهه  7771توافق جامعهشناتي بار ايان قارار گرفات کاه تئاوري دنيااگرايي
اشتباه بوده اتت .جامعهشناتا آمريکايي ،به ويژه طرفدارا تئوري انتخاب عقالني ،نتيجه گرفتناد
که تکوالريزاتيو  ،صرفاً يک اشتباه اروپايي و تعميم نارواي وضاعيت بخشاي از اروپاا (باه وياژه
فرانسه و آلما ) به کل جوامع ميباشد 8.آزمو هاي آماري نشا داد برخالف رشاد ارتباطاات ،در
تال  2111تعداد کساني که خودشا را مذهبي ميدانستند در مقايسه با دهه  11افزايش يافته اتت.
پوشش رتانهاي پديدههاي مذهبي از پاپ گرفته تا بنيادگرايي اتالميافزايش يافته بود.
 .2پيشبيني دوم در دهه  7711اين بود که مذهب تازما يافته کاهش پيدا ميکند .اين
پيشبيني در مقايسة با پيشبيني نخست ،به ويژه در اروپا از اشتباه کمتري برخوردار بود؛ زيرا
گرچه منتقدا به مذهب زياد شده بودند ،تعداد کساني که مذهب در تصميمات هفتگي آ ها تاثير
داشت کاهش مييافت.

. Pentecostalism.
. Ultimate Winners.
 . 3انترورين.2110 ،
. Secularization.

 . 5همان.2110 ،

1
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 .3تومين پيشبيني در دهه  11که در دهه  51با جسارت بيشتري مورد تاکيد قرار گرفت ،اين
بود که کليساي اصلي با کاهش روبرو خواهد شد؛ ليکن اغلب کشورها با انفجار کيشها 7و يا
فرقه 2مواجه خواهند شد .اين پيشبيني از يک تو درتت بود؛ زيرا بيش از هزار جنبش مذهبي در
آمريکايشمالي ،اروپا و آتيا شکل گرفت .از توي ديگر غلط بود؛ زيرا گرچه جنبشها زياد
ميشد ،فزوني جنبشها دليل افزايش پيروا نبود .وانگهي جنبشهاي جديد ،کمتر از دو درصد
جمعيت کشورهاي جها را در بر ميگرفت.
ماتيمو با عطف توجه به گذشته ،با اذعا به اين که ،اثبات اين مطالب با دادههاي آماري
مشکل اتت ،معتقد اتت مذهب ممکن اتت در دهه  2171در جامعه و رتانه مهم باقي بمانند؛ اما
تصميمات اتاتي تياتي -فرهنگي به وتيله آ تعيين نشود .وي دربارة جوامع اتالمياتتثنا قائل
اتت و ميگويد:
در کشورهاي اتالميدنياگرايي کيفي ] البته کمينيز[ وجود ندارد .بنيادگرايي پديده
پيچيدهاي اتت ،موضوعات تياتي و مذهبي را ترکيب ميکند و ممکن اتت فينفسه به پارتايي
فزاينده منجر نشود.
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ب .نظر سنجي و مشاوره
نظرخواهي و مشااوره 4و روش توفاا فکاري و هامانديشاي 8بار ياک اتااس مبتناي اتات .روش
نظرخواهي ،ايستارهاي ذهني افراد جامعه را درباره آينده دين ،پرسوجو کرده و بار اتااس آ باه
پيشبيني ميپردازد .در روش توفا فکري ،به جاي تودة مردم ،ديدگاه نخبگا و متفکارا جامعاه
مورد توجه قرار ميگيرد .اين رويکارد در ادبياات اتاالمي ،از تأيياد ديناي بار خاوردار اتات کاه
ميتوا از آ  ،با قاعده «ارجاف» نام برد .حضرت علي

ميفرمايد:

. Cults.
. Sects.

 . 3همان.
. consulting polling
. Brain storming.

1
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ارجاف العامه والشيء دليل علي مقدمات كونه؛

1

جنبش و آمادگي مردم وراور چيزي پيشدر آمد وه وجود آمادن آن
چيز است.
به تعبير قرآ کريم« :ان اهلل ال يغير ما وقوم حتي يغيروا ما وانفسهم» .بناباه تفساير شاهيد
صدر ،تغيير در نگرشهاي ذهني مردم ،مقدمه تغيير در وضاعيت عيناي جامعاه اتات 2.نگارناده در
حاشيه پژوهشي با عنوا « مفهوم شناتي جامعه ديني » در راتتاي پيشبيناي وضاعيت آيناده ديان،
ديدگاه تعدادي از انديشمندا علوم اجتماعي را پرسوجو نموده وبه نتايج ذيل دتت يافت.

3

دين ،يکي از نيازهاي اتاتي انسا ها بوده و هيچ گاه از بين نميرود .رؤياي زوال دين در
فرايند تاريخي ،بدو تعبير اتت .از آ جا که جهاني شد  ،هويتهاي قومي ،ترزميني ،ملي و
زباني را تضعيف ميکند ،نياز به هويت ،انسا ها را به توي دين جذب مينمايد؛ لذا در آينده،
«دين هويتي» شکل خواهد گرفت .ممکن اتت جنبههاي باوري دين در مقايسه با جنبههاي رفتاري
تقويت شود؛ اما دتتيابي به باورهاي مشترک جهاني ،اديا را به لحاظ اتمي به هم نزديک
نميکند .مفهوم « دين هويتي» نشا دهنده تداوم تمايزات اتمي اديا اتت.
فرايند جهانيشد  ،اديا را از تلطه دولتها رها تاخته و جنبههاي ناب و رهايي بخش آ
تجلي خواهد يافت .نظرتنجيهاي اخير ،نشا ميدهد بيشتر مردم جها خودشا را مذهبي
ارزيابي کرده و به باورهاي ديني پايبندند .بيش از  % 71مردم ايرا  ،خودشا را مذهبي دانسته و
فقط يک در صد خودشا را اصالً مذهبي نميدانند 76/6 .درصد ايرانيا معتقدند اعمال خوب و
بد انسا در روز جزا محاتبه ميشود.
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 . 1عالمه مجلسي ،ج  ،03ص.000
 . 2شهيد صدر.041 ،0785 ،

 . 3خان محمدي ،0748 -49 ،مصاحبه با انديشمندان.

 . 4طرح ملى ارزشها و نگرشهاى ايرانيان0741 ،؛ نيز ر.ك :رديف  0تا  7فصلنامه حوزه و دانشگاه و
رديف  8فصلنامه دانشگاه اسالمي.

اتتارک رادني 7طي مقالهاي با عنوا «جامعهشناتي اديا » به يک تري مدارک جهاني اتتناد
ميجويد که بر اتاس آ ها در تالهاي اخير ،گرايش ديني ،به ويژه ميا تحصيلکردههاي
دانشگاهي ،نه تنها تضعيف نشده ،بلکه همزما با رشد تحصيالت و ارتباط جهاني رو به افزايش
اتت .وي ميگويد :تحقيقات نشا ميدهد بيشتر دانشمندا  ،المذهب نيستند .حتي کساني که به
صورت تصنعي در راتتاي بياعتباري دين کتاب مينويسند ،در واقع ،خداشناس هستند .در 7774م
روا شناس آمريکايي ،جيمز لوبا 2پرتشنامهاي تدوين و براي دانشمندا فرتتاد ،تا خدا باوري
آ ها را بسنجد .تنها  5/47درصد به خدا باور نداشتند و بر اين اتاس ،به پيشبيني آينده ايما
پرداخته و اذعا داشت با رشد معرفت ،گسترش جهتدار ايما نيز رخ خواهد داد 3.در تال
7776م ادوارد و الري ،مطالعه پيشين جيمز را تکرار نموده ،دريافتند تنها  3/37در صد دانشمندا
ترشناس گزينه بياعتقادي به خداوند را انتخاب ميکنند .آنا نتيجه گرفتند از تال 7774م تا
7776م در ايما مذهبي دانشمندا [که در هسته مرکزي ارتباطات هستند] تفاوت معنا داري
حاصل نشده اتت.
در مشرق زمين نيز با پديده تجديد حيات ديني مواجه هستيم .چندين نسل تالش صرف شده
براي تلقين انکار خدا در اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي با شکست مواجه شد .بيديني در
اروپاي غربي رواج چنداني ندارد .در 7771م ميزا حضور در کليسا ،در امريکا نيز بهبود يافته و به
تطح قابل مقايسهاي با اروپاي غربي رتيد .در مجارتتا  ،حضور در کليسا از  76درصد در
7757م ،به  28درصد در تال 7777م ارتقا يافته ،و درصد کساني که در يک تال ،کمتر از يک
بار به کليسا ميروند در تاريخهاي پيش گفته ،از  62درصد به  44درصد کاهش يافت که
نشا دهنده رشد ميزا دينداري در مجارتتا اتت.

. Stark Rodney.
. james luba.

 . 3رادني،0555،اينترنت.
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بر اتاس يک پژوهش در روتيه در تال 7777م 83 ،درصد پاتخگويا  ،ديني نداشتهاند .اين
رقم ،پس از  8تال ،به  31درصد کاهش يافت .آقاي جوزف 7در يک پژوهش نشا داد تعهد
ديني با آموزش و موقعيت شغلي مسلمانا جاوه همبستگي مثبت دارد .بدين ترتيب ،افراد
تحصيلکرده که داراي موقعيت شغلي بااليي بودند ،نماز ميخواندند .وي نتيجه گرفت مذهب،
قابل انعطاف بوده و با تحوالت اجتماعي و محيطي تازگار ميشود.
در ترکيه نيز از تال  7715تا 7777م هم زما با افزايش چشمگير شمار دانشجويا  ،حفظ
عقايد اتالمي تنتي افزايش يافته اتت .در تال 7715م تنها  36درصد دانشجويا به بهشت و
جهنم باور داشتند که اين رقم در تال 7777م به  18درصد ارتقا يافت.
رادني نتيجه ميگيرد که تداوم هميشگي مذهب و اين که مذهب ،هيچ گاه از بين نخواهد
رفت ،قابل اثبات نيست؛ اما با توجه به شواهد مذکور ،مذهب ،در مواجهه با مدرنيته از بين نخواهد
رفت.

2

ج .ميزان انعكاا دين در رسانهها
اعتبار اين روش به اين اتت که رتانههاي جمعي مقوم اصالي جهاانيشاد ارتبااطي اتات؛ يعناي
جهانيشد ارتباطي ،مرهو پيدايش رتانههااي جدياد اتات .تحليال تااريخي 3از تاأثير دوجانباه
رتانهها و دين که يکي از شاخصههاي آ  ،ميزا انعکاس ديني در رتانهها اتت ،ميتواند شاهدي
بر بقاي دين در جامعه جهاني باشد؛ زيارا جامعاه اطالعااتي ،در تاايه رشاد و شاکوفايي فانآوري
اطالعاتي و رتانهها شکل گرفته اتت .يکي از راههااي مهام باراي کشاف ميازا تحمال ديان در
جامعه اطالعاتي ،فرايند انعکاس مطالب ديني در مطبوعات و رتانهها اتت .ترنار ،تاال 7774م در
آمريکا مينويسد:
امروزه ،مرور سري افحه اول يک روزنامه ،ما را آگاه ميكناد كاه
دين ،يک نيروي وسيار عمده و پر جن

و جوش اسات؛ نيروياي كاه

. Jospesh.

 . 2رادنى ،0555 ،اينترنت.
. historical analysis.
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3

وسياري ،از جمله خود من ،در همين چند دهه قبل ،پيشويني كردند
از وين نميرود.

1

گزارش کامل ميزا انعکاس برنامههاي ديني در رتاانههااي جهاا  ،در تااريخ  15/6/22در مجلاة
آفرينش درج شده اتت که بخشهايي از آ را به تناتب موضوع ذکر ميکنيم» :بيشاترين ميازا
پخش برنامههاي ديني در تلويزيو به کشورهاي اتالمي تعلق دارد .در آفريقا ،دو کشاور مسالما
مصر و تودا  ،بيشترين ميزا برنامههاي ديني را دارا هستند .نسبت برنامههاي ديني به کل برنامههاا
درمصر7345( %7/6تاعت)و در تودا  817( %21تاعت) در تانزانيا 721( %7/1تاعت) اتات .در
آتيا نيز کشورهاي اتالمي ،بيشترين درصد برنامههاي ديني را دارا هستند .نسبت مذکور در برونئي
 %5/7در بنگالدش  %6/7در ايرا  %77در کويت %71/3در مالزي %5/4درعما  %72/7در پاکستا
 %5/8در قطر %71/7در امارات متحده عربي  %72/1و در يمن  %73/7اتت.
به اين ترتيب ،کشورهاي اتالميدر آتيا و آفريقا بيشترين درصد برنامههاي ديني را نسبت به
کل برنامههاي تلويزيوني خود دارا هستند .اين نسبت ميا  6/7تا  21درصد تغيير ميکند .در ميا
کشورهاي اتالمينيز ،کشورهاي عربي بيشترين درصد ديني را دارا هستند«.
اين نسبت ،در دنياي مسيحي ،بسيار پايينتر اتت .نسبت برنامههاي ديني به کل برنامههاي
تلويزيوني در قاره اروپا ميا  %6تا  3/2درصد تغيير ميکند .ميانگين اين نسبت براي کشورهاي
اروپاي غربي  %7/8اتت .آلباني يک اتتثنا در اروپا اتت؛ چرا که بعد از فروپاشي بلوک غرب،
اين کشور که  11درصد جمعيت آ  ،مسلما هستند ،به دين توجه بيشتري داشته اتت .نسبت
برنامههاي ديني راديويي به کل برنامهها در آلباني  31/6درصد اتت.
در آمريکاي شمالي به برنامههاي ديني بيشتر توجه ميشود .باهاما و السالوادور در حد
کشورهاي اتالميو شايد بيش از بسياري از آ ها برنامهديني پخش ميکنند .در ايالت متحده نيز
برنامههاي ديني رونق نسبتا زيادي داشته و دارند.

 . 1ترنز.717 :0734 ،

 . 2آفرينش  21و .34/8/22
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جالب اين اتت که «پخش برنامههاي ديني در اين کشورها ]=آتيا و اروپا[ ذاتا و فينفسه
هنگاميقوت دارد که تأثير غرب نيز در جامعه زياد باشد .توجه به دين در ايستگاههاي دولتي ،با
ميزا حضور تکنولوژي و فرهن

غربي ارتباط دارد».

7

بر فرض اعتبار روش ،آيا با مالحظه و تحليل آمار مذکور نميتوا همصدا با تامپسو نتيجه
گرفت تکوالريزاتيو صرفا يک پديده غربي بوده و تعميم آ به کل جها ناروا اتت؟ روف در
7773م با مالحظه انعکاس دين در رتانههاي عمومي ،چنين ميگويد:
وه نظر ميرسد در حوزه فرهنگ وه معناي وسي آن ،مساائل مرواو
وه ايمان و معنويت ،عموميت يافتاه اسات .ورناماه هااي تلويزياوني،
رمانها ،داستانهاي مندرج در مجالت و مقاالت روزنامهها اكنون وه
پژوهشهاي ديني و معنوي نسلي توجه نشان ميدهند كه واه ايماان
اخالقي كه از وزرگترهايشان واه ار
وياعتنا شدهاند.

رسايده اسات ،واياعتمااد و

2

پس دين در مدرنيته متأخر نفي يا زدوده نميشود ،بلکه چهره آ دگرگو ميشود .دين هنوز هام
جزئي از «معاني» و«تعلقات» رتانهاي در جامعه اتت.

3

د .استدالل مفهومي ا ذاتي
اين روش ،بر دادههاي آماري مبتني نيسات .موضاوع ماورد مطالعاه کلاي باوده و شايوه اتاتدالل،
تفهمي 4اتت .افرادي که به لحاظ روش اتتدالل در اين حوزه قرار ميگيرند ،به دو گونه اتتدالل
اتتشهاد کردهاند :اتتدالل ذات گرايانه واتتدالل کارکردگرايانه که اغلب به صورت مقاار بياا
ميشود .نقطه ثقل در اولي ،تأکيد بر نياز اتاتي بشر به پاتخگويي به تؤاالتي اتت که تنها «دين»
پاتخگوي آ ها اتت .در دومي تأکيد بر کارکردهااي مثبتاي اتات کاه ديان در حياات فاردي و
اجتماعي انسا ها ايفا ميکند.
گيدنز در توجيه تداوم دين در عصر ارتباطات مينويسد:
 . 1همان.

 2استوارت هوور.791 :0742 ،
 . 3هوور.733 ،0742 ،

. verstehen.
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شايد كمتر كسي در اين جهان واشد كه هرگز تحت تاثثير احساساات
مذهبي قرار نگرفته واشد .علم و تفكار عقال گراياناه وراوار ساتاالتي
اساسي مانند معنا و هدف زندگي ا موضوعاتي كه هميشه اساا دين
ووده است ا ساكت ميماند.
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مکالخ ،همراه عدهاي از پژوهشگرا ديگر ،بر اتاس فرا تحليل  42نمونه از پژوهشهااي مساتقل،
مرکب از حدود  726111شرکت کننده ،بين مرگ و مير پايين و التزام ديني همبستگي مثبتي يافتاه
و معتقدند :التزام ديني به شکل معناداري با مارگ و ميار پاايين (نسابت شاانس % 78 :7227:فاصاله
اطمينا  7237 :ا  )7221مرتبط اتت 2.ترنر با مالحظاه تار بارآورد کليسااهاي انجيلاي در ايااالت
متحده در قبال کليساهاي مستقر ،چنين تحليل ميکند که:
پايداري دين ،براي يک کارکردگرا ،بدين معنا اتت که دين ،نيازهاي اتاتي معين افراد و
جامعه را برآورده ميتازد .يکي از آ نيازها ،تقليل نگراني و تنش اتت .نياز ديگر ،تحکيم
هنجارها و ارزشهاي اتاتي اتت.
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چنا که مالحظه ميکنيد دين ،داراي کارکردهايي اتت که در جها آتي که عمدهترين
مشکل انسا ها تالمت و بهداشت روا خواهد بود ،از اهميت بسزايي برخوردار اتت.
برخالف ايدههاي حاکم در قر  77که دين را مخلوق بشري ميپنداشت ،در اين رويکرد،
دين يک نياز فطري اتت .به تعبير يون

«فرد ،محکوم اين تجربه اتت ،نه آفريننده آ » و اتتيالي

عقل در دنياي معاصر «بزرگ ترين و غمبارترين خطاي بشر» اتت .بدين ترتيب ،کوبيد در طبل
تکوالريزاتيو  ،يک مد زودگذر ميباشد.
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ملکيا با اشاره به ابعاد هفتگانه دين از ديد نينيا اتمارت ،معتقد اتت فرايند جهاني شد که
به زعم وي ،در صورت تعميم آ  ،جها نگري يا شيوه زندگي واحد در جها تحقق مييابد ،بر
دين تأثير يکنواختي نخواهد داشت .به نظر وي ،بعد تجربه ديني ،در همه تاحات از شديدترين
 . 1گيدنز.900 :0737 ،

 . 2مکالخ.215 ،0747 ،
 . 3ترنر .712 ،0734

 . 4موريس.27 ،0747 ،

آ ها گرفته تا خفيفترين آ ها ،تقويت ميشود .بعد عقيدتي و فلسفي دين هم ممکن اتت
تقويت شود .فرايند جهاني شد بر بعد اخالقي ،حقوقي و مادي تأثير خنثي دارد .اما ته بعد ديگر،
يعني بعد اجتماعي و نهادي ،بعد نقلي و اتطورهاي و بعد شعائري و عبادي دين ،امکا تضعيف آ
ها در روند جهانيشد شديد اتت .نتيجه اين که در روند جهانيشد در صورت تحقق آ
جنبههاي معنوي دين تقويت ،و جنبههاي شعائري و رفتاري ،تضعيف ميشود.
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البته تضعيف جنبههاي رفتاري دين ،به مفهوم تنتزدايي نيست .رشد کليساهاي انجيلي در
آمريکا ،افزايش مناتک عزاداري ميا شيعيا و تربرآورد اديا جديد در تراتر جها ،
نشا دهنده تداوم مناتک ديني اتت .در موارد ويژهاي که به نظر ميرتد افراد ،در مناتک
مشارکت مستقيم ندارند ،اجراي اين مناتک در رتانهها آ ها را ارضا نموده و احساس همزاد
پنداري دارند .به تعبير تامپسو :
تثبيت محتواي نمادين در محصوالت رسانهاي (كتاب ،فايلم و غياره)
شكلي از تداوم زماني فراهم ميسازد كه نيااز واه تكارار ياا اجاراي
مجدد را از وين ميورد .ودين ترتي  ،زوال ورخي جنبههااي آييناي
سنت ،لزوماا نبايد واه زوال سانت تعبيار شاود .ولكاه مايتواناد تنهاا
ويانكننده اين حقيقت واشد كه حفظ سنت در طول زمان ،وه تكارار
و اجراي مجدد كمتر واوسته است .در واق  ،سانت وايش از پايش در
روند مناسکزدايي قرار ميگيرد.
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نتيجه
در جمعبندي نهايي با توجه به مطالعاتي که برخي مطالب آ  ،براي رعايات اختصاار حاذف شاده
ميتوا به موارد ذيل اشاره کرد:
 .7پيشبيني ،به ويژه در تطح کال  ،هر چند از پايههاي تئوريکي مستحکمي برخوردار نيست،
شوقبرانگيز بوده و اکثريت دانشمندا  ،ناخودآگاه بدا تمت و تو توق يافتهاند.
 . 1ملکيان ،0735 ،همبستگي.
 . 2تامپسون.281 :0741 ،

 .2پيشبيني با پيشگويي که در ادوار تاريخي گذشته تابقه ديرينه دارد ،متفاوت اتت.
پيشبيني بر پايههاي علمي اتتوار اتت و پيشگويي بر شهود مبتني اتت.
 .3پيشبيني به دو صورت «درو ديني» و«برو ديني» صورت ميگيرد که در اين مقاله،
رويکرد دوم بيشتر مورد توجه قرار گرفت.
 .4پيشبيني «زوال دين» ميا انديشمندا قر  77غلبه داشت؛ اما پيش بيني آ ها ،به ويژه در
نيمه دوم قر بيستم ابطال شد.
 .8در نيمه دوم قر بيستم؛ يعني دوره رشد جبنشهاي ديني جديد ،تمايل دو بارهاي به
پيشبيني وضعيت دين در ابتداي هزاره توم و تعامل آ با پديده «جهانيشد » پيدا شد.
 .6ميا دانشمنداني که در نيمه دوم قر بيستم ،با مالحظه فروپاشي اردوگاه کمونيسم و وقوع
انقالب اتالمي ايرا  ،به پيشبيني دين اقدام کردهاند ،پيشبيني زوال ،کمتر به چشم ميخورد.
 .1پيشبيني تداوم دين ،در فرايند «جهانيشد » ،نزديکي محتواي اديا با توجه به تعامل ميا
فرهنگي ،تقويت بعد معنايي و باوري دين به قيمت فروکاهي بعد رفتاري و مناتکي آ  ،ميا
انديشمندا غلبه دارد.
 .5به نظر نگارنده ،ممکن اتت بر اثر تعامل فرهنگي اديا به هم نزديکتر شده و به لحاظ
محتوايي به دليل اصطکاک ،جنبههاي غير معتبر را حذف و اليههاي زيرين و مبتني بر حقيقت را
حفظ کنند؛ اما اين تقارب ،به مفهوم وحدت نيست.
 .7از آ جا که دين ،پاتخگوي نياز اتاتي بشر به هويت فلسفي و اجتماعي اتت ،ممکن
اتت در قلمرو هويت فلسفي «دين واحد» پاتخگو باشد؛ اما اقتضاي هويت اجتماعي «غيريت
تازي» وتمايز اتت؛ از اين روي ،همزما با نزديکي محتواي اديا  ،تمايزهاي اتمي نيز آشکارتر
ميشود.
 .71فرايند جهانيشد  ،نقش مکا  ،قوميت ،زبا و مليت را در هويتيابي تضعيف ميکند .به
نظر ميرتد مناتبترين جايگزين که بتواند «هويت اجتماعي» انسا ها را ارضا کرده و الگوي

«غيريتتازي» را ترتيم نمايد ،دين ميباشد؛ پس الگوي «ما» و «ديگرا » در جها آينده بر اتاس
دين خواهد بود .ظهور اجتماعي دين بر اتاس نياز هويتي ،پيشدرآمد تحقق جامعه موعود اتت
که در آ  ،به دليل برآورده شد نيازهاي اتاتي آحاد مردم ،کارکرد اجتماعي دين به کارکرد
فلسفي ارتقاء يافته و عصر ظهور ،فرا ميرتد.

