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شناسۀ ارکید0000-0003-0343-6144 :

پیشتازان تالش برای تشخیص و تحلیل و درمان مسائل اجتماعی بودهاند.
گروههای دینی ازجمله
ِ
درعینحال ،دین مسائل اجتماعی را پدید آورده یا دستکم تشدید کرده است؛ اما جامعهشناسان
دین به مطالعۀ وجه زیانبخش دین راغب نبودهاند ،یا نخواستهاند این تعبیر ماری داگالس ()۱۹۸۲
را که میگوید «به نظر میرسد در بسیاری از زمانها و مکانها ،آدمیان بدون درآمیختن با دین خیلی
خوب پیش رفتهاند» ،بپذیرند.
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ٔ
درباره جایگاه دین در جوامع صنعتی یا سرمایهداری ایجاد
نسل نخست جامعهشناسان دین ،بینشهای مؤثری
ً
توجه کمابیش اندکی به مسائل
کردند ،ولی آنها معموال مسائل اجتماعی را نادیده میگرفتند .وارثان آنها نیز ِ
اجتماعی کردهاند .بحثهای مربوط به پیدایش جامعۀ پساصنعتی یا سرمایهداری متأخر نشان میدهد که
اهمیت روزافزون برای تعریف مسائل اجتماعی
شاید دین دستخوش دگرگونیهایی باشد که آن را به ابزاری با
ِ
و پاسخگویی به آنها تبدیل کند .در همین حال ،دین ممکن است خود نیز به مسئلهای اجتماعی تبدیل شود.
مفهوم «خودسامان شدن» جورج زیمل در فرهنگ مدرن ،ما را در فهم رابطۀ متغیر میان دین و مسائل اجتماعی
یاری میکند.

 .1این نوشتار ،ترجمهای از مقالۀ زیر است:

 .2جیمز آرتور بکفورد ،متولد  1942و استاد بازنشستۀ جامعهشناسی دین دانشگاه وارویک [ ]Warwickدر لندن است .او در سالهای
 1988و  1989رئیس انجمن جامعهشناسی دین و از سال  1999تا  ،2003رئیس انجمن بینالمللی جامعهشناسی دین بود .بیشتر آثار وی
دربارۀ جامعهشناسی دین ،جنبشهای دینی جدید و پاسخهای جامعه به آنها بوده است .در سال  ،2017بکفورد مفتخر به دریافت جایزۀ
یکعمر دستاورد برای مشارکت در جامعهشناسی دین از سوی انجمن جامعهشناسی دین شد.
 . 3دانشجوی دکتری رشتۀ مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمیniloofar.oraee@khu.ac.ir /
بردن ضرورت بحث در مورد پدیدههایی که تعریف میکنند را در پی دارد؛ اما منظور ما از «مسائل
 .4تأکید بر تدقیق تعاریف ،بیم ازبین ِ
ً
اجتماعی» در اینجا ،وضعیتهایی است که عموما تصور میشود به رنج یا سرخوردگیاجتنابپذیر و قابلعالج میانجامد.
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فراهمآوردن فهرستی از اثرات مثبت و منفی دین ،نه کار آسانی است و نه من اینجا چنین قصدی
دارم .من میخواهم سویۀ متفاوتی از پیوند جامعهشناسی دین و مسائل اجتماعی را بازشکافی کنم که
اجتماعی جوامع صنعتی
همان گرایش روزافزون گروههای دینی به همذاتپنداری با طیفی از مسائل
ِ
پیشرفته است .طرح من این است که نخست ،تأثیر جامعهشناسان کالسیک دین بر بررسی مسائل
اجتماعی را مرور کنم و سپس استدالل کنم که جایگاه دین در جوامع صنعتی پیشرفته ،بازبینی
خود دین بهتدریج
بخشی از بینش کهن را میطلبد .این طرح ،به این ادعا خواهد انجامید که امروزه ِ
در حال تبدیلشدن به مسئلهای اجتماعی است .نتیجهگیری من ،هویت چهارمین عضو این سهگانه
را آشکار خواهد ساخت.
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مطالعۀ جامعهشناسانه ،بخشی اصلی و مرکزی از جامعهشناسی کالسیک جامعۀ صنعتی بود.
در پایان سدۀ  ۱۹و آغاز سدۀ  ،۲۰بسیاری از بنیانگذاران علم جامعهشناسی ،پیدایش جامعۀ
صنعتی بهعنوان نخستین مسئلۀ این علم و تحوالت دین بهمثابۀ یکی از ابعاد اساسی آن را بدیهی
میانگاشتند .دلمشغولی آنها به دین ،سه دلیل عمده داشت:
ْ
شناسان دین را مانعی در برابر شکوفایی کامل نظم اجتماعی صنعتی
نخست ،برخی جامعه
ً
میپنداشتند .دین ،عمال خودش مسئلهای اجتماعی بود؛ چراکه نمیگذاشت انسانها بفهمند که
خود آنهایند که سرنوشتشان را رقم میزنند و بنابراین کنارگذاشتن دین ،پیششرطی برای رویارویی
با مشکالت واقعی زندگی اجتماعی و شخصی است .یکگونه از این مضمون ،عقاید و سازمانهای
دینی را عامل اصلی پنهانسازی یا مشروعیتبخشی به بنیان مادی تضاد طبقاتی قلمداد میکرد که
پس همۀ مسائل اجتماعی قرار داشت.
بهظاهر در ِ
سازی جامعۀ صنعتی
دوم ،جامعهشناسان دیگر معتقد بودند که دین به گونهای کلید یکپارچه ِ
را در دست دارد ،زیرا همواره بهعنوان پایۀ نمادین ثبات و انسجام و یکپارچگی جامعه عمل کرده
صنعتی توأم با اختالل در آهنگهای زندگی و اجتماعهای
است .انتظار میرفت ظهور جامعۀ
ِ
هویت شخصی و اجتماعی را بر هم زند؛ اما مایۀ بینیازی به دین نشود .بر پایۀ
سنتی
طبیعی ،شالودۀ
ِ
ِ
تر آ گاهی دینی،
استدالل این جامعهشناسان ،گونههای
ِ
جدید اختیار یتر و یکپارچهتر و شخصیشده ِ
جای شالودۀ قدیمی هویت و انسجام را خواهد گرفت .طبق این ادعا ،سازگاری دیدگاههای دینی با
گامهای پرشتاب تغییرات اجتماعی ،سبب میشود افراد ازلحاظ روانشناسانه با نظم نوین اجتماعی
انطباق یابند و با جهان ناپایدارتر اجتماعی درآمیزند .از این منظر ،دین ظرفیت چشمگیری دارد که از
بدترین مسائل اجتماعی مدرن بکاهد و میان فرد که روزبهروز تکافتادهتر میشود و دولت-ملت که
روز به روز قدرتمندتر میشود ،میانجیگری کند.
بخش صنعتیشدن میپنداشتند که برای
سوم ،جامعهشناسانی هم بودند که دین را آغازین الهام
ِ
تداوم توسعۀ اشکال صنعتی جامعه ،دیگر حاجتی به آن نیست .درواقع ،فرایند عقالنیشدن (که
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الهیات نظاممند ،اخالق الهیاتی و الزام به انجام هر کاری برای کسب خشنودی بیشتر خداوند را به
وجود آورده بود) ،بهگونهای طنزآمیز زمینۀ افول دین را هم فراهم کرده بود .مطابق این ادعا ،ساختارهای
عقالنی جهان صنعتی و اشکال نمونهوار آ گاهی در آن ،سبب شده بود نیاز به مشروعیتبخشی یا
انگیزش متعالی از بین برود .این ساختارها آنقدر خودبسنده و ازلحاظ درونی پویا شده بودند که
بیشتر
دیگر نیازی به ارجاع به دین نباشد .بر اساس این دیدگاه ،سرنوشت دین این بود که روزبهروز به
ِ
گسترههای زندگی و ازجمله به گسترۀ مسائل اجتماعی ،نامربوطتر شود .انتظار میرفت که دین
بهسرعت اعتبارش را بهعنوان ابزاری هم برای تعریف مسائل اجتماعی و هم برای حل آن از دست
بدهد .گویا متخصصان و سازمانهای دولتی ،امتیازهای ویژۀ دین در این زمینه را غصب کرده بودند.
انداختن آب دهان در برابر باد.
بازگشت گاهبهگاه باور دینی هم چیزی نبود جز سوتزدن در تاریکی یا
ِ
ِ
هرکدام از این چشماندازهای کالسیک و پساکالسیک ،جنبۀ متفاوتی از دین و مسائل اجتماعی
را مینمایانند؛ اگرچه هیچگاه جایگاه یکسانی در جریان اصلی جامعهشناسی دین نداشتهاند.
دیدگاه نخست ،فقط در میان مارکسیستها هوادار داشته و درنتیجه تأثیر بسیار اندکی بر مطالعات
جامعهشناختی در کشورهای غربی یا سرمایهداری گذاشته است ،دیدگاه دوم ،بنیانهای کارکردگرایی
هنجاری را بنا کرده که مبنای مطالعات بسیاری دربارۀ دین در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم قرار
گرفته است؛ و دیدگاه سوم از اواخر دهۀ  ۱۹۶۰بهعنوان سنتی نئووبری حکمفرما شده است.
پیامـد تأثیـرات سـهگانۀ چشـماندازهای کالسـیک ،ایـن اسـت کـه بهاسـتثنای دورکیمیهـا،
جامعهشناسـان دیـن بـرای اولو یـتدادن بـه مسـائل اجتماعـی در برنامههـای تخصصـی خـود ،چنـدان
یافتن
ترغیب نشـدهاند .سـه شـیوۀ اصلی بیان مسـائل جامعهش
ِ
ـناختی جامعۀ صنعتی ،باعث اهمیت ِ
ً
رابطـۀ دیـن و مسـائل اجتماعـی نشـده و معمـوال مسـائل اجتماعـی موضوعی بـرای دیگر جامعهشناسـان
قلمـداد شـده اسـت.
این تعمیمها ،آشکارا بلندپروازانه و سؤالبرانگیز است .بدیهی است استثناهایی نیز وجود دارد؛ اما
نکتۀ مهم در بحث حاضر ،ارتباط برخی از مهمترین استثناهای این تعمیمها به دانشورانی است که بر
اساس فرضهای حاکم بر جامعهشناسی کالسیک دین عمل نمیکردند .بهعنوانمثال ،ریچارد نیبور
در کتاب «ریشههای اجتماعی مذهبگرایی» ( ،)۱۹۲۹بسیار کم از مسائل کالسیک استفاده کرد؛
ً
هرچند اکنون از این کتاب عمدتا بهعنوان شرح چهارچوب مفهومی فرقه-کلیسا یاد میشود .درواقع
این کتاب هجمهای مداوم به تفرقه در کلیساهای آمریکا بر مبنای ملیگرایی ،فرقه-کلیسا ،طبقۀ
ً
اجتماعی و نژاد است .وامگیریهای نیبور از ترولچ و وبر ،با هدفهای اصلی او تقریبا بیارتباط است.
عمر «پژوهش اجتماعی و دینی» ،پیشگامان جامعهنگاری
بههمینسان ،پل داگالس و مؤسسه کوتاه ِ
دین و نیز مطالعۀ دین از منظر مسائل اجتماعی در دهۀ  ۱۹۳۰بودند ،اما کار آنها از هیچیک از
چهارچوبهای مسلط بر جامعهشناسی کالسیک دین سرچشمه نمیگرفت .شاید به همین
ً
دلیل است که کار آنها تأثیر نسبتا اندکی بر جامعهشناسان دین (به جز پژوهشگران مذهبگرا در
ایاالتمتحده) ،گذاشته است.
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مخالف کلیسای بریتانیا در قبال جنگ ویتنام آن ،به ترنر و هیل ( )1975مراجعه
 .1برای مطالعه پیرامون تداوم و تغییر واکنش کلیساهای
ِ
کنید.
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با این همه ،جامعهشناسان کاتولیک ُرمی (که هستۀ مرکزی «جامعۀ جامعهشناسان کاتولیک
آمریکا» را در اواخر دهۀ  ۱۹۳۰و دهۀ  ۱۹۴۰تشکیل میدادند) و نیز مؤسساتی مختلف در اروپا (که انتشار
مجله  Social Compassرا در اوایل دهۀ  ۱۹۵۰آغاز کردند) ،گویاترین استثنای این «تبانی سکوت» در
مورد رابطۀ دین و مسائل اجتماعی به شمار میروند.
در سالهای نخست انتشار مجلههای  American Catholic Sociological Reviewو ،Social Compass
مسائل اجتماعی در مطالب آنها ظهور یافت .این نکته ،در مورد مجلۀ نخست ،واکنشی بود به این
باور که جریان اصلی جامعهشناسی آمریکا به موضوعات بیسازمانی اجتماعی مانند بزهکاری جوانان
ً
و شورشهای صنعتی و فقر کامال بیاعتنا است .این نکته همچنین از این عقیده سرچشمه میگرفت
ً
که ارزشهای مشخصا کاتولیکی میتواند مسائل اجتماعی را توضیح دهد و راهحلهایی متمایز ارائه
کند .در مقابل ،دغدغۀ نویسندگان اروپایی مجلۀ  ،Social Compassمسائل ساختاری در جوامع بعد
ِ
از جنگ و نیاز فوری به بازسازی اجتماعی بود .از همین رو ،تأ کید بر ارزشها و سیاستهای کاتولیکی
سستتر بود و دستآخر با تمایل بیشتر برای کاربست تحلیل جامعهشناختی در مورد وجوه مسئلهساز
کلیسای کاتولیک رم همراه میشد .دلمشغولی آشکار به ارتباط دین و مسائل اجتماعی ناپایدار بود
و خیلی زود در سایۀ انواع مضامین کارکردگرایی هنجاری قرار میگرفت که در جستوجو برای منطق
نظامهای اجتماعی ،به کنارگذاشتن مسائل اجتماعی گرایش داشت.
در میانۀ سدۀ  ،20آهستهآهسته تحلیلهایی دربارۀ وجوه مسئلهساز دین در آمریکا پدیدار شد.
مسائل در حال ظهور برای مذاهب آمریکایی در دهههای
بسیاری از این پژوهشها ازلحاظ تشخیص
ِ
ً
 ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰پیشگام و بنیانساز بودند ،اما فقط تعداد کمی از آنها این مسائل مشخصا دینی را در
بافت مسائل اجتماعی گستردهتر مرتبط با چیزهایی مانند شکافهای قومی-نژادی یا جنسیتی ،فقر،
جنگ و سالخوردگی قرار دادند .آن مطالعاتی که بهواقع روابط دین و این دسته از مسائل اجتماعی را
ً
بررسی میکردند ،معموال در قالب پیمایش نگرشها انجام میگرفتند .مطالعۀ تجربۀ روزمرۀ مسائل
1
اجتماعی و نقش عملی گروههای دینی ،در تشدید یا تخفیف آنها اندکشمار بود.
درنتیجه ،نمیتوان از خواننده کتابها یا رسالههای نظری جامعهشناسی در دورۀ بعد از جنگ خرده
گرفت که چرا نفهمیده است تغییرات پدیدههای دینی معاصر ،در بافت مسائل اجتماعی مشخص
رخ میدهد .به نظر میرسید این دو نوع پدیده ،به چهارچوبهای فکری کمابیش متفاوت (اگر نگوییم
متناقض) تعلق دارند .توصیف فرایندهایی که گروههای دینی از طریق آنها به تغییر ادراک مسائل اجتماعی
ً
ً
در جامعۀ صنعتی واکنش نشان داده یا نداده بودند ،عمدتا به مورخان واگذار شد .قطعا به مسائل جدید
َ
متأخر جامعه برای گروههای دینی ،توجه
داری
و در حال
ِ
ایجاد جامعۀ صنعتی پیشرفته یا اشکال سرمایه ِ
ِ
آشکاری نمیشد یا توجه اندکی میشد .از خالل مطالعات جایگاه دین در ِاعمال قدرت سیاسی و نیز
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 .1این تالش تا حدی در مقالۀ آلدوس ( )1983صورت گرفته است.
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روابط نزدیک با کلیسای کاتولیک رم آسیب خواهد دید .این مجادله در مورد کلیسای انگلیکان نهتنها
تر جایگاه نابرابر زنان در جوامع
هیاهویی بر سر هیچ است ،بلکه نمونۀ کوچکی از مسئلۀ اجتماعی کلی ِ
غربی است .فقط پژوهش تجربی میتواند سرشت ویژۀ ارتباط مسائل خاص و عام را آشکار سازد و
انتظار میرفت تفسیرهای الهیاتی از این مجادلۀ خاص ،برخی از وجوه این مضمون عام را تبیین کرده
باشد .اگرچه تأثیر مستقیم الهیات ممکن است ناچیز باشد؛ اما اثرات غیرمستقیم و نامحسوسترش
ً
بر آن دسته از گفتمانهایی که جایگاه زنان را بررسی میکنند ،احتماال بیشتر است .کاهش قدرت
دین نهادی نباید بر این واقعیت سرپوش بگذارد که انگارهها ،باورها ،ارزشها و عواطف دینی هنوز
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مطالعات جمعیت در دهههای  ۱۹۵۰و  ،۱۹۶۰بینش مهمی دربارۀ نقش سازمانها یا گفتمانهای دینی در
شکلدهی روند مسائل اجتماعی به دست نیامد .این نمونهای از تمایزبخشی و تخصصیشدنی است که
بر جامعهشناسی دین نیز به اندازۀ هر شاخۀ دیگر جامعهشناسی تأثیر گذاشته است.
ساز دین و به تعبیر بهتر
در اندک موارد بررسی رابطۀ مسائل دینی و اجتماعی نیز ،بیشتر بر وجوه مسئله ِ
بر وجوه مناقشه
برانگیز آن تمرکز شده است .این ،رویکردی بسیار کوتهبینانه به مسائل اجتماعی است
ِ
که کتاب بسیار تأثیرگذار هورتون و لسلی با عنوان «جامعهشناسی مسائل اجتماعی» (که از سال ۱۹۵۵
بارها بازبینی و تجدیدچاپ شده) یک نمونه از آن به شمار میرود .این کتاب به مناقشهها دربارۀ
نیایش در مدارس ،کاهش نرخ حضور در کلیسا ،مسئلۀ اصالح دینی اجتماعی ،بنیادگرایی در برابر
تجددگرایی ،مالیاتستانی از کلیسا و روابط کاتولیکها و پروتستانها میپردازد .اگر این مجادالت
دینی را مسئلۀ اجتماعی در نظر بگیریم ،چهبسا چیز زیادی دستمان را نگیرد؛ اما شاید بعضی از آنها
دال بر مسائلی باشند که بر افراد زیادی تأثیری نامطلوب میگذارند .بهعنواننمونه ،حقوق اقلیتهای
ّ
محروم ،حق آزادی دین و مشکل نمادینسازی وحدت ملی بدون جریحهدار کردن ارزشهای فرقهای،
پس مجادالت و
بخشی از موضوعات گستردهتری است که مسائل
ِ
اجتماعی بروزیافته یا نهفته در ِ
منازعات مذهبی را بازتاب میدهند .بدینترتیب تالش برای بیان وجوه مسئلهساز دین با زبان مسائل
1
اجتماعی ،جالب و ازلحاظ فکری پرثمر است.
بیان سه مثال از مسائلی که در کلیساهای بریتانیا رخ میدهد ،نشان خواهد داد هرکدام از آنها
ً
بازتابی از مسئلۀ اجتماعی بزرگتری است و گفتمان دینی با اثرگذاری بر مسئلهای نسبتا کمدامنه،
میتواند بر مسئلهای بزرگتر نیز تأثیر بگذارد.
نمونۀ نخست ،مجادالت کنونی در انگلستان دربارۀ مراسم انتصاب زنان به مقام کشیشی در
کلیسای انگلیکان است .این جدل که دیرزمانی است در گرفته و بار عاطفی پیدا کرده ،میان اسقفها
و روحانیان و مردم عادی فاصله انداخته و میان کلیسای انگلیس و دیگر کلیساهای جامعۀ کلیسای
انگلیکان شکاف انداخته است .افزون بر آن ،این روزها پنهانی ناله سر داده میشود که اگر کلیسای
ْ
انگلیس کشیش زن منصوب کند یا خدایینکرده زنی را به مقام اسقفی برگمارد ،چشمانداز برقراری
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ً
« .1بحثهای سیاسی اخیر غالبا بازتابدهندۀ گفتمان اخالقی مذهب سازمانیافته بوده است؛ از مخالفت جناح چپ با سیاستهای دولت
ریگان در قبال آمریکای مرکزی ،سالحهای هستهای ،نژاد و اقتصاد گرفته تا حملۀ جناح راست به حقوق سقطجنین و جنبش زنان .دربارۀ
هیچیک از این مسائل ،نمیتوان بدون ارجاع به استداللهای نشئتگرفته از بسترهای دینی بحث کرد» (دمراث و ویلیامز.)38 :1989 ،
 .2همچنین ملوچی ( )1989بهخوبی تصویر جنبشهای اجتماعی بهمثابۀ کنشگرانی واحد اما جمعی یا شراکتی را به چالش کشیده
است .او بهجای قلمداد جنبشهای اجتماعی بهعنوان «ابژههایی» که بهصورت مکانیکی به شرایط ساختاری یا انگیزههای تجمیعشدۀ
اعضایشان پاسخ میدهند ،آنها را میدانهای کنشی در نظر میگیرد که از دیدگاهها ،معناها و قیدهای مختلفی تأثیر میپذیرند .بیتردید
ً
نتیجه ،جهتگیری نسبتا هدفمند کنش در سطح جمعی است ،اما این نتیجۀ انبوهی از نیتها ،انگیزهها ،ارزشها ،قیدها و  ...متقاطع است
نه علتشان .مشارکتکنندگان معنای جنبش خود را گامبهگام با درجات مختلف موفقیت و جامعیت برمیسازند.
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ممکن است بر حیات اجتماعی بیرون از کلیسا اثر بگذارند .این چیزی است که دمراث و ویلیامز
ً
(« )۱۹۸۹قدرت فرهنگی» مینامند 1.در ادامه خواهیم گفت که شرایط جوامع صنعتی پیشرفته ،عمال
گفتمان بسیار حساس به مالحظات فرهنگی و درنتیجه دینی حمایت میکند .آنچه
از ایجاد انواعی از
ِ
گاسفیلد (« )۱۹۸۱چشمانداز ّ
فرهنگی
سیال» مینامد ،برای دستیابی به درکی درست از اثربخشی
ِ
2
غیرمستقیم این گفتمانها ضروری است.
ِ
غیرمستقیم گفتمانهای دینی بر مسائل اجتماعی گستردهتر ،واکنش انتقادی
اثرات
م
ِ
دو
نمونۀ
ِ
کاتولیکهای بریتانیا به تأسیس دولت رفاه در دهۀ  ۱۹۴۰است .سرچشمۀ انتقاد آنها عبارت بود از
ارزشهای مخالف افزایش قدرت دولت ،این تصور که نهاد خانواده در حال تضعیف است و این
نگرانی که مدیریت متمرکز رفاه روح داوطلبیگری را خدشهدار میکند .در پی زوال بیشتر اهمیت و
تمایز خردهفرهنگ کاتولیکی در انگلستان ،مخالفت کاتولیکهای بریتانیا با دولت رفاه رفتهرفته
تعدیل شده است .بهبیاندیگر ،همگونشدن باعث پذیرش دولت رفاه و درنتیجه کاهش توان
کلیسای کاتولیک رم در اعمال قدرت سیاسی مستقل شده است؛ اما درعینحال از افزایش فرصت
آن برای مشارکت در ابتکارات فراگیر و حضور در کنار دیگر جنبشهای اجتماعی و پویشهای متنوع
سکوالر نیز حکایت میکند .به این شیوه ،گفتمان دینی هنوز میتواند صدای خود را در بحثهای
مربوط به مسائل اجتماعی به گوش دیگران برساند.
این درست همان چیزی است که مثال سوم در پی بیان آن است .روحانیت کلیساهای انگلیکان،
کاتولیک ،متدیست و اسکاتلند بیشتر و بیشتر منتقد واکنش خانم تاچر به مشکالت زوال صنعتی و
آشفتگیهای محالت شهری قدیمی در انگلستان شدهاند .این نکته در گزارش هیئت اسقف اعظم
بااهمیت شهری با عنوان «ایمان در شهر» ( )۱۹۸۵از همهجا هویداتر
کانتربری در خصوص مناطق
ِ
است .گزارش یادشده بیشتر بر جایگاه کلیسای انگلیس در اجتماعات محروم تمرکز دارد ،اما بدون
ً
گرفتن رویکردی صرفا الهیاتی یا کلیساشناسانه ،نظریۀ اجتماعی کنونی و واقعیتهای تجربی
درپیش ِ
آماری را به کار میبندد .این گزارش بعدها مرجعی برای تفسیر سکوالر از وضع اسفناک محالت شهری
قدیمی بریتانیا شده و ممکن است سرانجام جایگاهی را به دست آورد که پیشتر در اختیار کتابهای
«انگلستان تاریک و راه گریز از آن» ( )۱۹۸۰نوشتۀ جنرال بوث« ،جامعۀ حریص» ( )۱۹۲۱نوشتۀ تاونی یا
«مسیحیت و نظم اجتماعی» ( )۱۹۴۲نوشتۀ ویلیام تمپل بود.
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کالسیک نقد سیاسی و اجتماعی ملهم از دین ،به شکلگیری زبانی کمک کردهاند
آثار
ِ
هر یک از این ِ
که بسیاری از مسائل اجتماعی در میانۀ سدۀ بیست با آن مشخص و واکاوی شدهاند .بهبیاندیگر،
قدیمی شهرها اندک است؛ اما در
اجتماعی محالت
توان کلیساها در اثرگذاری مستقیم بر روند مسائل
ِ
ِ
خصوص این مسائل ،اثرات غیرمستقیم چشمگیری بر جای میگذارند .این ادعا ،بخشی از استداللی
گستردهتر است .در جوامع صنعتی پیشرفته (بهویژه اگر رسانههای ارتباطجمعی بهدرستی به کار
گرفته شوند) ،دانش نظری قدرت زیادی برای تغییر ادراک عمومی از مسائل اجتماعی دارد .بگذارید
این استدالل را وابشکافم.
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اگر بپذیریم که گفتمان دینی در جامعهای سکوالر مانند انگلستان همچنان میتواند اثرات فرهنگی
نیرومندی بر جای بگذارد ،الزم است این ناهمخوانی آشکار توضیح داده شود .بهبیاندیگر ،باید نشان
داده شود که ظهور جامعۀ صنعتی پیشرفته برخی از انتظارات نظریۀ سکوالرسازی را تا حدی نقش بر
ً
جهانی دولت-ملتها،
آب کرده است .برخالف باور رایج ،تغییر ساختار تکتک جوامع و نظام تقریبا
ِ
ً
عمال وضعیتی را پدید آورده است که در آن ،اهمیت فرهنگی گفتمان دینی (اگر نه سازمانهای دینی)
در درک مسائل اجتماعی ،میتواند از آنچه بعد از شکوفایی جوامع صنعتی در اواخر سدۀ  ۱۹ممکن
بوده است ،بیشتر باشد .به چه دلیل؟
ً
مفسران توسعۀ جنبشهای اجتماعی ،کژرو یهای جوامع صنعتی پیشرفته از
اوال؛ به باور بسیاری از
ِ
دهۀ  ۱۹۵۰به بعد با مشکالت بزرگ جوامع صنعتی پس از جنگ جهانی دوم فرق دارند .بهعنوانمثال،
ً
دغدغههای جنبش کارگری و احزاب سیاسی نوپای اوایل سدۀ بیستم معموال بر مطالبۀ دستیابی به
شهروندی کامل ،مشارکت سیاسی ،حمایت اولیه در برابر اختیارات دلبخواهی کارفرمایان و کنترل
شرایط کار متمرکز بود .مهمترین مسائل اجتماعی و عمدهترین شیوههای حل آنها ،به سازماندهی
ً
شغلی و سیاسی مربوط میشد .افزون بر آن ،این مسائل عمدتا با مالحظات مادی مؤثر بر سطح زندگی
ً
سروکار داشتند و بیشتر از گسترش نسبتا افسارگسیختۀ شرکتهای سرمایهداری در عصر لیبرالیسم
رها و استعمارگری و امپریالیسم آتی سرچشمه میگرفتند.
اجتماعی دوران پس از جنگ جهانی دوم در جوامع صنعتی پیشرفته ،افزون بر اینکه
در برابر ،مسائل
ِ
ْ
تغییرجهت زیادی بهسوی موضوع
سیاسی پیوندهایی داشتند،
با مسائل قدیمی نیروی کار و مشارکت
ِ
کیفیت و تداومپذیری زندگی در سطح داخلی و بینالمللی به نمایش گذاشتهاند .البته تضادهای
ً
طبقاتی پابرجاست ،اما امروزه احتماال در قالبهایی همچون جنسیت ،نژاد ،قومیت ،استعمارگری و
ً
سن نمود پیدا میکند .بر این اساس ،درو نمایۀ بسیاری از جنبشهای اجتماعی معموال بر موضوعات
منزلت شخصی ،حق تعیین سرنوشت ،برابری حقوق و توجه به محیطزیست و زندگی متمرکز است.
زندگی کارگران استثمارشده ،اقلیتهای
درخور توجه است که حتی مطالبۀ بهبود وضعیت مادی
ِ
ستمدیده یا ملتهای سرکوبشده ،اغلب در قالب منزلت و حق تعیین سرنوشت بیان میشود.
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دین در جامعۀ صنعتی پیشرفته

دوفصلنامۀ مسائل اجتماعی ایران -سال دوازدهم -شمارۀ 2

] [ Downloaded from jspi.khu.ac.ir on 2022-07-07

288

] [ DOR: 20.1001.1.24766933.1400.12.2.13.1

معنی آن این نیست که حل این مسائل آسانتر شده ،بلکه به این معنی است که مجال بیشتری برای
مشارکت دین در بحث (هم دربارۀ مسئله و هم دربارۀ راهحل) فراهم است.
جان کالم اینکه گفتمانهای اعتراض اجتماعی از چرخش بهسوی فرهنگ و معنا حکایت
میکنند .به عقیدۀ یورگن هابرماس ،دلیلش این است که تعارضات جدید جامعۀ صنعتی پیشرفته،
«از مسائل توزیع سرچشمه نمیگیرند ،بلکه به دستور زبان صورتهای زندگی مربوط میشوند[ ...این
تعارضها از] تخریب ملموس محیط شهری ،تخریب طبیعت به خاطر طراحی بد سکونتگاهها،
صنعتیسازی و آلودگی ،صدمه به سالمت به علت اثرات جانبی تخریب تمدن و مانند اینها
[سرچشمه میگیرند] .اینها تحوالتیاند که آشکارا به بنیانهای اصلی زیستجهان هجوم میبرند
و آدمی را بهطور چشمگیری نسبت به مال ک معیشت و محدودههای انعطافناپذیر محرومیت از
ای جسمانی-زیباشناسانه هوشیار میسازند».
نیازهای زمینه ِ
ً
ثانیا ،ویژگی ماندگار جوامع صنعتی پیشرفته این است که در شبکهای جهانی از ارتباطات میان
دولتهای مجزا عمل میکنند .رشد آ گاهی از این «وضعیت جهانی» ،اثراتی قوی بر درک مسائل
اجتماعی و واکنش به آنها دارد .این نکته بهویژه در مورد مسائل بومشناختی و موضوعات صلح و
عدالت و حقوق بشر آشکار است .تصادفی نیست که این موضوعات بهطور همزمان بهعنوان کانون
جنبشهای اجتماعی جدید و برنامههای سیاسی در جوامع صنعتی پیشرفته پدیدار شدهاند .در
سطح وضعیت جهانی ،مسائل بومشناسی و صلح و عدالت و حقوق بشر به شکل جداییناپذیری
درهمتنیدهاند و بهطور فزایندهای برحسب یکدیگر تعریف میشوند .این سبب میشود که وضعیت
ً
کنونی ،کیفیتی متفاوت با وضعیت جنبشهای قبلی جامعۀ صنعتی داشته باشد؛ اما مسئله صرفا از
نوع بههمپیوستگی نیست ،بلکه گونهای اثر مضاعف نیز در کار است .ارتباطهای درونی این مسائل
و جنبشهای معطوف به حل آنها به درک بهتر اضطرار و اهمیتی که در خود دارند ،کمک میکنند.
این ،یکی از دالیلی است که فکر کنیم وضعیت جهانی به درک و فهم این مسائل اجتماعی ،معنای
دینی میبخشد .جنبشهای معطوف به صلح و حقوق بشر و عدالت ،عنصری همیشهحاضر در
بسیاری از جوامع صنعتی بودهاند و بیشتر مواقع از دین سرچشمه و الهام گرفتهاند؛ اما معنای دینی
ً
نوپدید آنها از ارزشها و آموزههای سنتی سرچشمه نمیگیرد ،بلکه از معنویتی مشخصا غیرمکتبی و
ً
ْ
رسمی صرفا گزینشی است .این معنویت جدید ،حس
نامتعارف برمیخیزد که وامگیریاش از الهیات
نیرومند اضطرار را دربارۀ مسائل جهانی در خود دارد .قلمرو این معنویت چنان فراگیر است که باید آن
را «اخالق جهانی» نامید .درواقع قدرت ایدئولوژیکی آن ،برآمده از توانایی عملی در توضیح همۀ مسائل
اجتماعی از طریق ارتباطدادن به مسائل جهانی است .درجۀ زیاد پیوند عمودی و افقی مسائل ،فقدان
نسبی اصول نظاممند مکتبی را جبران میکند و رغبتی برای گرهزدن معنویت جهانی جدید به هر نوع
ْ
اجتماعی بینهایت
اصول ثابت وجود ندارد .در عوض ،این دیدگاه بسیار پذیرفته است که واقعیت
پیچیده و در حال تکوین و پرتغییر است و درنتیجه ،به تفسیر در چهارچوب اصول ثابت تن نمیدهد.
ً
ثالثا؛ جنبۀ مثبت تأ کید بر پیچیدگی واقعیت جهانی و نیاز به انعطافپذیری واکنش ،گرایش
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 . 1جنبش سنکچوئری ( )Sanctuaryجنبشی مذهبی و سیاسی در ایاالتمتحده بود که در اوایل دهۀ  1980بهمنظور ایجاد پناهگاه امن برای
پناهندگان آمریکای مرکزی که از جنگ داخلی فرار میکردند ،آغاز شد .این جنبش پاسخی به سیاستهای مهاجرت فدرال بود که دریافت
پناهندگی را برای اهالی آمریکای مرکزی دشوار میکرد .م.
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به اتخاذ رویکردی عملی یا مسئلهمحور بهجای الهیاتی نظاممند یا رویکردی مکتبمحور است.
نیروی محرک بسیاری از جنبشها و پویشهای اجتماعی برای نبرد با مسائل اجتماعی ،از منطق
انگارهها و ارزشها بهطورمجرد سرچشمه نمیگیرد؛ بلکه به شکلی بسیار بیواسطهتر از این احساس
ناشی میشود که مسائل اضطراری و بههمپیوسته بیدرنگ پاسخ عملی میطلبند .دلیل عدم موازنۀ
ً
آثار و فعالیتهای عمومی بسیاری از جنبشها ازلحاظ تأ کید شدید بر کنش عملی و رشد نسبتا
ضعیف چهارچوبهای نظری و مکتبی ،همین است .یک نمونۀ آشکار آن ،تحلیل باربارا هارگراوز
( )۱۹۸۹از واکنشهای دینی به بحران زمین زراعی در آمریکای شمالی است .شمار زیادی از گروههای
مسیحی ارتجاعی و «عصر جدید» و جریان اصلی ،اختال لهای اقتصادی و بومشناختی و اجتماعی
جوامع کشاورزی را در چهارچوبهایی تفسیر کردهاند که ایدئولوژیکیاند اما محتوای ایدئولوژیکی
عمیقی ندارند .به همین سان ،خوانش سوزان پالمر ( )۱۹۸۹از واکنشهای دینی به بیماری همهگیر
ایدز ،بر نیروی استعاری روشهای گوناگون بحث اقلیتهای دینی دربارۀ این بیماری متمرکز است.
اینجا نیز نقش مکتب از ساختارهای ایدئولوژیکی گستردۀ این گروهها کمتر است و به نظر میرسد
تفاوت بنیانهای جنبش سنکچوئری 1با مکتب ،از این هم بیشتر باشد .در هر یک از این موارد،
مشروعیتبخشی مکتبی و ایدئولوژیکی به راهحلهای عملی مسائل بهتدریج پدیدار نشده است؛
اما به نظر میرسد شارحان توافق دارند که منبع الهام اولیۀ کنش ،از ادراک مسائل عملی سرچشمه
میگیرد نه از مسائل مکتبی.
برداشت من از رشد اهمیت دین و معنویت در شناسایی و تسکین مسائل اجتماعی جوامع
نامرئی جامعۀ صنعتی
دین علیاالدعا
صنعتی پیشرفته ،از جهاتی مهم با
ِ
ِ
بیشتر تشخیصها در باب ِ
متفاوت است .من بیتردید با این دیدگاه که جامعهشناسان دین باید نشانههای دینورزی را در
ً
بیرون از مرزهای سازمانهای دینی رسمی بجویند ،موافقم؛ و اساسا درست آن است که گونۀ غالب
از دین مدرن را مضمونمند توصیف کنیم تا نظاممند .در حدود بیست سالی که از بیان مفاهیم
دین نامرئی و شخصیشده میگذرد ،هم نهادهای اصلی آموزش ،علم ،کار و خانواده و هم اهمیت
دستگاههای دولتی در جوامع صنعتی پیشرفته ،بسیار تغییر یافته است .این تغییرات به تسریع
پیدایش صورت جدیدی از دینورزی یا معنویت کمک کردهاند که اگر نه کلیسامحور ،اما بهصورت
خود شخصیشده و دولت منفرد ،از چشماندازهای
روزافزونی مرئی است و در مورد
موضوعات فراتر از ِ
ِ
اجمالی و کلنگرانه و جهانشمول جانبداری میکند .البته طیف وسیعی از دیگر صورتهای
آ گاهی و عمل دینی همچنان وجود دارد؛ اما چیز جدیدی که جوامع صنعتی پیشرفته بدان افزودهاند،
شبکهها و پویشها و جنبشها با مشخصههایی چون نگرش مسئلهمحور و عملگرایانه و درعینحال
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جهانشمول بوده است .اینها محلی مناسب برای اجرای گونۀ متمایزی از دین هستند که بسیاری از
ً
َ
ً
اشکال سیاست کامال سکوالر را تکمیل میکند و غالبا از آنها قابل تمیز نیست.
نتیجه ،یک فرایند چینش است که در آن میتوان نمادها و انگارههای گفتمانهای دینی مختلف
را برگزید و در الگوهایی نوین برای رسیدن به هدفهای مشخص جا داد و بهصورت دلبخواهی
برای دستیابی به اهدافی دیگر در چینشی متفاوت قرار داد .بهعنوانمثال ،نمادهای یگانگی همۀ
ابنای بشر بهخوبی در منطق استدال لهای مخالف مجازات اعدام و تخریب محیطزیست طبیعی
و استثمار جنوب به دست شمال میگنجند .انعطاف برخی از گفتمانهای دینی ،پیدایش این
مجموعههای موقت نمادها و هدفها را امکانپذیر میسازد .این نکته سبب میشود که به بیان
نظریۀ بسیج منابع« ،قابلیت انتخاب» برخی از طرفداران دینی توسط فعاالن جنبشهای اجتماعی
بیشتر شود .بین آنها نوعی خویشاوندی وجود دارد که درجات گوناگونی از همکاری عملی را ممکن
میسازد .هرچه طرفداران دینی شبکهایتر باشند ،قابلیت انتخاب آنها به دست فعاالن جنبشهای
اجتماعی فزو نتر خواهد بود.
نوعی جنبشهای اجتماعیاش و
جان کالم آنکه جامعۀ صنعتی پیشرفته از جهت درو نمایههای ِ
محور رویکردهای مسلط خود در قبال
درهمتنیدگی جهانی فرایندهایش و سرشت منعطف و مسئله ِ
مسائل اجتماعی ،متمایز است .این ویژگیها در کنار هم سبب میشوند گفتمان دینی دربارۀ مسائل
اجتماعی از آنچه طبق نظریههای سکوالرسازی انتظار داریم پراهمیتتر و بانفوذتر باشد .بااینهمه،
آوردن دوبارۀ آن قدرت مستقیمی است که در دوران
معنیاش این نیست که کلیسا در حال بهدست ِ
پیشامدرن داشت؛ بلکه بدین معنی است که قابلیت انتخاب نمادگرایی و درو نمایهها و گفتمانهای
دینی به دست فعاالن اجتماعی که در راه مبارزه با مسائل اجتماعی میکوشند ،روزبهروز بیشتر میشود.
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در همان حال که گفتمانهای دینی به شکلی روزافزون سهم بیشتری در شناسایی و درمان انواع
جدید مسائل اجتماعی پیدا میکنند ،دین نیز بهنوبۀ خود بیشتر به مسئلۀ اجتماعی بدل میشود .این
یکی از بیشمار نکات طنزآمیز دربارۀ جایگاه دین در جوامع صنعتی پیشرفته است .به عقیده من،
دالیل افزایش مناسبات دین با مسائل اجتماعی جدید این جوامع ،همان دالیل مسئله
سازترشدن
ِ
دین نیز هستند.
ً
ً
نخست،
موضوعات اخیرا مسئلهسازی که گفتمانهای دینی به آنها معطوفاند ،امروزه معموال
ِ
به چیزی مربوطاند که هابرماس «دستور زبان صورتهای زندگی» مینامد .بهبیاندیگر ،ازاینپس
مهم فقط توزیع بهتر کاالهای مادی یا حقوق سیاسی به نفع محرومان نیست؛ بلکه به شکلی فزاینده،
ً
اهداف بنیادین و جهتدهی کل زندگی آدمی نیز هست .غالبا دربارۀ شرطهای الزم برای ثبات و
بقای کلیت جوامع بشری پرسشهایی مطرح میشود .گفتمانهای دینی که مدعیاند در واکنشهای
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 .1اسقف اعظم کلیسای کانتربری در  9ژوئیۀ  1989به مجمع عمومی کلیسای انگلستان هشدار داد که «در جهان ما هر جا که نزاعی هست،
ً
بهآسانی میتوان دست انواع گوناگونی از بنیادگرایی را در کار دید» .او بعدا در رادیو بیبیسی گفت که خواهان «ایمانهای بدون تعصب
[است] .تعصب آزار میآورد و آزار ،خونریزی» (ایندیپندنت 10 ،ژوئیۀ .)1989
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ً
اضطراری اجتماعی تقریبا همهچیز دخیل است ،از پتانسیلی بنیادین برای وارونهساختن
ما به مسائل
ِ
ً
جوامع و پیریزی دوبارۀ آنها بر مبناهایی کامال تازه برخوردارند .در بسیاری از گونههای گفتمان دینی،
آرمانشهرگرایی زنده و نیرومند است .شاید سخت بتوان این رگۀ رادیکال را با شالودههای عقالنی-
ً
عملیگرایانهای که سیاستگذاری عمومی عمدتا بر آن استوار است ،آشتی داد؛ بهخصوص اگر
ّ
رادیکالیسم دینی اعتبار مرزهای ملی و ائتالفهای بلوک قدرت را به چالش بکشد .ازاینرو ،گفتمان
دینی (بهویژه برداشتهای افراطی و تعصبآمیز از آن) ،بیشتر به مسئلهای برای نیروهای نظم مستقر
1
تبدیل شده است.
دومین دلیل مسئله
سازترشدن جایگاه دین ،تمرکز یکسان برخی از گفتمانهای دینی بر آن دسته
ِ
از مسائل اجتماعی است که آشکارا از مرزهای دولت فراتر میروند .فارغ از اینکه مسئلۀ موردنظر
حقوق بشر یا پویاییهای جمعیت ،شکاف شمال-جنوب ،بومشناسی ،تبعیض جنسی یا جنگ
ً
باشد؛ گفتمانهای دینی معموال با اتخاذ چشماندازی جهانی ،تصور میکنند که مسائل سرانجام باهم
ّ
پیوند دارند .بیتردید آسانی ارتباطات فراملی ،شکلگیری چشماندازهای جهانی را تسهیل نموده و
شبکههای فعاالن ایدئولوژیکی و دینی ،اطالعات سطح جهانی را تقویت و پراکنده کرده است .این نیز
سبب میشود گفتمان دینی مسئلهسازتر شود ،چراکه عوامل کنترلگر در هیچ کشور واحدی نمیتوانند
ً
آن را به نحوی مؤثر بپایند یا مهار کنند .این نکته به یک اندازه مثال دربارۀ شبکههای محافظهکار
ً
کاتولیک عمیقا ترقیخواه در بخشهایی از آمریکای جنوبی
پروتستان در آمریکای مرکزی و شبکههای
ِ
یا فیلیپین صادق است .این مسئله در کشورهای غربی نیز در مورد جنبههای مناقشهبرانگیز جدید
دینی همانند کلیسای  Unificationیا کلیسای  Opus Deiکه همچون چندملیتیهای دینی عمل
میکنند ،پیش میآید .دستآخر اینکه این نکته به چشماندازهای آشکارا جهانی برخی از ادیان
جدید در ژاپن مربوط است.
سوم ،گرایش امروزین گفتمان دینی به ارائۀ شیوههای عملی و فوری برای واکنش به مسائل
ً
اجتماعی جدید جوامع صنعتی پیشرفته ،بهجای پافشاری بر بازسازی کامال معنوی و اخالقی افراد
ً
و جوامع ،آن را به همان نسبت چالشبرانگیزتر میکند .گفتمان دینی معموال ارتباط مستقیمی بین
ایده و عمل برقرار میکند و مجالی برای بیعملی نمیگذارد .افزون بر آن ،پیوندهای نزدیک دین و
ً
نیروی غیردینی در جنبشهای اجتماعی و شبکههای پویشی ،امکان تبدیل نسبتا آسان باورهای
ً
دینی به کنش عملی را فراهم میآورد .این بدان معنی نیست که تکتک هواخواهان لزوما به این
شیوه بسیج میشوند ،بلکه حاکی از آن است که ماهیت شبکهای بسیاری از جنبشهای اجتماعی
سبب میشود عالیق الهیاتی و عملی در کنار هم عمل کنند و بر همدیگر اثر بگذارند .این بهنوبۀ خود
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به گونهای مسئلۀ اجتماعی تبدیل میشود ،زیرا هدفهایی را درهممیآمیزد که در قانون جایگاههای
متفاوتی دارند .بنابراین فعالیتهایی که در قانون به خاطر جنبۀ دینی یا نیکوکارانهشان جایگاهی
ممتاز دارند ،از فعالیتهای سیاسی یا اقتصادی قابل تمیز نخواهند بود .بهعنوانمثال ،سازمانهای
خیریه بینالمللی «آ کسفام» و «جنگ علیه نیاز» ،هر بار که از دولت بریتانیا به علت عدم مواجهۀ
مؤثر با گرسنگی و بیماری در دنیا انتقاد علنی میکنند ،جایگاه خیریهایشان را در این کشور به خطر
میاندازند .به همین سان ،جنبشهای دینی جدید مناقشهبرانگیزی مانند کلیسای  Unificationو
جنبش  ،Scientologyاز طریق مشارکت در سیاست یا کسب سود مالی ،تردیدهایی دربارۀ اهداف
خود معنای
بنیادینشان به وجود میآورند .ازاینرو ،جدالهای ایدئولوژیکی بر اثر عدم توافق دربارۀ ِ
فعالیت دینی در عرصۀ عمومی وخیمتر میشوند .جدالهای حدی در یکایک جوامع صنعتی رایجاند
خود تمایز بین امر
و دین یکی از طرفهای درگیری است ،زیرا بسیاری از اشکال گفتمانی کنونی آنِ ،
عمومی و امر خصوصی و بین دین و سیاست را زیر سؤال میبرند.
بنابراین تمرکز گفتمان دینی بر مسائل اجتماعی جدید جوامع پیشرفته به این شیوههای متفاوت،
سازمانهای دینی را بهخودیخود مسئلهسازتر کرده است .درعینحال ،نباید از خاطر برد که دین
همچنان ریشۀ برخی از قدیمیترین و حلنشدنیترین مسائل اجتماعی در مناطق پیرامونی برخی
جوامع است .در ایرلند شمالی و لبنان آشکارا چنین است .این در مورد آمریکای مرکزی نیز به نحو
روزافزونی صدق میکند ،اگر از موارد سریالنکا ،پنجاب ،سودان و فلسطین نام نبریم .این موارد
نمونهای هستند از نوع «کهنه» تعارضی که از همنشینی اجتماعات مبتنی بر اصول دینی مختلف
سر برمیآورد که در آنها ْ
دین اتحادی مستحکم با خویشاوندی ،همسایگی ،کار ،فراغت ،سیاست،
تر نظامهای جهانی،
منزلت اجتماعی و فرصتهای زندگی دارد .در زمانی که
ِ
ماهیت روزبهروز منسجم ِ
کشورهای پیرامونی را بیشازپیش به حاشیه میراند و لذا طعمۀ منازعه میسازد ،فهم اثرات بلندمدت
1
استعمارگری نوین بر این تعارضهای عمومی و مسائل اجتماعی همراه با آنها ،ضرورتی فوری است.

چهارمین عضو سهگانه

 .1ژول روزت ( )1989و پریرا ِدکیروش ( ،)1989نشان میدهند که جنبشهای دینی جدید در آفریقا و برزیل به چه شیوههایی در حال غلبه
بر این شکافهای اجتماعی هستند.
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مقاله را با اشاراتی به اندیشهگران کالسیک جامعهشناسی دین آغاز کردم و اکنون میخواهم با بازگشت
به همین مضمون ،آن را به پایان ببرم .دیدگاه مبتنی بر سهگانه ،رازآلود است و برای من معماست
ٔ
درزمینه جامعهشناسی دین مدرن را اینقدر کم در شمار کالسیکهای این
که چرا آثار جورج زیمل
ً
زیررشته میآورند .روایت پراکنده و بعضا گنگ او از معنای دین در دنیای مدرن ،از روایت مارکس،
وبر یا دورکیم کمبینشتر نیست و شاید با واقعیتهای جامعۀ صنعتی پیشرفته همسازتر باشد .زیمل
دریافت که فرهنگ مدرن تکهتکه است و نهادهای جوامع مدرن به شکل روزافزونی متمایزند؛ اما این
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را نیز دریافت که نهادهای متمایز اجتماعی میتوانند با «خودسامان» شدن ،قدرت را حفظ کنند،
َ
به این معنی که از شبکۀ اعمال و عالیق و نهادهایی که در آغاز در آن جا گرفته بودند ،جدا شوند.
ً
َ
اجتماعی خودسامان مانند بازی یا قانون ،تقریبا فارغ از جهان پیرامونشان ،از منطق
برخی از اشکال
ِ
درونی خودشان پیروی میکنند 1.این نکته دربارۀ برخی از «صورتهای» دینی هم صدق میکند.
در حقیقت متمم اول قانون اساسی ایاالتمتحده آمریکا به همراه نسخههای تقلیدی آن در دیگر
کشورها ،خودسامانی این صورتها را تقویت میکند و پاس میدارد.
روی دیگر سکه آن است که صورتهای خودسامان دینی برای همکاری با دیگر نیروهای اجتماعی یا
برای انتخابشدن توسط آنها بیشتر در دسترساند .به بیان کوتاهتر ،روابط دین و دیگر بخشهای جامعه
ً
«آزاد» شده است .این فرایند در ذات مفهوم تمایز وجود دارد ،اما معموال تأ کید بر کاهش قدرت نهاد دین
بر آن سایه انداخته است .گفتههای من در مورد قابلیت انتخاب دین از حیث مسائل اجتماعی ،با این
دیدگاه که قدرت نهاد دین رو به کاهش است تناقض ندارد؛ اما تأ کید من بر دسترسی به دین یا امکان
انتخاب آن ،گویای این است که برای استفاده از گفتمان دینی در راه رسیدن به اهداف مختلف،
روزبهروز دالیل بیشتری وجود دارد .این نکته در حوزههای گستردهای همچون سیاست خارجی،
آموزش مدیریت و حمایت از حقوق بشر هویداست .به باورمن« ،آزادسازی» یا
درمان ،بومشناسی،
ِ
ساختن دین به سبک زیمل ،گفتمان دینی را با بحث مسائل اجتماعی در جوامع صنعتی
خودسامان
ِ
متناسبتر میکند .در همین حال جدلها بر سر معنای مقولۀ دین شدیدتر میشوند؛ زیرا گونههای
ً
روزبهروز خودسامانتر آن ،این خطر را به همراه دارند که هر چه بیشتر از حالت نسبتا یکپارچهشان در
جوامع مدرن اولیه دور شوند .به تعبیر زیمل ،سرنوشت دین در روزگار مدرن به سرنوشت هنر شبیه است.
هم دین و هم هنر ارتباطهایشان با نهادهایی خاص را سستتر کردهاند و از این حیث مستقلتر به نظر
سود مختلف ،مستعدتر شدهاند.
میرسند ،اما برای انتخاب یا «جذب» توسط گروههای هم ِ

نتیجهگیری

 .1مفهوم «نظامهای خودارجاع» نیکوالس لومان ( ،)1985بخش اعظم منظور زیمل را بازآفرینی میکند؛ با این تفاوت که لومان بر داللتهای
ً
این واقعیت تأکید میکند که نظامها محیط را برای یکدیگر میسازند و درنتیجه کامال خودسامان نیستند.
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در سالهای اخیر مرسوم شده است که بگویند احیای ارزشها و تعهدات دینی در بسیاری از بخشهای
ً
دنیا فرایند سکوالرشدن را دستکم موقتا متوقف ساخته است .بهیقین شواهد متقاعدکنندهای در
باب حضور دین در ساحت سیاست وجود دارد؛ اما پیش بردن بحث بهجایی ورای آنچه واقعیتها
ً
عمال توجیه میکنند ،زیادی سادهانگارانه است .ازاینرو در تعیین اینکه نیروهای دینی در جهان
ً
مدرن و پسامدرن دقیقا چگونه عمل میکنند ،باید تا جای ممکن دقت به خرج داد.
من تصمیم گرفتم بر روابط دین و مسائل اجتماعی تمرکز کنم .سخن این است که مشارکت دین در
ً
گفتمان مربوط به مسائل اجتماعی جدید جوامع صنعتی پیشرفته ،در این اواخر حقیقتا چشمگیرتر
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شده است؛ اما این مشارکتها در گسترۀ مسائل اجتماعی به یک اندازه نبوده است ،بلکه گفتمانهای
دینی بیش از هر چیز به تعریف مسائل خاص این جوامع یا سرمایهداری متأخر کمک کردهاند و افزون
ً
پس زمینهها یا چهارچوبهای
بر آن ،معموال رویکردهایی در پیش گرفتهاند که مسائل اجتماعی را در ِ 
معنایی فراگیر قرار میدهند .اگر نکتۀ متمایزی دربارۀ این مشارکتهای دین وجود داشته باشد،
کوشش آنها برای رسیدن به رویکردهایی کلنگرانه است که در برابر تقسیمبندی مسائل مقاومت
میکنند و بر جستوجوی پیوند و سازگاری بین مسائل و علل آنها پا میفشارند.
مالحظۀ آخر این است که اثرگذاری مشارکتهای دین در گفتمانهای مربوط به مسائل اجتماعی
جدید ،چهبسا با این واقعیت مرتبط است که نه از سازمانهای منفرد دینی ،بلکه بیشتر از شبکهها،
ً
ائتالفها ،پویشها و سازمانهای جنبشی (که معموال مشارکتهای دینی را با مشارکتهای غیردینی
ً
درمیآمیزند) ،سرچشمه میگیرند .تأثیر مستقیم سازمانهای دینی در منزو یسازی نسبتا اندک است،
اما اثر تحققیافته ایدههای آنها که توسط شبکههای واسط ،منتقل و منکسر میشود در برخی موارد
درخور توجه بوده است .البته طرفداران نظریۀ قدیمی سکوالرسازی میتوانند بهاعتراض بگویند که
تحلیل من ،اگر هم درست باشد ،باز نشان میدهد که دین تنها در صورتی میتواند مؤثر باشد که
ً
با منطق عمدتا سکوالر فرایندهای سیاست و مدیریت عمومی بخواند .بهبیاندیگر ،کنشگران و
کارگزاران دینی شرایطی را که بحث مسائل اجتماعی در عرصۀ عمومی بر اساس آنها رخ میدهد
ً
تعیین نمیکنند؛ بلکه صرفا آوردههای خود را بهگونهای تغییر میدهند تا با الگوی سکوالر همخوان
ً
شود .این اعتراض کامال پذیرفتنی است ،اما درو نمایۀ اصلی نوشتار حاضر را چندان بیاعتبار
نمیکند؛ یعنی این نکته را که سرنوشت جوامع صنعتی پیشرفته ،فرصتهای تازهای برای مشارکت
دین در گفتمان مربوط به مسائل اجتماعی جدید به وجود آورده است .این تحولی غیرمنتظره است
که بی آنکه نظریههای سکوالرشدن را باطل کند ،ما را به بازاندیشی در بسیاری از انگارههای متداول
فرامیخواند .همچنین نشان میدهد که دین برای جامعهشناسان موضوعی بسیار پیشبینیناپذیر و
همواره جالب باقی میماند.
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