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  ١٠٨٨۴: تعداد کلمات

  

  مقدمھ
مرکز تحقیقاتی پیو در آمریکا، نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد کھ از نظر  ، ٢٠١٣در سال 

شد و بنا  فرد بزرگسال می ١۵٢٢بر اساس این نظرسنجی کھ شامل . اور بود برخی بسیار تعجب
شوندگان از  مصاحبھ% ٨٣یق مصاحبھ رو در رو بھ عمل آمده بود، بھ گفتھ این مرکز از طر

معتقد بودند کھ حکومت ایران قوانین % ٣٧در این میان . اعمال قوانین شرعی حمایت کردند
عنوان کردند کھ قوانین اسالمی کم و بیش رعایت % ۴۵کند،  شرعی را بھ دقت دنبال نمی

ر دھھ حکومت جمھوری اسالمی ھنوز نوعی نتیجھ اینکھ بعد از نزدیک بھ چھا. شود می
  .بینی نسبت بھ حکومت دینی وجود دارد خوش

البتھ این مرکز تحقیقاتی در گزارش خود اذعان کرد کھ برخالف تحقیقات دیگر امکان طرح 
طبعا ترس از طرح بیان سریع نظرات . شوندگان وجود نداشتھ است سؤاالت مستقیم از مصاحبھ

رقام اعالم شده در گزارش است، اما از آنجا کھ ھیچ نظرسنجی منتشر مانعی در پذیرش ھمھ ا
شده بیطرفانھ دیگری وجود ندارد کھ خالف ادعاھای یاد شده باشد، بایستی قدری در مورد نتایج 

توان  نتایج سھ مورد از چھار مورد منتشرشده توسط  در زیر می. این نظر سنجی تعمق کرد
  .مؤسسھ یادشده را یافت

از % ۵. شوندگان مخالف اعمال قوانین شرعی بودند از مصاحبھ%  ١۵نظرسنجی، فقط  در این
معتقد بودند قوانین شرعی بھ دقت % ٣٧دانم پاسخ داده،  دادن جواب خودداری کرده و یا نمی

اعتقاد بھ رعایت نسبی قوانین اسالمی توسط حکومت وقت % ۴۵شود، در حالی  رعایت می
 . توانید بینید  دار زیر مینتایج را در نمو. داشتند



  کنند؟ وانین ایران با چھ دقتی از شرع پیروی میق
  

ھای  شوندگان عنوان کردند کھ شخصیت ھا، دو سوم مصاحبھ در پاسخ بھ دستھ دیگری از پرسش
بر این باور بودند کھ % ۴٠از این میان . مذھبی بایستی در امور سیاسی  نقش داشتھ باشند

ھا باید کم  کنند کھ این شخصیت اظھار می% ٢۶ید نقش مھمی ایفا کنند، و ھای مذھبی با شخصیت
بر این باورند % ١١اعتقاد داشتند کھ این افراد باید نقش کم، و % ١٩. و بیش نقش داشتھ باشند

از دادن پاسخ بھ سواالت امتناع نموده و یا بھ  پاسخ % ۴. کھ نباید ھیچ نقشی را بازی کنند
ھای  الزم بھ تذکر است کھ درصد طرفداری از نقش موثر شخصیت. دنددانم قناعت کر نمی

 .مذھبی در موضوعوعات سیاسی در میان جوانان کمتر از ارقام یاد شده بود



  ھای دینی نقش سیاسی شخصیت 
  
  

% ۴۴. شود ھای مذھبی سؤال می شوندگان در مورد اختالفات و کشمکش و در پایان از مصاحبھ
ً و یا تا اعتقاد داشتند کھ کش مکش بین متعصبین مذھبی و افراد کمتر متعصب در کشور کامال

از % ٢٣ھای مذھبی تلقی نموده، در حالی  یک سوم کشمشکش را بین گروه. حدودی شایع است
از  اھل تسنن از وجود % )۴٧(در این میان، تقریبا نیمی . کنند کشمکش بین شیعھ و سنی یاد می

ھای مذھبی و نقش حکومت  مسألھ کشمکش. ه کنید بھ نمودار زیرنگا.  چنین کشمکشی یاد کردند
 .مذھبی در تشدید ان، از جملھ مسائلی است کھ در این مقالھ بھ آن بیشتر پرداختھ خواھد شد



  ختالف و کشمکش مذھبی ا
  

آیا امکان ازادی مذھبی برای ھمھ اھالی کشور در یک  در یک حکومت دینی : پرسش
  داشتن یک حکومت سکوالر در ایران از این جھت اھمیت دارد؟ پذیر است؟  آیا امکان

  

  ھای دینی در دنیا رژیم
در چند دھھ اخیر، در رابطھ با تئوری رایج سکوالریزاسیون نظرات متفاوتی ابراز شده و 

گردد و این عقیده  این نظر ماکس وبر کھ مدرنیتھ باعث کم شدن  نقش دین در جامعھ می. شود می
شود، بھ دالیل مختلف  مورد  شورھای پیشرفتھ صنعتی دین رو بھ زوال گذاشتھ میرایج کھ در ک

کسانی چون ھابرماس کھ خود در ابتدا، خواھان جدایی دین از . شک و تردید قرار گرفتھ است
چارلز تیلور یکی دیگر از . ھای اخیر، بھ نتایج دیگری رسیده است حوزه عمومی بود، در سال

خوزه کازانوا معتقد است کھ . رات جدیدی در این مورد مطرح نموده استفالسفھ مشھور نیز نظ
ساختِن دین دچار  بینی  کاھش ایمان و نزول عبادات مذھبی، و  فردی نظریھ سکوالریسم  در پیش

و سکوالریسم فقط در مورد کاھش سلطھ ) چیزی کھ تیلور با آن مخالف است(شکست شده است 
  . بینی درستی ارائھ داده است ادی و علمی پیشھای سیاسی، اقتص دین در حوزه

شود، اما  در عین  ھا بھ عنوان سکوالر یاد می امروزه کشورھای زیادی وجود دارند کھ از آن
در اینجا بدون آنکھ وارد تعریف دقیق سکوالریسم .  ھای متنابھی باھم دارند ھا تفاوت حال، آن

توان  کشورھای دنیا  زیر،  را بپذیریم آنگاه میشویم،  اگر این تعریف حداقلی احمد کورو، در 
کشور را در  ١٩٧او بر اساس تعریف زیر . بندی نمود ھا طبقھ را بر اساس  نقش دین در  آن

  :کشورھای سکوالر دارای دو ویژگی اساسی ھستند. دھد چھار دستھ  قرار می
  .فرایندھای قانونی و قضایی در خارج از کنترل دین قرار دارند  .١
کند و در قانون نھ یک دین رسمی  طرفی می ن اساسی نسبت بھ ادیان اعالم بیقانو  .٢

  .شود وجود دارد  و نھ از الحادگرایی پشتیبانی می



 :نماید بھ چھار دستھ زیر تقسیم می ٢٠٠٧با پذیرش این دو اصل، او کشورھای جھان را در سال 
 دولت ضد مذھبیدولت سکوالردولت با دین رسمیدولت مذھبی
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  مذھبی-ھای دولتی انواع رژیم 

از .  شوند ھا در سھ دستھ اول جای داده می برد کھ ھمھ آن کشور مسلمان نام می ۴۶کورو از 
ھیچ  امروز،. دوازده کشوری کھ دارای دولت مذھبی ھستند، بھ جز واتیکان ھمھ مسلمان ھستند

  ). در گذشتھ کشورھای سابق کمونیستی(کشور مسلمان با حکومت ضد مذھبی نیز وجود ندارد 
کشور دینیکشورھایی کھ دین رسمی دارندکشورھای سکوالر
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  دینی در چھل و شش کشور مسلمان- ھای دولتی رژیم

کشور دارای دین رسمی  ١۵کشور دارای دولتی دینی،  ١١کشور مسلمان،  ۴۶بنابراین از میان 
طبعا لیست باال با توجھ بھ تحوالت سریع کشورھای اسالمی . کشور سکوالر ھستند ٢٠و 
ور مذھبی در لیست باال، افغانستان، اما اگر اولین کش). و یا شده باشد(تواند دچار تغییر شود  می

  را در نظر بگیریم، چرا  آن را باید در زمره کشورھای دینی قرار داد؟ 
طور کھ گفتھ شد بنا بھ تعریف فوق، اگر قوه مقننھ و قضائیھ کشوری مبتنی بر قوانین  ھمان

قانون اساسی  ماده دوم. شود ھای دینی قرار داده می شرعی باشد، آنگاه آن کشور در زمره رژیم
در افغانستان «شود کھ  گوید، اما در ماده سوم آن گفتھ می افغانستان از آزادی ھمھ ادیان سخن می

و درست بھ ھمان دلیل  .».  تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسالم باشد ھیچ قانونی نمی
ین مسیحیت پیوست بھ ھای جمعی خواندیم کھ وقتی آقای عبدلرحمان بھ د چند سال پیش در رسانھ

خوشبختانھ ایشان توانستند در .  جرم ارتداد و بنا بر قوانین افغانستان با حکم اعدام مواجھ گشت
ای عادی است کھ دامن بسیاری از  مواد قانونی متناقض عارضھ. نھایت بھ ایتالیا پناھنده شوند

  .کشورھا را گرفتھ است
زرگی بین آنچھ کھ در قانون اساسی نوشتھ شده و دانیم شکاف ب طور کھ ھمھ ما می البتھ ھمان

در قانون اساسی آمریکا از برابری ھمگان در برابر . شود وجود دارد آنچھ کھ در عمل اجرا می
پوستان در عمل  شود ولی چند صد سال طول کشید تا اینکھ زنان و سپس سیاه قانون صحبت می

طلبان کم کردن و یا از بین بردن این  اصالحدر ایران، دغدغھ اصلی بسیاری از . حق رأی یافتند
در نروژ و یا دانمارک، در قانون اساسی . موارد عکس دیگری نیز وجود دارد. باشد شکاف می

مذھب رسمی وجو دارد اما درنیم قرن گذشتھ  این مواد قانونی در عمل  نقش ناچیزی در جامعھ 
ھا از  مجازات  حکم اعدام وجود دارد ولی آندر قوانین جزایی تعدادی از کشورھا . اند ایفا نموده

  .اند ھای گذشتھ اجتناب کرده اعدام در طی دھھ
اما از آنجا کھ ما قصد مقایسھ کشورھا با یکدیگر را داریم، مجبوریم بھ برخی از این نوع 

طبعا . ای وجود نخواھد داشت ھا پناه ببریم، در غیر این صورت امکان چنین مقایسھ سازی ساده
شود، باید موضوع را بھ طور جداگانھ مورد توجھ قرار  کھ موارد بسیار متناقضی دیده می وقتی

شود،  بندی کشورھا توسط کورو، نیجریھ جز کشورھای سکوالر محسوب می مثال در طبقھ.داد
ھای مذھبی و  مبارزه نظامی با بوکوحرام   در حالی کھ آن کشور، از جملھ در طی کشمکش

ھمین موضوع در مورد اذربایجان بھ خاطر سرکوب . ور دینی قرار داردعمال در مرز یک کش
تواند بھ ما در  بندی  می توان گفت کھ این طبقھ با ھمھ این موارد، می.  کند ارمنیان صدق می

  .ھای دینی  کمک کند بررسی  ازادی



  رود؟ آیا دین رو بھ زوال می
کشور جھان، نشان داد کھ در میان چند  ٢٠٠٩نتایج یک نظرخواھی گالوپ در سال 

در میان کشورھای . مردم ایران ھنوز  نقش بسیار مھمی را برای مذھب قائل ھستند
  . کند مورد بررسی ایران مقام سوم را پس از فیلیپین و برزیل احراز می

 ٢٠٠٩اھمیت دین از نظر مردم بر طبق نظرسنجی گالوپ در سال 

  
  

کند، امری واضح و آشکار است و بھ  ی را ایفا میاین واقعیت کھ دین در ایران نقش بسزای
کننده، حمایت از اعمال قوانین شرع در حوزه  کننده نیست، اما موضوع نگران تنھایی نگران

شود، در  برزیل دین نقش  ھمانطور کھ در نمودار باال مشاھده می. باشد حقوقی و سیاسی می
سال (وانین مذھبی است و مردم در آن زمان بسیار مھمی دارد، اما قوانین آن کشور مستقل  از ق

ھمین موضوع در مورد یونان نیز صادق . بھ یک حکومت چپ میانھ رأی داده بودند) ٢٠٠٩
  .است

در میان بزرگان روشنگری و نیز متفکران بعد از  آن این عقیده رایج بود کھ دین در طی مدتی 
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یل قرن ھجدھم،  نابودی دین تا توماس ولستون در اوا. نھ چندان طوالنی محو خواھد گشت
ولتر در اواسط قرن ھجدھم عنوان نمود کھ در طی پنجاه . گویی نمود ابتدای قرن بیستم را پیش

متفکران دیگر، اگرچھ از یک تاریخ مشخص اسم نبردند اما . سال دین زوال خواھد یافت
  .   پذیرفتند بسیاری این باور ولتر و ولتسون را کم و بیش می

ھای سوسیالیستی سابق تالش بسیاری برای از بین بردن دین صورت گرفت، اما نتایج در کشور
) و یا حتی دور(دھد کھ انتظار زوال دین در آینده نزدیک  ھای اخیر بھ خوبی نشان می نظرسنجی

ً در روسیھ بر اساس نظرسنجی. توان داشت را نمی در سال % ٣١ھا، مسیحیان ارتدوکس از  مثال
و نھ (در طی ھمین دوره، افراد آزاد اندیش . افزایش یافتند  ٢٠٠٨ر سال د% ٧٢بھ  ١٩٩١

ً اتھ ھر چند باید افزود کھ بر اساس . کاھش یافتند% ١٨بھ % ۶١، از  )ایست لزوما
مائو در دوران انقالب .  ھای پیو ھنوز رفتن بھ کلیسا در روسیھ آنچنان رایج نیست نظرسنجی

ً چین شکست خود در این زمینھ فرھنگی تالش زیادی برای از بین  بردن دین انجام داد، اما اخیرا
  . را پذیرفت و راه را برای بازگشت کنفوسیونیسم باز گذاشتھ است

در جدول زیر .  اند ھارت تحقیقات زیادی در این مورد انجام داده پیپا نوریس و رونالد اینگل
ھ در کشورھای غربی، ھند، ژاپن و توان بھ تغییرات اعتقاد بھ خدا در نیمھ دوم قرن گذشت می
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   ١٩۴٧–٢٠٠١اعتقاد بھ خدا، 

ان اگرچھ در کشورھای غربی میزان اعتقاد بھ خدا بھ طور تدریجی یک روند نزولی را نش
ً کشورھای  می دھد، اما ھمزمان  در بسیاری از دیگر کشورھا میزان اعتقاد باال رفتھ است، مثال

البتھ در اینجا نیز کشورھای مانند استونی، سلووانی و چک نیز وجود دارند - سوسیالیستی سابق
 اگر کشور بزرگی مانند چین را در نظر بگیریم،. کھ این میزان ھمچنان در سطح پایینی است

نتیجھ اینکھ  .  افزایش یافتھ است% ١۶بھ % ۴از  ١٩٩٠–٢٠٠٧ھای  باور بھ خدا در بین سال
. ھای اخیر در دنیا، باور بھ خدا نھ تنھا کاھش نیافتھ بلکھ افزایش نیز داشتھ است در طی دھھ

د معھذا بایستی تأکید نمود کھ باور بھ خدا در دنیای امروز بسیار متفاوت از باور بھ خدا در ص
. بریم کند ما در یک دوره گذار بھ سر می آن طور کھ چارلز تیلور عنوان می. سال گذشتھ است

ً ھمھ بدان  ناپذیر محسوب می در گذشتھ اگر باور بھ خدا امری اجتناب گشت، چیزی کھ  تقریبا
ای است کھ  این گزینھ. شود گذاشتند، اما امروز یک گزینھ و یک انتخاب محسوب می گردن می

  .سیاری از کشورھای غربی حتی انتخاب ان کار راحتی نیستدر ب
ً نیز بھ نقل از خوزه کازانوا اشاره   آیا دین اھمیت خود را از دست داده است؟  ھمانطور کھ قبال

ھای  دین اھمیت خود را در عرصھ: پردازان سکوالریسم در یک موضوع محق بودند شد، نظریھ
است، ھر چند کھ در تعدادی از کشورھا، بھ ویژه سیاسی، اقتصادی و علمی از دست داده 

دینی، » نوزایی«وجود این . کشورھای مسلمان این روند در جھت دیگری گام برداشتھ است
گسترش منازعات دینی نھ فقط در زادگاه ادیان بزرگ جھانی، خاورمیانھ، بلکھ در بسیاری از 

ازان سکوالریسم، دین  ھمچنان در پرد دھد کھ  بر خالف باور  نظریھ مناطق دیگر، نشان می
  .کند زندگی روزمره مردم نقش مھمی را ایفا می

ھای دینی یکی از مسائلی است کھ نھ تنھا  اھمیت خود را از دست نداده،  از این رو مسألھ ازادی 
ھا چھ از سوی  آیا  میزان اعمال محدودیت.  شود بلکھ روزبھ روز بر میزان آن افزوده می

کاھش یافتھ » غیر خودی«ھای اجتماعی مردم بر ادیان  نھادھای مدنی و گروه ھا و چھ دولت
  توان آزادی ادیان را تضمین نمود؟ است؟ آیا بدون سکوالریسم می



  ھا برخورد تمدن
ھا و تغییر  برخورد تمدن«ساموئل ھانتینگتون، در پاسخ بھ پایان تاریخ فوکویاما، در کتاب خود 

ھای مذھبی و  یان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد شوروی، ھویتمدعی شد کھ پس از پا» جھان
ھا در دو سطح  بنا بر تئوری وی برخورد تمدن. ھای اینده خواھند بود فرھنگی منشاء درگیری

گیرد یکی در مرزھای تمدن در امتداد کشورھا و دیگری در خطوط گسل در بین  صورت می
کلی ھمگونی تمدن مایھ صلح و آرامش و  بنابراین بطور. باشد ھا در درون کشورھا می تمدن

تواند ھم  در  از آنجا کھ خطوط گسل می. ھا باعث اختالف و جنگ است خطوط گسل بین آن
تواند باعث  اختالف و درگیری ھم  درون کشورھا و ھم بین انھا  وجود داشتھ باشند، این امر می

گیرد کھ تنوع  می  نتیجھ بر اساس چنین نظری او . در درون و ھم در میان کشورھا گردد
نماید،  خطر دیگری کھ جھان را تھدید می. کند ھا را تھدید می فرھنگی در کشورھای غربی آن

این است کھ برخی در غرب ھمھ جھان را یک تمدن بزرگ و مدرن تلقی نموده و خواھان 
لقی ت)  universalism(روایی دھد آنچھ کھ در غرب جھان او ھشدار می. عامگرایی ھستند

از نظر وی بھ خاطر ضعف اقتصادی . شود گردد، در بقیھ جھان امپریالیسم در نظر گرفتھ می می
نظر وی اگر چھ با انتقادات زیادی . و نظامی غرب، دوران اقتدار آن نیز بھ سر رسیده است

تمدن از نظر . ای بھ خود گرفت مواجھ شد اما پس از یازده سپتامبر و حوادث بعدی آن جان تازه
دین در تمدن . توانند داشتھ باشند ھا می ترین سطح تعلقات گروھی است کھ انسان ھانتینگتون عام

کنفوسیوسی، -غربی، چینی: او از ھشت تمدن بزرگ. کند ای را بازی می نقش بسیار برجستھ
ً آفریقایی نام برد ً امریکای التین، و احتماال ھانتینگتون . ژاپنی، اسالمی، ارتودوکس، احتماال

  .ھا برشمرد ای از برخورد تمدن جنگ یوگسالوی، اختالفات ھند و پاکستان را بھ عنوان  نمونھ
ھا  اگر بھ ھمھ کشورھای یاد شده باال و یا بھ کشورھایی کھ در درونشان خطوط گسل تمدن 

ھای متفاوت، بر پایھ تعریف  وجود دارد و یا بھ کشورھایی کھ در امتداد  مرزھای  تمدن
قرار دارند بنگریم، در خواھیم یافت کھ میزان آزار و اذیت و اختالفات مذھبی در  ھانتیگتون،

دھد کھ فرھنگ و مرزھای تمدن در این موارد مھم  و این نشان می. ھا بسیار بیشتر است آن
زند، در حالی  ھستند، اما مشکل ھانتینگتون این است کھ دین و مذھب را با جوامع معینی گره می

امروز . توانند در کشورھای جدیدی پا بگیرند و ادیان قدیم را کنار زنند یم ادیان  میدان کھ ما می
کنند، و تعداد مسیحیان این قاره بسیار بیشتر از  درصد مسیحیان در افریفا زندگی می ۴٠بیش از 

ھند زمانی یک کشور . در کره جنوبی مسیحیت جای پای خود را باز کرده است. اروپاست
توانند  ھای تمدن می در نتیجھ، این گسل.  الجزایر کشوری مسیحی، اسپانیا مسلمانبودایی بود، 

  .توان دین را در یک محدوده جغرافیایی  و یا کشور خاصی محدود نمود تغییر کنند و نمی
خواھد بسیاری از اختالفات را  شود این است کھ  می یکی دیگر از انتقاداتی کھ بھ ھانتینگتون می

تواند موارد زیادی از ھمزیستی  در حالی کھ نظریھ وی  نمی. ھبی توضیح دھد با  دالیل مذ
  .امیز مذاھب با یکدیگر را توضیح دھد مسالمت

ھای بزرگ بلکھ بین  اما نکتھ از ھمھ مھمتمر اینکھ مھمترین تنازعات مذھبی امروز نھ بین دین



انھ و واحد نیست، اختالفات اسالم فقط یک نیروی یگ. ھای رقیب در درون این ادیان است شاخھ
ھای اسالمی  امروز نقش باالتری نسبت بھ اختالف بین  ھای شیعھ،  سنی، و دیگر فرقھ و رقابت

اختالف بین -کافی است بھ عراق، فلسطین، سوریھ، چین. ھای بزرگ اسالم و مسیحیت دارد دین
نگاھی افکنیم تا بھ -ندھای تبتی و دولت چین کھ ھر دو متعلق بھ تمدن کنفوسیوسی ھست بودیست

اگر بھ جدول زیر نگاه کنیم در .  اھمیت این موضوع  در تنازعات داخلی کشورھا پی ببریم
درصد مسلمانان ساکن  کشورھای اسالمی توسط دول اسالمی مورد آزار و   ٧١یابیم کھ  می

معرض  کنند در مسلمانانی کھ در کشورھای مسیحی زندگی می% ٣٠فقط . گیرند اذیت قرار می
دھند  آزار و تعقیب در کشورھایی کھ مسلمانان اکثریت  جمعیت را تشکیل می. آزار قرار دارند

میزان این آزار و تعقیب چھ این کشورھا در . باشد متوجھ مسلمانان و ھمچنین سایر ادیان می
ً یکسان است آزار  در کشوری کھ. خطوط گسل تمدن قرار داشتھ باشند و چھ نداشتھ باشند ، تقریبا

ھای درون دین خود  گیرد،  مذھب غالب گرایش بھ این دارد کھ فرقھ و تعقیب مذھبی صورت می
  .دھد ھای دیگر، را بھ یک اندازه مورد تعقیب و آزار قرار می« تمدن«و دیگر ادیان، متعلق بھ 
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  ھای مذھبی در مقایسھ با دین اکثریت کشور آزار دولتی گروه

  ٢٠٠٩فوروم پیو سال : منبع
ھای مذھبی فقط از  گیرد؟ آیا محدودیت ھا صورت می اما آیا این آزار و تعقیب فقط از سوی دولت



  ھای اجتماعی مذھبی نیز وجود دارند؟ گردد و یا اینکھ محدودیت میسوی دولت حاکم اعمال 

  آزار و تعقیب دینی
کشور  و  ١۴٣با بررسی اماری» بھاِی انکاِر آزادی«برایان گریم و روجر فینک در کتاب 

مقایسھ شرایط سیاسی، اجتماعی، فرھنگی و اقتصادی این کشورھا با میزان آزار و تعقیب دینی 
ھای دینی در  ای برای توضیح وجود و یا عدم وجود ازادی ر تشریح مدل ویژهدر انھا، سعی د
کشور را کھ دارای جمعیتی بیش از دو  ١۴٣کشور،   ٢٠٠ھا از میان حدود  آن. یک کشور دارند

توان میزان  آزار و تعقیب را بر اساس دو  بنا بر مدل انھا، می. گزینند میلیون نفر ھستند، برمی
یابند و  ھای دینی افزایش می تا زمانی کھ محدودیت. حکومتی و اجتماعی:ن نمودمنبع اساسی تعیی

درک این رابطھ منوط بھ درک . شوند، خشونت دینی گسترش خواھد یافت ھا انکار می آزادی آن
کند و از قدرت  اول، وقتی کھ یک گروه مذھبی  قدرت انحصاری کسب می. این دو بینش است

برخوردار است، آنگاه  وسوسھ آزار و اذیت رقبای مذھبی ھمیشھ مادی و امتیازھای دولتی 
ھای دینی بھ ھمھ ادیان اعطا شود، دولت از قدرت کمتری  دوم، اگر ازادی. وجود دارد

  .برخوردار بوده و انگیزه کمتری برای آزار و اذیت مذھبی دارد
بل قبول باشد کھ دولت تواند غیرقا از این رو، یک دولت ضد مذھبی در کره شمالی ھمان قدر می

ً در بسیاری از موارد آزادی دینی در برابر آزادی بیان و وجدان و یا . مذھبی در ایران قطعا
ً وظیفھ دولت دخالت در مواردی است کھ آزادی  ھای اجتماعی قرار می دیگر ازادی گیرند و قطعا

ر در این جا این منظور نویسندگان مزبو. گردد ھای دیگر می دینی موجب محدودیت در ازادی
ھای دیگر دفاع نمود،  از ھر گونھ اعمال  نیست کھ دولت نباید در مواردی کھ باید از ازادی

بلکھ منظور این است کھ یک مذھب، و یا المذھب، نباید بھ دنبال . محدودیت دینی پرھیز کند
  . کنترل مذھب دیگری باشد

این فقط حکومت مذھبی فعلی . یت دینی گردندتوانند مایھ آزار و اذ ھا بھ دالیل متفاوتی می دولت
در ایران نیست کھ موجب آزار و تعقیب دینی دیگر مذاھب است، بلکھ حتی در رژیم پھلوی ما 

در نتیجھ در زمان شاه،  فقط آزار و . شاھد نوعی از  ائتالف حکومت و روحانیت شیعھ بودیم
ھا و اھل  زار و تعقیب شامل بھاییشد،  بلکھ این آ ھا امری عادی محسوب نمی تعقیب المذھب

گشت ھر چند کھ شدت و حدت آن بھ اندازه استبداد دینی حاضر  تسنن و دیگر مذاھب نیز می
. زنند، حفظ کنترل اجتماعی است ھا دست بھ تعقیب و آزار مذاھب می دلیل دیگری کھ دولت. نبود

دھد، فقط بھ خاطر  ب قرار میاگر دولتی مانند دولت چین پیروان برخی از مذاھب را مورد تعقی
اما اگر دولتی بھ خاطر ھر کدام از  دالیل ذکر شده در باال  . از دست ندادن کنترل اجتماعی است

تواند بھ تشدید اختالفات مذھبی و  خشونت  ختم  آزادی ادیان را انکار نماید، این در نھایت می
  .شود

در بسیاری از موارد، . نمایند را تحدید میھای مذھبی  ھا نیستند کھ  ازادی ولی این فقط دولت
در آلمان قبل از جنگ دوم جھانی پیش از . تواند باعث گسترش خشونت گردد فشار اجتماعی می

آنکھ ھیتلر بھ قدرت برسد، فشار اجتماعی عظیمی بر یھودیان آلمانی برای محدود نمودن 



شاھد فشار اجتماعی بر اھل تسنن و در ایران در زمان شاه ما . ھای دینی انان وجود داشت ازادی
ھای بیشتری  این فشار خود یکی از عواملی بود کھ موجب محدودیت. بھائیان و دیگر ادیان بودیم

ھای مذھبی منجر بھ  از آنجا کھ رفتار گروھھای  فشار بر علیھ اقلیت.  گشت از سوی دولت می
ھای دینی و جلوگیری از خشونت  گردد، وظیفھ دولت دفاع از ازادی افزایش تنش در جامعھ می

اما در بسیاری از کشورھا، . ھای فشار ھای این گروه در جامعھ است و نھ تن دادن بھ خواستھ
ھای مذھبی از سوی جامعھ منجر بھ محدودیت مذھبی از سوی دولت و این دو با ھم  محدودیت

 .یابد امھ میو این چرخھ اد. گردند موجب آزار و تعقیب مذھبی و خشونت در جامعھ می
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  فینک-مدل اقتصاد دینی گریم
. باشد ھای دینی رقیب می بنابراین تز، وظیفھ دولت حمایت از آزادی دینی در مقابل فشار گروه

اما اگر دولت در موقعیت ضعیفی قرار داشتھ باشد و یا خود نماینده یک گروه دینی بزرگ باشد، 
کند، بلکھ خود باعث تشدید چنین فشاری  رھای اجتماعی ایستادگی نمینھ تنھا در برابر فشا

اع تیمحدود   یاجتم
بت ھ نس  نید ب

 
ق   بیتع

ونت   ینید زیامخش

ت تیمحدود   یدول
بت ھ نس  نید ب



محدودیت در : توان چنین مواردی را برشمرد ھای دولتی می در مورد محدودیت. گردد می
تبلیغات دینی،  موعظھ،  تغییر دین، مداخلھ دولت در حق پرستش فرد، جلوگیری از کار مبلغین، 

در مورد . بندی بھ آزادی دینی در قانون م پایھای مذھبی،و عد جلوگیری از عبادت
توان از نگرش منفی جامعھ نسبت بھ دیگر ادیان،  ھای اجتماعی نسبت بھ دین می محدودیت

نگرش منفی جامعھ  نسبت بھ تغییر دین، احکام و نگرش روحانیت در مورد تغییر دین، تالش 
ھای اجتماعی کھ در پی  وجود جنبشمذاھب موجود و یا رسمی در ایجاد مانع برای دیگر ادیان، 

  . اعمال قدرت بر دیگر ادیان ھستند، نام برد
دھد، بلکھ وجود  ھا بھ خودی خود چیزی را توضیح نمی از نظر نویسندگان یاد شده برخورد تمدن

ھا و  وجود حد فاصل. کند ھای اجتماعی کمک می بینی سطح محدودیت مرزھای تمدن بھ پیش
گردد، اما در این  ھای بیشتر مذھبی می ک بھ فراخوانی اعمال محدودیتتقسیمات تمدن موجب کم

ھا برای پیشگویی  تعقیب  ھای دولتی ھستند کھ نقش اساسی را در مدل آن مورد این محدودیت
  . کنند امیز مذھبی بازی  می خشونت

. اردعوامل دیگری بھ جز دو فاکتور اساسی باال نیز در میزان آزار و تعقیب مذھبی وجود د
در کشورھای با جمعیت باالتر، تعداد . گردد مناقشات نظامی باعث گسترش آزار مذھبی می

موارد اذیت مذھبی بیشتر است، اما بنا بھ تحیقات این دو محقق، رشد جمعیت بھ طور منفی بر 
میزان    تر دموکراسی در کشورھایی با سابقھ طوالنی. ھای دینی تأثیر دارد   میزان محدودیت

ً موجب کاھش میزان محدودیت ر مذھبی کمتر است، و اقتصادھای قویآزا ھای مذھبی  تر معموال
ھای دولتی بر  شوند، غالبامحدودیت گرایی در ھم تنیده می زمانی کھ مذھب و قوم. گردند دولتی می

  .یابد ازادی دینی نیز افزایش می
ای حکومتی و اجتماعی بر ھ گریم و فینک بر اساس مدل خود و بر پایھ دو فاکتور محدودیت

  .کنند دین، کشورھا را بھ شش دستھ تقسیم می
کمی (گردند   کشور می ١٣این دستھ از کشورھا شامل : سیاسی-انحصار اجتماعی  .١

در این کشورھا  یک دین غالب ھم قدرت ). بندی احمد  کورو متفاوت نسبت بھ طبقھ
. کند ین انحصار تالش میسیاسی و ھم اجتماعی  را در دست دارد و یا برای کسب ا

  .جز این دستھ ھستند... کشورھایی مانند ایران، عراق، سودان، عربستان، و 
دین بھ مثابھ یک تھدید سیاسی، در این دستھ از کشورھا حکومت  دین رابھ مثابھ یک   .٢

ً . کند تھدید سیاسی تلقی می اما فشار فرھنگی و یا فشار از سوی دیگر ادیان دیگر تقریبا
. این دستھ متشکل از ھفده کشور، عمدتا کشورھای کمونیستی سابق است . داردوجود ن

  .شوند چین، وینتام، کره شمالی جز این دستھ محسوب می
ھا سعی دارند کھ موضع  در این دستھ از کشورھا دولت. فشار انحصاری اجتماعی  .٣

مذھبی و ھای  اما  در این کشورھا گروه. خنثی و بیطرفی نسبت بھ دین داشتھ باشند
در این دستھ، ھند و اندونزی . ھای معینی ھستند اجتماعی خواھان فشار بیشتر بر گروه

این . شوند ھای بارزی ھستند اما روسیھ و ترکیھ نیز در این گروه قرار داده می نمونھ
  .گروه متشکل از یازده کشور است



دیان  در این ھای حکومتی و اجتماعی  بر ا محدودیت. تقسیم قدرت بین دین و دولت  .٤
آزادی دینی در این کشورھا تضمین شده . دستھ از کشورھا در حدی میانھ قرار دارد

.  ھای دینی بسیار متفاوت است میزان فشار از سوی دول این دستھ بر گروه. است
فرانسھ مھمترین کشور این دستھ است اما در عین حال نیجریھ و مکزیک نیز جز این 

  .شوند دستھ محسوب می
محدودیت حکومتی در حدی پایین و فشار اجتماعی در حدی : دی ھمراه با تنشآزا  .٥

ھای  شوند اما محدودیت ھای دینی توسط دولت تضمین می ازادی. متوسط قرار دارد
این کشورھا در حالت انتقالی قرار دارند و . اجتماعی در حد متوسطی قرار دارند

ای خارجی مانند عملیات تروریستی فاکتورھ. ھا ممکن است کم و  زیاد شوند محدودیت
برزیل و ایتالیا . گذارند ھای دینی تأثیر می مذھبی بر میزان کاھش یا افزایش  محدودیت

  .دو نمونھ از این دستھ از کشورھا ھستند
- این کشورھا نقطھ مقابل کشورھای با نحصار اجتماعی. سطح باالی آزادی دینی  .٦

ھای دولتی و ھم اجتماعی در حد  م محدودیتدر این دستھ از کشورھا ھ.  سیاسی ھستند
باشد و  کشور می  ۴٧بندی با  این گروه بزرگترین دستھ از این طبقھ. پایینی قرار دارند

  . ترین سطح خشونت دینی است دارای پایین
ھای باال این است کھ در ھر دستھ ترکیبی از کشورھای فقیر و غنی،  ھای دستھ یکی از ویژگی

طور کھ گفتھ شد تقسیمات تمدن، دین حاکم  ھمان. در کنار ھم قرار دارند... و مسلمان و مسیحی 
ھای اعمال شده بر ادیان تاثیرگذار  گیری محدودیت و نیروھای اجتماعی و سیاسی بر شکل

ھای دولتی و اجتماعی نیروی محرکھ سطوح باالی اختالفات و آزار و  اما محدودیت. ھستند
دھد کھ چگونھ در ھر کشور مشخص این  طبعا این مدل نشان نمی .شوند تعقیب دینی محسوب می

برای این منظور الزم است تا ھر کشور را از . شوند ھا بھ آزار و تعقیب دینی منجر می محدودیت
  .بینید گانھ باال را می بندی کشورھای شش در جدول زیر تقسیم. نزدیک مورد بررسی قرار داد

  
  

  سیاسی- انحصار اجتماعی
  )اختالف/ و اذیتآزار (

)7,4( 
کشور از جملھ  ١٣

  بنگالدش،  پاکستان، ایران

  فشار انحصاری اجتماعی
  )اختالف/ آزار و اذیت(

)6,0( 
کشور از جملھ ھند،  ١۴

  اندونزی، روسیھ، ترکیھ

  
  
  

  ھیچ کشوری

  
  
  

  باال

      

  
  

  
دین بھ مثابھ یک تھدید 

  سیاسی

  
  

قدرت بین دولت و دین 
  تقسیم شده است

  )اختالف/ آزار و اذیت(

  
  آزادی ھمراه با تنش

/ آزار و اذیت(
 )2,2)اختالف

کشور از جملھ  ١٩

  
  
  
  

  متوسط



  )فاختال/ آزار و اذیت(
)4,2( 

کشور از جملھ چین،  ١٧
  ویتنام

)3,4( 
کشور از جملھ اتیوپی،  ٣٠

  المان، نیجریھ، مکزیک

    برزیل، فیلیپین 

  ینیسطح باالی آزادی د
  )اختالف/ آزار و اذیت(

)0,8( 
  کشور از جملھ ژاپن ۴٧

  
  
  

  پایین
    پایین  سطح متوسط  باال  

 ھای دولتی محدودیت
  
در جدول باال اعداد داخل پرانتز میزان اختالف و تعقیب خشونت آمیز مذھبی، بین صفر تا ده  

  . دھد را نشان می

  اجتماعی -ایران کشوری با انحصار سیاسی
ً ذکر شد، گریم و فینک، بر اساس میزان محدودیت ھمانطور ھای اجتماعی و دولتی بر  کھ قبال

-ایران  در دستھ کشورھای با انحصار سیاسی.  اند دین، کشورھا را بھ شش گروه  تقسیم نموده
افغانستان، الجزایر، اذربایجان، بنگالدش، برمھ، : بھ جز ایران کشورھای.  اجتماعی قرار دارد

، کویت، پاکستان، عربستان  سعودی، سومالی، سودان و اوزبکستان عضو این مصر، عراق
ھای دینی کورو در ابتدای مقالھ را با این گروه مقایسھ کنیم،  اگر گروه دولت. گروه ھستند

ً نیمی از این دو دستھ با یکدیگر تفاوت دارند ھایی  بھ چشم می تفاوت علت این . خورد و تقریبا
  .در عوامل زیر جستجو نمودتوان  تفاوت را می

اول، کورو کشورھا را بر اساس قانون و قوه قضائیھ بھ چھار دستھ تقسیم نموده است، در حالی 
در نتیجھ،  احمد کورو کشوری مثل اذربایجان . فینک بر پایھ موارد آزار و اذیت دینی-کھ گریم

فینک آن کشور -ی کھ گریمرا  از نظر قانونی در دستھ کشورھای سکوالر گنجانده است، در حال
گیرد،  در  دستھ  را بھ خاطر آزار و اذیت ارامنھ کھ ھم از طرف دولت و ھم جامعھ صورت می

توان در مورد  ھمین توضیح را ھم می. اند اجتماعی قرار داده-کشورھای با انحصار سیاسی
احمد کورو  بنابراین. عراق بھ خاطر فشار مذھبی بر اھل تسنن،  و برمھ بر مسلمانان داد

تقسیم ) ھای دینی البتھ از جنبھ ازادی(فینک از نظر عملی -کشورھا را از نظر تئوریک و گریم
فینک کشورھای با جمعیتی کمتر از دو میلیون را در آمار خود قرار -دوم، گریم. اند نموده
زیادی سوم، برخی از کشورھا، مانند مصر پس از حوادث بھار عربی،  دچار تحوالت . اند نداده

ً در مورد . ای یافت کننده توان توضیح قانع چھارم، در برخی از موارد نمی. گشتند مثال
باشد، فشار زیادی بھ  ھای مدنی محدود می اوزبکستان، ھر چند کھ در این کشور ازادی



شود، با ھمھ این حال، توضیح حد بسیار باالی فشار  دھند وارد می ھایی کھ تغییر دین می اوزبک
  .بر دین کمی مشکل است دولتی 

معھذا کشورھایی مانند ایران و عربستان از جملھ کشورھایی ھستند کھ ھم در تئوری، یعنی از 
نظر آنچھ کھ در قوانین مبتنی بر شرع انان و ھم در عمل، بھ لحاظ موارد آزار و تعقیب مذھبی،  

در ایران آمار دقیق و . ندکن در صدر کشورھایی قرار دارند کھ آزادی ادیان را بشدت پایمال می
برخی علت این امر را . رسمی در مورد بزرگترین اقلیت مذھبی یعنی اھل تسنن وجود ندارد

. دانند، کھ امری مضحک است کشورھای رقیب مانند عربستان سعودی می» سواستفاده«امکان 
شود کھ در ایران  در ھر حال گفتھ می. کند را بیشتر می» سواستفاده«عدم انتشار این آمار امکان 

. باشند درصد از این تعداد سنی مذھب می ١١تا  ٨درصد مردم مسلمان ، و در حدود  ٩٨
درصد  ٢در حدود . درصد مردم ایران شیعھ ھستند ٨٧توان گفت کھ در حدود  بنابراین می

، ارقام  ٢٠٠٨در  سال .  باشند جمعیت نیز بھایی، یھودی،  مسیحی، مندایی و زرتشتی می
ھزار، یھودیان   ٣٠٠ھزار، مسیحیان   ٢١٢بھائیان : ان  ادیان اخیر چنین تخمین زده شدپیرو
  . ھزار نفر ١٠٠ھزار، زرنشتیان، مندائیان و طرفداران دیگر ادیان، در حدود  ١٧

را در ایران  در   ٢٠٠٠–٢٠٠٧ھای  ھای دولتی بین سال فینک سطح متوسط محدودیت-گریم
سطح متوسط . کنند اررزیابی می ٩٫۴ار اجتماعی را ، و سطح متوسط فش ٨٫۶حدود 

) حداکثر فشار(تا ده ) بھ معنی ھیچ نوع فشاری(ھای دولتی و اجتماعی بین صفر  محدودیت
در جدول زیر امار . دھد را نشان می ٧٫۶میزان آزار و تعقیب در طی ھمین دوره رقم . باشد می

اجتماعی را در دست دارد و یا در  - یاسیکشورھایی کھ در آن یک دین معین  قدرت انحصاری س
این جدول  ھمراه با تعداد دیگری از . توانید ببنید تالش برای کنترل دیگر ادیان است را می

  .اند  فینک برگرفتھ شده-جداول و نمودارھای این مقالھ از کتاب بھای انکار آزادی گریم
سطح متوسط محدودیت کشور

دولتی بر دین بین 
–٢٠٠٧ھای  سال

٢٠٠٠ )0-10(

سطح متوسط محدودیت 
اجتماعی  بر دین بین 

 ٢٠٠٠–٢٠٠٧ھای  سال
)0-10(

سطح متوسط آزار و 
اذیت مذھبی  بین 

 ٢٠٠٠–٢٠٠٧ھای  سال
)0-10(

7٫98٫57٫4رقم متوسط کشورھا 
7٫49٫57افغانستان
77٫39الجزایر
7٫67٫25٫6اذربایجان
6٫887بنگالدش
8٫88٫210برمھ
7٫78٫98مصر
8٫69٫47٫6ایران
7٫29٫59٫6عراق
7٫97٫22کویت



8٫39٫76٫6پاکستان
9٫49٫56عربستان سعودی
- جنگ و انارشی 7٫28٫2سومالی

غیرقابل محاسبھ
7٫69٫28٫6سودان
8٫87٫59اوزبکستان

  
و محدودی اجتماعی باالتر  6,48فینک کشورھایی کھ  دارای محدودیت دولتی بیشتر از -گریم
  .دھند اجتماعی قرار می-ر ھستند را در زمره کشورھای با قدرت انحصاری سیاسی 6,68از 

  
  

اگر چھ تحقیقات جدید حاکی از کاھش میزان عبادت در مساجد و اماکن مذھبی است، اما ھنوز 
یران اکثر قدرتمداران با وجود آن کھ  در ا. اعتقادات مذھبی ریشھ عمیقی در میان مردم دارد

روحانی ھستند و اعتماد بھ سیاستمداران در سطح نازلی قرار دارد اما جمع کثیری از مردم  
نوریس و اینگاھارت در کتاب . معتقدند کھ باید  روحانیت نقش مھمی در صحنھ سیاسی بازی کند

ھ دموکراسی و دھند کھ بر خالف تئوری ھانتیگتون اعتقاد ب نشان می» اخروی و دنیوی«خود 
ً بھ طور یکسانی در میان تمدن ایده اما ھمین . ھای مختلف توزیع شده است ھای دموکراتیک تقریبا

ھای مذھبی را در کشورھای غیر غربی،  تحقیقات در عین حال میزان اعتقاد عمیق مردم بھ جنبھ
ھای  ھای ارزش اگر بھ آخرین نظرسنجی. دھد بھ استثنای چند کشور سوسیالیستی سابق، نشان می

نویسنده این . خوریم جھان کھ در آن ایران نیز وجود دارد مراجعھ کنیم بھ نتایج جالبی بر می
در اکثر سؤاالت اصلی، فرد مصاحبھ . سطور چند کشور را برای مقایسھ انتخاب نموده است

رھای زیر در نمودا. کند شده را انتخاب می ھای از قبل تعیین شونده یک و یا چند پاسخ از پاسخ
ھای  ارقام ھر کشور در نمودارھا، درصد پاسخ.  شوند ھا ذکر می فقط  یک مورد از پاسخ

ھا  ھمھ این مصاحبھ.  ھایی است کھ در زیر ھر نمودار امده  است شوندگان  بھ پرسش مصاحبھ
  .صورت گرفتھ اند  ٢٠٠۵–٢٠٠٩ھای  در طی سال

  
  
   
  
  
  



  
ھای خیلی اھمیت دارد را نشان  رد؟ نمودار زیر پاسخچفدر دین در زندگی شما اھمیت دا:پرسش

  .صورت گرفتھ است  ٢٠٠۵–٢٠٠٩ھای  ھا در طی سال این مصاحبھ. دھد می

  
ھا، برای دین اھمیت زیادی قائل ھستند، اما در مقایسھ با  ھا در مقابل ژاپنی اگرچھ ایرانی

ھای اخیر  ردم چین طی سالم. تر ھستند اندونزی کھ دولتی سکوالر دارد، دارای  رقمی پایین
. کند ھا نقش کمی بازی می اند، اما ھمچنان دین در زندگی آن گرایش بیشتری بھ مذھب پیدا کرده

  . اینکھ آیا این مربوط بھ دین مورد پرستش انھاست یا نھ، خود بحث دیگری است
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دین خیلی اھمیت دارد



انید از از گروھی تو آیا می. ھای متعددی از مردم نام برده شده است در لیست زیر گروه: پرسش
  نام ببرید کھ شما مایل نیستید ھمسایھ شما گردند؟ 

 .دھد نمودار زیر پاسخ مربوط بھ ھمسایھ غیر ھمدین را نشان می

  
ھا در  ھا و عراقی از ایرانی. ایران بعد از ھند و اندونزی، خواھان ھمسایھ ھم مسلک ھستند

مصاحبھ شوندگان ایرانی  ھمسایھ % ٧۴. مورد ھمسایگان یھودی و مسیحی نیز سؤال شده است
.  یابد تقلیل می% ٣۵ھا بھ کمتر از نصف یعنی  این رقم در مورد مسیحی. خواھند یھودی نمی

خواھند ھمسایھ مسیحی  عراقیان نمی% ٢٩اما فقط . خواھند ھا  ھمسایھ یھودی نمی عراقی% ٩۴
یھودیان ایرانی ساکن در ایران در  جالب توجھ اینکھ در خاورمیانھ  ھنوز  ھم تعداد. داشتھ باشند

  .مقایسھ با دیگر کشورھای منطقھ رقم باالیی است
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امتناع از داشتن ھمسایه غیر ھمدین



  آیا شما موافقید کھ ازدواج نھادی کھنھ است؟: پرسش
  .دھد ھای مثبت را نشان می نمودار زیر درصد پاسخ

  
  

ست، اما ای با مذھب درھم تنیده شده ا با ابن کھ ازدواج نھادی بسیار سنتی و در ایران بھ گونھ
کنند کھ  بسیاری از ایرانیان، بیشتر از ایاالت متحده، چین، ژاپن، ترکیھ و اندونزی، فکر می

  . ازدواج نھادی کھنھ است
  
  
  
  

ای  تواند سرنوشت خود را تعیین کند، در حالی کھ عده ای از مردم معتقدند کھ فرد می عده: پرسش
ً . توان فرار کرد معتقدند از دست تقدیر نمی نزدیکترین عدد بھ نظر خود ،  بین ھمھ چیز در لطفا
، )شماره ده(کند  و فرد سرنوشت خود را تعیین می) شماره یک(شود دست سرنوشت تعیین می
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ازدواج نھادی کھنه است



  .یکی را انتخاب کنید
  .دھد شود را نشان می نمودار زیر پاسخ کسانی  کھ معتقدند ھمھ چیز توسط تقدیر تعیین می

  

  .ھا بھ قضا و قدر اعتقاد دارند شتر از ایرانیھا بی ھا و ھندی ھا، مراکشی مصری
  
  
  

بھ جز شرکت در مراسم عروسی و تدفین، چند وقت یکبار در مراسم مذھبی شرکت : پرسش
  کنید؟ می

دھد کھ بیش از یک بار در ھفتھ در مراسم مذھبی شرکت  نمودار زیر پاسخ کسانی را نشان می
  .کنند می

  
. ی اھمیت خود را نسبت بھ سابق از دست داده استدر جوامع مدرن شرکت در مراسم مذھب
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تقدیر خیلی تعیین کننده است



ھمچنان در ) شوند در نمودار دیده نمی(ھا و شھروندان  مالزی، رواندا، غنا و اتیوپی  مراکشی
. باشد می%۵مشارکت  شھروندان عده زیادی از کشورھا در زیر .کنند مراسم مذھبی شرکت می

بیش از یک %  ٢٠ھا در حدود  ھ  ایرانیو دستھ بعد از ان  من جمل% ١٠دستھ دوم در حدود 
طبعا شرکت در مراسم بھ جز خواستھ فرد،  نیاز بھ داشتن . کنند بار در مراسم مذھبی شرکت می

ً غیرممکن است ھا  ایرانی% ٢٣در حدود . وقت زیاد نیز دارد، چیزی کھ در جوامع مدرن تقریبا
ه در مراسم مذھبی شرکت گا ھا ھیچ سوئدی% ۵٠ھا و ترک% ٣٢ھا و  امریکایی% ٢۵و 

  .  کنند نمی
نمایید یا نھ، آیا شما خود را چگونھ قلمداد  مستقل از اینکھ در مراسم مذھبی شرکت می: پرسش

  ایست؟ مذھبی، اتھ مذھبی، غیر:  کنید می
  . دھد نمودار زیر پاسخ من مذھبی نیستم را نشان می

جالب . پندارند ھا خود را مذھبی نمی لیسیھا، اھالی کشورھای اسکاندیناوی، انگ ھا، ژاپنی چینی
اما تعداد کمی از اھالی کشورھای یاد شده خود . دانند مردم عراق خود را مذھبی  نمی% ۴٠آنکھ 

،  ویتنام و سوئد %٢٩جنوبی،  ھا متعلق بھ کره ایست بیشترین اتھ. کنند ایست قلمداد می را اتھ
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شرکت در مراسم مذھبی بیش از یکبار در ھفتــه 



آیا این فقط بھ خاطر . باشد می% ٠٫١رانی فقط ھای ای ایست تعداد اتھ. باشند ، می%١٧و % ٢٣
ھا و  ایرانی% ٨٠ترس از عواقب بعدی اعالم ملحد بودن است؟ بنا بھ این نظر سنجی، بیش از 

ھا  خود را  ھا و ژاپنی چینی.  کنند ھا خود را مذھبی فلمداد می لھستانی% ٩٢ھا،  ایتالیایی% ٨۵
  . پندارند کمتراز ھر کشور دیگری مذھبی می

  
  .رھبران مذھبی نباید بر رای مردم تأثیر بگذارند: با این گزاره موافق ھستید تا چھ حد : پرسش

 .دھد ھای بسیار موافقم را نشان می نمودار زیر، پاسخ
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مذھبی نیستم



  
% ٢٣ھا و فقط  ایرانی% ٢۶ھا،  سوئدی% ۴٨ھا ،  لھستانی% ۵١ھا،  درصد نروژی ٧۵

) موافق و بشدت موافق(ھا  ایرانی% ۶٠در حدود . ھا  بشدت موافق گزاره باال ھستند ایتالیایی
، %۶٩، آلمان % ۶٣این رقم در ترکیھ . خواھان عدم تاثیر رھبران مذھبی در رأی مردم ھستند

ده درصد مردم  ایاالت متحده بھ شدت با گفتھ باال . است% ۵٣و ایاالت متحده % ٨٠سوئد 
مردم ایران معتقدند کھ % ٧۵گر بیش از از طرفی دی. است% ٢٫٧رقم مشابھ در ایران . مخالفند

مردم مخالف این گفتھ %  ١۴فقط . سیاستمداری کھ بھ خدا اعتقاد ندارد الیق صدارت نیست
  .بودند

  
  

ھا جز ویژگی ذاتی دموکراسی محسوب  بسیاری از چیزھا مطلوب ھستند اما ھمھ آن: پرسش
بی ویژگی ذاتی دموکراسی محسوب بھ نظر شما آیا تفسیر قوانین توسط مقامات مذھ.  شوند نمی
  شود؟ از یک تا ده انتخاب کنید؟ می
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ھای مربوط بھ  تفسیر مقامات مذھبی ویژگی ذاتی دموکراسی است، را نشان  نمودار زیر پاسخ
  .دھد می

  

مردم  ایران تفسیر قانون توسط مقامات مذھبی را جز ویژگی  دموکراسی بھ % ٣۶در مجموع 
.  اورند ھای  دموکراسی بھ حساب می مردم آن را جز ویژگی% ۴۵کھ  در حالی. اورند شمار نمی

ً جز ویژگی دموکراسی نمی%  ١۴در این میان در حدود  % ٩پندارند، ولی  مردم آن را اصال
در یک سؤال دیگر در مورد اینکھ . کنند انان آن را جزئی از ویژگی ذاتی دموکراسی قلمداد می

% ٢٨ھا موافق آن  و  ایرانی%  ۴۴مات دولتی تأثیر بگذارند، آیا رھبران مذھبی نباید بر تصمی
  . بودند%  ٧۴،  و سوئد %۶٢موافقین گزاره باال در ترکیھ . مخالف این گزاره بودند

توان گفت کھ بیش از  در پرسش دیگری در مورد اعتماد بھ نھادھای مذھبی ، نمودار زیر،  می
. خیلی اعتماد دارند% ۴۴و از این میان، در حدود مردم بھ نھادھای مذھبی اعتماد دارند % ٧۴

  .درصد است%  ٢۴و %  ٧۴رقم مشابھ در ایتالیا نیز در حدود 
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تفسیر قانون توسط رھبران مذھبی ویژگی ذاتی دموکراسی است



  
  
  
  .صورت گرفتھ اند  ٢٠٠۵–٢٠٠٩ھای  ھا در طی سال ھمھ این مصاحبھ 

توان گفت کھ اگرچھ مردم ایران مذھبی ھستند و اعتماد زیادی بھ نھادھای دینی دارند  بنابراین می
اند کھ رھبران مذھبی  از  مردم  بھ این نتیجھ رسیده% ۴٠کم در حدود  اما در موارد دیگری کم

نباید در امور دولتی و انتخابات مداخلھ کنند، ھر چند ھنوز افراد زیادی وجود دارند کھ ھمچنان 
در  این تصویر تا حدی با نظرخواھی پیو کھ. بھ   مداخلھ علمای دین در سیاست  اعتقاد دارند

  آیا باید بھ این نظرسنجی و یا نظرسنجی پیو اعتماد کرد؟. اول مقالھ نقل شد، تفاوت دارد
ھم چنانکھ دیده شد بر اساس . مسئلھ دیگر در مورد اعتماد بھ پیروان دیگر مذاھب است

ھای ذکر شده در باال، بسیاری از مردم ایران حاضر بھ قبول پیروان ادیان دیگر بھ  نظرسنجی
در نظرسنجی کھ مرکز تحقیقات پیو در حدود یک دھھ پیش در . مسایھ خود نیستندعنوان ھ

برخی از کشورھای آسیایی، آفریقایی و امریکای التین انجام داد، بسیاری از مردم بشدت 
کردند، اما در مقابل  اشان محافظت می طرفدار زندگی کردن در کشوری بودند کھ از آزادی  دینی
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اعتماد خیلی زیاد به نھادھای مذھبی



ھای دینی دیگران ھمان اھمیت رادارد و یا نھ، از نظر  ع از ازادیاین پرسش کھ آیا دفا
بھ عبارت دیگر بسیاری فقط خواھان آزادی . قدر مسألھ دارای اھمیت نبود شوندگان  آن مصاحبھ

اختالف طلب آزادی  برای دین . چندان مھم نیست»   دیگران«ھستند و آزادی دینی » من«دین 
، عدم اعتماد بھ پیروان دیگر ادیان یکی از عالئم فشار »گراندی«با  آزادی  برای دین » من«

  .  اجتماعی است
دھند کھ بھ جز فشار دولت بر مذاھب غیرشیعھ، سطح تحمل مذھبی مردم  این موارد نشان می 

متاسفانھ ایران تنھا کشور مسلمانی نیست کھ با چنین معضل بزرگی . در حد پایینی قرار دارد
با این وجود،  فشار دولتی دارای اھمیت بیشتری است و حمایت دولت . ندک دست و پنجھ نرم می

  .ھا موضوع بسیار مھمی است از حقوق اقلیت
ھای دینی در کشورھای غیرمسیحی بعد از جنگ دوم  دھد کھ محدودیت نمودار زیر نشان می 

، بھ خاطر تنوع اما الزم بھ تذکر است کھ در مواردی امکان مقایسھ ادیان. جھانی باال رفتھ است
. مذھبی کشورھا، توسعھ اقتصادی، سنت دموکراسی و بسیاری از موارد دیگر کمی مشکل است

در بسیاری از کشورھایی چون ایران اختالفات مذھبی با اختالفات قومی درھم تنیده شده است و 
 .نماید تر می این امر بھ نوبھ خود قضیھ را پیچیده

  ١٩۴۵–٢٠٠۵بین  ھای دولتی بر دین شد محدودیتر

  نتیجھ
ھای  ھای دینی گذاشتھ شد کھ خود بخشی از ازادی در این مقالھ تمرکز اصلی بر مسألھ ازادی

  مدنی
واقع آزادی بیان و عقیده،  و نیز آزادی اجتماعات منبع اصلی آزادی مذھبی  در. شود محسوب می

ی، آزادی مطبوعات، آزادی ھای سیاسی و مدن بدون ازادی. باشد ھا می و بسیاری دیگر از ازادی
در بسیاری از کشورھا از جملھ ایران ضمن .  توان سخن از آزادی دینی نمود اجتماعات  نمی



ھا را زیر پا گذاشتھ  ھای اساسی، ھم در قانون و ھم در عمل بسیاری از آن تائید این ازادی
امیز بوده  ار فاجعھپیوند قدرت سیاسی و دینی در ایران چھ در گذشتھ و چھ حال بسی. شوند می

ً عریانی  است، اگرچھ فقط در دوران جمھوری اسالمی است کھ ژرفای این فاجعھ بھ شکل کامال
توان یافت کھ  طور کھ در اینجا نشان داده شد، ھیچ دولت دینی را نمی ھمان. خورد بھ چشم می

  .  توانستھ باشد برای ھمھ شھروندان خود آزادی دینی بھ ارمغان اورد
و آزار و تعقیب دینی، > - محدودیت دولتی بر مذھب >  -ھ  فشار اجتماعی دینی در چرخ
درصد  ٧٨در کشوری مانند ایران کھ در حدود .  ھای دولتی نقش مھمتری را دارند محدودیت
توان برای دولت نقشی بھ جز یک نقش خنثی در مقابل  شیعھ ھستند نمی  »بطور رسمی«جمعیت 

جنبھ دیگری از ریا،  تزویر و فشار )   درصد ٩٨و یا (درصد  ٨٧قم حتی خود ر. ادیان قائل شد
» سواستفاده« در کشوری کھ تعداد پیروان دیگر ادیان بھ دالیل امنیتی  و. دھد را نشان می

تواند دین خود را بدون مجازات  زاده نمی کشوری دیگر  معلوم نیست، جایی کھ یک فرد مسلمان
م قدرت مذھب حاکم، سرشماری و نظرسنجی ممنوع است، ترک نماید، جایی کھ برای تحکی

 توان از آزادی دینی سخن گفت؟ چگونھ می



  
  ھا و رفاه کشورھا رابطھ بین آزادی دینی با دیگر ازادی

  
  

دھند کھ در میان عوامل مھم مختلفی کھ بر  فینک در بررسی آماری  مدل خود نشان می-گریم
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ً بھ (کند   ھای دولتی بیشترین سھم را ایفا می دیتتعقیب  و ازار دینی تأثیر دارند محدو لطفا
برابر  ٩ھای دولتی  ھا قدرت  محدودیت بنا بر محاسبات آن).  پیوست یک این مقالھ نگاه کنید

 ٣٫۵ھای اجتماعی   و قدرت محدودیت. باشد ھا در تعقیب و آزار دینی می تاثیر برخورد تمدن
توانیم توجھ خود را  معطوف بھ  م شک داشتھ باشیم میاگر بر درستی این ارقا.  برابر ان است

کشور  بر اساس رابطھ دولت و دین تنظیم  ١٧٣در آنجا فقط لیست . پیوست دو این مقالھ نمائیم
ھای دینی، منھای واتیکان بھ خاطر شرایط ویژه ان،  توان در گروه دولت آیا می. شده است

ھای  قیب دینی توسط آن کشور در  رسانھکشوری را یافت کھ ھر روز خبری از آزار و تع
  گروھی خوانده،  دیده یا  شنیده نگردد؟

ً نھ . آیا این بھ معنی آن است کھ اگر فقط حکومتی خود را سکوالریسم بخواند کافی است؟ قطعا
وجود قوانین و قوه قضائیھ سکوالر . توان عکس آن را  استنتاج نمود اما از این موضوع نمی

ھمچنان کھ گفتھ شد، آزادی دینی . زادی دینی اما شرط کافی برای آن نیستشرط الزم برای آ
توان سخنی از  ھای مدنی است و بدون آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات نمی جزئی از آزادی

  .ھای دینی نمود ازادی
 .اگر  بھ سکوالریسم  از دو جنبھ سیاسی و اجتماعی بنگریم آنگاه باید بھ چند پرسش پاسخ دھیم

توان در قانون اساسی نقش ارجحی برای یک و یا چند دین قائل شویم؟ آیا  از نظر سیاسی، آیا می
تفاوت بودن حکومت نسبت بھ دین نمود اما در قانون  توان سخن از خنثی بودن و یا حتی بی می

در  بھ دولت چنین التزاماتی، ارجح دانستن دین و یا ادیان خاصی، را  تحمیل نمود؟ مگر نھ انکھ
ً آزادی چون نروژ و یا دانمارک مسیحیت بھ عنوان دین ارجح  ) کلیسای دولتی(کشورھای کامال
چند صد سال . پذیرفتھ شده است؟ چرا در ایران نتوان چنین کرد؟ جواب کوتاه نھ خواھد بود

امروز، . شد ، یک گام بزرگ بھ جلو محسوب می)و  بطور مشابھ سلطنت(نشینی دین  پیش، عقب
این موضوع .  شود ھا استبد دینی در ایران، این گام بزرگی بھ جلو محسوب نمی سال بعد از

برای سلطنت کردن و نھ حکومت کردن در » شاه«درست مانند مسألھ دادن قدرت دوباره بھ 
ً  درستی تمایل زیادی بھ تغییر قانون خود . باشد دنیای امروز می اکثر کشورھا بھ دالیل کامال

در . گاه مورد استفاده قرار نگرفتھ باشد ا آنکھ اگر در عمل یک بند قانونی ھیچبینند، خصوص نمی
مورد نروژ، دانمارک، انگلیس و امثالھم، اگر ھر کدام از این کشورھا امروز مجبور بودند 
ً مفاد خیلی از قوانین فعلی آن با آنچھ کھ امروز  قانون کشور خود را دوباره بازنویسی کنند، قطعا

راه دولت و کلیسا از ھم جدا شد، ھر چند  ١٨۴٩در دانمارک در سال . کرد ، فرق میوجود دارد
ھا عضو آن ھستند وظایف  دانمارکی%  ٨٠کھ در حدود » کیرکن فولکھ« کھ امروز ھنوز ھم 

» دن نورشکھ کیرکھ«در نروژ ھم کلیسای . مشخص دولتی مانند ثبت افراد را بھ عھده دارد
شود،  در قوانین این کشورھا از یک کلیسای دولتی نام برده می. ده استچنین وظایفی را تقبل کر

اما این کلیساھا نسبت بھ دیگر ادیان امیتاز خاصی بھ جز وظایفی کھ دولت بھ عھده انان گذاشتھ 
  . ، ندارند

گذاری، آموزش و پرورش و  دوم اینکھ آیا باید از نفوذ رھبران مذھبی در عرصھ سیاست، قانون
لی زندگی عمومی از طریق قانونی ممانعت نمود؟ اینکھ در ایران قبل از جمھوری بھ طور ک



ھایی، تقسیم شده بود و با توجھ بھ  اسالمی قدرت بین سلطنت و روحانیت، البتھ با فراز و نشیب
کند، حذف  ای در  جامعھ ایفا می کارانھ اش نقش محافظھ اینکھ  روحانیت  بھ خاطر خصلت ذاتی

اما  در عمل تحدید روحانیت و اجبار انان بھ پرداختن بھ . ھا الزم است این عرصھ نفوذ انان از
ھا  حتی اگر بھ کشوری چون ایتالیا ، پس از سال.  ای نیست مسائل دینی و فقھی  کار ساده

این امری . توانیم شواھد زیادی دال بر این مدعا بیابیم استقرار حکومتی سکوالر ، بنگریم می
اما پذیرش اینکھ چنین کاری سخت . گردد ھای طوالنی میسر می ریج و طی سالاست کھ بھ تد

  .است،  بھ معنی کنار گذاشتن آن نیست
نکتھ اصلی این است کھ روحانیت و رھبران مذھبی باید بپذیرند کھ   بین گناه و جرم و جنایت   

ل اساسی باشد از طرف دیگر یک حکومت سکوالر بایستی معتقد بھ یک اص. تفاوت قائل شوند
نادیده گرفتن این امر بھ . زدایی از دین است و آن اینکھ خوِد وجوِد دولت سکوالر بھ معنی تقدس

این ادیان نیستند کھ بایستی . معنای نادیده گرفتن خود شرط وجود ایجاد یک دولت سکوالر است
. ار داردمحاظت شوند بلکھ آزادی افراد است کھ در صدر وظایف مھم یک دولت سکوالر قر

ھای دینی و  حرمتی بھ گروه و از بی. دولت باید از ھمھ شھروندان با ھر عقیده و مذھبی دفاع کند
قوانین کشور نیازی بھ داشتن مھر اسالمی . مذھبی و غیر مذھبی توسط قانون جلوگیری نماید

نکتھ . ھای خود را خواھد داشت ندارند ولی طبیعی است کھ ھر قانونی رنگ و بوی سنت
ھا بایستی تا حد امکان تاریخ ادیان و دستورھای فقھی ھر  ھا و دانشگاه تراینکھ در مدرسھ مھم

کافیست . دینی بر اساس نظر ھمان دین مربوطھ تنظیم شود و نھ بر اساس درک دین غالب
و . ھای دینی عربستان سعودی در مورد توصیف  شیعیان را  بھ خاطر اوریم جنجال کتاب

ھای دینی ببینیم تا بر ضرورت چنین امری  گر مذاھب غیرشیعی را در کتابکافیست توصیف دی
  .شک نکنیم

تواند در حرف و از نظر قانونی سکوالر باشد، مانند  آنچھ مسلم است اینکھ حکومتی می
تواند  کشوری می. ھای دینی فشار اورد اذربایجان، اما در عمل بھ دالیل متعددی بر اقلیت

انچنانکھ . ھای فردی و دینی را زیر پا نھد ره شمالی، و تمامی ازادیضدمذھب باشد، مانند ک
دھد، فشار دینی بر مردم بھ ایجاد دینی واحد در طوالنی مدت نخواھد  تاریخ ایران نیز نشان می

فشار نھ موجب .  ھا و مذاھب جدید بیرون خواھند امد انجامید، بلکھ از دروِن آن فقط فرقھ
  . ھ پلورالیسم دینی ختم خواھد گشتھمگونی و یکدستی بلکھ ب

توان فشار  اگر روزی دولتی بر سر کار اید کھ بھ انحصار سیاسی دینی پایان دھد، باز ھم نمی
در کشوری سکوالر  مانند ھند ما  شاھد منازعات دینی . اجتماعی بردیگر ادیان را نادیده گرفت

مایالت ناسیونالیستی و قومی در ھم این امر   بھ ویژه ھنگامیکھ تعلقات مذھبی با  ت. ھستیم
در این شرایط بدون داشتن دولتی کھ از .  گردند شوند، بسیار بغرنج و خطرناک می امیختھ می

حمایت کند و درمیان مذاھب نقش ) و یا المذھبی(آزادی بیان و عقیده از جملھ اعتقادات مذھبی 
نثی بودن دولت در مقابل دین معتقدند منتقدین بھ خ.  خنثی را بازی کند، راه دیگری وجود ندارد

ً جلوگیری از اجرای مراسم مذھبی . دینی است کھ این بھ خودی خود بھ معنی حمایت از بی مثال
ً سکوالریسم . شود ھا عادالنھ نبوده بلکھ موجب تقویت تفکر غیر دینی می در مدرسھ قطعا



ً   ما  ضمن تأک. ھای خاص خود را بھ ھمراه دارد محدودیت ھای دمکراسی،  ید بر محدودیتمثال
دانیم، سکوالریسم ھم با ھمھ  آن را تنھا شکل مناسب حکومتی در شرایط فعلی می

ھای دینی و یا  دین و کاھش فشار بر اقلیت-ھایش تنھا راه حل تنظیم رابطھ دولت محدودیت
  .باشد غیردینی می

سم منفعل مانند آمریکا و  احمد کورو از  سکوالری  -اینکھ ھر کشوری چھ نوعی از سکوالریسم
گزیند خود تحت  را بر می -برد سکوالریسم جسور و یا فعال مانند فرانسھ و یا ترکیھ نام می

گیرد،  اگر زمانی کھ جنبش مقاومت اوج می. شکست استبداد دینی رقم خواھد خورد  پروسھ
کھن فرانسھ استبداد دینی بھ ھیچ سازشی تن در ندھد، ممکن است بھ ھمان  سرنوشت رژیم 

حتی در زمانی کھ نوع . دچار شود و سکوالریسم از نوع فرانسوی جای خود را باز نماید
خاصی از سکوالریسم غالب شود، این بھ معنی پایان مباحثات نبوده و آنچنان کھ در کشورھای 

ه غربی شاھد آن ھستیم طرفداران سکوالریسم منفعل و فعال و نیز پیروان ادیان مختلف بھ مبارز
  .خود برای تغییر روند ادامھ خواھند داد

اینکھ پیروزی سکوالریسم سیاسی چگونھ بھ رشد سکوالریسم اجتماعی کمک خواھد کرد و 
در کشوری مانند ایران . موجب افزایش تحمل دینی خواھد شد خود جای بحثی جداگانھ دارد
این امر  فقط . معنی نداردسکوالریسم بدون قبول حقوق اولیھ انسانی زنان و دگرباشان جنسیتی 

شود بلکھ نیاز بھ کاھش فشار اجتماعی نیز   با تغییر اساسی در عرصھ قوانین کشور میسر نمی
  . ھای جنسیتی فقط آغاز راھی طوالنی است بھ عبارتی لغو قوانین محدودیت.  دارد

  

  پیوست یک
. نامند دل اقتصادی دینی میاند را م ھای آماری تنظیم کرده فینک مدلی را کھ بر اساس داده-گریم

در . ھای آماری موجود را  بازتاب دھد تواند ھمھ داده بنا بر عقیده انان این مدل بھ خوبی می
توان از جملھ از   ھای ساختھ شده می مطالعات حوزه علوم انسانی و اجتماعی برای آزمایش مدل

توان با کمک  سازی می این مدلبنا بر . سازی معادالت ساختاری استفاده نمود روشی بھ نام مدل
ھای آماری در حد کفایت وجود داشتھ باشند، بھ تجزیھ و  ھای آماری موجود، البتھ اگر داده داده

ھای حوزه علوم اجتماعی متغیرھای  واقع  از آنجا کھ در مدل در. تحلیل مدل ایجاد شده پرداخت
ھان از این روش برای سنجش فراوانی وجود دارند و ھمچنین بھ خاطر وجود پارامترھای پن

گیری استفاده  ھا با متغیرھای اشکار و نیز محاسبھ خطای اندازه متغیرھای پنھان و رابطھ آن
اول مدلی کھ توسط . بھ عبارت دیگر  در این روش چند عنصر اساسی وجود دارد. شود می

ست بر اساس انان ھای آماری کھ قرار ا شان تعیین شده است، دوم داده محققین بر اساس فرضیات
مدل را محک زد و سوم محاسبات عددی کھ در آن ارتباط بین پارامترھا و مدل  نشان داده 

دھد کھ یک محقق  دریابد کھ کدام یک از پارامترھا  بھ  در نتیجھ، این روش اجازه می. شوند می
بھ  معلومات  نویسنده سطور حاضر با توجھ.  توانند  متغیرھای پنھان را  تعیین کنند خوبی می

بھ خود اجازه اظھار نظر در مورد مناسب بودن این ) اش تر نداشتھ یا دقیق(آماری بسیار اندکش 



عالقمندان . دھد روش برای آزمایش یک مدل علمی و انتقاداتی کھ بھ آن وارد است را نمی
 در) structural equation modeling(سازی معادالت ساختاری  تواند بھ توصیف مدل می

  .ویکیپدیا  مراجعھ کنند
، شاخص )GRI(ھای دولتی  فینک بررسی رابطھ بین شاخص محدودیت- ھدف مدل گریم

از نظر نویسندگان یاد شده . باشد امیز دینی می و  تعقیب خشونت)  SRI(ھای اجتماعی  محدودیت
ق محدودیت در تبلیغات دینی، موعظھ و تغییر دین؛ مداخلھ دولت در ح(برایند شش موضوع 

بندی بھ آزادی  ھای مذھبی؛عدم پای پرستش فرد؛ جلوگیری از کار مبلغین؛ جلوگیری از عبادت
نگرش (پنچ موضوع . ھای دولت قرار داد توان در شاخص محدودیت را می)  مذھبی در قانون

منفی جامعھ نسبت بھ دیگر ادیان؛ نگرش منفی جامعھ نسبت بھ تغییر دین؛ احکام و نگرش 
رد تغییر دین؛ تالش مذاھب موجود و یا رسمی در ایجاد مانع برای دیگر ادیان؛ روحانیت در مو

در شاخص محدودیت )  ھای اجتماعی کھ در پی اعمال قدرت بر دیگر ادیان ھستند وجود جنبش
  .شوند اجتماعی ترکیب می

ً بھ صورت ساده-تر  مدل اقتصادی دینی گریم در نمودار زیر شکل کامل  ای فینک را کھ قبال
اگر بھ ارقام مطروحھ در زیر فقط بھ شکل خیلی . توان مالحظھ کرد کشیده شده بود را دوباره می

توان گفت کھ در این نمودار مھمترین عواملی کھ بر  ای بخواھیم نگاه کنیم، می ساده
. اند گذارند، رسم شده امیز دینی تأثیر می ھای دولتی، اجتماعی و تعقیب  خشونت محدودیت

مثال وضعیت بھتر زنان . اند تأثیر بازدارنده دارند با عالمت منفی مشخص گشتھ عواملی کھ
ھا  اما قوانین دینی باعث افزایش این محدودیت. دھد ھای اجتماعی را کاھش می محدودیت

ھا، و بھ عبارتی تمایزات فرھنگی کھ  تمایزات مذھبی نیز جزئی از آن  اختالف تمدن. گردد می
امیز دینی محسوب  دی خود عامل کوچکی در افزایش  تعقیب خشونتشوند بھ خو محسوب می

دھند کھ  بر خالف گفتھ  بھ عبارتی نتایج آماری محاسبھ شده این مدل نشان می. شود می
ً تأثیر زیادی بر تعقیب  خشونت ھانتیگتون، اختالف تمدن علت این .  امیز دینی ندارد ھا  مستقیما

پارامتر  . گذارد دودیت اجتماعی نسبت بھ دین تاثر میامر آن است کھ  این عامل  بر مح
ھای دولتی بر دین   و تعقیب   ھای اجتماعی نیز بھ نوبھ خود از طریق محدودیت محدودیت

.  ھای دولتی باالترین  تأثیر را بر خشونت دینی دارند محدودیت. گذارند امیز دینی اثر می خشونت
ھای آماری است و در بھترین  فقط مدلی برخاستھ از دادهباید دو نکتھ را بھ خاطر داشت کھ این 

ً در جامعھ. تواند روندھای عمومی را تعیین کند و نھ ھمھ جزئیات حالت، می ای کھ کشمکش  مثال
نظامی وجود دارد در مقایسھ با کشوری کھ چنین کشمکشی وجود ندارد، این عوامل بسیار 

برخی از عوامل باعث پیچیده شدن تشخیص  دوم اینکھ درھم تنیدگی. کنند متفاوت عمل می
ً در خیلی از موارد می.. گردد معضل اصلی می ھای دینی را با  اختالفات  توان خشونت مثال

کم بھ این نتیجھ رسید  کننده دیگر کم فرھنگی و مذھبی توضیح داد، تا اینکھ در سایھ موارد نقض
تری در پشت  رسند، اما عوامل مھم بنظر میکننده  کھ اگر چھ این اختالفات در ظاھر بسیار تعیین

  . توانند وجود داشتھ باشند عامل فرھنگی و مذھبی نیز می
ھای ھانتینتگون را بھ دو جھت  کنند نظریھ برخورد تمدن فینک در مدل خود تالش می- گریم 



 تمدن در درون مرزھای یک کشور  اول اینکھ وقتی خطوط گسل. ھای خود کنند گیری وارد اندازه
و یا در امتداد مرزھای کشور قرار دارد و دوم  وقتی کھ سطح پایین پلورالیسم دینی، یعنی 

ھا بھ کاھش اختالفات  کھ بنا بھ نظریھ برخورد تمدن-ھمگونی دینی  در یک کشور وجود دارد
  .انجامد یا نھ آیا این دو پارامتر بھ کاھش اختالفات می -انجامد دینی می

امیز دینی را در مدل معادالت  ان ھمھ عوامل مؤثر بر  تعقیب خشونت اگر بھ جدول زیر کھ در
نھ ) ٠٫۵٣٧(ھای دولتی   ساختاری محاسبھ شده است نگاه کنیم خواھیم دید کھ قدرت محدودیت

ً  برابر و محدودیت  .باشد می  برابر اختالف تمدن ٣٫۵ھای اجتماعی تقریبا

مجموع اثرات مطابقت 
شده

  امیز  خشونت تعقیب    محدودیت دین
  دولت  جامعھ )2003(

–0,032–0,062–0,145شرایط بھتر زنان
0٫2790٫1190٫061قانون دینی
0٫2790٫1190٫061درصد مسلمانان
0٫3020٫1290٫066اختالف تمدن
0٫0560٫0240٫275کشمکش نظامی
0٫0420٫0180٫204اندازه جمعیت

0٫0130٫1230٫063قومی-آمیزش دینی
–0,137–0,267–0,028درصد مسیحیان
–0,164–0,320–0,034سطح دموکراسی
–0,106–0,207–0,022رشد جمعیت
–0,086–0,167–0,018قدرت اقتصادی

0٫0470٫4470٫229ھای اجتماعی محدودیت
0٫1100٫0470٫537ھای دولتی محدودیت

0٫2150٫0920٫047آزار و تعقیب دینی
  

  فینک- مجموع اثرات مطابقت شده برای مدل معادالت ساختاری گریم
فینک  در شکل - مجموع اثرات در این جدول بیشتر از اثرات مستقیمی است کھ در مدل گریم(

  )زیر وجود دارد
  

فینک تالش دارند نشان دھند کھ برخالف گفتھ ھانتینگتون، تمایزات فرھنگی و دینی نقش -گریم
اما اگر بھ نمودار زیر نگاه کنیم خواھیم دید کھ . در خشونت و آزار دینی ندارند ای کننده تعیین

ً موثری در افزایش محدویت . شوند ھای اجتماعی محسوب می درصد باالی مسلمانان عامل نسبتا
ھای دولتی  در مقابل درصد باالی مسیحیان موجب کاھش گرایش دولت برای اعمال محدودیت

ھا معتقدند کھ اسالم بھ طور ذاتی گرایش بھ اعمال محدودیت اجتماعی  بھ عبارتی آن. شود می



. کند نسبت بھ سایر ادیان دارد، در صورتی کھ در اکثر موارد  مسیحیت در جھت عکس عمل می
نویسنده این سطور قصد ورود بھ این بحث را در اینجا ندارد، بلکھ منظور من فقط جلب توجھ  

شود، دارای  ر ھر حال، مدل حاضر با وجود انتقاداتی کھ بھ آن مید.خواننده بھ این موضوع بود
با این . ھا پارامترھای فراوانی گنجانده شده اند اول اینکھ، در مدل آن. نقاط قوت بسیاری است

امیز  ھای اجتماعی و دولتی و  تعقیب  خشونت اند رابطھ بین محدودیت فینک توانستھ- حال گریم
این مھمترین . گذارند ر این میان نقش اصلی را بھ پای عامل  دولتی میو د. مذھبی را معین کنند

  .باشد امیز دینی می ھای موجود در مورد  تعقیب خشونت نتیجھ بررسی داده
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