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درباره نویسنده
سـید مرتضـی هاشـمیمدنی سـال  1363در تهـران بـه دنیـا آمـد .وی مـدرک دوره کارشناسـی خـود را در رشـته
پژوهشـگری علـوم اجتماعـی و کارشناسـی ارشـد خـود را در رشـته جامعهشناسـی از دانشـگاه عالمـه طباطبایـی
کسـب کـرد و در سـال  1394از رسـاله دکتـری خـود بـا عنـوان «»Theism and Atheism in a Post-Secular Age
در دانشـگاه وارویـک انگلسـتان دفـاع کـرد« .جامعهشناسـی معرفـت»« ،مطالعـات علـم و تکنولـوژی»،
«آیندهشناسـی»« ،جامعهشناسـی دیجیتـال»« ،جامعهشناسـی رسـانه»« ،جامعهشناسـی مدرنیتـه»« ،نظریـه
جامعهشناسـی» و «اندیشـه اجتماعـی متفکریـن مسـلمان» از زمـره فعالیتهای ایشـان میتـوان به این مـوارد نیز
اشـاره کـرد :محقق پسـادکترا در دانشـگاه ادینبورا (اسـکاتلند) ،مـدرس نظریه جامعهشناسـی در دانشـگاه کاونتری
(انگلسـتان) ،اسـتاد درجه  8در دانشـگاه کاونتری (انگلسـتان) ،اسـتاد علوم سیاسـی در دانشـگاه کاونتری ،مربی
سـمینارها در دانشـگاه واریک (انگلسـتان) ،مشـاور دانشجوی کارشناسی ارشـد در دانشگاه ریتسـومیکان (ژاپن).

چکیده اثر
اروپایـی نوظهـور «دیـن بـرای خدانابـاوران» را بررسـی میکنـد .نوعـی جدیـد از
ایـن کتـاب ایـده
ِ
خدانابـاوری در کشـورهای غربـی در حـال ظهـور اسـت کـه در ایـن کتـاب بهعنـوان «خداناباوری
توریسـتی» خوانـده شـده اسـت .خدانابـاوری توریسـتی دیـن را نـه بـه مثابـه توهمـی خطرنـاک یـا
پیشـداوری و دگماتیسـم کـه بهعنـوان میـراث فرهنگـی بشـر میبینـد .یعنـی هرچنـد از دیـد ایـن
نوظهـور خدانابـاوران ،خداونـد و آخـرت وجـود و حقیقـت ندارند ،امـا این بدان معنا نیسـت
نسـل
ِ
کـه دیـن در کلیتـش بـدون کاربـرد اسـت .بلکـه خدانابـاوران نیـز میتوانند از دیـن بهعنـوان میراث
فرهنگـی و بـرای خودسـازی اسـتفاده کننـد .سـوال مرکـزی ایـن کتـاب ایـن اسـت کـه ریشـههای
ایـن نـوع جدیـد خدانابـاوری چیسـت؟ تبعـات ظهور ایـن نـوع خداناباوری کـه دید بازتری نسـبت
خـود متن
بـه آموزههـای دینـی دارد کـدام اسـت؟ نویسـنده ریشـههای ایـن نـوع خدانابـاوری را در
ِ ِ
مسـیحیت و تغییـرات کالمـی مسـیحی جسـتجو کرده اسـت .از نظـر نویسـنده کتاب ،ظهـور چنین
پدیـدهای خـود بهمثابـه گـذار از عصـر سـکوالر و ورود بـه عصری پساسـکوالر اسـت.
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