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کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

درآمدی بر جامعهشناســی دین ،چشــم اندازهای کالسیک و معاصر؛

ایگنر فورشت و پل رپستاد؛ ترجمه مجید جعفریان؛ قم :دانشگاه ادیان
و مذاهب.1394 ،

چکیــده :از رویکردهای مهــم نظری به دین ،نگاه جامعهشــناختی
به مطالعه دین اســت .از جمله پژوهشهای نــو در این حوزه ،کتاب
«درآمدی به جامعهشناســی دین ،چشم اندازهای کالسیک و معاصر»
اثر «ایگنر فورشــت» و «پل رپستاد» در ســال  2006است که به همت
مجید جعفریان ترجمهشده و انتشــارات دانشگاه ادیان و مذاهب در
بهار  1394آن را چاپ کرده اســت .کتاب مذکور تالشی در راستای این
هدف اســت که به چشم اندازهای جامعهشــناختی به دین ،تعریف
دین و ابعاد آن ،جایــگاه دین در روایتهای کالنــی مانند مدرنیته،
جهانیشدن و سکوالریزاســیون بپردازد .همچنین دینداری فردی،
سازمانها و جنبشهای دینی و نقش دین در حوزه عمومی و ارتباط آن
با نژاد ،قومیت ،جنسیت و جامعهشناسی را مورد مداقه قرار داده است.
نویسنده در نوشتار حاضر ،پس از بیان مقدمهای ،به معرفی فصلهای
دوازدهگانه و فهرست تفصیلی مطالب کتاب میپردازد .در پایان نیز
به اختصار به اهداف و رویکرد نویسندگان اثر اشاره مینماید.
کلیدواژهها :جامعهشناسی دین ،معرفی کتاب ،نگاه جامعهشناختی،
مطالعه دین ،کتاب « درآمدی به جامعهشناسی دین ،چشم اندازهای
کالسیک و معاصر» ،ایگنر فورشت ،پل رپستاد ،مجید جعفریان.
سالبیستوششم،مشارۀپنجم،آذرودیمــــــاه1394
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اشاره
آیــا نفــوذ دیــن در دوران مــدرن افول داشــتهاســت؟ یا ما با نوعــی تجدید
حیــات دینــی مواجهایــم؟ بنیادگرایــی چیســت و چگونــه پدیدمیآیــد؟
امــروزه دیــن در کشــمکشهای قومی چه نقشــی بــر عهــدهدارد؟ آیا دین
یــک نیروی بنیادین اســت؟ و آیا رهبران سیاســی ،در بــه کارگیری دین،
منافع دیگری را تقویتمیکنند؟ چگونه دین جنســیتی میشود و اینکه
دیــن چــه نقشهایــی در زندگــی زنــان دارد؟ اینها برخی از پرس ـشهایی
اســت که امروزه فراوان به آنها پرداختهمیشــود .دامنهی جامعهشناســی
دیــن از چنــد دهه پیش تا کنون بــا پژوهشهای فراوانی کــه در این حوزه
انجــامشــده ،گســترش بســیاری یافتهاســت ،امــا با ایــن حــال نمیتوان
همــهی مســائل و موضوعهــای مطرحشــده در ایــن گســترهی علمــی را
در یــک کتــاب یافت .کتــاب «درآمدی بر جامعهشناســی دین» تالشــی
بــرای نیل به این هدف اســت که به چش ـماندازهای جامع هشــناختی به
دیــن ،تعریف دین و ابعــاد آن ،جایگاه دیــن در روایتهای کالنی مانند
1. (An introduction to the sociology of religion classical and contemporary perspectives, Furseth, Inger – Repstad, pal, 2006).
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مدرنیتــه ،جهانیشــدن و سکوالریزاســیون ،همچنیــن دینــداری فردی،

کار وجود چند خطای تایپی و ویرایشی در صفحههای،111 ،107 ،96 ،31

ســازمانها و جنبشهای دینی و نقش دین در حوزه عمومی و ارتباط آن

د بود.
 618 ،429 ،418 ،407 ،221 ،126 ،113چندان قابلتوجه نخواه 

با نژاد ،قومیت ،جنسیت و جامعهشناسی پرداخته است.

معرفی فصلهای کتاب

«لینــدا وودهــد» از جامعهشناســان دیــن معاصــر در دانشــگاه لنکســتر،
ُ
«ر پســتات» به شرح و
درباره این کتاب میگوید :از آن رو که «ف ِ
ورشــت» و ِ
دین
بیانی همزمان از ســنت جامعهشناختی کالسیک و جامعهشناسی ِ

معاصر پرداختهاند ،اثرشان در میان نگارشهای این حوزه دارای جایگاه
نویســی پیچیدهتریــن
مناســبی اســت .جامعنگــری ،واضــح و مختصر
ِ
نظریهها در حوزهی جامعهشناسی دین آن را به یک متن درسی ارزشمند

در فصــل اول ایــن کتــاب بــه «چش ـماندازهای جامعهشــناختی به دین»
پرداخته و ابتدا دانش جامعهشناســی توصیفمیشــود که عالقه اصلی
این رشــت ه علمی فهم و تبیین عمل انســان اســت .به بیانی دیگر پرسش
جامعهشناســی این اســت که چرا انســانها به نحوی که عملمیکنند،
عملمیکننــد؟ ایــن فهــم و تبییــن اعمال انســانی ،از طریــق تبیینهای
روابــط یــا تبیینهــای اجتماعــی مســتقیم و غیرمســتقیم یــا تبیینهــای

تبدیلکردهاســت .همچنیــن «حســن محدثــی» از جامعهشناســان دین

نظامنگر انجاممیشــود .ســپس در تعریف جامعهشناسیدین میگوید:
ً
ایــن رشــته ذاتــا از جامعهشناســی عمومــی متفــاوت نیســت .موضــوع

از معرفــی آثــاری کــه تا کنون در این حوزه به فارســی ترجمه شــده ،به ذکر

جامعهشناس ـیدین ،مطالع ـه دیــن در زمین ـه اجتماعــی آن اســت و بــه

امتیازات این کتاب میپردازد که ازجمله آنها این موارد است:

طورکلــی جامعهشناســان دیــن بــه تأثیر دیــن بر جامعــه و تأثیــر جامعه بر

 .1ارائه نگاهی جامعنگر به حوزه جامعهشناسی دین و تحوالت رخداده

زندگــی دینــی عالقهمندنــد .از ای ـنرو در ایــن فصل نشــان دادهمیشــود

در آن و پوشــشدادن موضوعهایی مانند مدرنیته ،پسامدرنیته و جهانی

که بین جامعهشناس ـیعمومی و جامعهشناس ـی دین وابســتگی متقابل

شــدن؛ دیــن در حــوزه عمومــی؛ دیــنداری فــردی؛ دیــنداری عامیانــه؛

وجــود دارد .همچنیــن در ادامــه بحث ،همــراه با تالش بــرای ذکر رویکرد

دین ،وفاق و تضاد؛ دین و جنســیت و نســبت جامعهشناسی با ایمان و

تهــای آن بــا
متمایــز جامع هشــناختی بــه دیــن ،بــه شــباهتها و تفاو 
ِ

معاصــر در ایــران و ویراســتار علمــی این اثر ترجمهشــده به فارســی ،پس

الهیات که در دیگر آثار مغفول ماندهاست.

یپــردازد که دیــن در آنها نیــز موضوع مطالعه اســت؛
دیگــر رشــتههایی م 

 .2آشــنایی نســبی نویســندگان با فرهنگ اســامی و بهمیانآوردن برخی
نگرشهــای مســلمانان در نقــد تفکــرات و رویکردهــای غربیــان از دیگــر

مثــل تعلیــم و تربیــت ،الهیــات ،فلســفه ،روانشناســی ،انسانشناســی
اجتماعی ،تاریخ و مطالعات دینی.
در فصــل دوم بــه تعریف دیــن به مثابه یک پدیده اشــاره میکند و ضمن

ویژگیهای این کتاب است.
 .3دیگر ویژگی بســیار مهم اثر این اســت که نویسندگان با عرض ه نگاهی
انتقــادی به جامعهشناســی دیــن ،خواننــده را به فاصلهگیری از اندیشــه
جامعهشناختی در باب دین و از بیرون نظرکردن در آن سوقمیدهد.

یپــردازد و در
ارائــه تعار یــف متعــدد از دیــن ،بــه نقــد و بررســی آنها نیــز م 
ادامه دو تعریف از دین ارائهمیکند .1 :تعاریف مؤلفهای که دربرگیرندۀ
مشــخصۀ محتــوای دیــن هســتند و بــه مــا میگوینــد دین چیســت؟ .2
تعاریــف کارکــردی کــه فایدهمندی اثــری را توصیــف میکنند کــه تصور

 .4همچنیــن معرفــی آراء جامعهشناســان دیــن در اروپــای شــمالی کــه

میشــود دین میتواند برای افراد یا جامعه داشــته باشــد .تعریف از دین

در ایــران شناختهشــده نیســتند و ذکــر دســتاوردهای جامعهشناســان و

گاه تعریفــی گســترده اســت و گاه تعریفــی محــدود و بــر هــر یــک از ایــن

دینپژوهــان و نقــد دیدگاهها در جایجای کتاب آن را به اثری ســودمند

تعریفها اشــکاالتی واردشــده که در این بخش به آن اشار ه شدهاست.

برای خوانندگان فارسی زبان تبدیلکردهاست.

تعاریــف کلــی و مبهم از دیــن که برخی قوممدارانــه و جانبدارانه و برخی

کار ارزشــمند و عالمان ه مترجم کتاب ،آوردن معادل انگلیســی واژههای
تخصصی بهکاررفته در متن اســت که در پاورقیها ذکر شــدهاســت و در
پایان کتاب نیز فهرســت الفبایی  925واژه را همراه با معادل فارســی آنها
آوردهاســت .همچنیــن پاورقیهــای توضیحــی در پــارهای موارد از ســوی

تقلیلگــرا هســتند ،ایــن پرســش را ایجاد میکند کــه آیا بــه تعاریف دین
ث شــده و در
نیازداریــم؟ در قســمت بعــدی ایــن فصــل این پرســش بح 
بخــش پایانــی ابعــاد مختلفــی که متفکــران برای دیــن در نظ ـ ر گرفتهاند،
همراه با نقد و نظرها درباره آن آورده شده است.
در فصل ســوم دیدگاههای جامعهشناســان کالســیک و نظریههای آنها

مترجم یا ویراستار علمی آن آمدهاست.
بــه نظــر نگارنــده ب ه عنــوان خوانند ه فارســی این اثــر ،اگر چه آمــدن دو فعل
در آخــر برخــی جملههــا یــا آمدن بیش از ســه مضافالیه در پی هــم گاه از
روانــی جملهها کاســته اســت ،امــا در مجموع میتــوان آن را ترجمه بســیار
قابلقبولــی قلمدا د کرد .متن ترجمه  629صفحه اســت و در این حجم از

50

گذاران غیرجامعهشــناس بــر جامعهشناســی دین نیز
دربــاره دیــن و تاثیر
ِ

پرداختهشدهاســت .بعــد از معرفی مختصــر نظریهپرداز ،نظر ی ـ ه او درباره
فــرد و جامعــه شــرح دادهشــده اســت .در ادامــه تــاششــده تــا دیــدگاه
نظریهپــردازان بــا یکدیگــر مقایس ـ ه گــردد ،بهو یــژه تمرکــز مؤلفــان بــر تمایز
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بیــن نظریههــای ســاختاری و نظریههــای کنشمحــور و نتایــج آنها برای

در جامعهشناســیعمومــی ،تار یــخ و

نگریســتن بــه دیــن معطــوف شدهاســت .در پایان فصل اشــارهشــده که

برخی از رشــتههای دیگر دانشــگاهی

تمایز بین نظریههای ســاختاری و نظریههای کنشمحور روشــن نیست.

نیــز مطــرح هســتند .عنصــر خاصتر

همچنین جامعهشناسان کالسیک پاسخی صریح به پرسش از رابطهی

در جامعهشناس ـیدین ،بحــث

بین فرد و جامعه ارائه نکردهاند ،در حالی که برخی نظریهپردازان از سویه

سکوالریزاســیون اســت کــه تعاریف

فردی و برخی دیگر از ســویه جامعه به این مســئله پرداختهاند و نیز رابطه

مختلفی از آن ارائه و نقد شدهاست.

بیــن فــرد و جامعه هم روشــن نیســت .بــا این حــال میتوانیــم نظریههای
متفاوت را در انواع متفاوتی از زمینهها به کار بگیریم.

در فصــل ششــم بــه «دیــن در حــوزه
عمومــی» پرداختــه شــده اســت.

ُ
ورشــت»
«ف
از آن رو کــه
ِ
و ِ«ر پســتات» به شــرح و
بیانــی همزمان از ســنت
جامعهشناختی کالسیک و
دین معاصر
جامعهشناسی ِ
پرداختهاند ،اثرشــان در
میان نگارشهای این حوزه
دارای جایــگاه مناســبی
اســت .جامعنگــری،
واضح و مختصرنویســی
ِ
پیچیدهتریــن نظریهها
در حوزهی جامعهشناســی
دین آن را به یک متن درسی
ارزشمند تبدیلکردهاست.

فصــل چهــارم کــه عنوانــش «دیــن در جامعهشناســی معاصــر و

بســیاری از
َّ
کالســیک مســلمگرفتند که دو فرآیند

میکنــد .تمایــز قائــلشــدن بیــن جامعهشناســی کالســیک و معاصــر،
ً
غالبــا مبهم و ّ
ســیال اســت ،اما متداول بود ه اســت .نویســندگان
اگرچــه

مدرنیزاســیون

ســرانجام

تالشکردهاند مهمترین نظریههایی را معرفی کنند که در جامعهشناسی

یــا بــه تمایزیابــی دینــی ،افــول و

ث شــدهاســت .از آنجا که
معاصــر و تحلیلفرهنگــی فــراوان از آنهــا بحــ 

شخصیشــدن دیــن منج ـر خواه ـد

برخــی از ایــن نظریهپــردازان در حوزههایــی بیرون از جامعهشناســی مهم

شــد .یــک ســنت نظــری مدعــی

هســتند ،در این بحث ،مفهوم تحلیلفرهنگی نیز گنجانده شدهاست.

اســت که با گســترش مدرنیزاســیون،

بــرای مثــال هابرماس ،باومــن و فوکو آوردههای مهمی در فلســفه ،اخالق
و نقدفرهنگــی داشــتهاند .ایــن فصل بــا معرفــی نظریهپردازانــی همچون

نهادهــای دینـ ِـی ســنتی رو بــه افــول
ِ
خواهنــد نهاد یــا ناپدیدخواهندشــد

یورگــن هابرمــاس و نیکــوالس لومــان آغــاز میشــود کــه بــه تحلیــل نظام
گرایــش دارند .ســپس تحلیلهــای جامعهشــناختی ُخردی دنبالشــده

و دیــن به امری خصوصی بــرای افراد

بدلمیگــردد .بــا این وجود ســنت دیگری اســتدال لمیکند کــه حتی در

کــه بــرای مثــال آنهــا را در نوشــتههای ارویــن گافمــن ،پیتر برگــر و توماس

جوامــع مــدرن نیــز دیــن میتوانــد نیرو یــی بــرای کنــش جمعــی ،وحدت

ال کمــن مییابیم .ســرانجام درباره برخــی از نظریهپــردازان همچون پییر

اجتماعی و بســیج سیاســی باشــد .در ایــن فصل مفاهیم حــوزه عمومی

بوردیو ،میشــل فوکو ،آنتونی گیدنز و زیگموند باومن بحث میشــود که بر

و حــوزه خصوصــی به مدل دو وجهی ســنتی روابط اجتماعی اشــارهدارد

رابطه بین ســاختار و کنش متمرک ز شــدهاند .نظریههای جامعهشناختی

که بین حوزهی خانگی فرد ،خانواده و اوقات فراغت و حوزهی نهادهای

معاصــر تالشمیکننــد تا نظریههای ســاختاری و نظریههای کنشمحور

مســلط ،نظیر نهادهای اقتصادی ،حقوقی و سیاسی جدایی میافکند.

را با یکدیگر ترکیبکنند.

یشــود ،در
در ایــن فصــل هــر گاه از دیــن در حــوزه عمومی ســخن گفتهم 

تحلیلفرهنگــی» اســت ،مقدمــهای بــر چشــماندازها درباره دیــن عرضه

فصل پنجم به «روایتهای کالن :مدرنیته ،پســامدرنیته ،جهانی شدن و
سکوالریزاســیون» اختصاص دارد .در این فصل به تفســیرهای گونا گون
از جنبشهــای دینــی جدیــد و موســوم بــه بنیادگرایــی توجهشــده و ایــن
پرسشها بررسی شده که آیا همهی محافظهکاران دینی ضدمدرنیتهاند
یــا اینکــه آنهــا تقریرهــای جایگزیــن را بــرای مدرنیتــه معرفیمیکننــد.

جامعهشناســان

صنعتیشــدن
بــه

و

سکوالریزاســیون

درجه اول تمرکز بر حوز ه سیاســی اســت که شــامل جمعهایی اســت که
در ســطوح مختلــف ،نظیر ملت ،دولت و جامعــه مدنی عملمیکنند و
در ادامــه پنــج شــکلی را کــه در آنها دین در حــوز ه عمومی ظهــور مییابد
معرفیمیشــود .این اشــکال عبارتند از دین رســمی دولت ،دین مدنی،
دینی قدرت سیاسی.
ناسیونالیسم دینی ،دین عمومی و مشروعیت ِ

جهان با جهانیشــدن و گســترش بازار اقتصــادی و مهاجرت بینالملی

فصل هفتم از «دینداری فردی» بحثمیکند .در جامعهشناسی بر فرد نیز

ِ در حــال رشــد مشــخص شدهاســت؛ اهمیتی که این توســعه بــرای دین

تمرک ز میشــود و یک پرســش بنیادین در جامعهشناسی این است که چرا

خواهدداشــت ،در ایــن کتــاب بــهبحــث گذاشــت ه شــدهاســت .بخش

کنشگران اجتماعی به این شــیو ه خــاص عملمیکنند؟ موضوع دیگری

مهمــی از مباحثــه جامعهشــناختی متمرکــز بــر ایــن اســت که مــا چگونه

ت شــده ،دیدگاه فردی
که بهطور مکرر در نظری ه جامع هشــناختی اخیر یاف 

بایــد ویژگیهای بنیادیــن جامعهی معاصر را مشــخصکنیم .این فصل

دربــاره خــود اســت و اینکه این دیدگاه چگونه شــکلگرفته ،حفظ شــده و

بــه طــرح رئــوس کلــی مباحثــی دربــاره مدرنیتــه ،پســامدرنیته و رابطــه

د میکند کــه افکار
تغییرکــردهاســت .مطالع ه جامع هشــناختی فــرد ،تاکی 

بیــن ایــن دو مفهــوم میپــردازد و بهاجمــال از جهانیشــدن نیــز بحــث

ت تاثیــر زمینه اجتماعــی و مبتنی بر کنش
شهــا تح 
تصاویــر از خــود و کن 

میکنــد .ایــن بحثهــا بــه جامعهشناســیدین محــدود نیســتند ،بلکه

متقابــل فــرد بــا دیگران اســت و یــک پرســش اساســی در جامعهشناســی
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مروری بر درآمدی بر جامعه شناسی دین

نقدوبرریسکتاب

دیــن ایــن اســت کــه چــرا مــردم دینــدار میشــوند؟ چهــار نظریــه متفاوت

در فصــل دهــم از «نــژاد ،قومیــت و دیــن» ســخن رفتــهاســت .از آنجا که

تالشکردهانــد تــا بــه ایــن پرســش پاســخدهند :نظریــ ه محرومیــت ،نظری ه
ّ
جامعهپذیــری ،نظریه انتخــاب عقالنی و نظریه جســتجوی معنا و تعلق.
َ
د بود
دینی فــرد خواه 
موضــوع بحــث در اینجا اشــکال گوناگون پایبنــدی ِ
ی میشــود کــه چگونــه تجربههــای اجتماعــی متفــاوت ،پایبندی
و بررســ 

جامعهشناســیدیــن ابــزار مفهومی خــودش را در مطالع ـه قومیت و دین

رایــج و کالســیک در مطالعات قومی .اندیشــمندان کالســیک در نظریه

دینــی را تقویــت و تضعیفمیکننــد .بیتردیــد چندین ویژگــی فردگرایی

قومیــت ،مفاهیمــی را ارائهکردهانــد کــه موضوعاتی نظیر قدرت ،ســلطه،

رشــدیابنده در جامعهشناســی معاصر را برجســتهمیکند .در پایان فصل
ً
افراد به لحاظ دینی پایبند تمرکز و اجماال از سکوالریزاســیون در ســطح
بر ِ

طرد و نابرابری را از آنها میتواندریافت و افکار آنها توســط دانشپژوهان

فردی بحث شدهاست.
ص دارد و بحث
فصل هشتم به «سازمانها و جنبشهای دینی» اختصا 
میشود که پایبندی دینی بهویژه در دوران مدرن میتواند بسیار فردی و
ً
خصوصی باشد .با این حال پایبندی دینی غالبا رشدی را در چارچوب
یــا درون یــک گفتگــوی انتقــادی بــا ســازمانهای دینــی مســتقر تجربــه
میکنــد .در جامعهشناســی ،ســازمان بــه عنــوان گروهــی بــا یــک یا چند
ف میشــود .وضوح
هدف و دســتکم ســاختار رســمی مشــخصی تعری 
اهداف و رسمیت ساختارهای سازمانی تغیی ر میکند .مضمونمحوری
در تاریخ جامعه شناســیدین ،تمایز بین اشــکال گونا گون ســازمانهای
دینی بودهاســت .ســپس شیوههای گونا گونی مورد توجه قرار گرفته که در
تالش برای فهم تغییر در ســازمانهای دینی به کار گرفتهشدهاند .بخش
آخــر ایــن فصــل بــه معرفــی برخــی از نظریههــای جامعهشــناختی درباره
جنبشهای دینی ازجمله جنبشهای دینی جدید میپردازد و سرانجام

به کارمیگیرد ،پس باید این ابزارها با ابزارهای برگرفته از مطالعات قومی
هماهنگ شــود .از اینرو این فصل تالشی است برای اشاره به روندهای

معاصر درباره شــکلیافته و صورتبندی شدهاســت .عالق ه خاصی که
در نظری ه معاصر وجوددارد ،هویتهای ّ
متغیر و َخلق قومیتهای جدید
اســت .بــا افزایــش مهاجرت بــه اروپا و ایــاالت متحده ،جامعهشناســان
دین ،سنتی قدیمی را در درون جامعهشناسی ِ مطالعه مهاجران و نقشی
که ایمان دینی و نهادهای دینی در زندگی آنها باز یکرده دنبالمیکنند.
ایــن مهاجــرت همچنین موجب بازنگری در معنای شــهروندی و حقوق
اساسی بشر شدهاست و نظریهپردازان و برنامهریزان را به یکسان در باب
تهــا و اقلیتهــای
چگونگــی آفریدهشــدن جوامــع در جایــی کــه اکثری 
نــژادی ،قومــی و دینــی فرصتهــای برابر و احتــرام برابر را تجرب ـ ه میکنند
بهچالشکشیدند .این فصل با تعریف برخی از مفاهیم اصلی آغاز شده
و سپس رئوس اجمالی نظریههای قومی کالسیک و معاصر ارائه گردیده
اســت و بعد از آن به پژوهشهای اخیر درباره ادیان مهاجر نظر شــده و در
پایان موضوعاتی نظیــر همانندگردی ،کثرتگرایی و چندفرهنگیگرایی
بههمراه برخی از داللتهای ضمنی ممکن مطرحشدهاست.

برخی از مسائل روششناختی که مربوط به مطالعات جنبشهای دینی

در فصل یازدهم بحث از «دین و جنســیت» است .در دهههای گذشته

و اقلیتهای دینی هستند بهاجمال بررسی شدهاست.

شــمار زیــادی از مطالعــات در درون حــوزه جنســیت و دین انجامشــده

در فصل نهم بحث از «دین ،وحدت اجتماعی و تضاد اجتماعی» است.
ث میکند که دین بر مبنای آنها در وحدت و
این فصل از شــیوههایی بح 
تضاد اجتماعی سهیم است ،در حالی که بسیاری از جامعهشناسان دین
بر نقشی تمرکز داشتهاند که دین در آفریدن انسجام اجتماعی ایفامیکند.
سهم دین در تضاد ،مسئلهسازتر درک شدهاست .دهههای  1970و ،1980
شــاهد افزایــش تضاد و مناقشــه بودهاســت .همچنین گروههــای دینی در
ایاالت متحده ،اروپا ،آمریکای التین و خاورمیانه رشدی را تجربهکردهاند.
ً
ایــن تجدیــد حیــات دینی عموما بنیادگرایی نامیده شــدهاســت .بیشــتر
اشــکال بنیادگرایی صلحآمیز بودهاند ،اما برخی نیز درگیر ترور و خشــونت
دینی شدهاند .در این فصل نخست به تحلیل چگونگی کمکهای دین
بــه وحدت اجتماعی پرداخت ه شــد ه اســت .ایــن بحث بهویژه بــا تمرکز بر
تعریف بنیادگرایی و ویژگیهای عام و شیوههایی که این پدیده بر مبنای
آنهــا در ادبیات جامعهشــناختی توضیح دادهشــده دنبالگردیدهاســت و

اســت .نخســت به بررســی تصاو یــر متفاوتــی پرداخت هشــده کــه از زنان و
مــردان در متون مقدس ادیــان جهانی مختلف وجوددارند .درعینحال
موضوع زنان و دین ،تنها به متون و نمادهای مقدس محدود نمیشــود،
بلکــه بــا زندگیهای واقعی نیــز ربط دارد .چه چیــزی تجربههای مذهبی
زنان را از تجربههای دینی مردان متمایز میسازد؟ دانشپژوهان متعددی
بــر نهادهــای دینــی تمرکزکرده و کوشــیدهاند برخی از نقشهــای واقعی را
مشــخص ســازند که زنان در ادیان جهانی مختلف یــا در جماعتهای
دینــی گونا گــون دارنــد .بســیاری از مطالعــات دینــداری معاصــر رغبــت
زنــان بــه دین و مشــارکت باالی زنــان در دین را تحلیــل و نقدکردهاند .در
بحثهای مربوط به جنسیت و دین ،موضوع بسیار مرتبط ،تفسیردینی
از تمایالت جنســی اســت و اینکه دین مایلاست تا تمایالت جنسی را
ً
قاعدهمندکنــد و راهنماییها و تحریمهای آن غالبا متوجه زنان و مردان
همجنسگرا ،دوجنس ـیها و افراد تغییرجنسیتیافته است که در پایان
فصل به این موضوعات توجه شده است.

سپس به نقش دین در تضاد اجتماعی و خشونت دینی پرداختهمیشود
ً
ث میشــود که آیا منابع تضاد دینــی کامال اجتماعیاند یا
و بعــد از آن بحــ 

در فصــل دوازدهــم و فصــل پایانی رابطۀ بیــن «جامعهشناســی ،الهیات و

مربوط به سرشت دین هستند.

ایمان دینی» پرداختهشده است و این پرسشها بحث شده که تفسیرها
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نقدوبرریسکتاب

مروری بر درآمدی بر جامعه شناسی دین

و تبیینهای جامعهشناختی چقدر فراگیرند؟ آیا ایمان دینی و تفسیرهای

قطعــی هدف اصلی بحثها نبــوده و همواره امکان نقد دیدگاهها فرض

جامعهشــناختیدین بــا یکدیگــر متضــاد هســتند؟ همچنیــن رابط ه بین

گرفتــه شــده اســت .در کنار هــم حفظکــردن تجر ب ـیاران و نظریهپردازان

ایمــان دینی و تفســیرهای جامعهشــناختیدین ،در ســطحی علمیتر در

جامعهشناســی یکی دیگر از اهداف در توسعه جامعه شناسی است که

موافق داشتن ایمان دینی
نظ ر گرفتهشــدهاســت .چه کســانی مخالف یا ِ

از رویکردهای نویسندگان این کتاب نیز بودهاست.

ی هســتند؟
در زمــان مطالعهکردن دین به منزله پدیدهای جامعهشــناخت 

همچنین چگونه کلیســا و دیگر ســازمانهای دینی از جامعهشناســی در
فعالیتهایشان استفادهمیکنند؟ این باور که در سالهای آینده ،نگرش
مثبــت بــه جامعهشناســیدین ،در میــان دانشپژوهان هم ه ســنتهای
دینــی بســط خواهدیافــت باوری معقــول اســت .در عوض نوع نــگاه این
رشــته به احتمال زیاد در میان گروههای بنیادگرا و لیبرال هر ســنت دینی
آفریدن فضایی برای
د داشت .به نظرمیرسد توانایی
ت خواه 
بیشتر تفاو 
ِ

نقد و بازاندیشی درباره ایمان و علم ،پیششرطی برای ترکیب تفسیرهای
جامعهشناختی و ایمان دینی باشد.

ایــن کتاب معرفــی نظاممندی از آخرین دادههای تجر بــی درباره زندگی
دینــی از سراســر جهان ارائه نمیکند ،بلکــه تنها به نمونهها و توضیحاتی
بســندهکــردهاســت و با اینکه تالش شــده ایــن کتاب حــاوی مطالبی از
ســنتهای دینی گوناگون باشد ،اما به اذعان خود نویسندگان سیمایی
غربــی دارد و بیشــتر مثالهــا و نمون ههــای ذکرشــده نیــز از برخــورد میــان
سنت و مدرنیته گرفتهشدهاست.
ترکیــب ســنت کالســیک صدســاله و تنوع نظری ههــای ارائ هشــده در این
کتاب نشــانمیدهد که جامعهشناسی یک رشته علمی پیچیده است
و افراد و جامعه در حال تغییر هســتند و موجودات انســانی زنده بخشــی

بیان اهداف و رویکرد نویسندگان کتاب
چگونــه دیــن را از طریــق انــواع چشــماندازهای جامعهشــناختی میتوان
مطالعهکــرد کــه تــا کنــون کمتر بــه آن توج ه شــدهاســت؟ برای بیــان این
هــدف ،نویســندگان خطــوط کلــی نظریههــای جامعهشــناختی موجــود

از موضوع مطالعه را تشــکیل میدهند .این موضوع برای جامعهشناسی
ن طــور کــه دیــن در معــرض تغییر اســت،
دیــن نیــز صــادق اســت .همــا 
جامعهشناسیدین نیز به مسیرهای جدیدی بسط مییابد.

دربــاره دیــن را ارائه کردهانــد .در جامعه معاصر ،جامعهشناســی عمومی
و جامعهشناســیدیــن به چنــد مضمون عالق ه مشــترکی نشــاندادهاند.
جنســیت ،زبــان ،معنــا و همچنیــن بــدن بــ ه مثابــه بیــان جســمانی در
مناســک ،مثالهایی از این عالیق مشــترک هســتند .جهانیشدن یکی
دیگر از این مضامین مشــترک است و حوزهای است که جامعهشناسان
دیــن کمــک زیــادی بــه جامعهشناســی عمومــی کردهانــد .از ایــنرو
نویســندگان تالشکردهانــد تــا جایــگاه جامعهشناســیدیــن را بــهعنوان
بخش پیوستهای از جامعهشناسیعمومی تبیینکنند.
همچنین همزمان توجهداشــتهاند به جامعهشناســان دیــن و نظریههای
جامعهشــناختی وســیعتری کــه حــاوی محتوایی در باب دین هســتند.
معرفی مختصری از جامعهشناســان کالسیک و معاصر از کارل مارکس
(د -1883ت )1818تــا زیگمونــد باومن (1925تولــد) و دیدگاههای آنها
دربــاره زندگــی اجتماعــی کــه دیــن از جملــه آن اســت و همچنیــن ارائه
مثالهایی از ســنتهای دینی برای قابل فهمترکردن مباحث از اهداف
دیگر کتاب است.
آشــناکردن پژوهشــگران و دانشــجویان حوزههای علوم اجتماعی بهویژه
جامعهشناســی ،انسانشناســی ،مطالعاتفرهنگــی ،علومسیاســی و
حوزههــای گونا گــون مطالعاتدینی و طرح مباحــث و نظریههای مهمی
درباره موضوعاتی که امروز در حوزه جامعهشناســیدین مطرحاســت نیز
از هدفهای آنها است.
هنــگام طــرح دیدگاههــا ،نقدهــا نیــز آمده اســت و رســیدن بــه نتیجهای
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