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نقد و برریسکتاب

اشاره 
آیــا نفــوذ دیــن در دوران مــدرن افول داشــته   اســت؟ یا ما با نوعــی تجدید 
حیــات دینــی مواجه ایــم؟ بنیادگرایــی چیســت و چگونــه پدید می آیــد؟ 
امــروزه دیــن در کشــمکش های قومی چه نقشــی بــر عهــده  دارد؟ آیا دین 
ی بنیادین اســت؟ و آیا رهبران سیاســی، در بــه کار گیری دین،  یــک نیرو
منافع دیگری را تقویت می کنند؟ چگونه دین جنســیتی می شود و اینکه 
دیــن چــه نقش هایــی در زندگــی زنــان دارد؟ اینها برخی از پرســش هایی 
اســت که امروزه فراوان به آنها پرداخته می شــود. دامنه ی جامعه شناســی 
کــه در این حوزه  کنون بــا پژوهش های فراوانی  دیــن از چنــد دهه پیش تا 
گســترش بســیاری یافته اســت، امــا با ایــن حــال نمی توان  انجــام  شــده، 
گســتره ی علمــی را  همــه ی مســائل و موضوع هــای مطرح شــده در ایــن 
کتــاب »درآمدی بر جامعه شناســی دین« تالشــی  کتــاب یافت.  در یــک 
که به چشــم اندازهای جامعه شــناختی به  بــرای نیل به این هدف اســت 
کالنی مانند  دیــن، تعریف دین و ابعــاد آن، جایگاه دیــن در روایت های 

 1. (An introduction to the sociology of religion classical and contemporary perspec-

tives, Furseth, Inger – Repstad, pal, 2006).

وری بر »درآمدی بر  مر
جامعه شناسی دین، 

 چشم اندازهای
کالسیک و معاصر«

اعظم حیدری عارف

نقد و برریس کتاب

ویکردهای مهــم نظری به دین، نگاه جامعه شــناختی  چکیــده: از ر
وهش های نــو در این حوزه، کتاب  به مطالعه دین اســت. از جمله پژ
»درآمدی به جامعه شناســی دین، چشم اندازه ای کالسیک و معاصر« 
پستاد« در ســال 2006 است که به همت  اثر »ایگنر فورشــت« و »پل ر
یان ترجمه شده و انتشــارات دانشگاه ادیان و مذاهب در  مجید جعفر
بهار 1394 آن را چاپ کرده اســت. کتاب مذکور تالشی در راستای این 
یف  هدف اســت که به چشم اندازهای جامعه شــناختی به دین، تعر
وایت های کالنــی مانند مدرنیته،  دین و ابعاد آن، جایــگاه دین در ر
فردی،  دینداری  همچنین  بپردازد.  یزاســیون  سکوالر و  جهانی شدن 
سازمان ها و جنبش های دینی و نقش دین در حوزه عمومی و ارتباط آن 
با نژاد، قومیت، جنسیت و جامعه شناسی را مورد مداقه قرار داده است. 
نویسنده در نوشتار حاضر، پس از بیان مقدمه ای، به معرفی فصل های 
نیز  پایان  در  می پردازد.  کتاب  مطالب  تفصیلی  فهرست  و  دوازده گانه 

ویکرد نویسندگان اثر اشاره می نماید. به اختصار به اهداف و ر
کلیدواژه ها: جامعه شناسی دین، معرفی کتاب، نگاه جامعه شناختی، 
جامعه شناسی دین، چشم اندازه ای  درآمدی به  مطالعه دین، کتاب » 

یان. پستاد، مجید جعفر کالسیک و معاصر«، ایگنر فورشت، پل ر

درآمدی بر جامعه شناســی دین، چشــم اندازهای کالسیک و معاصر؛ 
ایگنر فورشت و پل رپستاد؛ ترجمه مجید جعفریان؛ قم: دانشگاه ادیان 

و مذاهب، 1394.

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث



سال بیست و ششم،مشارۀپنجم، آذرودی مــــــاه501394 155

نقد و برریسکتاب

کار وجود چند خطای تایپی و ویرایشی در صفحه های31، 96، 107، 111، 
113، 126، 221، 407، 418، 429، 618 چندان قابل توجه نخواهد  بود.

کتاب  معرفی فصل های 
کتــاب بــه »چشــم اندازهای جامعه شــناختی به دین«  در فصــل اول ایــن 
پرداخته و ابتدا دانش جامعه شناســی توصیف می شــود که عالقه اصلی 
این رشــته  علمی فهم و تبیین عمل انســان اســت. به بیانی دیگر پرسش 
که عمل می کنند،  که چرا انســان ها به نحوی  جامعه شناســی این اســت 
عمل می کننــد؟ ایــن فهــم و تبییــن اعمال انســانی، از طریــق تبیین های 
روابــط یــا تبیین هــای اجتماعــی مســتقیم و غیر مســتقیم یــا تبیین هــای 
نظام نگر انجام می شــود. ســپس در تعریف جامعه شناسی دین می گوید: 
ایــن رشــته ذاتــًا از جامعه شناســی عمومــی متفــاوت نیســت. موضــوع 
جامعه شناســی دین، مطالعــه  دیــن در زمینــه  اجتماعــی آن اســت و بــه 
طور کلــی جامعه شناســان دیــن بــه تأثیر دیــن بر جامعــه و تأثیــر جامعه بر 
زندگــی دینــی عالقه مندنــد. از ایــن رو در ایــن فصل نشــان  داده  می شــود 
که بین جامعه شناســی عمومی و جامعه شناســی  دین وابســتگی متقابل 
یکرد  وجــود  دارد. همچنیــن در ادامــه بحث، همــراه با تالش بــرای ذکر رو
متمایــِز جامعه شــناختی بــه دیــن، بــه شــباهت ها و تفاوت هــای آن بــا 
که دیــن در آنها نیــز موضوع مطالعه اســت؛  دیگــر رشــته هایی می پــردازد 
مثــل تعلیــم و تربیــت، الهیــات، فلســفه، روان شناســی، انسان شناســی 

یخ و مطالعات دینی.  اجتماعی، تار

در فصــل دوم بــه تعریف دیــن به مثابه یک پدیده اشــاره  می کند و ضمن 
یــف متعــدد از دیــن، بــه نقــد و بررســی آنها نیــز می پــردازد و در  ارائــه  تعار
که دربرگیرندۀ  یف مؤلفه ای  ادامه دو تعریف از دین ارائه  می کند: 1. تعار
مشــخصۀ محتــوای دیــن هســتند و بــه مــا می گوینــد دین چیســت؟ 2. 
کــه تصور  کــه فایده مندی اثــری را توصیــف  می کنند  کارکــردی  یــف  تعار
 می شــود دین می تواند برای افراد یا جامعه داشــته  باشــد. تعریف از دین 
گاه تعریفــی محــدود و بــر هــر یــک از ایــن  گســترده اســت و  گاه تعریفــی 
تعریف ها اشــکاالتی وارد  شــده که در این بخش به آن اشاره  شده  است. 
کلــی و مبهم از دیــن که برخی قوم مدارانــه و جانبدارانه و برخی  یــف  تعار
یف دین  کــه آیا بــه تعار تقلیل گــرا هســتند، ایــن پرســش را ایجاد  می کند 
یــم؟ در قســمت بعــدی ایــن فصــل این پرســش بحث  شــده و در  نیاز دار
بخــش پایانــی ابعــاد مختلفــی که متفکــران برای دیــن در نظــر  گرفته اند، 

همراه با نقد و نظرها درباره آن آورده شده  است.

کالســیک و نظریه های آنها   در فصل ســوم دیدگاه های جامعه شناســان 
دربــاره دیــن و تاثیر گذاراِن غیرجامعه شــناس بــر جامعه شناســی دین نیز 
پرداخته شده اســت. بعــد از معرفی مختصــر نظریه پرداز، نظریــه  او درباره 
فــرد و جامعــه شــرح داده  شــده اســت. در ادامــه تــالش  شــده تــا دیــدگاه 
گــردد، به ویــژه تمرکــز مؤلفــان بــر تمایز  نظریه پــردازان بــا یکدیگــر مقایســه  

مدرنیتــه، جهانی شــدن و سکوالریزاســیون، همچنیــن دینــداری فردی، 
ســازمان ها و جنبش های دینی و نقش دین در حوزه عمومی و ارتباط آن 

با نژاد، قومیت، جنسیت و جامعه شناسی پرداخته  است.

»لینــدا وودهــد« از جامعه شناســان دیــن معاصــر در دانشــگاه لنکســتر، 
پســتات« به شرح و  درباره این کتاب می گوید: از آن رو که »ُفورِشــت« و »ِر
بیانی همزمان از ســنت جامعه شناختی کالسیک و جامعه شناسی دیِن 
معاصر پرداخته اند، اثرشان در میان نگارش های این حوزه دارای جایگاه 
مناســبی اســت. جامع نگــری، واضــح و مختصر نویســِی پیچیده  تریــن 
نظریه ها در حوزه ی جامعه  شناسی دین آن را به یک متن درسی ارزشمند 
تبدیل کرده اســت. همچنیــن »حســن محدثــی« از جامعه شناســان دین 
معاصــر در ایــران و ویراســتار علمــی این اثر ترجمه شــده به فارســی، پس 
کــه تا کنون در این حوزه به فارســی ترجمه شــده، به ذکر  از معرفــی آثــاری 

که ازجمله آنها این موارد است: کتاب می پردازد  امتیازات این 
1. ارائه  نگاهی جامع نگر به حوزه جامعه شناسی  دین و تحوالت رخ  داده 
در آن و پوشــش دادن موضوع هایی مانند مدرنیته، پسامدرنیته و جهانی 
شــدن؛ دیــن در حــوزه عمومــی؛ دیــن داری فــردی؛ دیــن داری عامیانــه؛ 
دین، وفاق و تضاد؛ دین و جنســیت و نســبت جامعه شناسی با ایمان و 

که در دیگر آثار مغفول مانده است.  الهیات 

2. آشــنایی نســبی نویســندگان با فرهنگ اســالمی و به میان آوردن برخی 
یکردهــای غربیــان از دیگــر  نگرش هــای مســلمانان در نقــد تفکــرات و رو

کتاب است.  ویژگی های این 

3. دیگر ویژگی بســیار مهم اثر این اســت که نویسندگان با عرضه  نگاهی 
انتقــادی به جامعه شناســی دیــن، خواننــده را به فاصله گیری از اندیشــه 

جامعه شناختی در باب دین و از بیرون نظر کردن در آن سوق می دهد. 

کــه  پــای شــمالی  4. همچنیــن معرفــی آراء جامعه شناســان دیــن در ارو
در ایــران شناخته شــده نیســتند و ذکــر دســتاوردهای جامعه شناســان و 
دین پژوهــان و نقــد دیدگاه ها در جای جای کتاب آن را به اثری ســودمند 

برای خوانندگان فارسی زبان تبدیل کرده است.

کتاب، آوردن معادل انگلیســی واژه های  کار ارزشــمند و عالمانه  مترجم 
که در پاورقی ها ذکر  شــده  اســت و در  تخصصی به کاررفته در متن اســت 
پایان کتاب نیز فهرســت الفبایی 925 واژه  را همراه با معادل فارســی آنها 
آورده اســت. همچنیــن پاورقی هــای توضیحــی در پــاره ای موارد از ســوی 

مترجم یا ویراستار علمی آن آمده  است. 

بــه نظــر نگارنــده به  عنــوان خواننده  فارســی این اثــر، اگر چه آمــدن دو فعل 
در آخــر برخــی جمله هــا یــا آمدن بیش از ســه مضاف الیه در پی هــم گاه از 
روانــی جمله ها کاســته اســت، امــا در مجموع می تــوان آن را ترجمه بســیار 
قابل قبولــی قلمداد  کرد. متن ترجمه 629 صفحه اســت و در این حجم از 

مروری بر درآمدی بر جامعه شناسی دین
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یــخ و  در جامعه  شناســی  عمومــی، تار
برخی از رشــته های دیگر دانشــگاهی 
نیــز مطــرح هســتند. عنصــر خاص تر 
بحــث  جامعه شناســی دین،  در 
یف  کــه تعار سکوالریزاســیون اســت 
مختلفی از آن ارائه و نقد شده است.

بــه »دیــن در حــوزه  فصــل ششــم  در 
شــده  اســت.  پرداختــه  عمومــی« 
جامعه شناســان  از  بســیاری 
که دو فرآیند  م گرفتند 

َّ
کالســیک مســل

مدرنیزاســیون  و  صنعتی شــدن 
سکوالریزاســیون  بــه  ســرانجام 
و  افــول  دینــی،  تمایزیابــی  بــه  یــا 
خواهــد   منجــر   دیــن  شخصی شــدن 
مدعــی  نظــری  ســنت  یــک  شــد. 
که با گســترش مدرنیزاســیون،   اســت 
افــول  بــه  رو  نهادهــاِی دینــِی ســنتی 
خواهنــد  نهاد یــا ناپدید  خواهند  شــد 
و دیــن به امری خصوصی بــرای افراد 

کــه حتی در  بدل می گــردد. بــا این وجود ســنت دیگری اســتدالل می کند 
جوامــع مــدرن نیــز دیــن می توانــد نیرویــی بــرای کنــش جمعــی، وحدت 
اجتماعی و بســیج سیاســی باشــد. در ایــن فصل مفاهیم حــوزه عمومی 
و حــوزه  خصوصــی به مدل دو وجهی ســنتی روابط اجتماعی اشــاره دارد 
که بین حوزه ی خانگی فرد، خانواده و اوقات فراغت و حوزه ی نهادهای 
مســلط، نظیر نهادهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی جدایی می افکند. 
گاه از دیــن در حــوزه عمومی ســخن گفته می شــود، در  در ایــن فصــل هــر 
که  که شــامل جمع هایی اســت  درجه اول تمرکز بر حوزه  سیاســی اســت 
در ســطوح مختلــف، نظیر ملت، دولت و جامعــه مدنی عمل می کنند و 
کــه در آنها دین در حــوزه  عمومی ظهــور  می یابد  در ادامــه پنــج شــکلی را 
معرفی می شــود. این اشــکال عبارتند از دین رســمی دولت، دین مدنی، 

ناسیونالیسم دینی، دین عمومی و مشروعیت دینِی قدرت سیاسی.

فصل هفتم از »دین داری فردی« بحث می کند. در جامعه شناسی بر فرد نیز 
تمرکز  می شــود و یک پرســش بنیادین در جامعه شناسی این است که چرا 
کنش گران اجتماعی به این شــیوه   خــاص عمل می کنند؟ موضوع دیگری 
که به  طور مکرر در نظریه  جامعه شــناختی اخیر یافت  شــده، دیدگاه فردی 
دربــاره خــود اســت و اینکه این دیدگاه چگونه شــکل گرفته، حفظ شــده و 
کــه افکار  کید  می کند  تغییر کــرده  اســت. مطالعه  جامعه شــناختی فــرد، تا
تصاویــر از خــود و کنش هــا تحت  تاثیــر زمینه اجتماعــی و مبتنی بر کنش 
متقابــل فــرد بــا دیگران اســت و یــک پرســش اساســی در جامعه شناســی 

کنش محــور و نتایــج آنها برای  بیــن نظریه هــای ســاختاری و نظریه هــای 
که  نگریســتن بــه دیــن معطــوف شده اســت. در پایان فصل اشــاره  شــده 
تمایز بین نظریه های ســاختاری و نظریه های کنش محور روشــن نیست. 
همچنین جامعه شناسان کالسیک پاسخی صریح به پرسش از رابطه ی 
بین فرد و جامعه ارائه  نکرده اند، در حالی که برخی نظریه پردازان از سویه  
فردی و برخی دیگر از ســویه جامعه به این مســئله پرداخته اند و نیز رابطه 
بیــن فــرد و جامعه هم روشــن نیســت. بــا این حــال می توانیــم نظریه های 

کار  بگیریم. متفاوت را در انواع متفاوتی از زمینه ها به 

و  معاصــر  جامعه شناســی  در  »دیــن  عنوانــش  کــه  چهــارم  فصــل 
تحلیل فرهنگــی« اســت، مقدمــه ای بــر چشــم اندازها درباره دیــن عرضه  
کالســیک و معاصــر،  می کنــد. تمایــز قائــل  شــدن بیــن جامعه شناســی 
گرچــه غالبــًا مبهم و ســّیال اســت، اما متداول بوده  اســت. نویســندگان  ا
که در جامعه شناسی  کنند  تالش کرده اند مهم ترین نظریه هایی را معرفی  
که  معاصــر و تحلیل فرهنگــی فــراوان از آنهــا بحــث  شــده  اســت. از آنجا 
برخــی از ایــن نظریه پــردازان در حوزه هایــی بیرون از جامعه شناســی مهم 
هســتند، در این بحث، مفهوم تحلیل فرهنگی نیز گنجانده شده  است. 
بــرای مثــال هابرماس، باومــن و فوکو آورده های مهمی در فلســفه، اخالق 
و نقد فرهنگــی داشــته اند. ایــن فصل بــا معرفــی نظریه پردازانــی همچون 
کــه بــه تحلیــل نظام  یورگــن هابرمــاس و نیکــوالس لومــان آغــاز  می شــود 
گرایــش  دارند. ســپس تحلیل هــای جامعه شــناختی ُخردی دنبال  شــده 
گافمــن، پیتر برگــر و توماس  کــه بــرای مثــال آنهــا را در نوشــته های ارویــن 
کمــن می یابیم. ســرانجام درباره برخــی از نظریه پــردازان همچون پی یر  ال
که بر  یگموند باومن بحث  می شــود  گیدنز و ز بوردیو، میشــل فوکو، آنتونی 
رابطه بین ســاختار و کنش متمرکز  شــده اند. نظریه های جامعه شناختی 
معاصــر تالش می کننــد تا نظریه های ســاختاری و نظریه های کنش محور 

را با یکدیگر ترکیب کنند.

فصل پنجم به »روایت های کالن: مدرنیته، پســامدرنیته، جهانی شدن و 
گون  گونا سکوالریزاســیون« اختصاص دارد. در این فصل به تفســیرهای 
از جنبش هــای دینــی جدیــد و موســوم بــه بنیادگرایــی توجه شــده و ایــن 
که آیا همه ی محافظه کاران دینی ضد مدرنیته اند  پرسش ها بررسی شده 
بــرای مدرنیتــه معرفی می کننــد.  را  تقریرهــای جایگزیــن  آنهــا  اینکــه  یــا 
گســترش بازار اقتصــادی و مهاجرت بین الملی  جهان با جهانی شــدن و 
ِ در حــال رشــد مشــخص شده اســت؛ اهمیتی که این توســعه بــرای دین 
گذاشــته  شــده  اســت. بخش  کتــاب بــه  بحــث  خواهد داشــت، در ایــن 
مهمــی از مباحثــه جامعه شــناختی متمرکــز بــر ایــن اســت که مــا چگونه 
بایــد ویژگی های بنیادیــن جامعه ی معاصر را مشــخص کنیم. این فصل 
کلــی مباحثــی دربــاره مدرنیتــه، پســامدرنیته و رابطــه   بــه طــرح رئــوس 
بیــن ایــن دو مفهــوم می پــردازد و به اجمــال از جهانی شــدن نیــز بحــث  
می کنــد. ایــن بحث هــا بــه جامعه شناســی  دین محــدود نیســتند، بلکه 

ورِشــت« 
ُ

»ف کــه  و  ر آن  از 
و  ح  شــر به  پســتات«  »ِر و 
بیانــی همزمان از ســنت 
و  کالسیک  جامعه شناختی 
معاصر  جامعه شناسی دیِن 
در  اثرشــان  پرداخته اند، 
حوزه  این  نگارش های  میان 
مناســبی  جایــگاه  دارای 
جامع نگــری،  اســت. 
مختصر نویســیِ  و  واضح 
یه ها  نظر یــن  پیچیده  تر
در حوزه ی جامعه  شناســی 
دین آن را به یک متن درسی 
تبدیل کرده است. ارزشمند 

مروری بر درآمدی بر جامعه شناسی دین
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نقد و برریسکتاب

که  در فصــل دهــم از »نــژاد، قومیــت و دیــن« ســخن رفتــه  اســت. از آنجا 
جامعه شناســی  دیــن ابــزار مفهومی خــودش را در مطالعــه  قومیت و دین 
کارمی گیرد، پس باید این ابزارها با ابزارهای برگرفته از مطالعات قومی  به 
هماهنگ  شــود. از این رو این فصل تالشی است برای اشاره به روندهای 
رایــج و کالســیک در مطالعات قومی. اندیشــمندان کالســیک در نظریه  
کــه موضوعاتی نظیر قدرت، ســلطه،  قومیــت، مفاهیمــی را ارائه کرده انــد 
یافت و افکار آنها توســط دانش پژوهان  طرد و نابرابری را از آنها می توان  در
که  معاصر درباره شــکل یافته و صورت بندی شده اســت. عالقه  خاصی 
در نظریه  معاصر وجود دارد، هویت های متغّیر و َخلق قومیت های جدید 
پا و ایــاالت متحده، جامعه شناســان  اســت. بــا افزایــش مهاجرت بــه ارو
دین، سنتی قدیمی را در درون جامعه شناسیِ  مطالعه مهاجران و نقشی 
که ایمان دینی و نهادهای دینی در زندگی آنها بازی کرده دنبال می کنند. 
ایــن مهاجــرت همچنین موجب بازنگری در معنای شــهروندی و حقوق 
اساسی بشر شده است و نظریه پردازان و برنامه ریزان را به یکسان در باب 
کثریت هــا و اقلیت هــای  کــه ا چگونگــی آفریده شــدن جوامــع در جایــی 
نــژادی، قومــی و دینــی فرصت هــای برابر و احتــرام برابر را تجربــه  می کنند 
به چالش کشیدند. این فصل با تعریف برخی از مفاهیم اصلی آغاز  شده 
گردیده  کالسیک و معاصر ارائه   و سپس رئوس اجمالی نظریه های قومی 
 اســت و بعد از آن به پژوهش های اخیر درباره ادیان مهاجر نظر شــده و در 
کثرت گرایی و چند فرهنگی گرایی  پایان موضوعاتی نظیــر همانند گردی، 

به همراه برخی از داللت های ضمنی ممکن مطرح شده است.

گذشته  در فصل یازدهم بحث از »دین و جنســیت« است. در دهه های 
یــادی از مطالعــات در درون حــوزه  جنســیت و دین انجام  شــده   شــمار ز
کــه از زنان و  اســت. نخســت به بررســی تصاویــر متفاوتــی پرداخته شــده 
مــردان در متون مقدس ادیــان جهانی مختلف وجود  دارند. در عین حال 
موضوع زنان و دین، تنها به متون و نمادهای مقدس محدود نمی شــود، 
بلکــه بــا زندگی های واقعی نیــز ربط دارد. چه چیــزی تجربه های مذهبی 
زنان را از تجربه های دینی مردان متمایز  می سازد؟ دانش پژوهان متعددی 
بــر نهادهــای دینــی تمرکز کرده و کوشــیده اند برخی از نقش هــای واقعی را 
که زنان در ادیان جهانی مختلف یــا در جماعت های  مشــخص  ســازند 
گــون دارنــد. بســیاری از مطالعــات دینــداری معاصــر رغبــت  گونا دینــی 
زنــان بــه دین و مشــارکت باالی زنــان در دین را تحلیــل و نقد کرده اند. در 
بحث های مربوط به جنسیت و دین، موضوع بسیار مرتبط، تفسیر دینی 
از تمایالت جنســی اســت و اینکه دین مایل  است تا تمایالت جنسی را 
قاعده مند کنــد و راهنمایی ها و تحریم های آن غالبًا متوجه زنان و مردان 
که در پایان  همجنس گرا، دو جنســی ها و افراد تغییر جنسیت یافته است 

فصل به این موضوعات توجه  شده  است. 

در فصــل دوازدهــم و فصــل پایانی رابطۀ بیــن »جامعه شناســی، الهیات و 
که تفسیرها  ایمان دینی« پرداخته شده است و این پرسش ها بحث شده 

 دیــن ایــن اســت کــه چــرا مــردم دینــدار می شــوند؟ چهــار نظریــه متفاوت 
تالش کرده انــد تــا بــه ایــن پرســش پاســخ دهند: نظریــه  محرومیــت، نظریه  
ق. 

ّ
جامعه پذیــری، نظریه انتخــاب عقالنی و نظریه جســتجوی معنا و تعل

گون پایبنــدی  دینِی فــرد خواهد  بود  گونا موضــوع بحــث در اینجا َاشــکال 
و بررســی  می شــود کــه چگونــه تجربه هــای اجتماعــی متفــاوت، پایبندی 
دینــی را تقویــت و تضعیف می کننــد. بی تردیــد چندین ویژگــی فردگرایی 
رشــد یابنده در جامعه شناســی معاصر را برجســته  می کند. در پایان فصل 
بر افراِد به لحاظ دینی پایبند تمرکز و اجمااًل از سکوالریزاســیون در ســطح 

فردی بحث شده است.

فصل هشتم به »سازمان ها و جنبش های دینی« اختصاص  دارد و بحث  
که پایبندی دینی به ویژه در دوران مدرن می تواند بسیار فردی و  می شود 
خصوصی باشد. با این حال پایبندی دینی غالبًا رشدی را در چارچوب 
گفتگــوی انتقــادی بــا ســازمان های دینــی مســتقر تجربــه  یــا درون یــک 
 می کنــد. در جامعه شناســی، ســازمان بــه عنــوان گروهــی بــا یــک یا چند 
هدف و دســت کم ســاختار رســمی مشــخصی تعریف  می شــود. وضوح 
اهداف و رسمیت ساختارهای سازمانی تغییر  می کند. مضمون محوری 
گون ســازمان های  گونا یخ جامعه  شناســی دین، تمایز بین اشــکال  در تار
گونی مورد توجه قرار  گرفته که در  دینی بوده اســت. ســپس شیوه های گونا
کار  گرفته  شده اند. بخش  تالش برای فهم تغییر در ســازمان های دینی به  
آخــر ایــن فصــل بــه معرفــی برخــی از نظریه هــای جامعه شــناختی درباره 
جنبش های دینی ازجمله جنبش های دینی جدید می پردازد و سرانجام 
برخی از مسائل روش شناختی که مربوط به مطالعات جنبش های دینی 

و اقلیت های دینی هستند به اجمال بررسی شده است.

در فصل نهم بحث از »دین، وحدت اجتماعی و تضاد اجتماعی« است. 
که دین بر مبنای آنها در وحدت و  این فصل از شــیوه هایی بحث  می کند 
تضاد اجتماعی سهیم است، در حالی که بسیاری از جامعه شناسان دین 
بر نقشی تمرکز داشته اند که دین در آفریدن انسجام اجتماعی ایفا می کند. 
سهم دین در تضاد، مسئله سازتر درک شده است. دهه های 1970 و 1980، 
شــاهد افزایــش تضاد و مناقشــه بوده  اســت. همچنین گروه هــای دینی در 
ایاالت متحده، اروپا، آمریکای التین و خاورمیانه رشدی را تجربه کرده اند. 
ایــن تجدیــد حیــات دینی عمومًا بنیادگرایی نامیده شــده  اســت. بیشــتر 
اشــکال بنیادگرایی صلح آمیز بوده اند، اما برخی نیز درگیر ترور و خشــونت 
دینی شده اند. در این فصل نخست به تحلیل چگونگی کمک های دین 
بــه وحدت اجتماعی پرداخته  شــده  اســت. ایــن بحث به ویژه بــا تمرکز بر 
تعریف بنیادگرایی و ویژگی های عام و شیوه هایی که این پدیده بر مبنای 
آنهــا در ادبیات جامعه شــناختی توضیح داده شــده دنبال گردیده اســت و 
سپس به نقش دین در تضاد اجتماعی و خشونت دینی پرداخته  می شود 
و بعــد از آن بحــث  می شــود که آیا منابع تضاد دینــی کاماًل اجتماعی اند یا 

مربوط به سرشت دین هستند.

مروری بر درآمدی بر جامعه شناسی دین
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نقد و برریسکتاب

قطعــی هدف اصلی بحث ها نبــوده و همواره امکان نقد دیدگاه ها فرض 
کنار هــم حفظ کــردن تجربــی  اران و نظریه پردازان  گرفتــه شــده اســت. در 
که  جامعه شناســی یکی دیگر از اهداف در توسعه  جامعه شناسی است 

کتاب نیز بوده است.  یکردهای نویسندگان این  از رو

کتاب معرفــی نظام مندی از آخرین داده های تجربــی درباره زندگی  ایــن 
دینــی از سراســر جهان ارائه  نمی کند، بلکــه تنها به نمونه ها و توضیحاتی 
ی مطالبی از  بســنده  کــرده  اســت و با اینکه تالش  شــده ایــن کتاب حــاو
گون باشد، اما به اذعان خود نویسندگان سیمایی  گونا ســنت های دینی 
غربــی دارد و بیشــتر مثال هــا و نمونه هــای ذکرشــده نیــز از برخــورد میــان 

گرفته  شده  است. سنت و مدرنیته 

ترکیــب ســنت کالســیک صدســاله و تنوع نظریه هــای ارائه شــده در این 
که جامعه شناسی یک رشته  علمی پیچیده است  کتاب نشــان می دهد 
و افراد و جامعه در حال تغییر هســتند و موجودات انســانی زنده بخشــی 
از موضوع مطالعه را تشــکیل می دهند. این موضوع برای جامعه شناسی 
کــه دیــن در معــرض تغییر اســت،  دیــن نیــز صــادق اســت. همــان  طــور 

جامعه شناسی دین نیز به مسیرهای جدیدی بسط می یابد.

گیرند؟ آیا ایمان دینی و تفسیرهای  و تبیین های جامعه شناختی چقدر فرا
جامعه شــناختی دین بــا یکدیگــر متضــاد هســتند؟ همچنیــن رابطه  بین 
ایمــان دینی و تفســیرهای جامعه شــناختی دین، در ســطحی علمی تر در 
نظر  گرفته  شــده  اســت. چه کســانی مخالف یا موافِق داشتن ایمان دینی 
در زمــان مطالعه کردن دین به منزله پدیده ای جامعه شــناختی  هســتند؟ 
همچنین چگونه کلیســا و دیگر ســازمان های دینی از جامعه شناســی در 
فعالیت هایشان استفاده  می کنند؟ این باور که در سال های آینده، نگرش 
مثبــت بــه جامعه شناســی دین، در میــان دانش پژوهان همه  ســنت های 
دینــی بســط خواهد یافــت باوری معقــول اســت. در عوض نوع نــگاه این 
یاد در میان گروه های بنیادگرا و لیبرال هر ســنت دینی  رشــته به احتمال ز
بیشتر تفاوت  خواهد  داشت. به نظر می رسد توانایی آفریدِن فضایی برای 
نقد و بازاندیشی درباره ایمان و علم، پیش شرطی برای ترکیب تفسیرهای 

جامعه شناختی و ایمان دینی باشد.

کتاب بیان اهداف و رویکرد نویسندگان 
چگونــه دیــن را از طریــق انــواع چشــم اندازهای جامعه شــناختی می توان 
کمتر بــه آن توجه  شــده  اســت؟ برای بیــان این  کنــون  کــه تــا  مطالعه کــرد 
کلــی نظریه هــای جامعه شــناختی موجــود  هــدف، نویســندگان خطــوط 
دربــاره دیــن را ارائه  کرده انــد. در جامعه معاصر، جامعه شناســی  عمومی 
و جامعه شناســی  دیــن به چنــد مضمون عالقه  مشــترکی نشــان داده اند. 
جنســیت، زبــان، معنــا و همچنیــن بــدن بــه  مثابــه بیــان جســمانی در 
مناســک، مثال هایی از این عالیق مشــترک هســتند. جهانی شدن یکی 
که جامعه شناسان  دیگر از این مضامین مشــترک است و حوزه ای است 
ایــن رو  از  کرده انــد.  عمومــی  جامعه شناســی  بــه  یــادی  ز کمــک  دیــن 
نویســندگان تالش کرده انــد تــا جایــگاه جامعه  شناســی  دیــن را بــه  عنوان 

بخش پیوسته ای از جامعه شناسی عمومی تبیین کنند.

همچنین همزمان توجه داشــته اند به جامعه شناســان دیــن و نظریه های 
ی محتوایی در باب دین هســتند.  کــه حــاو جامعه شــناختی وســیع تری 
کارل مارکس  کالسیک و معاصر از  معرفی مختصری از جامعه شناســان 
یگمونــد باومن )1925تولــد( و دیدگاه های آنها  )د1883- ت1818( تــا ز
کــه دیــن از جملــه آن اســت و همچنیــن ارائه  دربــاره زندگــی اجتماعــی 
مثال هایی از ســنت های دینی برای قابل فهم ترکردن مباحث از اهداف 

کتاب است. دیگر 

 آشــنا کردن پژوهشــگران و دانشــجویان حوزه های علوم اجتماعی به ویژه 
و  علوم سیاســی  مطالعات فرهنگــی،  انسان شناســی،  جامعه شناســی، 
گــون مطالعات دینی و طرح مباحــث و نظریه های مهمی  حوزه هــای گونا
که امروز در حوزه جامعه شناســی دین مطرح اســت نیز  درباره موضوعاتی 

از هدف های آنها است.  

هنــگام طــرح دیدگاه هــا، نقدهــا نیــز آمده اســت و رســیدن بــه نتیجه ای 
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