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 چكيده

هاا واوده    ترين جنبه حيات انساان  طول تاريخ، دين مهم رد
پدياده جديادي اسات كاه      ،زداياي در جهاان   است. دين

 اده در واكنش وه سلطه ديني قرون وساط زدراروپاي قرن نو
كاه   در حالي شد؛وا عنوان سكوالريسم تعريف  شكل گرفت و

كام  ، زوال ياا دسات  ناوزده متفكران اجتمااعي قارن   ويشتر 
 .كردند ويني مي نشيني دين از حيات اجتماعي را پيش حاشيه

در نيمه دوم قرن ويستم، دين نضج گرفت و تجدياد حياات   
يافاات. واار اياان اساااا، متفكااران اجتماااعي وااه وازسااازي 

پرداختند. اين وار، كمتر متفكاري زوال  هاي قبلي  ويني پيش
معتقدناد  نظاران   ويشاتر اااح    .كناد  ويني مي دين را پيش

شدن، اديان وه هم نزديک شده، اوعااد   وسيله فرايند جهاني هو
 تقويت و اوعاد رفتاري تضعيف خواهد شد.  ،معنوي

ويناي را از  هااي مرساوم كاه پايش    نگارنده وا استناد وه روش
هار چناد    نماياد  ويناي ماي  كناد، پايش   پيشگويي متمايز ماي 

هام  ه فرهنگي، اديان را وه لحاا  محتاوايي وا    ارتباطات ميان
 ؛اما اين تقارب وه مفهوم وحدت نيسات  كرد،نزديک خواهد 

 ،و جواما  متتلاف  شده اسات  اسمي تقويت  هايولكه تمايز
زيارا   كارد؛ هويت خويش را ور اساا دين تعريف خواهناد  

يت، مليت، جغرافيا و زوان را در نقش قوم ،شدن فرايند جهاني
-كاه هويات   در حاالي  كند؛ ميوتشي جوام  تضعيف  هويت

 «ديان »از اين روي  ؛واشد ياوي از نيازهاي اساسي جوام  مي



واا   . احتمااالا شود ميوتش تقويت  تنها عنصر هويتدر جايگاه 
دينداران متعصبي مواجه خواهيم شد كه ودون نياز وه تكارار  

 .  كنند را حفظ ميسنت خويش  ،مناسک
 يمهادو  يقبل از تحقق جامعه جهاان ، ند مذكوريالبته فرا

 . ت استيعالم وشر يمنج اي ظهوروراي  ووده و مقدمه
-شيپ، شدن يجهان، نيدي، شناس ندهيآ مفاهيم كليدي:

  .ينيت ديهوي، احتمال ينيو

 مقدمه 

 .ن باوده اتات  يا هاا د  انساا   يات اجتماعيمهم حهاي  از مؤلفه يکي، يخ بشريدر ادوار مختلف تار

 ياجتمااع  و يت فارد يف مختلف در هويتعار اشکال و اب، «نيد»که  يمرا تراغ داراي  کمتر جامعه

د يا باه دورا  جد ، يات اجتماعيدر ح ينداريک در ضرورت دينداشته باشد. تشک يتهم وافر، آ 

 . اند ک به آ  پوشاندهيجامه تئور، قر  نوزدهمبيشتر، دانشمندا   تعلق داشته و

وتت کنت گباز شناخت. آ «يزين تتيد»و  «ييعلم گرا» يژگيتوا  با دو و مي قر  نوزدهم را

 و يفلسفي، را به ته مرحله ربان يشه بشريخ انديتار 7«يجامعه شنات »( مبدع واژه  7581-7175)

حال شود در  مي مشخص ينظام و يکه با دو صفت الهاي  جامعه معتقد اتت وکرده م يتقس 2ياثبات

، کنت 3.د آمد  اتتيدر حال پدي، وصنعت يجامعه علم يعني، گر از جامعهيد يو نوع مرگ

نظم  در حال زوال و ياله يا  نظم اجتماعياز تناقض موجود م يش را ناشيبحرا  عصر خو

 .کند ميي ابيش ارزيدايدر حال پ يعلم ياجتماع

بود يا پوزيتيسم تاخته کنت،  آئين آورش کنتکه  يتسيوتيشه پوزيکه در اند نيبا وجود ا 

نده جها  را از آ  يخ آيتار، با جسارت تمام؛ وي ندارد يگاهيچندا  جا، ندهيآ ينيب شيپ

  4دهد. ي ميت رأيبه زوال ربان، سم دانستهيوتيپوز
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ن يد يبرا اي يچ اصالت وجوديه، مر قر  نوزدهي( متفکر شهم7575-7553کارل مارکس )

هاي  رتاختيتابع زي، ر ماديوغ يذهنهاي  دهيگر پدي  را همچو  دافول آ ظهور و ست ويقائل ن

  :معتقد اتت يدر کتاب مرام آلمان يو 7.داند مي حاکم يمناتبات طبقات جامعه و ياقتصاد

اواااف   2ن وتاش ياي تعي، سااختار اقتصااد   يكيتكن و ياسياوااف س

 يولوژئديمذه  واي، اسيس يمثل نهادها؛ اند ير اقتصاديغ ينهادها

  3..و.

هااي   رتااخت ياز ز يده وآ  را تاابع کر يبند ا مقولهبنمذهب را در تطح روبا وجود اينکه مارکس 

از مقوماات  ، ماذهب  .دارد ينقاش مهما  نيز  ييروبناهاي  ا  مؤلفهيم، مذهب؛ ولي داند ي مياقتصاد

  ق طبقات فرودتت جامعه اتت و در جامعه بدويتحم ر ويتخد يطبقه حاکم برا يدئولوژيعمده ا

 4.ا  خواهد رفتياز مي، ستيطبقه کمون

داده اختصاص ن يش را به مقوله ديقات خوياز تحق يبخش مهم (م7585-7771)م يل دورکيام

ن در جوامع يکند با کشف ذات د مي تالش ينيات ديح يانياور ون در کتاب يو .اتت

را  يتوتم پرتتوي . کندده درک يچيپ آ  را در جوامع مدر  و يعلل بقا ت ويماهيي، تاده وابتدا

در  "نا مقدس"و "مقدس" ا يز مينماد تما يپنداشته ومعتقد اتت توتم پرتت نيانگر ذات ديب

 8.رديگ مي جامعه صورت ياتت که از تو يات اجتماعيح

شؤو  مختلف جامعه را بر  6يين به روش کارکردگرايد يبقا ش ويداين پييم در تبيدورک

معتقد اتت وي  1کند. مي نييتب، دارند يتر اجتماع نظام بزرگ يکه برا يتودمندهاي  امديپاتاس 
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، ن اتتعداديهم دارد و يبخش انسجام نامقدس که کارکرد ا  امور مقدس ويز ميتما يعني ؛نيد

 7.ن تا دورا  معاصر اتتيتداوم د ش ويدايمنشاءِ پ

دارد که بر حسب پن ي مين را مخلوق اجتماعيبلکه د؛ ستيل نيقا ياله أمنش، نيد يم برايدورک

ر دارد و الت تکوين از هما  ابتدا ماهيدي، اتت به زعم و يعيرد. طبيپذ مي تحوالت جامعه تحول

تبب ن يد به هميشا .ش را از نو بسازنديد خويا  جديخدا ن ويز قادر خواهند بود دينده نيجوامع آ

  2.شناخته اتت ين مدنين متکلِِّم دياتت که رابرت باِل او را نخست

قات ياز تحقاي  ز بخش عمدهين يشناس پرآوازه آلمان جامعه (م7564-7721)کس وبر ما 

اخالق پروتستان وروح ن اختصاص داده اتت. وبر در کتاب يش را به مقوله ديخو

را از  يرفتار اقتصادکوشد  مي، دهکر ين را رو بنا تلقيبر خالف مارکس که د يدار هيسرما

سم تبلور يشه کالونيت که در انديحياز مس يخاص يد اتت تلقمعتق يو .دين نماييا  تبيق اديطر

  3.فراهم کردرا  يد غربيجدداري  ترمايهش يداينه پيزم، افتي

بر ، ا  آ يپا بارةاما در؛ کند مي م ارائهياتت که دورک ينييه تبيشب، نيش ديداين وبر از پييتب

ن ييبا تببيني  پيشن يلبته اا .ن اتتيا  ديدوره پا، م معتقد اتت دورا  معاصريخالف دورک

سما اتت يمفهوم کاري، ا  بدويمفهوم عمده در اد، به نظر وبر ست.يکارکردگرا چندا  تازگار ن

اتت  يزيت چيفيک، کرامت .ک اتتيم نزديبه مفهوم قدس]مانا[ در نزد دورک ياديکه تا حدود ز

، واناتيح، موجودات يهست کرامت در .رو  اتتيروزانه ب ياز مدار زندگ، به قول ماکس وبر، که

ترشار از مقدتات  يدر جهان، بشر ينيخ ديمت تاريپس نقطة عز؛ اتت ياء جارياش اها  ويگ
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زدوده  افسو  ياتت که به قول ماکس وبر جهان يدر جهان يعني ؛در دوره ما، ا  آ ينقطه پا .اتت

 7اتت.

ن رهبر يمعتبرتر» ميله تار مجيبه تعب و 3يجهان يگاکا رهبر تازما  توکا 2کدايساکو ايدا 

 : ديگو مي، قر  نوزدهمهاي  شهياز اندبندي  جمعک يدر ، «نپژا

تاوان   ماي  زيا ن ييايدن يدتيعقهاي  ق نظامياز طر اند يمدع يگروه

ان يا گرا انساان  .ان را وار آورده كارد  يا ف اديشر تمام اهداف واال و

 ه وز جلوتر رفتين مقدار نياز ا يد حتيفرو همچون ماركس و ييايدن

ن را يا د، مااركس  .كردناد  يتوهم تلقا  و ي  كاريفر ين را نوعيد

از ي، اساتثمار طبقاات  هااي   تيا ها خواند كه وا خلا  واقع  ون تودهياف

 يتاوهم تلقا   ين را نوعيد، ديفرو .كاهد مي مقاومت استثمارشدگان

 يپتتگا  و يكه ور اثار والنادگ   اي يكودكانه وه واوستگ يشيگرا؛ كرد

 و م مااركس يكنا  ماي  ن ساان مشااهده  يود .فتان خواهد ريوشر از م

گذرا اي  دهين را پديد، گريشمندان مدرن دياند يد همراه وعضيفرو

اغلا    .نااوود خواهاد شاد   ، كردناد كاه در زماان مناسا      ي ميتلق

واه   ياانعت  و يعلما ، گارا  تلا ن واورند كه جامعاه ع يان وراياگرايدن

 4.ل خواهد شديتبد يمذهب يگورستان واورها

باه  ، نيا د ةدرباار هاا   ي برخاي از آ  نام قر  ناوزدهم کاه آرا  ه شناتا  ب شه جامعهيبه اند ،نگاه گذرا

  دهد: به دتت ميل را يج ذينتا، به اختصار طرح شد تناتب مقاله و

لب به ، آ  ةدربارشمندا  يغالب اند شده و ياز موضوعات مهم جامعه تلق، نيموضوع د .الف

 ،جامعهدرباره ، نيشود که بدو  در نظر گرفتن مؤلفه د مي افتي يکمتر متفکر .اند تخن گشوده

 کند. ورزي  انديشه
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آ  را به دورا  ، نيت داد  به مقوله ديوجود اهم بام، در قر  نوزده ياکثر متفکرا  غرب .ب

افسو  »همچو   يميمفاه اند. کرده يتلق ينيش را دوره افول ديدورا  خو گذشته متعلق دانسته و

دبخش ينو، از آگوتت کنت «ميسيتويپوز» و از کارل مارکس «يطبقات ياهآگ» ،از وبر «ييزدا

  .ن در دورا  معاصر اتتيافول د

 يروبيني  پيشبه ، شيک خويتئور يتناتب با مبانبرخالف ، شمندا  قر  نوزدهمياکثر اند .ج

روند ، مفرطگرايي  تعميمبا ها  آ  اغلب .کردند ي ميابيارز، نينده جها  را بدو  ديآ و، آورده

 دين را نوياز د يعار جها  تکوالر و م داده ويوپا را به کل جها  تعمردر ا مورد مالحظه

در  يريدر صورت بقا تأث، نين بود که دياها  بيني آ  ، پيشصورتترين  در منصفانه .دادند مي

ه قر  ميجها  در ن افت ويتحقق نم، قر  نوزدهبيني  پيشاما  .نخواهد داشتها  ملت يات اجتماعيح

 گويد:  مياتکات توماس شد.  ياجتماعهاي  هصن در عريد يايشاهد اح، ستميب

ر ياز غ يكي، ياجتماعهاي  جنبش و ينيدهاي  شهياند يوازگشت جهان

ساتم واه وقاو     يان قارن و يا است كه در پا ييدادهايروترين  منتظره

 يجهاان  يوُعد، يزش مذهبين خيشود ا مي واعث چهآن .وسته استيپ

بااا از  يتقر)از زماان   يدر ورهاه خااا  ، دهيا ن پدياست كه ا آن، اودي

واا  هايي  درون نظام گوناگون وهاي  ان فرهنگيدر م(، 07 اواخر دهه

رمنتظاره  يغ .شاكل گرفتاه اسات    ياز توسعه اقتصااد  يسطوح متفاوت

هااي   شهياند ده آرا وين پديست كه اا از آن رو ين تحوليوودن چن

سم را وا چالش يسكوالر و ينوسازي، اسيتوسعه س وارةرفته شده دريپذ

  1كرده است.روورو  يجد

ن به عرصاه  يبازگشت د و مافول مذهب در قر  نوزدهبيني  پيش يعني؛ نيشيبا توجه به مالحظات پ

را  در تاال  يا ا يهمچاو  انقاالب اتاالم   ، يدر تحوالت عمده اجتماعآ   ينيآفر نقش و ياجتماع

جنا   ، م7772ر از تاال  يا الجزا يجنا  داخلا  ، م7777تاال  در هناد   يواقعه مسجد بابر، م7717

 يساا يکل ينا يآفر نقشم، 7771ل دهه يدر اوا، ها ها وصرب ا  کرواتين ميهرزگو – يبوتن يداخل

ا  تنادرو  يا گرا اتاالم هاي  ن تالشيهمچن ه ويسم در روتيدوره کمون يانيپا يها ارتدوکس از تال
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هااي   نموناه  و ...ليدر اترائ يهودي يادگرايبن يها هگرو ياتينفوذ گسترده ت، داغستا  در چچن و

شاد  قارار    يدر آتاتانه جهاان  ، يا  فرهنگا يم هاي کم در ارتباطدتت، که جها اي  گر در دورهيد

مالت أبار آ  داشات تاا تا     را کادا يساکو ايدا نس ويهمانند جف هورا   برخي انديشه، اتت گرفته

 7.کننده ارائه نديجها  آ نقش مذهب در دوره معاصر ودرباره  يديجد

 از: عبارت اتت ن مقاله ين در ايمنظور از د

قتِ ما فوق يک حقيبا  افته وي ش تازما يب که کم و، اعمال آداب و از اعتقادات واي  مجموعه

 :دهد مي ر را انجاميفه زيچند وظيا ک ، ينيک جامعه معيدرو   باشد و مي مرتبط يمتعال و يتجرب

 و يات فرديح يت اتاتيبه ماه ييپاتخگوي، ن تجربه جمعييتب ،د يت بخشيهو، کپارچه تاختني

 2.ها انسا  ياجتماع

، تيهودي يعني، ين غربيته د شود که عبارتند از: مي ا  زنده جها يشامل اد، فين تعريا

 نتو ويش، آيين وسيکنفوت، آيين دائو، بودا، ن هندوييآ يعني، ين شرقيشش د، اتالم ت ويحيمس

  3.زرتشتي آيين عن، يغرب قرار دارد باً در برزخ شرق ويه تقرک ينيد ن وين جييآ

ده ينورد را در ييايجغراف يها موانع مرزها تمام انسا   ،آ  ياتت که ط ينديفرا 4شد  يجهان

 ينوع، جهات ياز برخ،    شد  يجهان: پس؛  گر ارتباط بر قرار کننديتوانند به تهولت با همد مي و

  8اتت. يانقالب ارتباط

پس همگام با مفهوم ؛ اعتقاد ندارد يژه بعد فرهنگيبه و، شد  يگر جهانيدگارنده به ابعاد ن

، متو  فرهن  برونيتطوح ، شد  يبا جهان .کند مي ز رشدين «يتنوع فرهنگ»مفهوم  «شد  يجهان»

  6.زنند يجوانه م «ييگرا يمحل»و  «يابيت يهو»ن يريزهاي  هيال

                                                 
 .079-025ص 0740وايت وديگران، .  1
 .037، 0733ويلم، .  2
 .، روزنامه0735ملکيان، .  3

4 . Globalization. 
 .020، 0741 محسني،.  5
 .37، ص 0749خان محمدي، .  6



به  يامکا  ارتباطات جهان ده ويبه تر انجام رت يانقالب ارتباطابد که ي مي تحقق يزمان، ندهيآ

 همه انسا  و شودبه تهولت مقدور  يزبان و ياتيت و ياقتصاد، کيژلوتکنوهاي  رتاختيلحاظ ز

ژه يبه و، يبا رشد فن آور، ن امريا 27مه دوم قر  يرتد در ن مي به نظر .دنهم مرتبط باش ها بتوانند با

ک بحث ، يطرح شدهدر پاتخ به تؤاالت  7.يابدزما  تحقق  ترجمه همهاي  هاختراع دتتگا

، ندهيآبيني  پيش يممکن براهاي  بر حسب روش و، ارائهبيني  پيش و يپژوه ندهيآدرباره  يمقدمات

  .ميده مي ن پاتخيشيمختلف به تؤاالت پهاي  به گونه

 ينيو شيامكان پ و يشناس مفهوم

در  يتع ، برايکينه چندا  نزداي  ندهيمشتمل بر نگاه به آ، تات يمنتظم يکار فکر 2ينگر ندهيآ

منظاور از  ، ن گفتاار يا در ا، منادرج اتات   يناده نگار  يبر خالف آنچاه در مفهاوم آ   3.آ بيني  پيش

هر چناد   .نده محتمل اتتيحدس آ، بلکه هدف؛ ستينده مورد آرزو نيا تاختن آيمهي، نگر ندهيآ

در  4.شگرا  واقع شاود نک ياز توها  تحتا يکنترل برخ يتواند در راتتا مي نده محتمليحدس آ

  6متفاوت اتت. ييشگويبه صورت روشمند اتت که البته با پ 8ندهيهدف کشف آ، ن مقالهيا

مخاطرات  و ها فرصت، دادهاياتت که چشم مردم را به رو يدانش و معرفت، يپژوه ندهيآ

 ييتوانا؛ کاهد مي مردم راة نديفرتاهاي  غهدغدو، دهايتردها،  ابهام؛ دارد مي باز نگه، ندهيآ ياحتمال

  دهد بدانند به کجا مي به همگا  اجازه و؛ دهد مي شيمردم را افزا هوشمندانه جامعه وهاي  انتخاب

 Normatvreسته = يباهاي  ندهيآ) د برونديبه کجا با و 1=(محتملهاي  ندهيآ)توانند بروند  مي

futures) 5مطلوب برتند.هاي  ندهيبه آ يشتريبا تهولت ب توانند يي ميرهاياز چه مس و  
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2 . prospective. 
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5 . future Exploring. 
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7 . Explorative futures. 
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، ممکن اتت ينده در حوزه علوم اجتماعيآ ينبي شيا اصوالً پين تؤال که آيدر پاتخ به ا

در ، ميف قرار دهيک طيها را بر ه دگاين دياگر ا .ارائه شده اتت يمتعارض مختلف وهاي  هدگايد

 "ياحتمالبيني  پيش"دو  اين ا يدر م ا  وامک، گريد يدر تو عدم امکا  و، فين طيا يک توي

 .شود مي نگارنده ارائه دگاهيد و يگانه مورد بررت م تهيمفاه، ا يتهولت ب براي .رديگ مي قرار

 خارج دانسته و ينده را از شمول حوزه علوم اجتماعيقلمرو آ، يمندا  علوم اجتماعدانش يبرخ

مورد مطالعه هاي  حوزه، آلفرد شوتز، نمونه اي؛ برنداردبيني  پيشتوا  ، يمعتقدند علوم اجتماع

 يت اجتماعيقلمرو واقع يعني«  umwelt»قلمرو :کند تقسيم مي را به چهار قلمرو يعلوم اجتماع

؛ ميبدو  تجربه مستق يت اجتماعيقلمرو واقع يعني «mitwelt»؛ مياز آ  دار يميکه تجربه مستق

«vorwelt» قلمرو گذشتگا  و يعني «folgweltl»  ندهيمعتقد اتت آ. وي ندهيقلمرو آبه معناي ،

 و يريتفس يکردهاياصوالً رو .اتت يشناخت جامعه يخارج از بررت ن ويمتع کامالً نا

 7.ندارد يچندان تناتب بيني پيش ، بايشناخت داريپد

 يبهبود زندگ، تيدر نها کنترل وي، نيب شيپ، فهم، گر معتقدند هدف دانشيد يبرخ، در مقابل

که بدو   نيچه ا؛ دارد ينقش اتات، بهبود آ  در کنترل و، ندهيآبيني  ، پيشکردين رويا در .اتت

 س نويآتالنتکن در کتاب يس بيدگاه فرانسيد، ين روياز ا .، کنترل نيز ممکن نيستبيني پيش

کتاب  در فصل نهم، کردين رويا 2.افتيت يکرد اهم ي ميمعرف يکه هدف دانش را بهبود زندگ

ح داده يتوض «هدف علم االجتماعبيني  پيش»با عنوا  ، نينوشته آلن را، ياجتماعفلسفه علوم 

پردازد که معتقد  مي دار ه تابقهين نظريمدلوالت ا ينگارنده به بررت، ن فصليدر ا .شده اتت

دار اجتماع  دامنه م ويتحوالت عظبيني  ، پيشش رفتهيافکند  علم االجتماع پ يهدف از پ» :اتت

 3.«اتت
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 و يا  نظام اجتماعيکه ماتت ل يم کنت و، همانند مارکس يمتفکران مورد قبول، کرديون ريا

 .به وحدت روش معتقدند تجانس قائل بوده و يعينظام طب

بود که  يوتونين اصل موضوع نيبر ا يمبتن، داشت يل از مقصد علوم اجتماعيکه م يريتصو

سر يآ  اتت که عقالً همواره م، مطلبن يا ياتت. معنا 7يمعلول و يعل و يک نظام جبر، يجها 

، در جها  کارگرند، که در آ  وقت ين علِّيدانستن کامل قوان از جها  و ياتت که با دانستن وضع

 2الجمله در کل جها  صادق اتت. يف، ن مطلبيا .دکربيني  پيشاز جها  را  يگريهر وضع د

 .اتت ياحتماليني ب ، پيشل دارديتما يکردين رويکرد توم که نگارنده به چنيرو

ل يدخ يرهايه همراه متغياتت علل اول يچو  کاف؛ ستنديعقال محال ن، مدتدراز هاي  ينيب شيپ

بس مشکل ، که به فاعال  مختار تعلق دارد يدر علوم اجتماعها  اما کشف دخالت؛ کشف شوند

 ينحو احتمال به يانسانهاي  از دخالت يپوش با چشم يدر علوم اجتماعبيني  ، پيشتببن يبد؛ اتت

اگر بتوا  تواتر ، اتتگفتني  3.مجهزند يبين تقريبه قوان يپس علوم اجتماع؛ رديگ مي صورت

 نيا يعني ي؛تواتر نسب .اتت مالزم با خطر کرد بيني احتمالي،  کرد، پيشامدها را کشف يپ 4ينسب

دو گونه  ندهيآدرباره ، هر حاله ب .ک اتتي ن صفر ويب يمقدار، خاص يامدياحتمال وقوع پ که

 :توا  ارائه کرد مي ريتفس

 ؛ برايدکرن يرا مع مقصود يامدهايکه بتوا  محدودة پ يدر صورت 6ينيا عي 8ير تواتريتفس. 7

توا  به  مي گاه آ ، دکرتصور  يقطع طورنده را به يا  در آيمختلف ادهاي  مثال اگر بتوا  صورت

 .ن وجود ندارديدر مقوله د ت کم، دتين امکانيکه چن يدر حال؛ دتت زد ير تواتريتفس

                                                 
1 . Deterministic order 

 .282، 0740راين،  . 2
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4 . relative frequencies. 
5 . frcquency interperetation. 
6 . objective. 



امدها يپ يکه بر آورد تواتر نسب يدر صورت 2ضعف باور شدت و اتاسا بر ي 7ير روانيتفس .2

قرائن  ل ويضعف دال از قوّت وي، آورد احتمال بر، رين تفسيدر ا .اتت مند ار توديبس، ستيممکن ن

 3ضرورت ندارد.ي، احتمال يهاامديتصور پ کند و مي حکايت انتظار وقوع حادثه يبرا، موجود

، با توجه به مطالب مذکور اتت. ير روانيبر حسب تفس ياحتمالبيني  ، پيشن مقالهيدر ا

، يخيتجارب تار، در اکثر موارد ک برخوردار نبوده وياز اتقا  تئور يدر علوم اجتماعبيني  پيش

 يعملهاي  زهيانگ از بيني پيشبه از ين .ت دارنديل مختلف جذابياما به دال؛ ده اتتکررا ابطال ها  آ 

ت يحين مسيد، هودين يمثل د، ا  بزرگيدر همه اد ين روياز ا 4؛ شود ي مينده ناشيکشف آ براي

 ينيد درو بيني  پيشته که دانشمندا  به يدر دوره مدرن 8.نده وجود دارديآبيني  پيشن اتالم يد و

دهد  مي نشا ، ن امريا 6.ا  شدين اديگزيجا يبر دانش بشر يمبتنبيني  ، پيشدادند يت نمياهم، ا ياد

چه ي، نيب شيکه پ نيچه ا؛ ت دارديها اهم انسا  يبرا يخيمختلف تارهاي  در دورهبيني  پيش

  1.نده اتتيآ يها به تو ر حرکت انسا يدهنده مس جهت عمل و يراهنما، چه غلط و درتت

 ان ينده اديآويني  پيش

مطالعاه   و ينا يکرد درو  ديرو :دکن مي ميترت يکرد نظريدو رو يکرب، ا ينده اديآبيني  پيش براي

هاا   ن روشيا ا 7ن روش اتات. يمتضامن چناد  ، که خود يعلم و ينيد کرد برو يرو و 5متو  مقدس

 ،2يخيل تاار يا تحل ،7يشا ياند ا هام ي يتوفا  فکر ،77مشاوره و يخواه نظر 71، روند يهمچو  فرافکن

                                                 
1 . subjective. 
2 . degree of belief. 
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8 . studing sacred text. 
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10 . Extraprojection. 
11 . Consulting polling. 



هاا،   هيا هار کادام از نظر   يهنگاام بررتا  ها  ن در رتانهيل انعکاس ديلحتو  3ذاتي -اتتدالل مفهومي

 يمبتن 4ير ذهنيبر تفس يبه لحاظ روش شناخت، ن مقالهيجا که ا البته از آ  .ح داده خواهد شديتوض

دال  يارائاه شاواهد  ، بلکه هادف ؛ ستين يمذکور ضرورهاي  قواعد روش مراعات اصول و، اتت

  .نو  مذکور اتتاز ف يقيبا اتتناد به تلفبيني  پيش يبه تو

   ينيكرد درون ديرو

غالاب بار    يالگاو  .وجود دارد ينگر ندهيآ، ا  بزرگيژه اديبه و، ا ياکثر اد دري، نيد با نگاه درو 

بنادي   جماع پاس  ؛ ا  اتات يا ر اديغلباه بار تاا    شاد  و  يجهاان بيناي   ، پايش ا  بازرگ يا اد ييشگويپ

اجمااع بار تار    هاا،   ينا يب  شيگونه پا  نياجماع مرکب ا، ير حوزويا به تعبي ينيد درو هاي  ينيب شيپ

 و يبخشا  ديا ام، روا يا ا  پيا در مهاا   ينا يب شيگونه پا  نيکارکرد ا .نده اتتيجها  در آ« شد   ينيد»

راهاب   8ورهيا م دو فيواکيا  .کناد  ماي  ا  کماک يا ت به تداوم ادياتت که در نها ينيما  ديت ايتقو

خ تاه  يرا مطارح تااخت کاه در تاار    ن آموزه يا (م 7212-7748)در قر  دوازدهم  ييايتاليبزرگ ا

 ينا يخ دتاتگاه د ين هزارة تاريآخر)مرحله ابن ، قيمرحله اب در عهد عت :مرحله وجود داشته اتت

وجاود   يگار يد ينا يچ دتاتگاه د يها ، که در آ  6ا مرحله توم روح القدسينده يمرحله آ و (حيمس

 1.م روح القدس قرار خواهد گرفتيهمه تحت تعل نخواهد داشت و

ن يشد  د يجهانبيني  ، پيشعيتر در مکتب تش ژه به صورت آشکاريبه و، زين يشه اتالميدر اند

خواهد  يغلبه جهان را فرا گرفته و يتين اتالم تراتر گيدي، عيشهاي  طبق آموزه .وجود دارد

باطل  حق و، توره رومهفده ه يآب که در آ کف و يبا اشاره به اتتعاره قرآن يد مطهريشه .داشت

ي آنچه باق و اتت ين رفتنياز ب، آب يه شده معتقد اتت باطل به مثابه کف رويتشب ها  ه آب

  :ن حق اتتيماند د مي

                                                                                                                   
1 . Brainstorming. 
2 . Historical analysis. 85-39، ص0749ملکي فر،   . 
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ر يوجودش در عالم خ، ماند. چو  نافع اتت ي ميآب باق و شود مي نابود رود و مي نياز ب، کف

 و« ن ينده ديآ» همسألپس در واقع ؛ اتت يمند تود بود  و نافع بقا از آ ِ يعني؛ ماند ي ميباق، اتت

 .ت دارديانسان ت انسا  ويدر تکامل معنو، نيکه د يشود به نقش مي مربوط، آ  يروزيپ يچگونگ

 7.ماند ي ميباق، پس نور خدا چو  حق اتت

 يرا جهان يتهولت ارتباطات جهان يعني؛ ف شديتعر يبا بعد ارتباط، شد  يجهان، ن مقالهيدر ا

د يرا نو ينداريرشد د، همگام با آ  جها  و ينده ارتباطيآ، عياتفاقاً مکتب تش .ميکرد يشد  تلق

  :ديفرما ي ميس مکتب جعفريرئ داده اتت. امام صادق

 تيتقواي  ا  ما را به گونهيعيچشما  ش وها  خداوند گوش، ديکه قائم ما ظهور نما يزمان

 د ويگو مي آنا  تخن با ]  = حضرت قائم[او  .ستياز نيک نيبه پ، قائم ا  آنا  ويکند که م مي

  2.ننديب مي را او، ش قرار دارديگاه خويدر جا يکه و يدر حال . وشنوند مي آنا  تخن او را

 .دشو مي ليتسه يبعد ارتباط جهان غرب عالم به هم وصل شده و شرق و، ين جامعه جهانيدر ا

  :ر امام صادقيبه تعب

که در  يز مؤمنين و ديد دارد خواهد دبرادر خود را که در مغرب وجو، مؤمن که در شرق اتت

  3.نديب مي ش را در مشرقيبرادر خو، مغرب اتت

  4.کند مي دايمدار ظهور پ نيد يدر آخر الزما  دولت جهان، عيتشهاي  بر اتاس آموزه

  ينيد كرد ورونيرو

ژه از دهه يستم به ويمه دوم قر  بيدر ن، نيبر زوال د يمبن يقر  نوزدهمهاي  ينيب شيپس از بطال  پ

 ها ن نگرشيدر ا .م شکل گرفته اتتيقدهاي  د نظر در نگرشيبر تجد يمبن يديکرد جديرو هفتاد
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هار   .نادارد  يگااه ين جايزوال دبيني  پيشاصوال ، شوند ي ميبند ، دتتهکه بر اتاس روش اتتدالل

ن از عرصاه  يا د  ديا دامن کشي ين بر گونه رفتاريد يجنبه باور غلبه، نير شکل در نوع دييچند تغ

 بار  نيا م دير مستقير غيت متفکرا  به تاثياکثر، اتت به صورت مبهم مورد بحث قرار گرفته ياتيت

 يشناتا  بار حساب گوناه    .اذعاا  دارناد  ي، اتا يتهااي   در عرصاه  يحتا  يزنادگ  ياجتماعهاي  جنبه

  .کنيم مي متداول اشاره يهاشهياند يبه برخ يشناخت روش

 روند يروش فرافكن :الف

 يکاه کربا   2.اتات  7روند يفرافکن، ندهيآ ينيب شيدرک گذشته و پ يبرا ياتات يها وشاز ر يکي

کند.  ين روش اشاره ميبه ا 3روندها يعنوا  برو  فکن بابه طور خاص  »نده مذهبيآ«ز در مقاله ين

نده ير آيجهت حرکت و مس ،ده در گذشتهيک پديا ثبات يرات ييند تغيبا مطالعه فرا ،ن روشيدر ا

ر مرکاز  يماد  4نيمو انتارور ياتات. ماتا   ين روش احتماال يا در ا ينيب شيکنند. البته پ يم ينيب شيرا پ

ناده ماذاهب   يناده ماذهب و آ  يآ« عناوا   با يا در مقالهو  8ايتالين ايد در توريمطالعات مذاهب جد

 اول :ت دارديا از دو جنباه اهم  يمقالاه و  .پردازد يم يا مذهب در جامعه رتانه ينيب شيبه پ »ديجد

واقاع در   ( در اوتاتا 2117)ژوئان   »اد جانساو  يا بن«انه ينار تاال يتام  وي درباارة  يها ليتحل اين که

الملال و   نياندرکارا  اماور با   دتت، ها پلماتيدي، از محققا  مذهب ياديباشد که عده ز يس ميانگل

قار    ينا عي، يته مقطع زماان  ايجادبا  ويکه  نينار حضور داشتند. دوم اينگارا  در آ  تم روزنامه

ناده را  يو آ، ند ماذهب پرداختاه  يفرا يبه بررت 2117و تال  7711به مذهب( دهه  يني)دوره بدب 77

 ضامني نده ارتباطاات را باه طاور    يرشد فزا، شمندا ير انديز همانند تاين يکند. البته و يم ينيب شيپ

 د:يگو يمو ميرد. ماتيگ يمفروض م

ناده  ي( آيماذهب  شتر همكااران مان در مطالعاات   يكنم و يمن )فكر م

نده چه وه ااورت  يست سال آيد را در ويژه مذه  جديمذه  وه و

 نم.يا و يروناده ما   شيافته پا ي ر سازمانيافته و چه وه اورت غي سازمان

تر ازآنچاه اكناون هسات حضاور خواهاد       يها قو در رسانه، مذه 

در  .كناد  يدستگاه رسانه ممكن است رشد ثاوات را پرتاوافكن   .افتي

 يورخا ، هاا  واا توجاه واه تناو  آن    ، كاار  و محافظه ادگرايمذاه  ون
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 احتمااالا ، هاوه يا گواهاان  يها  ا كهنسال مثل مورمونيد يمذاه  جد

رند.گرچاه ممكان   يقارار وگ  يان ااال يا جر ءچنان رشد كنند كه جز

ن عاده  يا ا، رامون خاود را از دسات ودهناد   يمذاه  پ ياست ورخ

ظااهر   يگريد وود و مذاه  دنت خواهياز كل جمع يدراد كوچك

 خواهد شد.

شده ممكان   يک و اسالم جهانيااول مذه  كاتول 1،زميكاستال يپنت

  3واشند. 2يياست فاتح نها

: اشتباه نبود کدام کامالً چيانجام دادند که ه ينيب شيته پ، محققا  7711د در دهه يگو ين ميانترور

 يبارا  يمناتاب  يمذهب يويا تنارر 4ييگرا اي( دنيشمال ي کايدر اروپا نه در آمربيشتر شناتا  ) جامعه

اتات،   شاروع شاده   يشا ياند که در عصر روشن ينديگفتند فرا يمها  آ  .کردند ير ميا  قر  تعبيپا

ماذهب را   يبا جرأت افول ترنوشت تکامل (77)همانند متفکرا  قر   يا عده .تداوم خواهد داشت

 يياگرايا دن يگرفات کاه تئاور    ن قارار يا ابار   يشنات توافق جامعه 7771کردند. دردهه  يم ينيب شيپ

جه گرفتناد  ينتي، نانتخاب عقال يژه طرفدارا  تئوريبه ويي، کايشناتا  آمر اشتباه بوده اتت. جامعه

ژه يا از اروپاا )باه و   يت بخشا يوضاع  يم ناروايو تعم ييک اشتباه اروپاي صرفاً، و يزاتيکه تکوالر

در  ،رشاد ارتباطاات   برخالفنشا  داد  يآمار يها آزمو  8.باشد يفرانسه و آلما ( به کل جوامع م

افته اتت. يش يافزا 11دهه  در مقايسه بادانستند  يم يکه خودشا  را مذهب يتعداد کسان 2111تال 

 افته بود.يش يافزا مياتال ييادگراياز پاپ گرفته تا بن يمذهب يها دهيپد يا  پوشش رتانه

ن يکند. ا يدا ميافته کاهش پي ن بود که مذهب تازما يا 7711دوم در دهه  ينيب شيپ. 2

را يز؛ برخوردار بود يژه در اروپا از اشتباه کمتريبه وبيني نخست،  در مقايسة با پيش ينيب شيپ

ر يتاثها  ي آ مات هفتگيذهب در تصمم که يتعداد کسانند، اد شده بوديگرچه منتقدا  به مذهب ز

 .يافت ميداشت کاهش 
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ن يا، د قرار گرفتيمورد تاک يشتريبا جسارت ب 51دهه که در  11در دهه  ينيب شين پيتوم. 3

ا يو  7ها شيکن اغلب کشورها با انفجار کيل؛ با کاهش روبرو خواهد شد ياصل يسايبود که کل

در  يش از هزار جنبش مذهبيرا بيز؛ ک تو درتت بودياز  ينيب شين پيا .د شدنمواجه خواه 2فرقه

اد يها ز را گرچه جنبشيز؛ گر غلط بوديد ياز توا شکل گرفت. ياروپا و آتي، شمال يکايآمر

درصد  دوکمتر از ، ديجد يها جنبش يوانگه .روا  نبوديش پيل افزايها دل جنبش يفزون، شد يم

 گرفت. يجها  را در بر م يت کشورهايجمع

 يآمار يها ن مطالب با دادهياثبات ا، که نيبا اذعا  به ا، عطف توجه به گذشته امو بيمات

اما ؛ بمانند يدر جامعه و رتانه مهم باق 2171معتقد اتت مذهب ممکن اتت در دهه ، مشکل اتت

اتتثنا قائل  ميجوامع اتالبارة ي درو .ن نشودييله آ  تعيبه وت يفرهنگ -ياتيت يمات اتاتيتصم

 د:يگو ياتت و م

 دهيپد ييادگرايبن .وجود ندارد ]زين ميالبته ک [ يفيک يياگرايدن مياتال يدر کشورها

 يينفسه به پارتا يکند و ممکن اتت ف يب ميرا ترک يو مذهب ياتيموضوعات ت ،اتت يا دهيچيپ

 3.نده منجر نشوديفزا

 مشاوره   و ينظر سنج .ب

روش  .اتات  يک اتااس مبتنا  يا بار   8يشا ياند هام  و يروش توفاا  فکار   و 4مشااوره  و يخواه نظر

ده و بار اتااس آ  باه    کروجو پرس، نيد ندهيآدرباره افراد جامعه را  يذهنهاي  ستارياي، خواه نظر

متفکارا  جامعاه    نخبگا  و هدگايدة مردم، تود يبه جاي، فا  فکرودر روش ت .پردازد بيني مي پيش

 بار خاوردار اتات کاه     ينا يد دييا از تأي، ات اتاالم يا کارد در ادب ين رويا .رديگ مي مورد توجه قرار

 :ديفرما مي يحضرت عل .نام برد« ارجاف»با قاعده ، توا  از آ  مي
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  1؛ مقدمات كونه يل عليدل ءيارجاف العامه والش

در آمد وه وجود آمادن آن   شيپ يزيچ وراورمردم  يآمادگ جنبش و

 .ز استيچ

د ير شاه يبناباه تفسا   .«روا ما وانفسهميغي ير ما وقوم حتيغيان اهلل ال » :مير قرآ  کريبه تعب

نگارناده در   2.جامعاه اتات   ينا يت عير وضاع ر دييمقدمه تغ، مردم يذهنهاي  ر در نگرشييتغ، صدر

، نيا ناده د يت آيوضاع بيناي   پيش يدر راتتا«  ينيجامعه د يمفهوم شنات» عنوا   با يه پژوهشيحاش

  3.افتيل دتت يج ذيوجو نموده وبه نتارا پرس يشمندا  علوم اجتماعياز اند يدگاه تعداديد

ن در يزوال د يايرؤ .رود نمي نيز بگاه ا چيه ها بوده و انسا  ياتات يازهاياز ن يکي، نيد

و  يملي، نيترزمي، قومهاي  تيهو، شد  يجا که جهان از آ  .ر اتتيبدو  تعب، يخيند تاريفرا

، ندهيلذا در آ؛ دينما مي ن جذبيد يها را به تو انسا ، تياز به هوين، کند مي فيرا تضع يزبان

 يرفتارهاي  جنبه در مقايسه بان يد يباورهاي  شکل خواهد گرفت. ممکن اتت جنبه «يتين هويد»

ک يبه هم نزد يا  را به لحاظ اتميادي، مشترک جهان يبه باورها يابياما دتت؛ دشوت يتقو

  .ا  اتتياد يزات اتميدهنده تداوم تما نشا « يتين هويد» مفهوم  .کند ينم

بخش آ   ييهاناب و رهاي  جنبه رها تاخته وها  ا  را از تلطه دولتياد، شد  يند جهانيفرا

 يمردم جها  خودشا  را مذهببيشتر دهد  مي نشا ، رياخ يهايتنجنظر .افتيخواهد  يتجل

 دانسته وي خودشا  را مذهب، را ي% مردم ا 71ش از يب .بندنديپا ينيد يبه باورها ده وکر يابيارز

 مال خوب وا  معتقدند اعيرانيدرصد ا 6/76 دانند. ينم يک در صد خودشا  را اصالً مذهبيفقط 

  4.شود يبد انسا  در روز جزا محاتبه م
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 اتتناد يمدارک جهان يک تريبه « ا ياد يشنات جامعه»با عنوا   يامقاله يط 7ياتتارک رادن

هاي  کرده ليا  تحصيژه ميبه و، ينيش ديگرا، رياخ يها در تالها  آ  د که بر اتاسيجو مي

ش يرو به افزاي ارتباط جهان الت ويا رشد تحصبلکه همزما  ب، ف نشدهينه تنها تضعي، دانشگاه

که به  يکسان يحت .ستنديمذهب ن ال، دانشمندا  بيشتردهد  مي قات نشا يتحق :ديگو مي وي .اتت

 م7774در  .شناس هستند خدا، در واقع، سندينو مي ن کتابيد ياعتبار يب يدر راتتا يصورت تصنع

ي تا خدا باور، دانشمندا  فرتتاد يبرا ن ويتدو اي پرتشنامه 2مز لوبايج، ييکايشناس آمر روا 

ما  ينده ايآبيني  پيشبه ، ن اتاسيبر ا درصد به خدا باور نداشتند و 47/5تنها  .را بسنجدها  آ 

در تال  3.ز رخ خواهد داديما  نيدار ا گسترش جهت، اذعا  داشت با رشد معرفت پرداخته و

در صد دانشمندا   37/3افتند تنها يدر، ا تکرار نمودهمز رين جيشيمطالعه پي، الر ادوارد و م7776

تا  م7774جه گرفتند از تال ينتآنا  . کنند مي به خداوند را انتخاب ياعتقاد ينه بيشناس گز تر

 يدار اارتباطات هستند[ تفاوت معن يدانشمندا  ]که در هسته مرکز يما  مذهبيدر ا م7776

  حاصل نشده اتت.

ن نسل تالش صرف شده يچند .ميمواجه هست ينيات ديد حيده تجديدز با پين نيدر مشرق زم

در  ينيد يبا شکست مواجه شد. ب ير شوروياتحاد جماه و يشرق ين انکار خدا در اروپايتلق براي

به  افته ويز بهبود يکا نيدر امر، سايزا  حضور در کليم م7771در  .ندارد يرواج چندان يغرب يوپارا

درصد در  76سا از يحضور در کل، در مجارتتا  .ديرت يغرب يوپارا با ياسهيتطح قابل مقا

ک يکمتر از ل، که در يک تا يدرصد کسان و، افتهيارتقا  م7777در تال درصد  28به ، م7757

افت که يدرصد کاهش  44درصد به  62از ، ش گفتهيپ يها خيروند در تار يسا ميبار به کل

  .رتتا  اتتدر مجا ينداريزا  ديدهنده رشد م نشا 
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ن يا .اند نداشته ينيد، ا يدرصد پاتخگو 83، م7777تال  دره يک پژوهش در روتيبر اتاس 

ک پژوهش نشا  داد تعهد يدر  7جوزف يآقا افت.يدرصد کاهش  31به ، تال 8پس از ، رقم

افراد ، بين ترتيبد .مثبت دارد يمسلمانا  جاوه همبستگ يت شغليموقع با آموزش و ينيد

، جه گرفت مذهبينتي خواندند. و ينماز م، بودند ييباال يلغت شيموقع دارايده که کر ليتحص

 شود.  يتازگار م يطيو مح يبا تحوالت اجتماع قابل انعطاف بوده و

حفظ ، ا يدانشجو شمارر يش چشمگيزما  با افزا هم م7777تا  7715ز از تال يه نيدر ترک

 ا  به بهشت ويدرصد دانشجو 36تنها م 7715ل افته اتت. در تايش يافزا يتنت يد اتالميعقا

 افت.يدرصد ارتقا  18به  م7777ن رقم در تال يجهنم باور داشتند که ا

ن نخواهد يگاه از ب چيه، که مذهب نيمذهب و ا هميشگيرد که تداوم يگ يجه مينت يرادن

از بين نخواهد ته يدر مواجهه با مدرن، مذهب، اما با توجه به شواهد مذکور؛ ستيقابل اثبات ن، رفت

 2.رفت

 ها   ن در رسانهيزان انعكاا ديم .ج

 يعنا ي؛ اتات  يشاد  ارتبااط   يجهاان  يمقوم اصال  يجمعهاي  ن اتت که رتانهين روش به اياعتبار ا

 تاأثير دوجانباه  از  3يخيل تاار يا تحل .د اتات يا جد يهاا  ش رتانهيدايمرهو  پ، يشد  ارتباط يجهان

 يتواند شاهد يم، اتتها  در رتانه ينيزا  انعکاس ديم، آ  هاي صهخاز شا يکين که يد وها  رتانه

 يآور فان  ييه رشاد و شاکوفا  يدر تاا ، يرا جامعاه اطالعاات  يا ز؛ باشد ين در جامعه جهانيد يبر بقا

ن در يا زا  تحمال د يا کشاف م  يمهام بارا   يهاا  از راه يک. يها شکل گرفته اتت رتانه و ياطالعات

در  م7774تاال  ، ترنار  ها اتت. در مطبوعات و رتانه ينيدند انعکاس مطالب يفرا، يجامعه اطالعات

 :سدينو يکا ميآمر

كناد كاه    يما را آگاه م، ک روزنامهي  افحه اول يمرور سر، امروزه

 كاه  ياي روين؛ ار عمده و پر جن  و جوش اسات يوس يرويک ني، نيد
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 كردند ينيو شيپ، ن چند دهه قبليدر هم، از جمله خود من، ياريوس

 1.درو ين نمياز و

مجلاة   در 22/6/15خ يدر تاار ، جهاا   يهاا  در رتاانه  ينيد يها زا  انعکاس برنامهيگزارش کامل م

زا  يا ن ميشاتر يب«: کنيم يبه تناتب موضوع ذکر مرا  از آ  ييها نش درج شده اتت که بخشيآفر

  دو کشاور مسالما  ، قايدر آفر تعلق دارد. مياتال يو  به کشورهايزيدر تلو ينيد يها پخش برنامه

هاا   به کل برنامه ينيد يها نسبت برنامه .را دارا هستند ينيد يها زا  برنامهين ميشتريب، مصر و تودا 

تاعت( اتات. در  721% )1/7ا يتاعت( در تانزان 817% )21تاعت(و در تودا  7345% )6/7درمصر

 يور در برونئرا دارا هستند. نسبت مذک ينيد يها ن درصد برنامهيشتريب ، مياتال يز کشورهايا نيآت

% در پاکستا  7/72درعما   %4/5يدر مالز %3/71تيدر کو %77را  يدر ا %7/6% در بنگالدش 7/5

 % اتت.7/73من ي% و در 1/72 ي% در امارات متحده عرب7/71% در قطر8/5

را نسبت به  ينيد يها ن درصد برنامهيشتريقا بيا و آفريدر آت مياتال يکشورها، بين ترتيبه ا

ا  يکند. در م ير مييدرصد تغ 21تا  7/6ا  ين نسبت ميخود دارا هستند. ا يونيزيتلو يها کل برنامه

 »دارا هستند. را ينين درصد ديشتريب يربع يکشورها، زين مياتال يکشورها

 يها به کل برنامه ينيد يها نسبت برنامه .تر اتت نييار پايبس، يحيمس يايدر دن، ن نسبتيا

 يکشورها ين نسبت براين ايانگيکند. م ير مييدرصد تغ 2/3% تا 6ا  يم در قاره اروپا يونيزيتلو

، بلوک غرب يکه بعد از فروپاش چرا؛ ک اتتثنا در اروپا اتتي ي% اتت. آلبان8/7 يغرب ياروپا

داشته اتت. نسبت  يشترين توجه بيبه د، مسلما  هستند، ت آ يدرصد جمع 11ن کشور که يا

 درصد اتت. 6/31 يها در آلبان کل برنامهبه  ييويراد ينيد يها برنامه

شود. باهاما و السالوادور در حد  يمبيشتر توجه  ينيد يها به برنامه يشمال يکايدر آمر

ز يالت متحده نيکنند. در ا يپخش م ينيد برنامهها  آ  از ياريش از بسيد بيو شا مياتال يکشورها

 2داشته و دارند. ياديرونق نسبتا ز ينيد يها برنامه
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نفسه  يذاتا و ف ]ا و اروپايآت=[ن کشورها يدر ا ينيد يها پخش برنامه»ن اتت که يجالب ا

با ، يدولت يها ستگاهين در ايتوجه به د .اد باشديز در جامعه زير غرب نيثأقوت دارد که ت ميهنگا

 7«ارتباط دارد. يو فرهن  غرب يزا  حضور تکنولوژيم

جه يدا با تامپسو  نتص توا  هم يل آمار مذکور نميتحلا با مالحظه و يآ، بر فرض اعتبار روش

م آ  به کل جها  ناروا اتت؟ روف در يبوده و تعم يده غربيک پديو  صرفا يزاتيگرفت تکوالر

 گويد: ، چنين ميميعمو يها ن در رتانهيمالحظه انعکاس د م با7773

مساائل مرواو    ، آن  يوس يرسد در حوزه فرهنگ وه معنا يوه نظر م

ي، ونيا زيتلو يهاا  افتاه اسات. ورناماه   يت يعموم، تيمان و معنويوه ا

ها اكنون وه  مندرج در مجالت و مقاالت روزنامه يها داستان، ها رمان

ماان  يدهند كه واه ا  يتوجه نشان م ينسل يو معنو ينيد يها پژوهش

اعتمااد و   يوا ، ده اسات يشان واه ار  رسا  يترها كه از وزرگ ياخالق

  2اند. اعتنا شده يو

ن هنوز هام  يد .شود يبلکه چهره آ  دگرگو  م، شود نمي ا زدودهي يته متأخر نفين در مدرنيد پس

 3.در جامعه اتت يا رتانه« تعلقات»و« يمعان»از  يجزئ

  تيا ذا مياستدالل مفهو .د

ل، شايوه اتاتدال   باوده و  يموضاوع ماورد مطالعاه کلا     .سات ين يمبتن يآمار يها داده رب، ن روشيا

به دو گونه اتتدالل ، رنديگ ين حوزه قرار ميکه به لحاظ روش اتتدالل در ا يراداف .اتت 4يفهمت

ا  يا انه که اغلب به صورت مقاار  ب يانه واتتدالل کارکردگراياتتدالل ذات گرا :اند اتتشهاد کرده

« نيد»اتت که تنها  يبه تؤاالت ييبشر به پاتخگو ياز اتاتيد بر نيتأک، يثقل در اول هنقط .شود يم

 و يات فارد يا ن در حيا اتات کاه د   يمثبتا  يد بر کارکردهاا يتأک ياتت. در دومها  ي آ خگوپات

 کند. مي فايها ا انسا  ياجتماع

  :سدينو مي ن در عصر ارتباطاتيه تداوم ديدنز در توجيگ
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4  .  verstehen. 



ر احساساات  ين جهان واشد كه هرگز تحت تاثث يدر ا يد كمتر كسيشا

 ياناه وراوار ساتاالت   يگرا تفكار عقال   علم و .قرار نگرفته واشد يمذهب

ن يشه اساا ديكه هم يا موضوعات  يهدف زندگ مانند معنا و ياساس

 1ماند. مي ووده است ا ساكت

، مساتقل  يهاا  نمونه از پژوهش 42ل يبر اتاس فرا تحل، گرياز پژوهشگرا  د يا همراه عده، مکالخ 

افتاه  ي يمثبت يهمبستگ ينيالتزام د ن ويير پايم ن مرگ ويب، شرکت کننده 726111مرکب از حدود 

% فاصاله   78 :7227:نسابت شاانس  )ن يير پاا يا م با مارگ و  يدار به شکل معنا ينيالتزام د :معتقدند و

االت يا در ا يلا يانج يسااها يآورد  کل با مالحظاه تار بار    رترن 2.مرتبط اتت (7221ا   7237 :نا ياطم

 :کند که يل مين تحليچن، مستقر يساهايمتحده در قبال کل

 ن افراد ويمع ياتات يازهاين، نياتت که د ان معنيبد، کردگرارک کاي يبرا، نيد يداريپا

م يتحک، گرياز دين .تنش اتت و يل نگرانيتقل، ازهاياز آ  ن يکي .تازد يآورده م جامعه را بر

 3.اتت ياتات يها هنجارها و ارزش

ن يتر دهمکه عي اتت که در جها  آت ييکارکردها يدارا، نيد کنيد يکه مالحظه م چنا 

 برخوردار اتت. ييازت بسياز اهم، بهداشت روا  خواهد بود ها تالمت و مشکل انسا 

، کردين رويدر ا، پنداشت ي مين را مخلوق بشريکه د 77حاکم در قر   يهادهيبرخالف ا

 يالياتت و« ننده آ ينه آفر، ن تجربه اتتيمحکوم ا، فرد»ون  ير يبه تعب .اتت ياز فطريک نين يد

د  در طبل يکوب، بين ترتياتت. بد« بشر ين خطايغمبارتر ن ويتر بزرگ»معاصر  ياير دنعقل د

 4.باشد يم رک مد زودگذي، و يزاتيتکوالر

شد  که  يند جهانيمعتقد اتت فرا، ا  اتمارتينيد نين از ديا  با اشاره به ابعاد هفتگانه ديملک

بر ، ابدي يواحد در جها  تحقق م يوه زندگيا شي ينگر جها ، آ  ميدر صورت تعم، ويبه زعم 

 نيدتريدر همه تاحات از شدي، نيبعد تجربه دي، به نظر و .نخواهد داشت يکنواختير ين تأثيد
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ن هم ممکن اتت يد يفلسف و يدتيبعد عق .شود يم تيوقت، ها ن آ يتر فيگرفته تا خفها  آ 

، گرياما ته بعد د .دارد يخنث يرتأث يو ماد يحقوقي، شد  بر بعد اخالق يند جهانيفرا .شود تيوقت

آ   فيامکا  تضع، نيد يعباد و يرئبعد شعا و يا اتطوره و يبعد نقلي، نهاد و يبعد اجتماع يعني

آ   شد  در صورت تحقق يکه در روند جهان نيانتيجه  .د اتتيشد  شد يدر روند جهان ها

 7.شود يم فيتضع ،يو رفتار يرئشعا يها و جنبه، تين تقويد يمعنو يها جنبه

در  يليانج يساهايست. رشد کلين ييزدا به مفهوم تنت، نيد يرفتار يها  ف جنبهيالبته تضع

، ر جها تدر ترا ديا  جديتربرآورد  اد ا  ويعيا  شيم يش مناتک عزاداريافزا، کايآمر

 در مناتک، رتد افراد يکه به نظر م يا ژهيدر موارد و .اتت ينيدهنده تداوم مناتک د نشا 

احساس همزاد  را ارضا نموده وها  ها آ  ن مناتک در رتانهيا ياجرا، م ندارنديارکت مستقمش

 :ر تامپسو يبه تعب .دارند يپندار

ره( يا غ لم ويفا ، )كتاب يا ن در محصوالت رسانهينماد يت محتوايتثب

 يا اجارا يا از واه تكارار   يا سازد كه ن مي فراهم ياز تداوم زمان يشكل

 ينا ييآ يهاا  جنبه يزوال ورخ،  ين ترتيود .ورد مي نيمجدد را از و

تنهاا   دتوانا  يولكاه ما   .ر شاود يا د واه زوال سانت تعب  ينبا لزوماا ،سنت

وه تكارار  ، قت واشد كه حفظ سنت در طول زمانين حقيكننده ا انيو

ش در يش از پا يسانت وا  ، مجدد كمتر واوسته است. در واق  ياجرا و

 2.رديگ يقرار م ييزدا روند مناسک

 جهينت

ه دشا ت اختصاار حاذف   يا رعا ، برايمطالب آ  يکه برخ يبا توجه به مطالعات يينها يبند معدر ج

 :دکرل اشاره يتوا  به موارد ذ يم

، ستيبرخوردار ن يمستحکم يکيتئور يها هيهر چند از پا، ژه در تطح کال يبه وي، نيب شيپ .7

 اند. يافتهتوق  تو آگاه بدا  تمت و ناخود، ت دانشمندا ياکثر ز بوده ويانگ بر شوق
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 .متفاوت اتت، دارد هنيريگذشته تابقه د يخيکه در ادوار تار ييشگويپ با ينيب شيپ .2

  .اتت يتنبم بر شهود ييشگويپ و اتتوار اتت يعلم يهاهيبر پا ينيب شيپ

، ن مقالهيرد که در ايگ مي صورت« ينيبرو  د»و« ينيدرو  د»به دو صورت  ينيب شيپ .3

 .مورد توجه قرار گرفت شتريکرد دوم بيرو

ژه در يبه و، ها آ  ينيش بياما پ؛ غلبه داشت 77شمندا  قر  يا  انديم« نيزوال د» ينيب شيپ .4

 شد.ستم ابطال يمه دوم قر  بين

به  يا ل دو بارهيتما، ديجد ينيد يها دوره رشد جبنش يعني ؛ستميمه دوم قر  بيدر ن .8

 دا شد. يپ« شد  يجهان»ده يتعامل آ  با پد م وهزاره تو ين در ابتدايت ديوضع ينيب شيپ

وقوع  سم وياردوگاه کمون يبا مالحظه فروپاش، ستميمه دوم قر  بيکه در ن يشمنداندانا  يم .6

 خورد. يکمتر به چشم م، زوال ينيب شيپ، اندهکردن اقدام يد ينيب شيبه پ، را يا يانقالب اتالم

ا  يا  با توجه به تعامل مياد يمحتوا يکيدنز، «شد  ينجها»ند يدر فرا، نيتداوم د ينيب شيپ .1

ا  يم، آ  يمناتک و يبعد رفتار يمت فروکاهين به قيد يباور و ييت بعد معنايتقوي، فرهنگ

 شمندا  غلبه دارد.ياند

به لحاظ  تر شده و کينزدبه هم ا  ياد يممکن اتت بر اثر تعامل فرهنگ، به نظر نگارنده .5

قت را يبر حق ينتمب ن ويريز يها هيال ر معتبر را حذف ويغهاي  جنبه، طکاکاصدليل به  ييمحتوا

 ست.يبه مفهوم وحدت ن، ن تقاربياما ا؛ دکننحفظ 

ممکن ، اتت ياجتماع و يت فلسفيبشر به هو ياز اتاتين يپاتخگو، نيجا که د از آ  .7

ت يريغ» يجتماعت ايهو ياما اقتضا؛ پاتخگو باشد« ن واحديد» يت فلسفياتت در قلمرو هو

 ز آشکارترين ياتم هايزيتما، ا ياد يمحتوا يکيهمزما  با نزدي، ن روياز ا؛ ز اتتيوتما« يتاز

 د.شو مي

به کند.  مي فيتضع يابي تيت را در هويمل زبا  و، تيقوم، نقش مکا ، شد  يند جهانيفرا. 71

 يالگو ده وکررا ارضا  ها انسا « يت اجتماعيهو»ن که بتواند يگزين جايتر مناتب رتد مي نظر



نده بر اتاس يدر جها  آ« گرا يد» و« ما» يپس الگو ؛باشد مين يد ،دينماترتيم را « يتاز تيريغ»

درآمد تحقق جامعه موعود اتت  شيپ ،يتياز هوين بر اتاس نيد يظهور اجتماع. ن خواهد بوديد

ن به کارکرد يد ياجتماعکارکرد ، آحاد مردم ياتات يازهايل برآورده شد  نيبه دل ،که در آ 

 . رتد مي فرا ،افته و عصر ظهوريارتقاء  يفلسف


