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 چکیده

گاهی دینی ب گاهِی سکوالر، اهمیت یافتاه همعرفت و آ   ویژه در عصر افول نسبی هژمون آ
گاهی افراد یا امتداد اجتمااعِی معرفاِت دینای در ستا . اثرگذاری معرفِت دینی نخبگان بر آ

به وجود آورده اسات. در را متفاوتی « دینیا  معرفتی های جریان»رهنگی، های متنوع ف بافت
هاای  های متنوعی که معار  دیگری نیز جریان دارناد، تقویات هویات و ارزش چنین بافت

داران است. پرس  اصلی این پاژوه  آن اسات کاه  دینی دغدغه اصلی متولیان دین و دین
دیناای  ا معرفتاای هااای جریانتحلیاال  ،کنااونی  در جهااان تحااوالت پیچیااده و گسااترده»
بارای در ایان مقالاه «. ؟پذیر است امکانمعیارها  ، مفاهیم واصول (، با کدا شناسی جریان)

 حاوزههای مهم در  با بررسی انتقادی و تحلیل روندها، مفاهیم و نظریهپاسخ به این پرس ، 
ها یا  سرفصل ،ناسیش الملل معرفت و مطالعات جهانِی دین، برای جریان شناسی بین جامعه

 شود.  فرهنگی پیشنهاد میا  ای چارچوبی منطقه
شناسای معرفات،  جامعه  دینای،ا  معرفتای هاای جریانشناسی،  جریان کلیدی: واژگان

 معاصر.فرهنگی الملل  عمومی، بین حوزهرویکرد فرهنگی، 

                                                 
 .. دکتری مطالعات ادیان و پژوهشگر1
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 مقدمه

تحول  ترین  همماست. اما   تحوالتی را پشت سر گذاشته ،داری در طول تاریخ و دین  دین
دین در دوران معاصر رخ داده است. در این دوران برای نخستین بار، امور غیردینی در ذهن و 

های جدیدی مطرح  در نتیجه مسائل و پرس  و شدند  زندگی انسان بسیار پررنگ و برجسته
گاهی چگونه باید با دنیای »، آن است که دینی شد. اکنون پرس  مهم پی  روی معرفت و آ

دیان کاه در فراطبیعات و »به عباارت دیگار،  و «یعی، متکثر و متغیر کنونی مواجه شود؟طب
در عصار «. چگونه باید با این جهاِن مادی و متکثر ارتباب برقارار کناد؟ ،وحدت ریشه دارد

های  به شیوه ،مختلف 1فرهنگِی  -های جغرافیایی دینی در بافت - معرفتی های جریان ،حاضر
 گویند.  پاسخ می متنوعی به این پرس 
گویی به پرس  فوق، موجب شده که معرفت دینی از  داران برای پاسخ کوش  جدی دین

دینی -شناسی معرفتی ای داشته باشد. جریان نظر اثرگذاری عینی بر فرد و جامعه اهمیت ویژه
گااهی افاراد و جامعاه دانسات.  توان شایوه را می ای بارای فهام بازتااب معاار  دینای در آ

بارای انعکااس و رشاد و گساترش  ،ای ی فردی و مسائل خا  اجتمااعی عرصاهها هویت
ی مختلاف  هاا های فردی و مسائل خاا  اجتمااعی در بافات معار  دینی هستند. هویت

شوند. از این منظر، ابعاد فرهنگی دین اهمیت زیادی دارند و از آنجا که در  فرهنگی ظاهر می
ماداو  و حتای مشاارکت پویاای پژوهشاگر باا های فرهنگی، تفسیر و تحلیل  بررسی پدیده

ها و متغیرهای بسیاری را باید در نظر گرفات. بعاتوه اگار  گی ها اهمیت دارد، پیچیده پدیده
های اجتماعی و فرهنگِی بسیار  الملل مد نظر باشند، محیط بین عرصههای فرهنگی در  پدیده

تاوان گفات کاه  هاا می اقعیتگیرد. با توجاه باه ایان و می متنوعی پی  روی پژوهشگر قرار 
شناسی در محایط  اند. بنابراین برای جریان  فکری در جهان بسیار پیچیده و متکثر های جریان

ارتباطات معرفتی در عصر حاضر، باید نوع نگااه و ساطح تحلیال را باه دقات مشاخص و 
 محدود ساخت. 

دو  ،ده اساتشناسی دینی در کشور انجا  ش هایی که تاکنون تحت عنوان جریان پژوه 
اند و دو  اینکه  ها نپرداخته الملل به جریان در بستری بین اینکه اشکال اساسی دارند. نخست

                                                 
1 . geocultural 
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در ی  فضای  ،دینی و درک ارتباب آنها با یکدیگر های جریانبندی  برای بررسی، فهم و دسته
یان یکای از دالیال اصالی ا 1اناد. ارائه نکرده یتر ارتباطات معرفتی، معیارهای مشخص کلی

مند کمتار ماورد توجاه قارار گرفتاه و  نقص آن است که تا کنون نگاه فرهنگی به شکلی نظا 
معرفتی از مفاهیم و روندهای -توان برای گسترش اثرگذاری فرهنگی میاست که فرض شده 

تحات « الملل فرهنگی بین»در نتیجه  و سیاسی بهره برد. پس کار بومی در این زمینه نداریم
 قرار دارد. « دیگری»و نگاه سیاسی به ها  ی مدل سیطره

هایی بارای  علمی آن است که سطح تحلیل و زمیناه  شناسی جریان  رسد الزمه به نظر می
تعامل باا آنهاا   ها و در نهایت تجویز شیوه بینی آینده جریان توصیف وضعیت موجود و  پی 

هاا را برجساته  سااز جریان یانها یا افراد اثرگزار و جر ارائه گردد. از این رو اگر تنها شخصیت
مارزی  ی خاا  جغرافیاایی درون (، تنها به محیط و منطقاه1394)عظیمی و دیگران،کنیم 

، خساروپناه 1378)فراتای هاا توجاه نکنایم  توجه کنیم و به روندهای مشابه در دیگار بافت
ظیمی )عهای متولی دین در نظر بگیریم  ها و افکار شخصیت ها را صرفا ایده جریان (،1389

شناسای علمای دسات نخاواهیم یافات.  به اهدا  مورد نظر ی  جریان (1394و دیگران، 
 تا کنون:« شناسی جریان»کلی طور  به

 با هد  برآورده کردن نیازهای ی  نهاد سیاسی تعریف شده است؛  .1

 بیشتر بررسی مکاتب فکری و عقیدتی را پوش  داده است؛  .2
 قرار داشته است؛  الملل و علو  سیاسی در حوزه روابط بین .3
 الملل در نظر نگرفته است؛ دینی را در سطح بینا  معرفتی های جریان .4
و یا  پاازل   مختلف را با یکدیگر ترسیم نکرده های جریانربط و نسبت میان  .5

 الملل فرهنگی را شکل نداده است. بین

و جهاانی  جامعاهوضاعیت  به شناسی علمی نیاز است که در آن، رو به ی  جریان ازاین
های فرهنگای و  هاا، مرزبنادی تغییر هویتهمچنین شود؛  فرهنگ در عصر حاضر توجه می

                                                 
شناسی فرهنگی بعد از انقتب استمی ایران؛ جعفریان،  ( جریان1386) توان به این موارد اشاره کرد: میرسلیم، سیدمصطفی برای نمونه می .1

فرهنگی ایران، بروجردی، -شناسی سیاسی ( جریان1389سیاسی ایران؛ شعبانی، رمضان )-های مذهبی و جنب  ها ( جریان1386رسول )
های فکری معاصر ایران؛  ( گفتمان مدرنیته: نگاهی به برخی جریان1394( روشنفکران ایرانی و غرب؛ نصری، عبدالله )1377مهرزاد )

  های فکری ایران معاصر. ( جریان1389یت؛ خسروپناه، عبدالحسین )( رویارویی فکری ایران با مدرن1382وحدت، فرزین )
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های  واقعیتو نیاز در ایان جریاان شناسای،شادن اهمیات دارناد؛  دیگری در عصر جهانی
های سکوالریستی )عصر پساسکوالر( مورد توجاه  داری در عصر گذر از ایده اجتماعی دین

ها در این حوزه )از رئالیسم و  الملل و سیر تکون نظریه ینروابط ب حوزههای  هستند و واقعیت
گرایی با محوریت هویت و فرهناگ( و  نلولیبرالیسم با محوریت اقتصاد و ماده به سوی سازه

 اند. بازگشت دین و فرهنگ به این حوزه بسیار مهم

ر ساطح پردازانه معرفت تنهاا د اصلی در این مقاله آن است که شکل انتزاعی و ایده  ایده
تر تنها در قالب مفاهیمی همچاون هویات، هنجاار و  مشخصی از تحلیل و به شکلی عینی

بینی ظهاور  های اجتماعی، معنادهی باه زنادگی، حال مساائل اجتمااعی و جهاان سوگیری
کند،  های مختلف علو  اجتماعی را درگیر می یابد. با توجه به اینکه چنین رویکردی حوزه می

کند. اما از آنجاکه تا کنون مفاهیم و مشخصات اصالی آن  را مطالبه می ای رشته فعالیتی میان
به شکلی منسجم مطرح نشده است، هد  اصلی این مقاله ترسیم ی  چارچوب مفهاومی 

-معرفتی های جریانهای  ابعاد و مؤلفه ترین  مهمآن  براساسفرهنگی( است تا -)جغرافیایی
 دینی روشن گردند. 

هایی کلی که در نهایت  ها و مؤلفه ومی، به جای ارائه سرفصلاین چارچوب مفه براساس
دهد و یا ترسیم  ها را نتیجه می و در بهترین حالت بررسی مکانیکی، صوری و ظاهری جریان

 تاارین  مهمکننااد، کوشاا  شااده  بناادی می هااا را طبقه هااایی کااه جریان جااداول و ماتریس
فرهنگی -معاصر از منظری جغرافیایی دینی در جهان-معرفتی های جریانهای متمایز  ویژگی

خاا   طور باههای فرهنگی، معرفتای و  کنند پدیده ها کم  می مشخص شوند. این ویژگی
هاای جغرافیاایی  های دینی در بستر تحوالت خا  اجتماعی حوزه ها، افکار یا معرفت ایده

ه در برابر محلی و چ عرصهاز آنها با دیگری، چه در  هری متنوع درک شوند و ربط و نسبت 
 مسائل و روندهای فرهنگی جهانی، روشن و برجسته شوند. 

چاارچوب   در جهان تحوالت پیچیده و گسترده کنونی، بهترین»برای پاسخ به این پرس  که 
کادا  دینای( -شناسای معرفتای )جریاندینای -معرفتای هاای جریان فهم و تحلیلبرای  مفهومی

شناسای  و رویکردهاای مهام مارتبط باا جریانمفااهیم »، نخست باید روشن گردد کاه «است؟
ها و  ها، مؤلفااه و سااپس شاااخص« الملاال کدامنااد؟ هااای متنااوع بین نیازهااا و محیط براساااس



یان   (13) ............ ای ـ فرهنگی الملل معاصر: چارچوبی منطقه شناسی معرفتی ـ دینی در بین جر

 

 جهان در نظر گرفته شوند.« مناطق فرهنگِی »در « ها جریان»های مهم بررسی  سرفصل

، «یدین-شناسی معرفتی جریان»های فوق، ابتدا در بخ  نخست،  برای پاسخ به پرس 
پرداز . بخ  دو  تحات عناوان  به سوژه یا موضوع اصلی پژوه  و مفاهیم مرتبط با آن می

ها اختصا  دارد، به ایان  به بستر تحلیل و میدان عمل جریان« الملل فرهنگی معاصر بین»
منظور تحوالت خا  اجتماعی، فرهنگی و دینی در جهان معاصر بررسی شاده اسات. در 

ها  های مهم در بررسی جریان ها و سرفصل مؤلفهها، ابزارها،  نهایت در بخ  سو ، شاخص
 در سطوح مختلفی از انتزاع معرفی و تعریف گردیده است. 

یان .1  دینی -شناسی معرفتی جر
اینجا «. معرفتاجتماعِی   پدیده»عبارت است از  ،شناسیموضوع جریان یا همان جریان

گاهی مواجه هساتیم. معرفات در   با دوگانه ساطح نخبگاان، نمودهاایی در ساطح معرفت/آ
گاهی عمو  افراد دارد. پس  ، به لحاظ ارتباب معرفتشناسی عبارت است از  جریان موضوعآ

گاهیآن با  افراد برای فهم، تفسیر یا روایت رویدادها و مسائل مهم زندگی اجتماعی. میاان   آ
تماایز وجاود  شناسی و تحلیل گفتماان از ساوی دیگار جریان و گفتمان از ی  سو و جریان

ها، محوریت مؤلفه قدرت در آنهاست. البته نفوذ  های گفتمان ویژگی ترین  مهمدارد. یکی از 
توان بررسی کرد اماا  قدرت نمی  دینی را بدون توجه به مؤلفه-معرفتی های جریانو گسترش 

ها و  شناسااانه، بخصااو  بااا رویکاارد فرهنگاای، بیشااتر بااه جااذابیت در تحلیاال جریان
ساازی توجاه  ها به جهت حل مسائل اجتماعی، معنابخشی و هویت ای خود ایدهه اثرگزاری

 شود.  می

تااریخ، فلسافه و   شناسی، ای در جامعه رشته دینی پژوهشی میان- معرفتی شناسی جریان
دینای در ساطوح مختلاف جامعاه،  هاای جریانشناسی است کاه باه دنباال شناساایی  دین

-شناسای معرفتای رای تعیین دقیق چیساتی جریانب گیری و تحول آنهاست. های شکل ریشه
گاهی و دین مشاخص شاود و  و جریان  دینی الز  است مقصود از جریان شناسی، معرفت، آ

ها  مؤلفاهها و مفاهیم روشن گردد. اما پی  از بررسی تا  تا  ایان  مرز آنها با دیگر پدیده
های مهام  مؤلفاه الز  به ذکر است کاه دوگاناه ارزش/واقعیات باه شاکلی معناادار تماامی

ختصاه، طور  باهساازد.  را  در کنار یکادیگر قابال فهام می« دینی-شناسی معرفتی جریان»
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ها و معار  دینی با ی  واقعیات مشاخص  دینی، حاصل تتقی ارزش-معرفتی های جریان
-معرفتی های جریانهای مهم  از مؤلفه هری عینی و اجتماعی هستند. این دوگانه برای فهم 

 پردازیم.   گشاست که در ادامه به بررسی آنها می اهدینی نیز ر
 داری  دین و دین 1-1

شناسای،  ی دین نیز راهگشاست. با محوریت جریان مؤلفهارزش/واقعیت در فهم   دوگانه
ی  کنیم کاه در آن اواًل باه جنباه شناسی معرفت توجاه مای جامعه حوزهبه تعریفی از دین در 

و دیگر اینکه دین را  ،شود و غیر دین در عصر حاضر توجه میارتباطی دین و به مرز میان دین 
گیارد.  در قالب منبع سوگیری شناختی، هنجااری و اختقای انساان در جامعاه در نظار می

بینی  نخست اینکه در جهان معاصر، انواع معار  با یکدیگر در حال رقابت هساتند. جهاان
ختقی غیردینی بلکه دیگر ادیان نیاز باه های ا نگر را نه تنها معرفت سکوالر و نظا  دینی کل

هاای  دیان نظاامی در میاان بسایاری از نظا »اند. در عصار حاضار عموماًا  ه چال  کشاید
در بسیاری از جوامع، دین کوشیده اسات باه لحااظ عملیااتی مساتقل از «. اجتماعی است

ه شاکل شود ب ها همچون دولت، آموزش، اقتصاد، و حقوق گردد و این باع  می دیگر نظا 
فرد گردد. همچنین نظا  جهانی ارتباب دینای، اناواع  هب صریح از باقی جامعه جدا و منحصر

ها و قواعد بسیار  ها و عر  های خود را از برنامه هویت هری ادیان را در خود جای داده که 
هندوئیسم، یهودیت و  اند. بنابراین ادیان عمده جهانی، مسیحیت، است ،  متفاوت اخذ کرده

های دینی متفاوتی هستند که الگوهای به نسبت ثابتی از ارتباب دینی را نشاان  ودیسم برنامهب
کنناد و منازعاات درونای  های ی  دین را مشخص می های دینی ویژگی دهند. این برنامه می

ساازد.  بر سر عقیده و کردار درست، اصالت و مرجعیت را از دیگر ادیان متماایز می هری 
هاای  شناسی، دیان بارای حفار مرزهاای خاود باا دیگار نظا  جامعه منظر ختصه اینکه از 

مادا  در حاال ماذاکره  ،های ساکوالر معرفات و اخاتق خا  با شکلطور  بهاجتماعی و 
مذاکره جااری میاان و درون  ،های نظا  دینی اجتماعی است. همچنین یکی دیگر از ویژگی

 های دینی متفاوت و متنوع است. برنامه
دینای، دیان را  هاای جریانکردن مرز میان دیان و غیار دیان در بحا  از برای مشخص 

هاای  خصلت ایجاد تعلق فکاری و عااطفی در نظا »توان ی  نظا  فرهنگی تا  دانست.  می
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هایی است که سه قلمرو  های فکری تا  آن دسته از نظا  تر است... نظا  فکرِی تا  بسیار بی 
دهند: قلمارو شاناختی، قلمارو هنجاارین، و  پوش  میگیرند و  فرهنگی متمایز را در بر می

های فلسفی و  گاه های فکری در مقایسه با دست قلمروی ِابرازی ]یا عاطفی[... این نوع نظا 
سازند، زیرا آنها با هر سه سااحت  های علمی بسی بیشتر آدمی را به خود وابسته می یا نظریه

خیر، ابرازیذاحسااسذزیبایی( وجود انسانی )شاناختیذذهنیذحقیقت، هنجاریذعمالذ
تر از نظر ذهنی ما را  های علمی بی  های فلسفی و یا نظریه خورند، در حالیکه نظا  پیوند می
 (. 89و  49 :1391 ،)محدثی «سازند درگیر می

 معرفت و هویت  2-1
گااهی،  )شناختی، هنجاری و ابارازی( دیان، مؤلفاه  گانه ابعاد سه های کلیادی معرفت/آ
شناسی، معرفت از جهت امتاداد  سازد. در جریان باب میان آنها را نیز معنادار میهویت و ارت

گاهی افراد محور توجه اسات. معرفات در بعاد فاردی، بار  تأثیرو  اجتماعی و فردی آن در آ
گاهی دهاد. در بعاد  گاذارد و هویات فاردی را شاکل می ها، هنجارها و احساسات اثر می آ

های اجتماعی و احساساات و  نجارهای فردی به هویتها، احساسات و ه اجتماعی؛ هویت
هاای مختلاف در یا   ها و مرزهایی میان جماعت بندی هنجارهای جمعی جهت داده گروه

دینی تنها )یا بیشتر( -معرفتی های جریانتوان گفت در  آورند. پس می فرهنگی پدید می حوزه
گاهی مد نظر هستند که در دو سطِح فاردی و اجتمااعی دارای ابعااد،  ابعادی از معرفت و آ

شناساانه از آن  ها، نمادها و در کل دارای امتدادهای قابل بررسی باشند. تحلیل جریان نشانه
هاا بار افاراد در ساه ساطح  جهت ممکن است پییچده باشد که به بررسی اثرگازاری جریان

تاوان گفات باا بررسای  کلای میطور  باهشناختی، هنجاری و ابارازی توجاه داشاته باشاد. 
توان اثرگازاری معرفات و بااور را  های فردی و جمعی در ی  جامعه می ها و هویت سوگیری

سنجید. فهم هویت افراد در ی  جامعه باه درک عینای و ملماوس معاار  کلای و انتزاعای 
کند. میان هویت دینی و بافت و موقعیت مکانی ارتباب نزدیکی وجاود دارد چاون  کم  می

غیرقابل قیاسای بار   کننده تعیین تأثیرکنیم  ا چه کسانی زندگی میایم و ب اینکه کجا زاده شده»
خا  باید مشخص شود  طور  به(. اینجاست که 78 :1394 ،)زاکرمن« هویت دینی ما دارد
ی خا  در ی  موقعیت زمانی و مکانی مشخص، گساترش و پاذیرش  چه رویداد و مسلله



یان ............................................... (16)  الملل شناسی دینی ـ معرفتی در عرصه بین جر

 

 ی  معرفت خا  را موجب شده است. 
 ازظرفیات و بلکاه وجاه متماایز دیان  ترین  مهم 1از دین ارائه گردیدتعریفی که  براساس

گاهی ایده های سکوالر( آن است که معار  دینی  های غیردینی )مثل علم و ایدئولوژی ها و آ
کلی   طور  بههای هویتی، هنجاری و احساسی انسان دارند.  تری بر ویژگی گذاری عمیقتأثیر

ها  ارِی معاار  دینای آن اسات کاه ایان معاار  و ایادهبهترین و معنادارترین ساطِح اثرگاز
هاای درونای و  ختصه ویژگی طور بهبینی، نظا  فکری، هنجارها و احساسات افراد یا  جهان

اتی که بر تأثیر براساسها  قرار دهند. از این منظر است که جریان تأثیرها را تحت  فردی انسان
ند. این اثرگاذاری گااهی تنهاا در ساطح بندی هست گذارند قابل بررسی و دسته مخاطب می

های مهم و حیااتی انساان همچاون  اما هنجارها، احساسات و ویژگی 2عقاید و افکار است.
گیرناد.  دیان قارار  تاأثیرتری تحات  بینی، ممکن است به شکل عمیق معنای زندگی و جهان

 یاابی و معناادار دینی لزوماًا باه هویت  کلی ذکر این نکته مهم است که باور و عقیدهطور  به
لای زنادگی  و ؛دار، باور داشته باشد گردد. ممکن است شخصی دین نمیمنجر شدن زندگی 

آن باور سامان نداده باشد. اینجاست که توجاه باه اثرگازاری بااور دینای در  براساسخود را 
 هویت افراد اهمیت دارد.

یان 3-1 یان)ها  سطح تحلیل جر   ( در عصر حاضرشناسی جر

م. یکای از یدینی بپرداز -های معرفتی ها و گفتمان توانیم به جریان و منظر میحداقل از د
ها در فضای سیاسی و توجه به روندها و ساختارهای حاکم بر این فضا  طریق بررسی جریان
های متنوع  دینی در فضای فرهنگی و تمرکز بر حوزه-معرفتی های جریانو دیگری با بررسی 

گاهی. این  هاا، یعنای  متفااوت از جریان  بدان معنا نیست کاه باا دو دساتهتبادل معرفت و آ
بلکه نوع رویکرد و ساطح تحلیال  ؛فرهنگی مواجه هستیم های جریانسیاسی و  های جریان

ی  ها را بررسای کنایم. اینجاا فارض و ایاده ها و ابعاد جریان کدا  جنبهکه کند  مشخص می
هاای جهاان معاصار  باا واقعیت ،شناسای اصلی این است کاه رویکارد فرهنگای باه جریان

 سازگاری بیشتری دارد.

                                                 
گاهی از تعریف دین ، ر.ک: ) . 1  (.1-1برای آ
 دهند. ( مطرح شد، عقاید لزومًا هنجارها و ارزشها را نتیجه نمی1-1در ) که چنان.  2
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، بیشتر به مدیریت فرهنگی و ِاعماال قادرت از یشناس جریانسیاسی به  در این رویکرِد 
فرهنگای هاد  اصالی باه جاای  -معرفتایباال تمرکز و توجه شده است، اماا در رویکارد 

هاای تقویات گفتمااِن  هبا آن، شناساایِی را ی سلبی تضعیف گفتمان و جریان رقیب و مقابله
ساازها باا شناساایی نقااب قاوِت  است. از این منظر، جریان به شکلی ایجابیدینی -معرفتی

 اندیشاند هایی می ها و افکار، به راه سنت دینی خود، در فضای کنونی رقابت شدید میان ایده
هاا،  یعنای تودهها،  . مخاطبان جریانسازندپذیر و معنادار  ها فهم برای توده را معار  دینی تا

کنناد  دینی، باه بساط و گساترش آن کما  می-نیز با پذیرش ی  جریان یا گفتماِن معرفتی
برای معنا بخشیدن رقیب،  های جریانها و معار  دینِی آن جریان را در مقایسه با  چراکه ایده

دانند. از منظر فرهنگی، معیاار  قدرتمندتر میبه زندگی و حل مشکتت اجتماعی و فرهنگی 
 بخشی به افراد است.  اش در معنادار ساختن زندگی و هویت قدرتمندی ی  جریان، توانایی

باه  (1-1)های خاصی دارند که در جادول  ها و شاخص مؤلفهاز این دو رویکرد  هری 
ها در دو سوی ی  طیاف  ها و شاخص مؤلفهالز  به ذکر است که این  آنها اشاره شده است.

شناسی ممکن است  گیرند. بنابراین هر رویکرد خا  در جریان میدر تقابل با یکدیگر قرار 
بدیهی اسات هایی سیاسی یا فرهنگی داشته باشد.  مؤلفهبه یکی از این دو سمت میل کند و 

از این دو نگاه در جای خود الز  و ضروری هستند اما اگر بار نهاادی کاه متاولی  هری  که
ی  نتیجه کرد سیاسی حاکم باشد یا بالعکس؛غالب نگاه و رویطور  بهرویکرد فرهنگی است 

ی شرایط ذیل، توجه به رویکرد فرهنگای نسابت باه  مجموعه .مطلوب به دست نخواهد آمد
 سازد:  شناسی را ضروری می جریان

 ؛کنونی 1توجه دوباره به دین، معنا و معنویت در عصر تحوالت پساسکوالر .1
 ؛ر رقابت با گفتمانهای سکوالردو عمومی  حوزهدین در  اهمیت بح  کارآیِی  .2

هاای  های دینی بارای حال بحران توجه روزافزون ادیان مختلف به لزو  تقویت سنت .3
 ؛انسان در عصر حاضر

 ؛2سیاست و اقتصاد حوزهفرهنگ نسبت به  حوزهاستقتل نسبی و منطق متفاوت  .4

                                                 
گاهی از شرایط پساسکوالر بنگرید به ) . 1  (.1-2برای آ
گاهی از این است2  (.1-2قتل نسبی و سازوکار متفاوت هر ی  از این سطوح کارکردی جامعه ،ر.ک: به ). برای آ
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 ؛فرهنگیپژوهی فرهنگی در رویکردهای  ساز و آینده اهمیت عوامل مهم تمدن . 5
 های اصلی نهادهای علمی و فرهنگی. محوریت معرفت و فرهنگ در برنامه. 6

شناسی ارائاه کنایم.  ، باید روش متمایز و مشخصی برای جریانیادشدهبا توجه به شرایط 
ای که از نظر شناختی، هنجاری و ابرازی، زنادگی و  دین ی  نظا  فرهنگی تا  است به گونه

از  هری های مختلف با پرداختن به  شناسی دهد. جریان قرار می تأثیرحیات انسان را تحت 
 شوند.  ها از یکدیگر متمایز می ابعاد شناختی، هنجاری و ابرازی جریان
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یان-جغرافیاییسیاسی و -جغرافیاییرویکردهای   مقایسه( 1-1) جدول  شناسی فرهنگی به جر
های  شاخص
دو  تمایز

 رویکرد
 فرهنگی-جغرافیاییرد رویک سیاسی-جغرافیاییرویکرد 

و رویکرد  نگاه
 کلی

 پایین به باالاز  باال به پاییناز 

 ها های دینی توده تقویت هویت ها ها و توده مدیریت ذهن هدف

 آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،نهاد علمی نهادهای سیاسی و دیپلماتی  متولی اصلی

میدان رقابت 
یان  ها جر

کای، یعنای میادان رقابات فیزی: میدان جناگ
کمی، سااختاری و رویاارویی قاوا و نیروهاای 

 ملموس اقتصادی و سیاسی

یعنی میدان رقابت : ها و معار  بازار ایده
دهی و  معرفتی بر سر اثربخشی، هویت

 معنابخشی

ابزار تقویت 
یان  ها جر

 افزای  کارآیی، توان حل مسلله و معنابخشی حمایت مالی و سیاسی

 
 معیار توسعه

 ارتقای کیفی و محتوایی تاریگسترش کمی و ساخ

تقویاات یاا  )ساااختار محوریاات کااارآیی 
 (سازمان، کشور، نهاد یا شخص اهمیت دارد

اثربخشی )ها  محوریت تقویت هویت
 (دارد اهمیتها  فعالیت

 
 دیگری

جهان صاریحًا باه دارالکفار و داراالسات  تقسایم 
دیگری برجسته و سیاسای اسات یعنای . شود می

دیگری باه شاکلی صاریح و  مرزهای میان خود و
 .شود طراحی می دیگریبرای مبارزه و حذ  

های هویتی و فرهنگی  ها و اختتب به پیچیدگی
دیگری . شود در جهان معاصر توجه می

قدرت بیان برای تقویت خود فرهنگی است و 
 .کننده است تعیین

-معرفت

-ارزش/جامعه

ابعاد )واقعیت 
یان  (ها مهم جر

هاا  هاا، واقعیت و ارزش ها در توجه باه ایادئال
شوند؛ پاس تجاویز محوریات  کمتر لحاظ می

 .دارد

های مطلوب به  ها و ارزش لآبرای تحقق اید
 های  ها و پیچدگی واقعیت

شود؛ پس  دین در عصر حاضر توجه می
 .تجویز هستند  مقدمهتوصیف و تحلیل 

نوع نگاه به 
دین، فرهنگ 

 و تمدن

به  ساز  ننمادها و معار  دینی، فرهنگی و تمد
 ،اجتمااعیو مسائل خا  شکل جدا از بافت 

 هستند اثربخ شمول  به شکلی جهان

ساز در  نمادها و معار  دینی، فرهنگی و تمدن
های دینی،  بستر اجتماعی و در ارتباب با حوزه

کیدفرهنگی و تمدنی رقیب و با  بر نق   تأ
 .شوند هویتی و معنابخ  آنها بررسی می

 
 

مسائل و 
 صلیمفاهیم ا

 .و ائتت   امنیت، توان و نیروی نظامی، نزاع
جذابیت، تبادل و نفوذ فرهنگی و هویتی، 

 مشابهت یا تفاوت در باورهای دینی

هااا،  های سیاساای و اقتصااادی جریان پشااتوانه
دیپلماسی عماومی، مادیریت، تهااجم و نفاوذ 

 .فرهنگی

دین در عرصه عمومی، فرهنگ و تمدن، عصر 
گشت دین، بحران معنا و معنویت، پساسکوالر، عصر باز

 تحوالت و روندهای اجتماعی و فکری جوامع

 
 

ای هساتند بناابراین بیشاتر بار  باور و معار  گزاره
 .شود می تأکیدها  گزارهانسجا  و سازگاری درونی 

های معرفتی معنا  معرفت در ارتباب و شبکه
 .یابد می شود و اهمیت می
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های  شاخص
دو  تمایز

 رویکرد
 فرهنگی-جغرافیاییرد رویک سیاسی-جغرافیاییرویکرد 

 
 

و سطح   حوزه
تحلیل 

یان، باور و  جر
 معرفت

 حاوزهالملل قرار دارناد پاس  ها در فضای بین جریان
الملل اهمیات دارد و بررسای  روابط و دیپلماسی بین

ها زیاد اهمیت ندارد چون یا   ربط و نسبت جریان
 .جریان خا  باید تقویت یا تضعیف شود

 حوزه)ها در فضای تبادل معرفتی  جریان
 شناسی جامعه حوزهقرار دارند پس ( عمومی

معرفت اهمیت دارد و ربط و ( الملل بین)
 حوزهها با بررسی مسائل مهم در  نسبت جریان

 .عمومی مشترک آنها قابل بررسی است

شناساای یعناای شناسااایی رهبااران فکااری و  جریان
باورها، منابع مالی و سیاسِی یا  جریاان   مجموعه

بااا برشاامردن  .دیگاار هااای جریانخااا  جاادا از 
ها به شکلی مکانیکی  و سرفصلها  ای از مؤلفه دسته

 .ها را تحلیل کرد توان جریان و صوری می

  ها به شناخت محیط پیچیده فهم جریان
الملل  بین عرصهتبادالت فکری و فرهنگی در 

عمومی  حوزهتحلیل مثل  حوزهیعنی به ی  
 .جهانی بستگی دارد

نوع نگاه به 
 الملل بین

ل و علاو  الملا روابط بین حوزهالملل سیاسی در  بین
 سیاسی

شناسی  جامعه حوزهالملل فرهنگی در  بین
 معرفت و دین

 
 
 

ها و  نمونه
 ها مثال

های تحاوالت بیاداری اساتمی از  کنترل ناآرامیا 1
سوی عربستان به کما  تزریاق مناابع ماالی میاان 

 ؛شهروندان

حمایت ماالی عربساتان از داعا  و افاول ایان ا 2
 ؛مالیهای  جریان سیاسی در پی قطع حمایت

حمایت ماالی و سیاسای امریکاا و ابرقادرتها از ا 3
 ؛گرایی دینی در خاورمیانه افراب

های باانفوذ سیاسای و نظاامی  تارور شخصایتا 4
 .اسرائیل به وسیلهالله  حزب

گاهی بخشا 1 گرایان برای هدایت  است  یآ
 ؛های دینی در جهت تغییر اجتماعی هویت

 رقابت شدید مسیحیت کاتولی  با علما 2
 ؛درکی دینی از جهان  تجربی برای ارائه

آفرینی جدی در  کوش  ادیان برای نق ا 3
فهم مسائل و مشکتت انسان در عصر 

 حوزهپساسکوالر یا عصر بازگشت دین به 
 .عمومی
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های  (، با محوریت شخصیت1394 ،شناسی )عظیمی در یکی از آثار جریان ،مثالبرای 
هاایی از  بنادی زار و باورهاا و عقایاد فقهای و کتمای، دساتهگتاأثیربا نفوذ، نهادها و مراکز 

های مختلفی همچاون  ها، جنبه بندی از این دسته هری ها ارائه داده است. سپس در  جریان
  سیاسای، جهااد، تکفیار، شایعه،  مشاارکتمانناد  گیری در ارتباب با مسائل مختلفی موضع

ثر، أ)بدناه جمعیتای متاآنها امل نفوذ انقتب استمی، غرب و اسرائیل بررسی شده و به عو
ای، قدرت مالی( پرداختاه شاده اسات. اماا  گستره تشکیتتی، قدرت سیاسی، قدرت رسانه

برای  1جغرافیایی-بندی، سطح تحلیلی از منظر فرهنگی بدیهی است که در این شکل تقسیم
ن کلای ای از اطتعاات تحات عنااوی ها وجود ندارد. اینکه صارفًا مجموعاه بررسی جریان

هاای  گیری برخی از شخصیت همچون جمعیت پیروان، منطقه و کشوِر تحت نفوذ و موضع
دهاد تاا بتاوانیم  ی  جریان نسبت به مسائل مختلف ارائه شود به هیچ وجه راهی نشان نمی

دینای بپاردازیم؛ ارتبااب میاان -معرفتای هاای جریاانمحور و راهبردی باه  مسلله صورت به
پژوهاناه نسابت باه  فضای گفتمانی را روشن کنیم؛ نگاهی آیندهمختلف در ی   های جریان

های آنها در سطوح مختلاف اجتمااعی باه  ها و اثرگزاری از جریان هری وضعیت فرهنگی 
اجتمااعی -های کلی و تحوالت فرهنگای ها را با روند از جریان هری دست دهیم و نسبت 

 کاه براسااسخواهیم ببینیم  الملل عصرحاضر مشخص کنیم. پس در ادامه می در سطح بین
 ها باید در نظر بگیریم. هایی را برای بررسی جریان چه مؤلفه ،مدل متمایز این پژوه 

تواند به بسترهای فرهنگی  البته روشن است که ی  مدل در سطوح مختلفی از انتزاع می
کلی تنهاا باه روشای در  صورت بهو روندهای حاکم بپردازد. این سطح تحلیل ممکن است 

دینی به ی  رویکرد یا -معرفتی های جریانها اشاره کند. مثل اینکه در بررسی  بررسی جریان
الملال  عماومی جهاانی و بین حوزهشناسی معرفت یا  مشخص علمی همچون جامعه حوزه

ها و مفاهیم آن رویکرد و ساطح کلای تحلیال را برشاماریم. از  فرهنگی اشاره کنیم و ویژگی
ای کاه باا در نظار گارفتن  به گونه ؛کن است بسیار جزئی باشدسوی دیگر، سطح تحلیل مم

تار اماا بسایار  های معرفتی در تمامی مناطق فرهنگِی جهان، تصاویری جزئی یتمامی پویای

                                                 
1 . Geoculture 
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 حوزهدینی در هر -معرفتی  تفصیلی به دست دهد تا بتوانیم با چنین مدل تفصیلی، هر جریان
 سطِح تحلیل، با اشکاالتی همراه است. فرهنگی جهان را بررسی کنیم. هری  از این دو 

تار باه دسات  ردخ   هاای جریانهایی برای پرداختن به  در سطح تحلیل نخست، شاخص
آیاد، اگار  هاا باه دسات می استقرای تاا  جریان براساسنخواهد آمد و سطح تحلیل دو  که 

آخار  ی زیاد محقق خواهاد شاد و حتای در با صر  زمان و هزینه ،پذیر و مفید باشد امکان
ها و خصوصیات آنها به یا  مادل جاامع دسات یافات کاه  جریان  توان با بررسی همه نمی
 ها را پوش  دهد.  ی آن جریان همه

هاای نسابتًا متماایز  برای گریز از اشکاالت فوق و انتخاب راهی میانه باید نخست حوزه
د و هاای خاصای دارنا فرهنگی در جهان معاصر معرفی شوند کاه هریا  مساائل و ویژگی

اناد. دو  اینکاه رویاارویی  شناسی متمایزی را شکل داده بینی و معرفت شناسی، جهان انسان
تمدنی مختلف در نظر گرفته شاود. باا -های فرهنگی داران با مسائل مشخصی در حوزه دین

تاوان  داران( می ترکیب این دو بعد )بافات فرهنگای کلای و مساائل خاا  پای  روی دیان
-معرفتای هاای جریان ،مثاال رایدینی را محدودتر کارد. با -رفتیمع های جریانی  مطالعه

نوع تعامل با گفتمان یا جریان سکوالریسام در اروپاای  براساستوان  استمی متفاوت را می
بندی و بررسی کرد. بحران هویت ملی، مشکل مهاجران و چگاونگی تعامال باا  غربی طبقه

 فرهنگی جریان دارد.  حوزهتند که در این مسائلی هس ترین  مهماز  ،معنا و معنویتو آنها، 
ها و  مؤلفاهبار ی نخسات  ها وجود دارد. در شایوه همچنین دو شیوه برای بررسی جریان

دیگار، فارض اصالی آن   در شیوه؛ ولی شود میها تمرکز  ت  جریان های جزئِی ت  شاخص
هاا  ان جریانارتبااب معرفتای میا  ها جدا از شابکه از جریان هری های  است که فهم ویژگی

پذیر نیست. بنابراین در این روش، در ی  سطح مشخص از تحلیل، ارتبااب و تعامال  امکان
هاا بررسای  دینی با یکدیگر و در نتیجه روندهای کلی حاکم بر جریان -معرفتی های جریان

جغرافیایی این پژوه  همخاوانی بیشاتری دارد. باا -دو  با رویکرد فرهنگی   شود. شیوه می
هاای دیان در  شناسی جهانی معرفت و تمرکز ویژه بار ویژگی جامعه حوزهاز مفاهیم  استفاده
الملل فرهنگی باه  بین عرصهها در  جهانی کنونی، ابزاری تحلیلی برای بررسی جریان جامعه

سایر تحاول و اثرگاذاری یا   ،دست خواهد آمد. بدیهی است از منظر این مادل فرهنگای
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 کلی حاکم بر آن بررسی خواهد شد.  معرفت دینی خا  در بستر روندهای
شوند. مدل مورد نظار  معرفت و ایده در بسترهای اجتماعی و فرهنگی زاده و گسترده می

باید مشخص کند در عصر حاضر روندهای اجتماعی و فرهنگی کتن و خرد باا محوریات 
ل فهام و هایی معنایی قاب معرفتی در شبکه های جریان ،مثال راینشر معرفت دینی کدامند. ب

هاایی قابال فهام  گویی به چال  پاسخ  بررسی هستند. همچنین هر جریان معرفتی در سایه
های خاِ  فضاای  اند. با توجه به این ویژگی دیگر ایجاد کرده های جریانیا   است که جریان

مناد  برای بررسی نظا را شناسی باید ابزارهایی  جریانکه رسد  معرفتی و فرهنگی، به نظر می
اگر که رسد  کلی به نظر میطور  بهمشترک را در اختیار بگذارد.  حوزهها در ی  فضا یا  نجریا

های  هاا، باه پرسا  جریانیا  برای بررسی جریانکه ما را قادر سازد  ،ای از مفاهیم مجموعه
ها به  معیارهای مناسبی برای بررسی جریانکه توان نتیجه گرفت  مشخصی پاسخ گوییم، می

 ها از این قرارند:  . برخی از این پرس ایم دست آورده
 معرفتی خاصی که ی  جریان در آن پدیاد آماده یاا باا گساترش دایاره-بافت فرهنگی  

 هایی است؟  مخاطبان  در آن محیط به حیات خود ادامه داده دارای چه ویژگی
 گویی باه کادا   فرهنگی خاا  در پای پاساخ حوزهدینی در ی  -ی  جریان معرفتی

 ران مشخص است؟ مسلله یا بح
 هاا  /جریان فرهنگی خا  در برابر کادا  جریان حوزهدینی در ی  -این جریان معرفتی

 کند؟  گیرد، با آنها رقابت کرده و مرز خود را با آنها مشخص می قرار می
 شناختی(  شناختی و معرفت شناختی، هستی های خا  )انسان مسائل مشخص و ویژگی

ها در آن قارار دارناد کدامناد و از نظار ساطح و ناوع،  جریانیا  فرهنگی که جریان حوزه
 شوند؟  بندی می چگونه طبقه

 ای بررسی کند که: ها را به گونه دینی باید جریان-شناسی معرفتی کلی جریانطور  به
 ها مشخص باشد؛  ربط و نسبت و سطح ارتباب میان جریان .1
 خص شود؛ ای یا اجتماعی بودن آن مش سطح جریان به لحاظ اندیشه .2
هاای فرهنگای متفااوت  هاا در بافت ارتباب میان امتدادهای متفاوت اجتماعی جریان .3

 مشخص شود؛
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 الملل و جغرافیای معرفتی جهانی ترسیم شود؛ عمومی بین حوزهموقعیت ی  جریان در  .4
های اجتماعی و ارتباب جریان با ساختارهای خا  دینی، اجتماعی و سیاسی  پویایی .5

 یا محیط فرهنگی خا  روشن شود.ی  کشور 
ای علمای، خصوصایتی صارفًا توصایفی  به شیوه دینی-شناسی معرفتی در نهایت جریان

فرهنگای اسات -گویی به نیازها و مسائل ی  نهاد علمای ندارد بلکه هدفمند و در پی پاسخ
مطلوب اسات. باه بیاان  دینی-معرفتی بسط و گسترش ی  جریان ،هد  آن تقویتچراکه 
بعتوه از آنجا که باا معرفات  حاکم است.ها  جریان  مطالعهمحور بر  مسللهوعی نگاه دیگر ن

بندی و  کلای آنچاه محاور تقسایمطور  باهتوان گفت از این نگاه خاا ،  مواجه هستیم، می
های خاا  فرهنگای  از حوزه هری ها قرار دارد مسائل و موضوعات خا   بررسی جریان

هاا باا ذکار  ی توصایفی جریان مطالعهحور آن است که م فرض اصلی این نگاه مسلله است.
المعار  جامع، راهبردهای مشخصی برای برآورده  های آنها در ی  دایره مؤلفهمشخصات و 

ی تحلیل  ، بنابراین به ی  بستر و زمینهنهد شناسی را در اختیار نمی شدن هد  خا  جریان
 . الملل نیاز داریم بین عرصهها در  جریان

شناسی در بهترین حالت وضعیت موجاود را توصایف  گفته شود که جریانممکن است 
ارائه مای ها  ها و اوج یا افول معار  دینی در فرهنگ تحلیلی از روندهای آینده جریانو کرده 
اری معرفت دینی یا ذشناسی، طراحی ساز و کاری برای اثرگ ی بعد از جریان . اما مرحلهدهد

تحاوالت   الهیات عملی در نتیجه حوزهفرهنگی است.  های خا  گفتمان مطلوب در بافت
و برای پاسخگویی و رقابت در این حوزه به شاکلی  1عمومی عرصهکنونی دین و ورود آن به 

ای از  الهیاات عملای باه حاوزه»پردازی شاده اسات.  آن نظریاه بارایجدی شکل گرفتاه و 
ها و  نی با تجربیاات، دغدغاهها و رفتارهای دی شود که در آن باورها، سنت مطالعات گفته می

غنای الهیاتی، نقد عملی و تحول  ،رفتارهای معاصر انسانی تتقی کرده که حاصل آن ارتباب
(. در عصر حاضر به اثرگزاری دین در زندگی و حیاات 114 :1390 ،)بابایی« فرهنگی است

جهت  دینی از-معرفتی های جریانای که  اجتماعی توجه خاصی صورت گرفته است به گونه
کنناد اهمیات دارناد. از آنجاا کاه مواجهاه و رقابات باا  تغییراتی کاه در جامعاه ایجااد می

                                                 
گاهی از ویژگی . 1  های دینی در عرصه عمومی ، ر.ک: به بخ  دو . های جدید دین و جریان برای آ
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توان گفت بدون برخورداری از ی  مدل یا  موجود به اصولی ایجابی نیاز دارد می های جریان
دینای لزوماًا باه  هاای جریانی کلی نسبت به الهیات عملی، بررسی و توصیف  حداقل ایده

 انجامد. یجابی معار  دینی نمیاحیاء و گسترش ا
ها خواهیم پرداخت. فرض اصالی ایان  در ادامه به سطوح و ابزارهای مهم تحلیل جریان

جغرافیاایی، -ای فرهنگی مند و از جنبه است که این ابزارهای تحلیلی به شکل منطقی و نظا 
-معرفتی های یانجرهای الز  برای بررسی  مؤلفهها یا  ها، شاخصه ویژگی  ها، جنبه ترین  مهم

طور  باهدینای، -معرفتای هاای جریاناصالی بررسای  حوزهدهند.  دینی را در اختیار قرار می
چاارچوب  ،المل معرفات و ایاده اسات. ایان حاوزه در دو ساطح شناسی بین خا  جامعه

 نهد.  دینی در اختیار می-شناسی معرفتی مناسبی برای جریان
ی فرهنگاای  جهااانی و زمینااه جامعااهنخساات در سااطحی توصاایفی، روناادهای مهاام 

شوند. این سطح که در بخ  دو  این مقاله  دینی بررسی می-معرفتی های جریانگیری  شکل
و ابزارهاای مهمای بارای « جهانی جامعه»الملل فرهنگی یا  پرداز ، مفهو  مهم بین به آن می

  کاه بیشاتر دهد. از سوی دیگر، سطح دو ها و روابط آنها در این فضا ارائه می تحلیل جریان
شود که  ها و ابزارهای مهمی برای بررسی ی  جریان خا  فراهم می تجویزی است، نظریه

 به آن خواهم پرداخت.« ها فرهنگی جریان-تحلیل معرفتی»در بخ  سو  و تحت عنوان 
 معاصر فرهنگیالملل  بین .2

 جهاانی اسات کاه ساطح و جامعاهالملل فرهنگی به معنای وجود یا   مفهو  کلی بین
فضاای  ،کناد. بناابراین دینای را مشاخص می-معرفتی های جریانحداکثرِی بررسی   گستره

معرفتی است که ساختاری همچاون یا   -الملل معاصر ی  فضای ارتباطات فرهنگی بین
جهانی ی  چارچوب کلی اسات کاه در قالاب آن و باا اساتفاده از  جامعهجامعه دارد. این 

 جامعهآوریم. مفهو   ی فهم روندهای معرفتی به دست میبرارا مفاهیمی تحلیلی، ابزارهایی 
گران شکل  ها و کن  ای یکپارچه از انسان جهانی لزومًا بر این فرض استوار نیست که جامعه

جهانی بر این فرض استوار نیست کاه صااحبان قادرت  جامعهگرفته است. همچنین مفهو  
بلکه  ؛شدن در عالم حاکم هستند هانیاند و یا روندهای طبیعی ج سازی را اراده کرده جهانی

ملات در نظاا  -های دولات دهند امروزه انسجا  واحد ای از شواهد نشان می صرفًا مجموعه
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 برخی از این شواهد از نظر کازانوا عبارتند از:  1الملل رو به کاه  و افول است، بین
 ها و ابزارهای ارتباب جمعی؛  رسانه  روند گسترش ارتباطات، . 1
های  ها که موجب شده انواع شبکه ملت-ی مهاجرت میان مرزهای دولت وج پیوستهم .2

 دینی فراملی گسترش یابند و -معرفتی
ای  کنند باه گوناه ملت عبور می-ها و ارتباطاتی دینی که از مرزهای دولت گیری ائتت  شکل .3

 (.  Casanova 1994, 1-4قرار داریم ) 2عمومی عرصهکه اکنون در عصر بازگشت دین به 
الملل، سطحی از تحلیل بارای یا   روابط بین حوزهبا توجه به این تجدید ساختارها در 

از ها و روابطی فراتار  ها ضرورت دارد که منطق، مناسبت معرفتی به جریان-رویکرد فرهنگی
با در نظر گرفتن ساختاری اجتمااعی کاه  ،ملت بر آن حاکم باشد. بنابراین-های دولت نظا 

که  توان گفت کنند می های اجتماعی در سراسر جهان با یکدیگر تتقی می و کن  ها گفتمان
دینی باا -شناسی معرفتی در جریاناما کنیم.  ای جهانی زندگی می در عصر حاضر در جامعه

گاهی، معرفت  جامعهبخ  خاصی از این  جهانی سروکار داریم که مقوالتی همچون ایده، آ
الملاال فرهنگاای  نهااا اهمیاات دارد. لاایکن ایاان فضااای بینو انتقااال و ارتباااب آ ،و فرهنااگ
 ای نباشد.  گردد مشخص کردن مرزها کار ساده هایی دارد که موجب می پیچیدگی

 تاأثیردر عصر تکثر معرفتی و فرهنگی حاضر، تعیین دقیق اینکه ی  فرد مشخصًا تحت 
ن مشخص کرد که توا ای نیست. اگرچه با کمی بررسی و دقت می کار ساده ،کدا  ایده است

آن  (براساس نظریه بازنمایی اجتماعی)یا  ،ی  ایده در کدا  کتاب و متن نوشتاری ثبت شده
های بسیاری در ذهن افاراد وجاود دارد و شارایط و  . ایدهبازنمایی شده استدر جامعه  ایده

                                                 
کادمی  در ارتباب با ریشه البته بح  . 1 ا   عاه جهاانی کاه ارائاه دادهگیرِی جام شدن با روند شاکل های جهانی های آ

 Albertهایی همچون مرززدایی دولات ) سازی از عبارت ی جهانی گران حوزه ای که پژوه  مشترکاتی دارند به گونه

and Brock 2000پایان مرزبندی ،) ( های سیاسیRuggie 1993و عقب )  دولات ) روی پسنشینی یاStrange 

-هاای دولات گیری هستند که منطق نظا  دهند واحدهایی در حال شکل اند که همگی نشان می کرده ( استفاده 1996
پردازیم و مفهو  جامعه  ها نمی شدن در این پژوه  ملت بر آنها حاکم نیست. در این پژوه  اما به ساز و کار جهانی

ضاای گیری یا  ف ملت شکل-جهانی به آن تحوالت بستگی ندارد بلکه صرفًا با فرض گذر از نظا  های سنتی دولت
 گفتمانی و ارتباب جدیدی تصویر شده است که مناسبات خاصی بر آن حاکم است. 

2. religion in public sphe 
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ها نماود خاا  اجتمااعی یاا عینیات و  ایدهکه شود  رویدادهای خا  اجتماعی سبب می
تر الز   های دینی به شکل ملموس یابند. لیکن برای فهم مناسبات و روابط میان ایدهاهمیت ب

های خاِ  ارتباب جغرافیا و فرهنگ در جهان کنونی و خصوصیت فراملیتای  است به پویایی
هاایی کاه )خاوب یاا باد( حاصال رشاد  پویایی ؛ای معرفت و باور توجاه کنایم و فرامنطقه

 موزاییکی و چندوجهی کنونی است.  جامعهرهنگی و ای، اختتب ف ارتباطات رسانه
عمومی عنوانی است که بستر مشخصی برای بح  در ارتباب با روند رشد، انتقال  حوزه

گاهی و ارتباب ایده جهاانی، کاه مبناا و بساتر  جامعاهسازد. این حاوزه در  ها فراهم می ها و آ
را در خود جای داده و به این ها در جهان است، تحوالت معرفتی کنونی جهان  تحلیل جریان

ا دهد که از نظا  دولات  الملل در دوره جدیدی را نشان می جهت، سمت و سوی روابط بین
ملت فاصله گرفته است. اکنون مرزهای فرهنگی و دینی را بایاد بیشاتر ماورد توجاه قارارداد 

کنناد و  میتمدین و فرهنگی از مرزهای جغرافیایی عباور  های جریانچراکه دین و فرهنگ و 
 صاورت بهنتاوان حاداقل کاه اگرچه سیالیت و پویایی خاصی دارند اما این بدان معنا نیست 

کلی مرزهای تمدنی و فرهنگی میان آنها را ترسیم کرد. حوزه عمومی ابعادی دارد که باعا  
ها و افکار و در آخار  شود به مکان و موقعیت مشخص جغرافیایی، دیگرِی فرهنگی، ایده می

  ارتبااب فرهنگای،به  جدی صورت بهکه سبات سیاسی توجه داشته باشیم و الز  بدانیم به منا
داری توجاه کنایم و باه آنهاا  های هاویتی، دیان و دیان ها و مرزبندی گفتگوی ادیان، پویایی

اری دینای اسات و اینکاه وقتای از معرفات و ذحساس باشیم. نقطه تمرکز ما مشخصًا اثرگا
گاهی دینی سخن باه میاان می هاایی مثال دیان،  بایاد بتاوانیم مرزبنادی آن باا حوزه ،آیاد آ

ایدئولوژی، اسطوره، فرهنگ و تمدن را مشخص کنیم یا حداقل وقتی از معرفت دینی سخن 
ای و ایادئولوژی  در آن  هایی اساطوره گوییم، بدانیم که ممکن است عناصر و مشخصاه می

 وجود داشته باشد. 

الملال فرهنگای،  ملت در فضاای بین-ز مرزهای دولتعبور ا  گانه با توجه به شواهد سه
شود و ابزارهایی برای تحلیل به  جهانی تصویر می جامعهفضایی کلی و انتزاعی تحت عنوان 

امکان تحلیل اوج و افول  ،مفاهیم و منطق خا  حاکم بر این فضا براساسآید که  دست می
ای و جهانی را در اختیار قرار  ههای محلی، منطق دینی مختلف در بافت - معرفتی های جریان
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-معرفتای هاای جریانخا  به کار تحلیل طور  بهدهند. از میان این ابزارها دو ابزار مهم  می
 اید:  دینی می

جهانی که بر مبنای آن، سه کاارکرد مجازا و مهام جامعاه  جامعهگانه  کارکردهای سه . 1
 شوند؛  مییعنی اقتصاد، سیاست و معرفت مشخص و از یکدیگر متمایز 

جهاانی را  جامعهگانه  از کارکردهای سه هری ی سنت و مدرنیته که وضعیت  دوگانه . 2
  .کند تحوالت خا  اجتماعی روشن می براساس

 الملل فرهنگی بین جامعهگانه  کارکردهای سه.  1-2
ها جامعه است. در جامعه عنصار اصالی گاروه اسات. اماا  واحد اصلی بررسی جریان

ی جامعه در طول تاریخ متفاوت بوده اسات. زماانی ایان گاروه در  ها بندی هسطح و نوع گرو
هاا. در  ملت-اند و اکنون در قالب دولت ها تعریف شده شهر-روستاها، دولت-سطح دولت

بایاد  ،برای اینکه این گروه پابرجا بماناد ،ای کسانی که به ی  گروه متعلق هستند  هر جامعه
عنوان ی  کل، بارآورده ه لیه را برای خود، و برای گروه بی خاصی از کارکردهای او مجموعه

سازند تا گروه به حیات خود ادامه دهد. نوربرت الیاس برای تحلیل بهتر رونادهای جامعاه، 
تحلیل کرده است که بارای « کارکرد اولیه»ها و تحوالت اجتماعی را با توجه به سه  دگرگونی

 درک ما از جامعه اهمیت دارند:
شموِل  صادی تأمین ابزارهای مادی زندگی: یکی از عناصر یا کارکردهای جهانکارکرد اقت

ایان کاارکرد، از  های انسانی، فراهم ساختن غذا و دیگر احتیاجات مادی زندگی است. گروه
کاه در آن مارتبط اسات  1اقتصادی-سطح جغرافیاییها( با  ها )گروه منظر ارتباب میان تمدن

 .وابستگی اهمیت دارند و اریگذ رشد، توسعه تجارت، سرمایه
 طور  باهکارکرد سیاسی کنترل و مدیریت ابزارهای نیاروی فیزیکای: کنتارل خشاونت یاا 

تر کارکرد مدیریت نزاع و ستیزه از دو جنباه، یکای کنتارل خشاونت درون یا  گاروه و  کلی
 ها های مختلف. این کارکرد، از منظار ارتبااب میاان تمادن دیگری کنترل خشونت میان گروه

مسلله در آن امنیت، توان و  ترین  مهمکه مرتبط است  2سیاسی-سطح جغرافیاییها( با  )گروه

                                                 
1 .Geoeconomic 

2. Geopolitic 
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 .است  و ائتت   نیروی نظامی، نزاع

گاهی: در جهت حفر انسجا  و یکپارچگی  کارکرد سوگیری، انتقال و انتشار معرفت و آ
گیارد. ایان  می مختلف معرفتای صاورت های جریانهدایت و یا کنترل   ی  جامعه یا گروه،

کاه ارتباب دارد  1فرهنگی-سطح جغرافیاییها( با  ها )گروه کارکرد، از منظر ارتباب میان تمدن
مساائل در آن، جاذابیت )اعتباار و شاهرت(، تباادل، نفاوذ فرهنگای و هاویتی و  ترین  مهم

 (.Elias 1987, 227-232) مشابهت یا تفاوت در باورهای دینی هستند
کاه باه شاکل معنااداری از یکادیگر مساتقل هساتند مفااهیمی  این ساه کاارکرد اولیاه

تاوان  دهناد. می های مشترک تمامی جوامع را نشاان می شمول را در بر دارند که ویژگی جهان
(. در اینجاا .Ibidها نقاطی کلی و انتزاعی در ی  واقعیت متغیر تاریخی هساتند ) گفت این

معرفتای  های جریانبرای فهم خصوصیات  کنم که اما بر کارکرد سو  یعنی معرفت تمرکز می
ای دارد. در بیان اهمیت و کارکرد معرفات  اهمیت ویژه 2فرهنگی-دینی بر بستری جغرافیایی

توان ی  گروه بدون معرفات را تصاور کارد کاه از  در جوامع انسانی همین نکته بس که نمی
های انسانی  که گروهدهد  های پیشین هیچ دانشی به آن منتقل نشده است. این نشان می نسل

توانند  آورند بدون دان  هم نمی که بدون غذا و حفاظت در برابر خشونت فیزیکی دوا  نمی
 زندگی کنند. 

نکته مهم این است که اگرچه همه جوامع باید بسترهایی برای ایان کارکردهاا فاراهم اما 
ریخی قارار دارناد و از تغییر دائم تاا تأثیرتحت  ،کنند های خاصی که استفاده می کنند اما راه
طلبند. به بیان  سطوح و ابزارهای خاصی را می ،های کارکردی از این حوزه هری سوی دیگر 

انااد و  طاای کردهجهااانی  جامعااهدر از ایاان کارکردهااا روناادهای خاصاای را  هریاا دیگاار، 
مثاال رای های مختلفی برای بیان وضعیت آنها در عصر حاضر شکل گرفتاه اسات. با نظریه

تنها ی  شکل خا  تاریخی اسات کاه از طریاق آن، کاارکرد  ،مدرن  ملت-دولتساختار 
مشخصای از زماان حاصال شاده اسات. در اداماه باه   سیاسِی کنترل خشونت در ی  دوره

خاا  تحاول دیان، معرفات و طور  باههایی توجه خواهد شد که  مفاهیم و نظریه ترین  مهم

                                                 
1. Geocultural 
2. Geocultural 



یان ............................................... (30)  الملل شناسی دینی ـ معرفتی در عرصه بین جر

 

 کنند. را تصویر میجهانی معاصر  جامعهفرهنگ و وضعیت معاصر آن در 
 سنت و مدرنیته  دوگانه.  2-2

روناد »یا  «مدرنیزاسیون»یکی از تغییرات مهم اجتماعی در جهان معاصر، تحت عنوان 
مطرح شده است. در آغااز و پای  از تعریاف اجماالی ایان  «تغییر وضعیت سنت به مدرن

های خاا   ایاده ولای ؛روند، الز  به ذکر است که مدرنیته ی  روند اجتماعی خنثی است
مدرنیتاه در اصال و  ،سازی و سکوالریسم پیوند داده است. بنابراین امپریالیستی آنرا با غربی

رو، وضاعیت  لزومًا ی  قرائت یکپارچه، تا  و تما  و منطبق بر فرهنگ غرب نیسات. از ایان
ای ه ی مدرنیتاه  ناوا باا نظریاه پردازان را هام خا  فرهنگی جهان معاصر بسایاری از نظریاه

های متفاوت و با خوان  سنت  های مختلف به شیوه چندگانه ساخته که بر مبنای آن، فرهنگ
(. همچنین مفااهیم Eisenstadt 2000a, 1اند ) دینی خود به مدرنیته پاسخ گفته-فرهنگی

ای تحت عنوان سکوالریزاسیون را برای وضعیت دین در  مدرن از دین، روند تاریخی پیچیده
  سکوالریزاسیون با ایاده  این ایده، نظریه  انگارانه ساده  اند. در نسخه کردهعصر حاضر تصویر 

ای که دین و مدرنیته تقابلی ذاتی باا یکادیگر  مدرنیزاسیون مساوی دانسته شده است به گونه
ذاتا سکوالر   مدرنیته»پردازان این فرض که  (. اما بسیاری از نظریهPreyer 2015, 9دارند )

  1 اند. دهرا نقد کر «است
 جامعهدینی در -معرفتی های جریانپس یکی از ابزارهای تحلیلی مهم برای درک ماهیت 

 جامعاهمدرن در تقابل صاریح باا  جامعهجهانی معاصر، تمایز میان سنت و مدرنیته است. 
های  مستقیم با یکدیگر در ارتباب بودند و جماعتطور  بهسنتی  افراد  جامعهسنتی است. در 

عبارتسات از حرکات ماداو  از یا  بافات اجتمااعی   دادناد. مدرنیتاه امان میمحلی را سا
های  برخوردار از رواباط شخصاِی مساتقیم و رودررو باه وحادتی اجتمااعی کاه از واساطه

این تحاول خاا  هار   (. در عصر حاضر،129 :1388 ،ارتباطی تشکیل شده است )گیدنز

                                                 
 . با این موضوع ، ر. ک:  1

Casanova, José (1994) Public Religions in the Modern World; Juergensmeyer, Mark 
(2003) Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence; Scott, 

Thomas (2005) The Global Resurgence of Religion and the Transformation of 

International Relations. 
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 ای که:  ت به گونهقرار داده اس تأثیرسه سطح کارکردی جامعه را تحت 
ی اقتصادی سبب شد تولید مواد و کاالهای فیزیکی در جامعه به تولیدات تجاری  توسعه

 و مالی برای بازار سرمایه تغییر شکل یابد. 

از منظر سیاسی، نهادهای دولت مدرن کاربرد قادرت را در انحصاار گرفتناد و باه ایان 
دار ساانتی بنااا شااده بااود و شااکل جااایگزین واحاادهای ساانتی سیاساای شاادند کااه باار اقتاا

 بخشید.  خویشاوندی، تبار یا دین به آنها مشروعیت می

از منظر فرهنگی و معرفتی نیز، مدرنیزاسیون به معنای ایجاد ی  نظم نمادین است که در 
آن قواعد، مفاهیم و هنجارهای علمی، عقتنی یا سکوالر، نسبت به دوران سانت باه شاکل 

 اند.  اِی جهان سنتی ظاهر شده ای دینی و اسطورهه بینی رقیبی جدی برای جهان
با توجه به اهمیت تحول سو  در پژوه  حاضر، الز  است وضعیت کنونی معرفات در 

پساامدرن در نظار بگیاریم. -مادرن -مدرن هاای پیشاا جهان معاصر را در بستر تحول دوره
اب دین و غیر دین در خا ، تحول معرفت دینی در روند تغییر سنت به مدرنیته و ارتب طور  به

ها بارای  ؤلفاه م تارین  مهمعصر حاضر نیازمند بررسی و توجه خاصی است، چراکه یکی از 
های فلسفی، علمی،  دینی و تمایز آنها مثًت از ایده-معرفتی های جریانترسیم ویژگی خا  

 ایدئولوژی ، فرهنگی یا صرفًا سیاسی، بررسی تقابل میان دیان و غیار دیان اسات. بادیهی
یاا تفکار پیشاامدرن، مادرن و پساامدرن   تاوان باه ساه دوره زوایای متفاوتی میاز است که 

دینای، ارتبااب آنهاا باا -معرفتای هاای جریانپرداخت. اما از آنجا که این پاژوه  بررسای 
های خا  جغرافیایی، و تغییر معنا و هویت در عصر حاضر محاور قارار داده، بارای  محیط

از ایان  هریا های فکری، بر تغییر و دگرگاونی معرفاِت دینای در  هارائه تصویری از این دور
 شود: ها تمرکز می دوره

جا  دار و خداوند یا امار متعاالی در هماه پی  از دوران مدرن. در این دوران جهان، جان
در این دوران، امر متعالی محور عقتنیت بود و امور دیگار در یا  طارح و  حضور داشت.

 (. du Toit 2006, 1253-1254) تندتدبیر االهی قرار داش
زیرا از نظر انساان  ،کند را انکار میفراطبیعی انسان مدرن وجود و واقعیت امور دوران مدرن.  

برای نخستین بار شکا  میان امار دینای  مدرن این امور  با منطق، عقل و علم قابل اثبات نیستند.
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 (.  Ibid, 1255) پدید آمدو امر غیر دینی و در نتیجه سکوالریسم در این دوران 

گسترده روشن شده است که دیان، ارزش و طور  بهپس از دوران مدرن. در عصر حاضر  
ناپذیر هویت انسانی هستند و برای ادامه حیات باه آنهاا نیااز اسات.  های جدایی معنا مؤلفه

پااذیر شااد.  هااای مدرنیتااه امکان فرض عبااور از دوران ماادرن از رهگااذر بااازنگری در پی 
های حاکم بر دوران مدرن مثل سکوالریزاسیون، در دوران معاصر مورد باازبینی قارار  یتروا

 (. Ibid, 1258) گرفت
ی شارایط پاس از  جهانی مطرح گردید، مجموعه جامعهگیری  که در بح  از شکل چنان

های خاصی را برای معرفت دینی رقم زده است. نخست آنکه اکناون از  دوران مدرن، ویژگی
های  داری باه شاکل ای کاه در آن دیان شود یعنی جامعاه اسکوالر سخن گفته میپس جامعه

مختلف در عرصه عمومی و خصوصی انسان نمایان شده است. ما شاهد آن هستیم که ادیان 
جهانی و ناظر به مساائل و مشاکتت  دینی بیشتر عقتنی، عملی، علمی، این های جریانو 

 حوزهدینی در -معرفتی های جریانها یا  از گفتمان  هریاند. میزان اثرگذاری  اجتماعی شده
عمومی در دوران مدرن مورد بح  جدی قرار گرفته است. رقابت کنونی بر سر میزان نتیجاه 
بخشی در عرصه عمومی است و از باورهای انتزاعی و اعتقادات آیینی صر  فاصاله گرفتاه 

ختصاه طور  باهاسات و  داری شرایط خاصای یافتاه شده است. در عصر حاضر دین و دین
توان گفت دین از ویژگی ارتباطی برخوردار شده است. برخت  دوران مادرن، در عصار  می

آفرینی ارزشهای دینای در مادیریت  عمومی و نق  عرصههایی از ورود دین به  حاضر نشانه
 شود.  های اجتماعی مشاهده می ها و کن  هویت

سنت و   دوگانه براساسختصه طور  بهت. چال  جدی میان دین و غیردین اس ،نکته دو 
آن در معرفت دینی در عصر حاضر، چال  و تضاد میان امر دینی و غیر دینی  تأثیرمدرنیته و 

گویی ادیان مختلف به آن معیاری برای  های موجود است که پاسخ چال  ترین  مهمیکی از 
تعریف  براساسآنجا که  دهد. از دینی به دست می-معرفتی های جریانبندی مواضع و  دسته

ای که در آن  خواهد با استفاده از نمادهای فرهنگی جامعه دین، این نظا  فرهنگی نمادین می
ی دینی پرداخته و تقدس مورد نظر خود را باه هماه چیاز سارایت  قرار دارد به بازتولید تجربه

 تارین  مهمیکای از پردازد. تمایز بین دیان و غیار دیان  دهد، همواره به رقابت با غیر دین می
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بخشی به انسان در عصر حاضر است. مثًت گاهی یا   بینی و هویت عناصر در تعیین جهان
سااز  هاای هویت بینی و ارزش مسلمان در غرب برای تقویت هویت دینی خود باید با جهان

یا حتای شادید در   مدرنیته غربی مقابله کند و گاهی در کشورهای استمی به شکلی خفیف
 گیرد.   دینی صورت می های جریانهایی میان  دهی و معنابخشی تقابل تجهت هوی

دین در دنیای معاصر ی  شکل خا  و به نسبت مستقل از ارتباب و تعامال اجتمااعی 
مند، تمایز میان نظا   با امر متعالی است. تمایز میان امر متعالی و این جهانی به شکلی نظا 

اری فرهنگای را ذکند. سطح اثرگا نرا مشخص میهای خا  فرهنگی آ دین جهانی و محیط
ها بررسی کرد. با توجه به ایان  فرهنگ توان از سطح تمدنی تا سطح خردتر محلی و خرده می

بندی بررسی آنها باه دسات  یتوها و اول بندی جریان سطوح مختلف نیز معیاری برای دسته
عماومی، بساتر  حاوزه جهاانی و باا مفهاو  جامعاهرسد تحلیل در سطح  آید. به نظر می می

گاذارد تاا بتاوان از مشاکتت ساطوح  ها در اختیاار می مناسبی برای تحلیل معرفتی جریان
 تحلیل همچون فرهنگ و تمدن که ربط مستقیم کمتری با معرفت دارند اجتناب کنیم. 

هاای تااریخی و تباادالت تفکار و معرفات در تااریخ، یا  ساری  با توجاه باه واقعیت
عماده اسات ، طور  باهتاوانیم تشاخیص دهایم کاه  ی و تمادنی میهای مسالط فکار کانون

های فکری در طول تاریخ با  سیوس، بودیسم و هندوئیسم هستند. این کانونومسیحیت، کنف
  طور  باهاناد.  های ارتباطی متمرکز حول شهرها و مراکاز مهام شاکل گرفته گیری شبکه شکل

ها  بخ  فرهنگی است. تمادن هویتکلی در این پژوه  مقصود از تمدن، بزرگترین واحد 
 شوند.  ترسیم روابط متفاوت میان امکانات مادی و معرفتی از یکدیگر متمایز می به واسطه 

دینای، باه  -های معرفتی برای ترسیم الگوی بررسی جریانکه  توان گفت کلی میطور  به
مختلفای  ها نیاز اهمیات دارد. در ساطوح دست آوردن مرز و ربط و نسبت میان این جریان

ترین و  ترین سطح، سطح تمدنی است. جدی ها را تعیین کرد. کتن توان مرز میان جریان می
ای در برابار یکادیگر قارار  دهد و باه گوناه ها نیز در این سطح رخ می ترین رویارویی روشن

به لحاظ تاریخی تمدن هندو و بودا و همچنین تمدن استمی و غربای  ،مثالرای گیرند. ب می
 اند.  های روشن و مشخصی داشته ابر یکدیگر مرزبندیدر بر

های  های دینی، زبان، رفتارهای ارتبااطی، شایوه مسائلی فرهنگی همچون هویت، سنت
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همگای از مساائلی  ،همچاون انتخااب غاذا و پوشا  ،تر تعارض و حتی در سطحی پایین
شاان هادایت  یهای فرهنگ دیادگاه  واساطهه روند. باورهاای مردماان با فرهنگی به شمار می

فرهنگ قواعدی  ،. به بیان دیگراستشود. فرهنگ قواعدی برای زندگی و عمل در جامعه  می
 دهد.  را برای بازی زندگی ارائه می

های متفاوت فرهنگی، نظا  های دینی  در این شکل از تعامل واقعی میان افراد دارای نظا 
گیرناد. در ایان تکثار فرهنگای،  تر به خود مای نیز که بخشی از فرهنگ هستند شکلی عملی

هایی برای رهایی از بتتکلیفی و هویت  دهی به چارچوب گذاری دین بر ارزشها و شکلتأثیر
کنناده دیان بارای  معرفت دینی بخ  مهام و تعیین  و معنادهی اهمیت دارد. از سوی دیگر،

اب میاان های فردی و اجتماعی است. باه ایان ترتیاب ارتبا ها و هویت اری بر ارزشذگتأثیر
 توان در ی  پیوستار کلی به جزئی درک کرد.  فرهنگ، دین و معرفت دینی را می

بر آن حااکم اسات و از دیادگاه جغرافیاای   ملت- الملل که نظا  دولت در مطالعات بین
الملل، فراملل و  بررسی به سطوح محلی، ملی، بین حوزهشود  سیاسی به مسائل نگریسته می

عنوان کاانون ارتباطاات در ه ها ب ملت-ر این سطوح تحلیل، دولتشود. د جهانی تقسیم می
های معرفتی بسایار  شوند. لیکن سطوح تحلیل در تبادالت فرهنگی و اثرگزاری نظر گرفته می

ها و معاار  از جملاه معاار  دینای مرزهاای مرساو  سیاسای  تر است چراکه ایاده پیچیده
های عمومی  حوزه براساسینی مختلف د-معرفتی های جریاننوردند.  ملت را در می-دولت

شاوند. مساائل مشاترک میاان  بنادی می ساازد طبقه متفاوتی که آنها را به یکدیگر مرتبط می
هاا باا  اوت مبنای مهمی برای تعیین ربط و نسابت جریانفهای عمومی مت ها در حوزه جریان

مختلاف  هاای جریانعمومی جهاانی بااالترین ساطح ارتبااب میاان  حوزهیکدیگر هستند. 
دهند. در ساطوح  دارای گستردگی بیشتری را در خود جای می هستند و مسائل و موضوعات

هاای عماومی متفااوتی  هاا را در حوزه های فرهنگی مختلف جریان توان در حوزه خردتر می
 بررسی کرد. 

یری کاه از  جهاانی ارائاه گردیاد  جامعاهدر ادامه خواهیم دید کاه باا توجاه باه تصاو
شاوند کاه  بندی می ای دساته عمومی جهانی باه گوناه حوزهدینی در  -تیمعرف های جریان

-های سیاسای میاان دولات معیار و منطق آن، معرفت و مسائل معرفتی است و نه ائتت 
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 ها بر سر قدرت.  ملت
یان -تحلیل معرفتـی  . 3 یان هـا )سرفصـل فرهنگـی جر شناسـی بـا  های جر

 فرهنگی( -جغرافیاییرویکرد 
بستر  موجود در  های الز  است براساس مفاهیم و واقعیت ،این مقاله پایانیدر بخ  

هایی برای تحلیل آنها نیاز معرفای  ها یا سرفصل دینی، مؤلفه -معرفتی های جریانجریان 
های مختلف  ابزاری مفهومی است که برای توجه به جنبه به معنای جعبه« سرفصل»شود. 

ی  جریان که کند  هایی کم  می ین سرفصلرود. چن دینی به کار می -ی  جریان معرفتی
دینی از نگاه بیرونی در کنار  -از دو جنبه درونی و بیرونی بررسی شود. ی  جریان معرفتی

شود. از نظر درونی نیز  مشابه دیگر و در ی  بستر مشترک اجتماعی بررسی می های جریان
ین تااریخی و های منحصربفرد جریان بیشتر به ویژگی ابعااد اجتمااعی آن  ها و سایر تکاو

 شود.  توجه می
گااهی در -نکته مهم آن است که در با محوریت مفاهیم جغرافیایی فرهنگی، معرفت و آ

ی معرفتی و ارتباب  شناسی با نگاه فرهنگی بر جنبه ها قرار دارد. جریان ی سرفصل کانون همه
کیدهای خا  محلی و جهانی  و نسبت معرفت با موقعیت اصالی بارای معیاار  1کند. می تأ

        هاا  از جریان هریا هاای  ه بیرونای( و فهام پویایینباهاا )ذ ج بندی جریان تفکی  و طبقه
هاا بارای  )ذ جنبه درونی( ی  معیار معرفتی است، یعنای مساائل و موضاوعاتی کاه جریان

، «عمومی جهانی حوزه»تر  خا طور  بهجهانی و  جامعهاند.  گویی به آنها سامان یافته پاسخ
ی  عمااومی جهااانی در حیطااه حااوزهدهااد.  اباازار و بسااتر تحلیاال در اختیااار قاارار مییاا  

یا  چاارچوب کلای  2جهانی جامعهشود. مفهو   شناسی جهانی معرفت بررسی می جامعه
تر تحلیلای نیاز الز  اسات کاه باا  گذارد. ی  ابزار خا  شناسی کتن در اختیار می جامعه

 آید. عمومی جهانی به دست می حوزه
ای از  شابکهی ی  مکاان و موقعیات اجتمااعی اسات کاه شاامل عمومی جهان حوزه

گاهی، اعمال و کن  نظم . هابرمااس است و روابط قدرت ،های اجتماعی های گفتمانی آ

                                                 
گاهی برای  . 1  (1) جدول ن.ک: معرفتی،-فرهنگی و سیاسی نگاه میان تمایز از آ

 (2) جدول ن.ک: شناسی جریان مطلوب مدل در آن اهمیت و «جهانی جامعه» مفهو  از گاهی. برای آ 2
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آن متفااوت  تعریاف عماومی باا حاوزهولی تعریف ما از  ؛برد عمومی نا  می حوزههم از 
 حاوزهرال دموکراسای و نقا  های لیبا های هنجااری و سیاسات است. هابرماس به جنبه

کند و دیگر اینکاه یا  نگااه جهاانی و  عمومی برای کنترل و تنظیم رفتار دولت توجه می
فرهنگی این پژوه  فراتار از -رویکرد جغرافیایی (.Habermas2006الملل ندارد ) بین

عاد المللای فرهنگای یعنای در یا  ب   مرزهای ملی و در بافت روابط قدرت در سطح بین
 نگرد.  عمومی می حوزهه جهانی ب

عمومی دیدگاهی محدود به مرزهای دولت ملت دارد. از ایان  حوزههابرماس در ارتباب با 
المللای  اجتماعی جهانی در بافات محلای، ملای و بین عرصهعمومی بعنوان ی   حوزهمنظر، 

روابط قدرت ظاهر شد که این بساتر خاا  اثارات عمیقای بار سااختار ارتبااب آن گذاشات 
(Ibid.اما در این .)  عماومی  حاوزهعمومی صرفًا بعنوان ی  مقوله تحلیلای اسات و  حوزهجا

ها( و فرهنگی )ادیان،  های سیاسی )دولت بندی ی اجتماعی است که بخ  جهانی ی  صحنه
کناد.  گیرد و از آنها عباور می جهانی را در بر می جامعههای محلی(  های قومی و موقعیت گروه

ناوردد. ایان مفهاو ، یکپاارچگی  جهاانی را در می جامعهمومی مرزهای ع حوزهاز این منظر، 
 سازد.  پذیر می های مختلف را امکان جامعه در ی  ارتباب چندبعدی میان فرهنگ

ی اجتماعی مبناایی  ی اجتماعی دو صورت و بعد متمایز دارد. از یکسو این صحنه این صحنه
ی اسات کاه ارتباطاات را در موضاوعات ای عملیااتی بارای تعاامتت گفتماان شناختی و عرصه

عماومی  حاوزهکناد. از ساوی دیگار  مختلفی در طول مرزهای تاریخی و اجتمااعی تساهیل می
تعامل اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم باا تکنولاوژی ارتبااطی و حضاور فیزیکای  عرصهجهانی 

 دهد.  تر اجتماعی را شکل می های زودگذر و ثابت ها و جنب  است که تعامتت، سازمان
ای  رشاته میان حاوزهباه یا   ،دینای -معرفتای هاای جریانکلای بارای بررسای طور  به

ای، بستر و سطح  رشته میان  الملل معرفت دینی نیاز داریم که در این حوزه شناسی بین جامعه
 هاای جریاننا  دارد. با توجه باه نفاس و ماهیات « عمومی جهانی  حوزه»ها،  تحلیل جریان

ها و افکار هستند، از نظر شناختی، هنجاری و احساسای مخاطباان و  ایدهدینی که -معرفتی
 گیرد.  قرار می تأثیرهای آنها تحت  هویت

ها بر سر مسائل مشاخص و  بستری است برای تعامل میان جریان ،عمومی جهانی  حوزه
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رسی گفتمانی. بنابراین عتوه بر هویت و دیگری یکی دیگر از معیارهای بر   مهم در هر حوزه
- معرفتای هاای جریانهای عمومی هساتند کاه  ها، مسائل و موضوعات خا  حوزه جریان

گیری و نگرش نسبت به ایان مساائل از یکادیگر تفکیا   دینی با توجه به نوع خا  موضع
در  ،دهاد مسائلی که به آنها پاساخ می  شوند. نکته مهم اینکه ی  جریان با توجه به دایره می

دینی درون جهان اسات   های جریان ،مثالبرای گیرد.  ی قرار میعموم حوزهسطوح مختلف 
ولای در  ؛گیرناد تری قارار می عمومی گستره حوزهدر سطح  ،گویی به مسائل جهانی با پاسخ

گیرند که پاسخ به مساائل  تری قرار می عمومی خا   در ی  حوزه ،تمدنی ی  بررسی درون
 هاست. ریانعمومی وجه متمایز این ج  خا  درون این حوزه

کناد  گیری اشاره می سو به ی  واقعیت در حال شکل عمومی جهانی از ی   مفهو  حوزه
عمومی جهانی ی  ابازار  حوزهشدن است. از سوی دیگر  ناپذیر از جهانی که بخشی جدایی

نهد. با این دو ساطح تحلیال  تحلیلی است که سطوح مشخصی برای مشاهده در اختیار می
شاادن و روناادهای  ی جهانی سااازی را بااه پدیااده وناادهای همسانتااوانیم ر متمااایز می

زماان  های فرهنگی متنوع مرتبط کنیم. در نظار گارفتن هم سازی فرهنگی را به برنامه متفاوت
وجاود مشاترک و کاه شاود  ها باعا  می سازی در تحلیل سازی و متفاوت روندهای همسان

 حاوزهساازی  هایم. بعاتوه باا مفهو دینی را مورد توجه قارار د -معرفتی های جریانمتمایز 
هاای کاتن  کاه تحلیل شاودایان امکاان فاراهم ، عمومی جهانی در چهاار ساطح تحلیال

هااای فااردی و  شااناختی نساابت بااه کن  های خردجامعه شااناختی را بااا دیاادگاه جامعه
 .شودهای فردی تلفیق  نامه زندگی

ی مشاخص و  ه طبقاههاا بایاد نسابت با از جریان هریا ها و افکار  گیری و ایده موضع
مثاال رای معناداری از امور مورد توجه قرار گیارد تاا دیگاری و خاودی را مشاخص کناد. با

هایی همچون مدرنیته، حقوق بشر و غیره که در حوزه  ها در جهان است  نسبت به ایده جریان
دارناد. بارای گریاز از مشاکتت مطالعاات پیشاین  یاشاتراک ، نقابتمدنی غرب قرار دارد

عمومی جهانی و در چنادین  حوزهها را باید در بستر خاصی همچون  شناسی، جریان جریان
که مطرح شد، بزرگترین سطح تحلیال، تمادنی  سطح مختلف از تحلیل، بررسی کرد. چنان

ها  معیارها و ابزارهای تحلیلی مناسبی برای بررسی و تحلیل جریان ،اما در این سطح ؛است
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 آید. به دست نمی
عماومی جهاانی چهاار ساطح   لی برای پرداختن به پیچیدگی این حاوزهاز منظری تحلی

کنیم که از سطحی بسیار کلی و انتزاعی به سطحی  متفاوت مشاهده را از یکدیگر تفکی  می
هایی تحلیلای قابال  اند. این چهار سطح تنها بعنوان مقوله بسیار انضمامی و عینی قرار گرفته

عمومی، مااهیتی  حوزهگوهای گفتمانی و اجتماعی در ی ال تمایز از یکدیگر هستند و شبکه
باا یکادیگر  اً دینی، دائما -ای که این چهار سطح تحلیل جریان معرفتی به گونه ؛تر دارد کلی

 کنند: تداخل می
 های معرفتی کلی و کتن: ایده .1

های  عماومی جهاانی، در قالاب ایاده حاوزهترین سطح  ترین و انتزاعی ترین، کتن کلی 
ها و مفاهیم در یا  جریاان کلای معرفتای  ی قابل بررسی هستند که به باقی ایدهمعرفتی کل
تاوان در پاس بسایاری از  محوری را می بسیار کلای انساان  ایده ،مثالرای دهند. ب جهت می

 ،شناسی شناسی و معرفت شناسی، انسان معرفتی غرب مشاهده کرد. هستی های جریان خرده
 هستند.های معرفتی کلی  ایده ترین  مهم

 موضوعات و مسائل کلی: .2

دهند و به این  دینی به مسائل و مفاهیمی واکن  نشان می-معرفتی های جریاناز  هری 
ارتباب میان دولت و دین، اعتباار امار  ،مثال برایشوند.  ها متمایز می صورت از دیگر جریان

اصاول اختقای  وحیانی در برابر معرفت علمی، وضعیت فرد در برابر جامعه، یا رقابت میان
 از جمله مسائل بسیار مهم هستند.  ،دینی و هنجارها و قوانین عرفی

 های متفاوت و مختلف فرهنگی: برنامه .3

گران اجتماعی برای اینکه انواع مسائل جامعه را قابل فهم و انتقال کنند، باید آنها را  کن 
تعامال   واساطهه هام باهای اختقی، روایی، نمادی و زبانی خود قرار دهند. معناا  در بافت

تر که از پی  موجود هستند.  گیرد و هم در قالب الگوهای فرهنگی بادوا  اجتماعی شکل می
ها مسائل و مشکتت جامعه و موضوعات جامعه را از طریق تصورات اجتماعی که از  انسان

 کنند.  تصور می ،نظر فرهنگی خا  هستند
 تعامل اجتماعی افراد:  .4
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گاران اجتمااعی قارار  ها یعنی کن  ترین ابزار تحلیل جریان امیانضم ،در سطح چهار  
گاذار، تأثیر ی مهم نخبگان )یا سطح معرفتی متولیان، افاراد گران به دو دسته دارند. این کن 

گاهی عامه سازها( و دین جریان شاوند.  های دینی( تقسیم می مرد  و هویت  داران )یا سطح آ
های مشخص فرهنگی تنها از طریق برقراری ارتباب میان  مههای کلی و حتی برنا باورها و ایده

بلکه محیط  ؛رو معار  دینی شاخص اصلِی ی  جریان نیست شوند. از این افراد معنادار می
هاای خردتار عماومی باا آن  پویای اجتماعی و فرهنگی و مسائل خاصی کاه افاراد در حوزه

 کنند.  کلی فراهم میهای  را برای فهم و تفسیر ایده  زمینه، مواجه هستند
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1 2 3 4 5 6 

 سطوح کارکردی

 جهانی جامعه

ی ها شاخص

 کارکردی

سطح تبادالت 

 کارکردی
 واحدهای خرد تحلیل های مهم کارکردی دوگانه

 مورد/مسئله/جریان/شخص

 

 فرهنگ

 
 :معرفت 

جذابیت، شهرت، 
افتراق و تبادل   شباهت،

نگاه به :  معرفتی
انسان و جهان 

 (انتزاعی)

 های کتن ایده
/ تمدنی)گفتگو ( دینی/فرهنگی/تمدنی)نزاع

 (دینی/فرهنگی

 هندوئیسم/غرب، مسیحیت/است 

 بودیسم/کنفسیوس/

است  /فسیوساست  و کن/است  و هندوئیسم/است  و مسیحیت/است  و غرب
 و بودیسم

 عقل/نص مدرنیته؛/سنت موضوعات و مسائل کلی

 دیوبندی، بریلوی، طالبان، جماعت تبلیغ مدرسی گرایی سنت

 اهل حدی ، اخباریون گرایی سلفی نص

 التحریر، المهاجرون حزب سلفیه سیاسی

 شاذلی، قادری، نقشبندی، تیجانی تصو 

 اسدآبادی، اقبال، شریعتی، مودودی طلبی سلفی اصتح

 است  لیبرال، آتاتورک طلبی لیبرال اصتح

 
 :آگاهی

مسائل خا  و 
های اجتماعی  هویت
 انضمامی()

 
 های خا  فرهنگی برنامه

 (الهیات عملی)

 
 /ساز های همسان دستورالعمل

 ساز های متفاوت دستورالعمل

  ای مسائل خا  فرهنگی و منطقه

ها؛  اقلیت بشر؛ حقوق جنگ و صلح؛ زنان؛ مل ادیان؛گفتگو و تعا
زیست؛ سکوالریم؛ خشونت؛ جامعه، عر  و قانون؛ دین در  محیط

های اجتماعی؛ معناداری و  جامعه و زندگی؛ انسان معاصر؛ آسیب
 .معنایی؛ هویت؛ دیگری و اختق بی

سطح خرد تعامل 
 اجتماعی

 
 کارگزار/ساختار

احساسی  /هنجاری/ اثرگذاری شناختی
 نخبگان

 هنجاری شریعتی بر شیعیان اندونزی/تأثیر احساسی

 معظم رهبری بر جوانان اروپا تأثیر معرفتی مقا  

احساسی /هنجاری/ اثرپذیری شناختی
 ها هویت

 های لندن از طارق جمیل اثرپذیری هنجاری پاکستانی

 های هند اثرپذیری معرفتی شیعیان امریکا از خوجه

 
 سیاست

فها، ائتت
 ها ها، نزاع بندی گروه

 
 ملت،-دولت

 جهانی ای، منطقه

 های سیاسی سوگیری ائتت /نزاع

 حمایت سیاسی ی  دولت از ی  جریان

 ائتت  سیاسی دو حزب در ی  کشور

ائتتفها، 
 ها ها، نزاع بندی گروه

 حمایت ی  جریان از ی  شخص

 مخالفت ی  جریان با ی  شخص

 
 اقتصاد

ع و مبادالت، مناب
  های مالی وابستگی

 جهانی ای، منطقه ملی،
 های اقتصادی سوگیری شراکت/رقابت

 ای ی  دولت از ی  جریان حمایت مالی منطقه

 تحریم اقتصادی جهانی ی  جریان

حمایت، توزیع و  
 سازماندهی منابع

 حمایت مالی ی  جریان از ی  شخص

 های داخلی ی  جریان رقابت مالی میان گروه
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 ه و نتیجهخالص
-شناسی معرفتای جغرافیایی به جریان-هد  اصلی این مقاله معرفی رویکردی فرهنگی

شناسای  دهد کاه جریان مطالعات و سیر بح  نشان می  دینی در عصر حاضر بود. مجموعه
شناسای  شناسای، روان پژوهای، جامعه های مختلف دین ای است که حوزه رشته فعالیتی میان

کند. باا توجاه  الملل و مطالعات فرهنگی را درگیر می مطالعات بین علو  سیاسی،  اجتماعی،
ها هساتند، شاناختن ابعااد  فرهنگی که بستر فهم جریان-های جغرافیایی به پیچیدگی محیط

هایی صوری و بدون در نظر گرفتن  های متنوع با مؤلفه ها و بافت ها در فرهنگ معرفتی جریان
پذیر نخواهد بود. در عاوض بایاد یا  جریاان  مکانای و محلی ا بافت کلی جهانی، منطقه

فرهنگای تحلیال و -دینی را در سطوح مشخص معرفتی و با رویکردی جغرافیاایی -معرفتی
های مهمی که با چین  کلی به جزئای ارائاه  رسد مفاهیم و سرفصل بررسی کرد. به نظر می

 د.دهن دینی را پوش  می-های مهم ی  جریان معرفتی گردید، تمامی جنبه
با توجه به نیازهای انسان معاصر به دین و  ،در عصر حاضر که دهد این پژوه  نشان می

گفتگاو و تعامال  حاوزهمختلف معرفتی برای عرض اندا  در  های جریانرقابت شدید میان 
هاا ضارورت دارد. ایان ایاده  های معرفتی جریان فرهنگی و اجتماعی، تحلیل دقیق سوگیری

گیری و رشاد  توان جامعه )بستر شاکل نا نهاده شده است که میاین فرض اساسی ب براساس
ها( را از سطوح متمایز و مستقل کارکردی، یعنی از سطح سیاست، اقتصاد و معرفت  جریان

توان صرفا از منظار معرفتای تحلیال و بررسای کارد  ی  جریان را می ،بررسی کرد. بنابراین
 (.2)جدول 

گاهی و هویت افراد اثر می ،خبگانیهای معرفتی در سطحی کلی و ن سوگیری گذارند  بر آ
های معرفتای  دهند. برای شناساایی ساوگیری های عینی و مشخصی از خود بروز می و نمونه

گیاری از  یا  رویکارد خاا  معرفتای معرفای شاد تاا باا بهره ،مهم و ابعاد اجتماعی آنها
هاای مختلاف  رهنگها در ف های معرفتای انساان های مختلف علمی، درکی از پویایی حوزه

ی مشاخص و عیناای  حاصال گاردد. اماا بایاد توجاه کارد کاه ایان پاژوه  خاود مطالعاه
ی چاارچوبی مفهاومی جهات مطالعاه  ای بارای ارائاه شناسانه نیست بلکاه مطالعاه جریان
صارفًا  ه اساتدر اینجا کوشایدنگارنده الملل است. بدیهی است که  ها در سطح بین جریان
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جهان معاصر و وضاعیت معرفات دینای در عصار حاضار را  خطوب کلی، شرایط اجتماعی
دینای در -شاناس معرفتای و ابزارها و سطوح مشخصی از تحلیل را برای جریان دتشریح کن

قابال  2ختصاه در جادول  طور  باهها  . ایان ابزارهاا و سرفصالنمایادعصر حاضر را ارائه 
 مشاهده هستند. 
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