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به مقوله ای ینده ی دین ، یک نوشتار  آاست که درکنفرانسی مربوط بهقدری طنز آميز
تيه ای هم نداشته آبه همين دليل  اختصاص بيابد که خود ، نرم نرمک، در حال باز شدن بوده و شاید

  . باشد 
از اوایل قرن بيستم  ، بازیگران جدید در بازار روبه رشد رفع ممنوعيت قانونی دین در غرب 

از . ک دین رسمی حمایت کردند ، و تنها اندکی از دولت ها از حق انحصاری یمورد توجه قرار گرفتند
 اصلی برای اینکه بيش از این ، ممکن نبود، مسيحيان" ارتداد " وقتی که توسل به حمایت قانون عليه

 " (=  cults"  که ادیان جدیدتر، عمومًا برای جامعه مضرند ، عناوین جدیدی مانند هندتلویحًا نشان د
اخير در زبان های غير انگليسی بيشتتر به معنی  عنوان –) گروه ها  "(= sects" یا ) فرقه ها 

ک  ی.کردند " ارتداد "  عنوان قدیمی  را برای بازیگران جدید جایگزین–تحقيرآميزی بکار می رود 
این ادبيات تا اواخر قرن بيستم به وسيله ی . ادببات کامالًً ضدفرقه ای از سوی مسيحيان رواج یافت 

ا این ادعا که ادیان جدیدتر برای سالمت ذهنی و نظم عمومی مضرند سکوالر ، بو ضد فرقه ای یادبيات
 به این ادیان جدیدتر توجهی جدی جامعه شناسان ميالدی، 1970و  1960در دهه ی . ، ادامه یافت 
جستن واژگانی فنی و متفاوت درآنها از پریدن به هواداران ضد فرقه ای امتناع کرده و. نشان دادند  

 "  New Religious Movements"، جامعه شناس بریتانيایی ، کاربرد 1"  بارکر الين . " برآمدند
 ، در مقایسه با  وبی طرفانهاین اصطالح غير ارزشی. را عموميت داد) جنبش های دینی جدید(= 

 New"پس از آن ، اصطالح . تر بود برای متفکران بسياردلپذیر "  گروه ها"و " فرقه ها" اصطالح
Religions  "  =)نيز برای معين کردن رسمی ترین و بزرگترین ادیان در ميان ادیان ) ادیان جدید

به قرن نوزدهم ميالدی می رسد  3"شاهدان یهوه  " یا 2"مورمون ها " جدیدتر که ریشه ی آنها مانند 
" تحقيرآميز کلمات این اصطالحات خوش آمد گفتند وبرای پرهيزازمتفکران ، به . بکار گرفته شد 

 توافق واقعی روی اصًال ولی  پذیرفتند ؛، به اتفاق آراء تقریبًاآنها را ،ها ، " گروه " ها و " ه قفر
، برخی . می شدگروههای قرن بيستم شامل تنها، برخی  . وجود نداشتتعاریف و حدو مرزها 

ای وان معيارهایی بربرخی ، تنها به عن. ، در قرن نوزدهم پيدا شدند " ادیان جدید" همينطور 
 پارادایمی عقيدتی را برگزیدند )از جمله موارد ذکر شده ی ذیل  (ان دیگر.کار رفتند رویدادنگاری ب

صحبت به ميان می آید که " جنبش های دینی جدید " و " ادیان جدید" که به موجب آن ،تنها وقتی از 
تعيين و تشخيص مشکل تر قابل ] گرچه [- یا ، اساسی را از مسير اصلی مسيحيتیالهيات ،انحراف

 ،رایج جایگزین وبدیلمقوالت .نشان دهد ، یهودیت ، اسالم ، هندوئيسم ، یا بودیسم   شاهراه از-است 
با استداللی مشابه ، یعنی پرهيز از ) ادیان جدید ( = 4"  شوکيو -شين " در ژاپن که اصطالح . شد 

از ) ی ادیانی بی ریشه و سنت ادیان نوظهور ، یعن (= 5" شوکيو -شين کو" اصطالح توهين آميز 
و ادیان جدید جدیِد )  شوکيو -شين ( سوی متفکران پذیرفته شده بود ، بين ادیان قدیمی تر و بزرگتر 

: مشکالتی ناگشودنی سربرآورد .   تمایز ایجاد کرد 6) شوکيو- شين -شين ( پس از جنگ جهانی دوم 
جدیداند؟ جنبش های روح القدس گرایی بومی که  ، بخشی از جنبش های دینی 7آیا روح القدس گرایان

درآمریکای التين ، آفریقا و آسيا تأسيس شده بود، چطور؟ قرار است که الهيات باشد یا قاعده ی رفتار 
یا آ چطور؟ -اهای مستقل آفریقا خوانده می شد که یک وقتی کليس-؟ در خصوص کليسای نوآئين آفریقا

، به مورد بحثد ؟ برخی از جنبش های نکه از اسالم برآمده باشجنبش های دینی جدیدی وجود دارند 
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اعتراض کردند که اینها شاید واقعًا مترادفاتی " ادیان جدید " یا " جنبش های دینی جدید "  اصطالِح
 با باشند ، ولی ، در هرصورت ، "گروه ها " یا "  فرقه ها] " اصطالحات تحقير آميز [ دبانه برای ؤم

 در قرن بيست و یکم ، در خالل جرو بحث های فزاینده ،  . اندمتفاوت 8"  و ارجمند محترم" ادیان 
" استفاده ی جرم شناختی از اصطالحات مقابله ی حکومت با به موازات. صداهای گوناگونی شنيده شد 

 نظير فرانسه، روسيه و چين یهای مقدس ضد فرقه ای در کشورهای، جنگ " گروه ها " و " فرقه ها 
رها شده و " ادیان جدید " و " جنبش های دینی جدید " پيشنهاد شد که واقعًا اصطالحات . راه افتاد به 

  "هم .بکار رود برای گروه ها ی دینی و معنوی ) خویشاوندان  " (= Families" ترجيحًا اصطالح 
معارف ادیان در دایرة ال"  و هم 10"ملتون . گوردون.جی "  تأليف 9"ادیان آمریکایی دایرة المعارف 

و " مرکز مطالعه ی ادیان جدید " هرچند مدیر .از خودم ، به سمت همين رهيافت چرخيد 11" ایتاليا
دغدغه مریکایی ادیان هستم ، اما من آ، وابسته به دانشگاه " ینی جدید گروه جنبش های د" عضو فعال 

آنها تا مدتی با ما خواهند . ند داشت  یا این گروه ها حقيقتًا آینده ای خواهآخودم را دارم که خاص  های
ماند ، برای مخالفت با تعصب و کوته فکری ضد فرقه ای ضرورت خواهند داشت اما شاید سرانجام 

 فضایی کافی فراهم آوردنناپدید شوند ؛ و من یه همين دليل است که ترجيح می دهم ، همزمان با 
می نامند ، در " ادیان جدید " یا " ای دینی جدید جنبش ه" درآنجا برای آنچه که هنوز خيلی ها آن را 

  .اینجا درباره ی آینده ی سناریوی دینی بزرگتر بحث کنم 
 عالقه ی چندانیبه پيش بينی کًال متفکران اجتماعی ، عمومًا ، و متفکران دین ، خصوصًا ، 

" شان خود ، به نام  و درخاعتراف آميز الهيانت دان ، در کتاب 12ِ "کوکس . جی . هاروی " .ندارند 
، نه تنها پذیرفت که پيش بينی ) 1995 وسلی ، -آدیسون] : ماساچوست[نسخه ی ( 13" آتشی از آسمان 
، 1965، پرفروش ترین کتاب مذهبی سال) مک ميالن : نيویورک( 14" شهرسکوالر " هایش در کتاب 

از .  دام این وسوسه مقصر بودند اشتباه بود ، بلکه استدالل می کند که جامعه شناسان در افتادن وی به
 2000 در باره ی دین در سال 1970،این حقيقت که بسياری از پيش بينی های دهه ی سویی دیگر

براستی ، هرچند بسياری از پيش بينی ها یقينًا غلط بود  .کند  نادرست بود، شاید بارقه ای از اميد ایجاد
. ميالدی مشاهده شدند 1970یشات دینی در دهه ی شماری از گرا. ولی برخی نيز درست از آب درآمد 

با درس آموزی از  .همچنان پایدارمانده اند دیگربرخی گمراه کننده بودند ، در حالی که برخی 
، ما حداقل می توانيم اميدوار باشيم که اشتباهات متفاوتی مرتکب 1970تباهات متفکران دینی دهه ی شا

  .رٌد نشود   که سریعًا به عنوان امری آشکارا نامربوطشویم و پيش بينی هایی ارائه نمائيم
 داشتند که هيچ کدام آنها  دینی ، سه گونه پيش بينی2000 برای سال ،1970متفکران در دهه ی 

 هرچند دراروپا -اوًال جامعه شناسان .کامًال به جا نبود ] نيز[ غلط نبود ، اما هيچ کدام صد درصد
 سناریوی دین برای پایان مربوط ترینبه عنوان  15سکوالریزاسيون  به -بيشتر از آمریکای شمالی 

می دند که روندی که با عصر روشنگری شروع شده بود ، ادامه و آنها براین باور ب.قرن می نگریستند 
 حتی اقليتی جسارت به خرج داده و انقراض دین .خواهد شد ت دین کاسته یابد ؛یعنی رفته رفته از اهمي

اهميت دین کسان بسيار زیادی پيش بينی کردند که . رنوشت تکاملی آن پيش بينی کردند را به عنوان س
در اواخر دهه ی . 1950، چه رسد به سال خواهد شد ، کمتر1970 نسبت به 2000حدود سال رد

دوره   برایتئوری سکوالریزاسيون:  که اعالم داشت پدیدآمد ميالدی ، اجماعی جامعه شناختی 1990
 انتخابهای تئوری"شماری از جامعه شناسان آمریکایی به ویژه آنها که  . ، درست نيست شدههای تعيين 

تعميم محلی و کوته فکرانه ،  نتيجه رسيدند که سکوالریزاسيونبه این، را ترویج می کنند  16"  یئعقال
داده ثير قرار را تحت تأ– به ویژه فرانسه و آلمان –تنها نيمی از دوازده کشور اروپایی  که ی وضعيتی

با اینکه برخی از جامعه ،تئوری های سکوالریزاسيون در اروپا . بود ، واقعًا ، اشتباهی اروپایی بود 
عوام پسند شناسان نيز آنهارا قدری فراتر از خيال واهی سکوالر ، ضد دین به حساب آوردند ، ولی 

شماری از . ، قطعًا اشتباه بود  در حقيقت ، تئوری های سکوالریزاسيون، از نظر کٌمی .باقی ماند 
.  رایج تر بود 1970 به نسبت دهه ی 2000سنجش های آماری ،بعدًا نشان داد که دین درسال 

 می دانند ، تقریبًا در همه ی کشورهای جهان ، از جمله دنيای 17"مذهبی " تعدادمردمی که خود را 
تن چهره ها و جنبش های دینی همانگونه که از آوازه واهميت یاف. غرب ، روبه افزایش است 



 3

درسطحی بين المللی ، از پاپ ژان پل دوم گرفته تا داالیی الما ، و از بنيادگرایی اسالمی تا 
 ، 1990تبشيرگرایی پروتستان، پيداست ، پوشش رسانه ای از پدیده ی دین نيز مانند وضعيت دهه ی 

 روحيه ی سردی ، 1990ان دهه ی با این حال این هم درست است که در پای.درحال افزایش است 
تا آن زمان رسم نبود که تئوری های سکوالریزاسيون به . حداقل برمطالعات دانشگاهی دین غالب شد 

، غلط 18سکوالریزاسيون  درعوض گفته می شد که تنها تئوری های کٌمی. سادگی ، غلط خوانده شود 
 نفوذ ]درعين حال[.تفاوتی ازآن وجود داشت ادیان کمتر نشده بودند ، بلکه انواع م]چون[. بوده است 

 در تعيين گزینه های – به ویژه در غرب و ژاپن –دین ، با وجود همه ی برجستگی اش در رسانه ها 
 دین به صورت تناقض آميزی ، پرآوازه تر .سياسی و اخالقی ، چه فردی و چه جمعی ، کمتر شده بود 

به عبارت دیگر ، شاید هنوز تئوری های .شده بود ] نيز[ ترو رایج تر شده بود ، اما همزمان کم اهميت
  . جایگاهی داشته باشد  19کيفی سکوالریزاسيون 

 کيفٌيت درنتوانست ً واقعا آن درجامعه،وجود افزایش کمٌی، با1990 درگسترده به دینبازگشت 
 آتی به در دهه های  1990چون بازگشت اهميت دین دردهه ی  . وردآ تغيير چشمگيری بوجودآن 

 گرددسختی پيش خواهد رفت ، دليل نمی شود که احتمال داده شود این روند در دهه های آینده معکوس 
دهد ، ارائه بمن در اینجا چند گمانه زنی آزمایشی را در باره ی آنچه احتماًال در بيست سال آتی رخ  .

که پيش بينی شود  وجود ندارد ،خطری ندارد کمٌياتوقتی راهی برای دانستن . خواهم داد
دین ، هم در جامعه و هم دررسانه ها ، مهم . وجود داشته باشد 2010سکوالریزاسيون کيفی در دهه ی 

. و برجسته باقی می ماند اما حياتی ترین تصميمات سياسی و فرهنگی به وسيله ی آن تعيين نخواهد شد 
ليه سقط جنين و حقوق همجنس بازی مثًال احتمال نداردکه رشد قابل پيش بينی مخالفت خاص دینی برع

به تالش های مؤثر و سازمان یافته تبدبل شده و حتی در آمریکا و اروپا تغيرات زیادی در وضع قانون 
 و به طریق اولی -گفته می شود که در کشورهای اسالمی ، سکوالریزاسيون کيفی . ایجاد نماید 

 بنيادگرایی، پدیده ایی . نوبه ی خود اشتباه باشد وجود ندارد، اما این شاید به-سکوالریزاسيون کٌمی 
دینداری و  رشد موجبد به همين دليل، و شای ، پيچيده وآميزه ای از موضوعات دینی و سياسی است

ممکن است رهبران و سياستمداران ، واقعًا، درعين سوء استفاده از ایمان برای اهداف . نشودپارسایی 
 به زبان -ولیدارد ن اسالم فاصله ی روشنی بين دین و سياست وجود  هرچند ، البته،در-صرفًا سياسی 

   .بازی خود نسبت به اسالم ادامه دهند 
خيلی ها .  این بود که دین سازمان یافته، گریزی ازانحطاط ندارد 1970دومين پيش بينی دهه ی 

درباره ی که مورد کلی تر  اعتقاد دارند که این پيش بينی در مقایسه با - برخالف دیگر قاره ها-دراروپا
معرفی " مذهبی "نکه شمار مردمی که خود را با ای] چون[. ، درست تر بودبود کٌمی سکوالریزاسيون

می کردند ، تقریبًا درهمه جا روبه افزایش بود،ولی تعداد آنهایی که هرهفته دریک مراسم مذهبی 
هرچند این روند ( ش یافت حضور داشتند، در اکثر کشورهای اروپایی به صورت چشمگيری کاه

رشد تدین و مذهبی بودن به معنی رشد  ) .درسال های اخير، در ایتاليا نرم نرمک معکوس شده است 
 به استثنای دو کشور بزرگ غير اروپایی ، یعنی -اگر این حقيقت داشته باشد ، این .دین نبوده است 

 -ابيش واقعيت شناخته شده ای است که دین کم.  یک پدیده ی خاص اروپایی خواهد بود -کانادا و ژاپن 
مریکای آتحده و در آسيا ، آفریقا ، ایاالت م – هرچند تحت شرایطی متفاوت -نه فقط مذهبی بودن 

 ارقاماعالم می کند که "  کوکس " نوشته ی " آتشی از آسمان "کتاب . التين، درحال رشد است 
که آمارهای  درست مثل کاری -ت که آنها کاری بکنند تااروپائيان احتماًال خطا باشد؛ خطایی از این دس

آمارشان ،عالوه برسازمان های   - مرتکب شدند 1960مریکایی در دهه ی مربوط به حضارکليسای آ
، صدها کليسای محافظه کار مستقل ، کليساهای انجيلی و روح القدس )کاریزماتيک(فرهمندگرایی

 القدس گرایان وفرهمندگرایان کًال درجهان ، چهارصد ميليون  روح.گرایی بنيادگرا را نيز دربربگيرد 
متفکران روح القدس گرایی ، در پيش بينی نيم ميليارد روح القدس گرا برای سال . تخمين زده شده اند 

به چند دليل فنی ، روح القدس .  کامًالبی پروایی نشان می دهند 2010 ، یا حتی برای سال 2020
 آمارهایارش نمی شوند ، و این شاید وجود تناقضات وناهمخوانی ها را در گرایان ، به سادگی شم

براستی . ب در نيامد آ دقيق از 1970يش بينی های دهه ی از این لحاظ، برخی پ. موجود توضيح دهد 
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بودند کسانی که پيش بينی کردند که کليساهای محافظه کار رشد خواهند کرد ، درحالی که کليساهای 
چرا کليساهای محافظه کار رشد می کنند ؟ ؛ مطالعه ای در " یک نمونه ، کتاب . کنندليبرال افول می 

" نوشته ی   ) 1988دانشگاه مرسر، انتشارات ]: جورجيا[چاپ مجدد، مکن ،( 20" جامعه شناسی دین 
برخالف درایت رسانه های عمومی ، کٌلی پيش بينی کرد که .  بود 1972در 21 " کٌلی .ام.دین

 اخالقی سخت گيرانه ای را توصيه که ادیان بنيادگرا و محافظه کار ، معموًال قانون درهرکجای جهان
يساها مردم را با پذیرش استانداردهای اخالقی کٌلی اظهار نمود که کل. و تبليغ بکنند ، رشد می کنند 

درواقع ، ليبرال ها آنها را تشویق می کردند اما به آنها ملحق نمی شدند . ليبرال تر حفظ نکردند 
 -از سویی دیگر ، درجریان رشد جامعه ی ليبرال ، محافظه کاران. ومحافظه کاران آنها را رها کردند 

 خوشحال می شوند که به قرائت سخت –ی وجود نداشته باشد در صورتی که اصًال ميانبری واقع
این ، البته ، در کشورهای اسالمی حقيقت دارد اما در داخل  – روی بياورندگيرانه تری از مذهب 

ی ادیان سازمان ای افول کلازدر.  اندازه حقيقت داشته است ندیت، هندوئيسم و مسيحيت نيز به هميویه
) و بنيادگرا ( ه ای از شکل ليبرال ادیان سازمان یافته به شکل محافظه کاریافته ، ما شاهد حرکت ساد

اگر همه چيز در دهه ی آینده سرعت بگيرد ، ما نيز به پيروی از متفکران روح القدس  .بوده ایم 
گرایی و بنيادگرایی ،شاید جرأت کرده ، پيش بينی کنيم که این روند تاحدودی در دهه های آینده ، 

 و محافظه – از جمله گروه های اسالمی رادیکال –باکمال تعجب ، بنيادگرایان . هد گرفت سرعت خوا
. کاران ، در ربودن فرصت های جهانی شدن و تکنولوژی های جدید ، خيلی سریعتر عمل می کنند 
ر اساسًا ، گروه های محافظه کار ، برخی از پيشرفته ترین شبکه های جهانی و اینترنت را هم در اختيا

: واقعًا ، رشد آنها تنها با موانع سياسی مهار شده است ، موانعی از قبيل. داشته و استفاده می کنند 
 و آزارو اذیت – در برخی کشور های آمریکای التين –قانون گذاری های تبعيض آميز عليه اقليت ها 

 هرچند از –سوده شوند از آنجایی که اميد می رود این موانع به تدریج فر. آشکار در جهان کمونيست 
 گروه های محافظه کار به حٌد اعجاب – ، درچين ، آن موانع به سختی اعمال می گردد 2000سال 

 کاتوليک های  برجسته ترین بازیگران ؛درميان، هيچ سناریویی از دین . رشد خواهند کرد انگيزی 
ستقل بنيادگرا، ملی گرایان محافظه کار، پروتستان های روح القدس گرا ، کليساهای می فرهمندگرا

نمی  - چه رسد به آنها که از این قسم نيستند–هندو ، بنيادگرایان اسالمی ، یهودیان ارتدکس و حسدیک 
 مشابه ادعای مقبوليت و باورپذیری  بيشتر از جنبش های محافظه کار جهانِی2010در دهه ی توانند 

دین که خصوصًا ندازند ، أشکالی معين از لنگر بيوقتی همه ی جوامع درفضایی ليبرالی  .داشته باشند 
:" به عنوان نمونه . با احساسات ليبرالی پست مدرن سازگاری پيداکرده باشند نيز رونق می گيرند

که انتقال خود به معنویت محض مدرن یا پست مدرن را کامل  ، جنبش جهانی بودیسم22" سوکاگاکایی 
 ، 2020همچنين محتمل است که درحدود سال . امه خواهد دادکرده ،به احتمکال قوی ، به رشد خود اد

گروه های انشعابی ليبرال، خود را از کليساهای کاتوليک رومی و دیگر فرقه های مذهبی 
چنين گروه هایی ، در . سقط جنين،حقوق همجنس گرایی یا فمنيسم، جداکنند : برسرموضوعاتی چون 

 هرچند –ا را مطمئنًا جلب خواهند کرد هنگ رسانه هخواهند شد و توجه ناهما تأسيس خود موافق
 مانند اکثر کليساهای اصلی –افول مذاهب بزرگ ليبرالی . مجموع اعضای آنها نسبتًا کم خواهد بود 

  .  احتماًال ادامه خواهد یافت–پروتستان در اروپا 
بيشتری  با جسارت 1980با احتياط ، ودر دهه ی 1970سومين پيش بينی ایی که در دهه ی 

ارائه شد ، این بود که همزمان با افول ظاهری کليساهای اصلی ، تقریبًا ، همه ی کشورها 
در . این پيش بينی ، هم درست بود وهم نادرست . خواهند بود" گروه ها"و " فرقه ها "مستعدانفجار

چند . که درفهرست ها قرار گرفته اند ، درست بود" جنبش های دینی جدید"باره ی شماری از 
هزارتای آنها در آمریکای شمالی ، اروپا،اقيانوسيه،و آمریکای التين وجود دارد و خيلی بيشتر 

 چون وقتی تعداد جنبش ها. هم بود اما این پيش بينی ها، اشتباه . ،همچنان و بدون سروصدا، در آفریقا
. فزایش باشد ،درحال افزایش است ، شاهدی وجود ندارد که نشان دهد،مجموع اعضا نيز درحال ا

کمتر از ] تنها [– البته به استثنای برخی کشورهای آفریقایی و ژاپن -جنبش های دینی جایگزین و جدید
برخی از ادیان سابقه دارتر درميان . دودرصد جمعيت را دراکثر کشورهای جهان نمایندگی می کنند
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ی در قرن بيستم برخوردار شکوه ها از رشد با"مورمون "یا " شاهدان یهوه " ادیان جدید، مانند 
ازجمله ی معدود جامعه شناسان دین که ازپيش بينی طوالنی مدت هراسی  23" رودنی استارک ." شدند

پيش بينی کرده که مکتب مورمون دردهه ی اول قرن بيست ویکم ،رشد بی سابقه ای خواهد ندارد، 
ر کليسای نيرومند ده ميليون نفری امکان دارد که پيش بينی وی دقيقًا درست باشد اما حتی اگ. داشت 

مورمون ، اعضای خود را به دوبرابر نيز برساند ، درمقایسه با یک ميليارد کاتوليک یا یک ميليارد 
دالیل زیادی وجود دارد که باور داشته باشيم تنازع . مسلمان ، بازیگری نسبتًا کوچک باقی می ماند 

برخی که . نده ادامه بيابد آی دینی جدید ، تا دودهه ی نبش هایبقاء داروینی برای حيات ، در ميان ج
 گمنام بودند ، به شهرتی ناگهانی خواهند رسيد اما ازنظرآمار، ابدًا قادرنخواهند بود تا با 2000درسال 

برخی بدون شک ، باز تراژدی های انسانی مانند اعمال تروریستی و . ادیان بزرگتر همآوردی نمایند
به طور نامنسجم درميان گروه ها ی کوچک  این تراژدی ها که.  برمی گزینند خود کشی دستجمعی را

 –چندصدنفری تا چندهزارنفری اتفاق خواهد افتاد ، به لحاظ آماری ،تقریبًا ، مهم و قابل توجه نيست 
سکوالریسم  ،دولت ها برای . هرچند ، البته، برای اعضا و قربانيان بی گناه آنها، بسيار مهم است 

" گروه های خطرناک "شده و ادامه یابد تا به طور کلی ، پرچم  که باید به هرقيمتی حفظ ی استشارز
  را جهت تصویب– به تعبير چينی ها و روس ها –25" فرقه های شوم "  یا – به تعبير فرانسویان –24

معيارهاامکان این  .نگاه داردبرافراشته " سنتی "و " نی غيرعقال" قوانينی برای کنترل دین معيارها و
و تعيين حرف کارساز. دارد که هم از جانب دولت های دموکراتيک وهم غيردموکراتيک پذیرفته شود 

 سکوالریسم ستيزه – )نها به آنیا عدم التزام آ(آنها به دموکراسی  مهم ترومقدم تراز التزام – کننده
" شاهدان یهوه "  یا درچين، 26" فالون گونگ "  مانند– خاصیاگرچه،جنبش های .ست ی آنهاجو

ولی به طور کلی [ قرار گيرند ،مورد توجه نه چندان دور آینده ای تا در استمرار می یابند –درفرانسه 
 ، خود رااتخاذ می کنند فرقه ای عليه اقليت های مذهبی  ضدتبعيض آميز یاشيوه های   کشورهایی که ]
در دهه ی نخستين قرن بيست   .لی خواهند یافتفزاینده ی سازمان های بين الملنگاه های تيز بين ویزز

د از حقوق ن درست همانگونه که تالش می کن-تا ایاالت متحده اختيار می دهد ویکم ، اجرای قوانين ، به
مهم نيست که قوانين   .کند آزادی دینی را نيز درجهان، دیده بانی - ، پاسداری نماید،به طورکلیبشر

یا برخی از کشورهای غربی و اروپای شرقی تاچه اندازه ممکن است بين المللی آزادی دینی درچين 
درنتيجه احتمال زیادی دارد که در آمریکا به شدت عامه پسند است ؛ ] ولی .[که غير مردمی باشد 

ایاالت متحده تالش خواهد کرد   .کندنها حمایت آهرحکومت و دستگاه دموکراتيک یا جمهوری خواه از 
و مذهبی بودن که در آمریکای شمالی تحمل می شوند و یا پذیرفته شده اند، تا از شکل های دینی 

منفعت ، یا به طور مفرط –حفاظت کند امااین عمل در جایی دیگر ،به نحو مشکوکانه ای باورنکردنی 
 خصومت و دشمنی رسمی عليه اقليت ،احتمال می رود که فشار بين المللی.  تلقی می گردد-طلبانه 

احتماًال  ؛ هرچند پایان دهددر اکثر کشورهای جهان را قه ها یا گروه های دینی های دینی ،فر
 ، این پایان دشمنی عامل دیگر .بروکراسی ستبرو ضد فرقه ای فرانسه آخرین باشد که از بين می رود 

دیده شده که شرایط افراطی .واقعيت ساده است که اقدامات ضد فرقه ای به ندرت مؤثر واقع می شوند
اما همه . قویت شان می گرددآزارواذیت، به جای آسيب رساندن به جنبش های مذهبی ، موجب تنند ما

هزاران مورد .ها در دهه های آتی باعث انفجار غير عادی فرقه ها و گروه های دینی نخواهد شدی این
وستن به از جنبش های دینی جدید ، درآینده برسربيعت درصدنسبتًا کوچکی از مردمی که آماده ی پي

  .خواهند کردنهاهستند ، رقابت آ
 انتظار – وعقيده دارم که خيلی از دانشگاهيان دررشته ی مطالعات دینی هم –در خاتمه ، من 

،چه درشکل های سازمان یافته و چه سازمان نایافته ، " جدید"داریم که ببينيم دین وبه ویژه ادیان
شایدکه دین دررسانه ها به خوبی حاال و حتی  درآن وقت . دربيست سال آینده ، قوی ظاهر شوند 

يلی متفاوت باشد تاجایی که بعالوه ، پوشش رسانه ای و واقعيت تجربی احتماًال خ. برجسته ترباشد 
 به آنها توجه بيشتری  ولیبااینکه افول مستمر مذاهب وکشيشان ليبرال شاید شایسته ترباشدها رسانه 

مستمر ادیان بنيادگرا و محافظه کار رااز هرنوعی   همچنين رشدماشين رسانه ای ،.نشان خواهند داد
و " مورمون ها "برخی از موارد سابقه دارتر ادیان جدید، مانند. که باشد مرکز توجه قرار خواهد داد 
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ادیان جدیدتر ظهور . احتماًال به قدری رشد کنند که جزوادیان اصلی شناخته شوند " شاهدان یهوه " 
 تعدادکل اعضا ثابت باقی خواهد ماند ولی –که تعدادی ناپدید خواهند شد   ازآنجا و–خواهند کرد 

کاتوليک فرهمندی ، و اسالم روح القدس گرایی ، . ]را شامل می شود[کل جمعيتدرصد کوچکی از 
خصومت رسمی و حکومتی عليه دین . جهانی شده ، به احتمال زیاد درميان برندگان نهای خواهند بود 

 مذهبی ها بسيار خرسند  اقليت های مذهبی و فرقه ها، پدیده ی چندان قابل توجهی نخواهد بود، ازجمله
حقيقتًا و به طور فاحشی ،  " مرگ خدا " می شوند که به عقب برگردند و بتوانند تأکيد کنند که جنجال 

ت سمت وسوی  باز هم نخواهند توانس2000با این همه ، آنها ، مانند سال . گزافه گویی بوده است 
جهانی فرهنگ و جامعه ی جهانی را کنترل کنند ،چون رقابت برخاسته از نيروها و عوامل بيشتر 

  . سکوالر به قوت هميشه ی خود پابرجا خواهد بود 
با این حال گواه . از طرفی ، ممکن است همه ی این پيش بينی ها به سادگی غلط از آب درآید 

 به خاطر ظرفيت پایان مطالعه ی شکل های جدیدتر دین ، دقيقًا: که  این– اگر یکی الزم باشد –دیگر 
 برای به شگفتی واداشتن حتی دقيق ترین ناظران ، تقریبًا ، شاداب ترین رشته ی دانشگاهی ناپذیر آن 

  .  است 
 "The Future of Religion and the Future of New Religions" مقاله ی حاضر ترجمه ی مقاله ای است با عنوان * 

: ارائه شده بود و اینک به آدرس  ) 2001/سوئد" ( آینده ی دین " به کنفرانس " ماسيمو اینتروویگن " که توسط 
htm-03june-mi/2001/org.cesnur.www  موجود است . 

Massimo Introvigne   **    وی سخنرانی های متعدد و مفصلی . ایتاليا" تورن " در "  مطالعات ادیان جدید مرکز" ، مدیر
او همچنين سمينارها و دوره های آموزشی درچند مؤسسه ی . درباره ی تاریخ و جامعه شناسی جنبش های دینی ایراد کرده است 

سی ، فرانسوی ، آلمانی و اسپانيایی ترجمه شده برخی از آثار او به انگلي. دانشگاهی داشته و نویسنده ی سی جلد کتاب می باشد 
دارای  " مرکز مطالعات ادیان جدید ."ماسيمو بيش از صد مقاله نيز در نشریات علمی بين المللی به چاپ رسانده است . است 

  .  می باشد  org.cesnur.wwwسایت اینترنتی  به آدرس 
 .و مدرس دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ) ع (التحصيل رشته ی فلسفه و کالم اسالمی از دانشگاه امام صادق فارغ    ***

  
شناسى با گرایش ویژه به مطالعه ادیان در مدرسه علم  ، استاد جامعه) Eileen Barkerخانم پروفسور الين بارآر،  -1

انگذار و رئيس مرآز مطالعات و تحقيقات اشتغال داشته، بني) Londonschoolof Economicsاقتصاد لندن، 
هاى پژوهشى او عبارتند از ادیان جدید، تحوالت در ادیان،  برخى از دلمشغولى. باشد  ادیان جدید در انگلستان مى

ها   اثر از او به چاپ رسيده است آه از جمله آن160بيش از . در دوره بعد از آمونيسم و پلوراليسم در اروپا است 
 آه برنده جایزه آتاب برتر انگلستان شد و نيز آتابى با The Making of a Moonieتحت عنوان آتابى است 

 .هاى مختلف در سراسر دنيا برگردانده شده است   آه به زبانMovements New Religiousعنوان 
2-Mormons 
3-Jehovah s Witnesses 
4-Shin-shukyo 
5-Shinko-shukyo 
6-Shin-shin-shukyo 
7-Pentecostals 
8-Respectable Religions 
9-Encyclopedia of American Religions  
10- Gorden Melton  
11-Encyclopedia of Religions in Italy 
12-Harvey G.Cox 
13-Fire From Heaven 
14-The Secular City 
15- Secularization 
16-Rational Choice Theories 
 
 
 
 

 
 
17-Religious 
18-Quantitative Theories of 
Secularization 
19-Qualitative Theories of 
Secularization 
20-Why Conservative Cherches are 
Growing : A Study in Sociology of 
Religion 
21- Dean M. Kelly 
22-Soja Gakkai 
23-Rodney Stark 
24-Dangerous Sects 
25-Evil Cults 
26- Fulun Gong 
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