
دین در دنیای معاصر
به کوشش ایقان شهیدی

، موضوعی۱۳۵۷دین، مخصوصاً در زمینه ی ایران بعد از انقالب   

 جنجال برانگیز و حساس بوده است؛ از سویی با تمام رنج ها و تاریکی هایی

 که به بار آورده و از سوی دیگر با تمام امید و نیرویی که عرضه کرده

دین در»این مجموعه تالش می کند تا نگاهی اجمالی به موضوع . است  

داشته باشد و در این راستا، ضمن اشاره به برخی از« دنیای معاصر  

 نگاه های نظری، به بررسی تفاوت آرای جوامع دینی مختلف در رابطه با

 تجربه ی فعلی شان و همین طور نسبت بهینه ی  حضورشان در عرصه ی

.عمومی بپردازد

 در متون ابتدایی این دفتر بیشتر از موضعی نظری به بررسی موضوع نقش دین در عرصه ی عمومی و

 ازاین رو، در چند مقاله و مصاحبه برخی از ایده های. راه ها و چالش های چنین حضوری پرداخته شده است

 اصلی این حوزه، شامل آرای یورگن هابرماس، جان رالز و جفری الکساندر، به طور مختصر مورد بررسی

.قرار گرفته است

 مقاله ی. دو مقاله ی ابتدایی این دفتر به نقش و جایگاه دین و تعامل آن با جامعه در دوران مدرن می پردازند

 ، از نگارنده ی این سطور، به ریشه های«تأمالتی پیرامون دین در دنیای معاصر؛ داللت های آن برای ایران»

 تاریخی بازاندیشی در نظریه های سکوالریسم پرداخته و ضمن بررسی محدودیت های آن در مواجهه با

 ساحت های مختلف شناختی و عملی در دنیای معاصر، بر لزوم بازبینی در ادراک عمومی و

 مقاله ی. سیاست گذاری ها پیرامون دین از یک سو و بازبینی در گفتمان دینی از سوی دیگر تأکید می کند

 نیز با تأکید بر رابطه ی دین با هویت های ملی، به دنبال گفتمانی« تعامل دین و جامعه در دوران مدرن»

 هنجارین برای سامان دهی به دینی است که مایل به حضور در عرصه ی عمومی است؛ گفتمان هنجارینی که

.سویه های هویتی، زبانی و تعاملی گوناگونی را در بر می گیرد



 به ضرورت تاریخی« درباره ی لزوم تعامل نگرش های دینی و غیردینی»مقاله ی یورگن هابرماس با عنوان 

 او تعامل. تعامل نگاه های دینی و غیردینی پرداخته و به نقش دولت در تأمین چنین فضایی می پردازد

.نگرش های دینی و غیردینی را امتداد طبیعی سیاستی لیبرال در حوزه ی عمومی می بیند

بادامچی ضمن. در گفت وگویی با میثم بادامچی، او به کاوش در منظومه ی فکری جان رالز می پردازد  

، و با به کارگیری چارچوب نظری رالز، سعی در تحلیلگرایی ی سیاسی پسااسالم فلسفه معرفی کتابش،  

او ضمناً نگاهی کوتاه به برخی از تالش های فکری برای. وضعیت دین در جامعه ی ایرانِی دین گریز دارد  

.آشتی دین با عرصه ی عمومی در ایران دارد

 در گفت وگویی دیگر با دیوید پالمر، او از آرای جفری الکساندر می گوید و اینکه چگونه جامعه ی مدرن، در

 نظر الکساندر، ساختاری مبتنی بر دوگانه ی مقدس و غیرمقدس دارد که اساساً چارچوب و خوانشی دینی از

 الکساندر معتقد است که جامعه، پیرامون ارزش های مدنِی»پالمر بیان می کند که . ساحت های دنیا است

 مشترک گرد هم می آید و خود را علیه کسانی می داند که غیرمدنی یا ضدمدنی در نظر گرفته می شوند؛

 در مقطعی، یهودیان بودند که»او بیان می دارد که «. کسانی که مخالف ارزش های مدنی آن جامعه هستند

 به عنوان نیروهای ضدتمدنی، اهریمنی جلوه داده می شدند و اکنون مسلمانان هستند که به عنوان عناصر

«.خطرناک، ضدمدنی که جمهوری فرانسه را تهدید می کنند، دیده می شوند

 جفری کمرون، استاد دانشگاه مک مستر، در گفت وگویی دیگر، مشارکت دین در عرصه ی عمومی را

 نفرت پراکنی یا خشونت ورزی کنند،... اگر ادیان »کمرون قویاً معتقد است که . مشروط به شروطی می کند

 او از چالش هایی که دین باوران و سکوالرها برای مشارکت«. نباید در سپهر عمومی حضور داشته باشند

.دین در عرصه ی عمومی با آن مواجهند، گفته است

 ، روایت های عمده ی مختلفی که از دین در«مرکز مدرنیته در حال گذار»مصاحبه با بنجامین شول، مدیر 

 شول معتقد است که هفت روایت عمده پیرامون دین در. جهان آکادمیک وجود دارد را بررسی کرده است

 جهان آکادمیک و واقعی وجود دارد که عمدتاً فهم از دین و روند تکامل تاریخی آن، به طور خاص در این

 شول این هفت روایت را بدیل های عمده ی نظریه ی. دوران گذار فعلی، یکی از این هفت روایت  است

 سکوالریزاسیون می داند که به طور عمده شناخته شده است و توضیح می دهد که برخی از این روایت ها به

 واقعیت  نزدیک تر هستند و یاری رسان ما در مسیر یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا دین در حال افول

.است و یا همچنان در زندگی مدرن نقشی مهم دارد

 مانی صورتگر در گفت وگویی که با بابک مینا داشته است، در چگونگی موقعیت مطلوب دین در آینده ی

 ایران، با توجه به تجربه ی دردناک و فرساینده ی حکومت دینی در ایران امروز، صحبت به میان آورده

 است؛ اینکه چگونه می توان دینی مدنی داشت و نقش جامعه ی باورمندان و روشنفکران یک جامعه ی دینی



 وسوسه ی حذف»وی بر آن است که دولت مدرن در آینده ی ایران باید از یک سو بر . در این مسیر چیست

 چارچوبی مدنی و با تعهد»فائق بیاید و از سوی دیگر باید تالش کند تا دین را در « دین از حیات اجتماعی

.در عرصه ی عمومی در نظر گیرد« به مصالح مشترک و منافع ملی

 .بخش انتهایی این دفتر، مصاحبه هایی با برخی از محققان یا پیروان ادیانی است که در ایران حضور دارند

 این مصاحبه ها در رابطه با ادیان و جوامع زرتشتی، یهودی، مسیحی، مسلمان و بهائی است و این سؤال

 کاوش شده است که هرکدام از این جوامع دینی به نقش دین در دنیای معاصر چگونه نگاه می کند؟ چه تفاوت

 آرایی در میان ایشان در رابطه با نقش دین در دنیای معاصر وجود دارد؟ جامعه ی مؤمنیِن هرکدام از این

 ادیان، فرایند تحول اجتماعی را چگونه می فهمند؟ و اینکه چقدر جامعه ی باورمندان به هرکدام از این ادیان،

زیست دینی خود را در راستای تحول اجتماعی می بینند؟

 این مصاحبه ها، ازاین سو حائز اهمیت اند که به وضوح تفاوت های چارچوب های فکری هرکدام از پیروان این

 به کاربردن اصطالحات و مفاهیم متفاوت برای تبیین جهان و. ادیان برای نگریستن به جهان را نشان می دهد

 نیز روش های متفاوت برای مشارکت در جهت اصالح آن، که در طول مسیر تاریخی هر دینی به شکلی

.درآمده است، از محتوای این مصاحبه ها به وضوح مشخص است

 علی مکی، عضو هیئت امنای جامعه ی زرتشتی کالیفرنیا، بیان می کند که جامعه ی زرتشتی ایران، علی رغم

 آنکه وحدت نظری در رابطه با میزان نقشی که دین باید در عرصه ی عمومی دارا باشد ندارد و این باور

 دخالت دین زرتشت در یک جامعه ی نام گذاری شده، مثل جمهورِی یک کشوری، وجود»وجود دارد که 

 ، اصول آیین زرتشتی این آیین را با مقتضیات دنیای مدرن هم گام کرده است و به مؤمنین این فرصت«ندارد

.را می دهد که با اتکا به باورهایشان، زیست مدرن داشته باشند

 در بین یهودیان می گوید و معتقد است که ایده ی« تیکون عوالم»داریوش فاخری در رابطه با باور به اصل 

 مرمت و تعمیر دنیای ناقص وظیفه ای است که خداوند بر دوش بشریت گذاشته است و ازاین رو هر تالشی

 فاخری از سطوح مختلف سازمان دهی در جامعه ی. برای بهسازی، می تواند نوعی تالش دینی انگاشته شود

 یهودی برای رسیدگی به امور مختلف سخن می گوید و نشان می دهد که گروه های مختلف درون جامعه  ی

.یهودی، خوانش هایی متفاوت از میزان مشروع دخالت دین در عرصه ی عمومی را عرضه می دارند

 دیوید فورد، استاد الهیات دانشگاه کمبریج، در مصاحبه اش از نقش دین مسیحی در جوامع اروپای غربی،

 او از مدارس دینی مدرن، دانشگاه و سازمان های دینی حاضر در جامعه ی. به خصوص انگلیس، می گوید

 مدنی صحبت می کند و اینکه هرکدام از این عناصر، چه آورده ای برای عرصه ی عمومی در دنیای مدرن

 این مصاحبه هرچند مرتبط با زمینه ی ایران نیست، تصویر رایجی را که در میان بسیاری از. داشته اند



 ایرانیان، حتی نخبگان ایرانی، پیرامون جایگاه دین در غرب وجود دارد را به چالش می کشد و مختصات

.ممکن دیگری از حضور و تعامل دین در عرصه ی عمومی را فراهم می آورد

 ، یاسر میردامادی به تفاوت هایی که«آیا قصه ی اسالم به سر رسیده است؟»در گفت وگویی دیگر پیرامون 

 او از هفت گروه. در نگاه  مسلمین پیرامون نسبت اسالم و عرصه ی عمومی وجود دارد، اشاره می کند

 مختلف اسالمی که در دنیای معاصر حضور دارند و تفاوت های درک هریک از این گروه ها از نسبت دین و

 در این گفت وگو او همچنین درباره ی سازوکار دستیابی به جامعه ی ایدئال و نقش. عرصه ی عمومی می گوید

.علم در تحول اجتماعی نزد هریک از این گروه های اسالمی توضیح می دهد

 در مصاحبه با مایکل کارلبرگ، استاد دانشگاه وسترن واشنگتن، او به بیان نظریه و عمل جامعه ی بهائی در

 اینکه بهائیان چگونه به موضوع تحول اجتماعی نگاه می کنند و درعمل. رابطه با تحول اجتماعی می پردازد

 چه فعالیت هایی برای تحقق آن انجام می دهند؟ کارلبرگ به برنامه ی آموزشی ای که جامعه ی بهائی برای

 افزایش توانمندی افراد برای سهیم شدن در تحول اجتماعی اجرا می کند، اشاره دارد و اقدامات دیگری که

 بهائیان انجام می دهند را توضیح می دهد؛ اقداماتی نظیر فعالیت هایی برای بهبود ابعاد مادی زندگی و

.همین طور مشارکت بهائیان در گفتمان های عمومی در سطوح محلی تا بین المللی

 هرکدام از این گفت وگوها پیرامون جوامع دین باور، نشان از درجات مختلف روشمندی و سازمان دهی این

 جوامع و همچنین به کارگیری ابزاری متفاوت از سوی هرکدام از آن ها برای مشارکت و تحول در عرصه ی

این. عمومی دارد؛ امری که تصویر ساده انگارانه ی رایج پیرامون گروه های دینی را بر هم می زند  

 گفت وگوها در کنار سایر مطالب این دفتر، نشان از پیچیده بودن موضوع نقش دین در عرصه ی عمومی

 دارد؛ پیچیدگی هایی که اندیشه های پیرامون نقش دین در دنیای معاصر و علی الخصوص آینده ی ایران باید آن

.را در نظر بگیرند
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