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(تاریخ دریافت مقاله92/11/9 :ـ تاریخ پذیرش نهایی)93/11/08 :

چکیده

پیتر برگر ( )1929جامعهشناسی است که سالیان بسیار از چشمانداز جامعهشـناتتی و
الهیاتی به بررسی دین پرداتته و منشأ تأثیرات بسیاری در جامعه شناسـی دیـن بـ ده
اســتب برگــر از پیشــ امان گســترش نظریــۀ عرفــیشــدن و مــ ثرترین آنهاســت و
اندیشههایش در این باب همچنان م رد استفادۀ بسیار طرفداران این ایده است؛ گرچـه
تعدیل و تغییر م ضعش دربارۀ عرفیشدن نیز  -بـه دلیـل اهمیـت جای ـاهش -تـأثیر
بسزایی در اف ل این جریان گذاشته استب از طرفی ،وی با گسترش دیـدگاهش دربـارۀ
تکثر در جهان مدرن ،بر دیدگاههای ن ین در جامعهشناسی دین ،تأثیرگذار ب ده اسـتب
اندیشههای برگر دربارۀ جهان نمادین نیز امروزه بـهطـ ر گسـتردهای ت سـ مفسـران
مت ن مقدس و جامعهشناسان دین م رد استفاده قرار میگیردب در این مقاله سعی شده
است با استناد به منابع اصلی و تطبیق دادهها ،جای اه اندیشهها و نقش پیتـر برگـر در
قالب چهار مبحث ،جریان عرفی شدن ،اف ل جریان عرفیشدن ،مبحث کثـرتگرایـی و
رهیافت نمادین به دین ،بررسی ش دب

کلیدواژهها :پیتر برگر ،جامعهشناسی دین ،جهان نمادین ،عرفیشدن ،کثرتگراییب
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مقدمه

پیتر برگر بهط ر یقین از برجستهتـرین جامعـهشناسـان عرصـۀ دیـن و عرفـیشـدن ،بـا
فعالیتی گسترده در این ح زه استب حاصل بیش از پنج دهه ک شش وی در این عرصـه،
آثــار و نظریــههــای ارزشــمندی در جامعــهشناســی دیــن اســت کــه در کــان ن ت جــه
جامعهشناسان و عالقهمندان قرار داردب
2
پروفس ر لینـدا وودهـد 1در مقدمـۀ کتـابش بـا عنـ ان پیتـر برگـر و مطالعـۀ دیـن
مین یسد« :اگر جنگ جهاني اول را بهعن ان مرزي در نظر ب یریم که در آن سـ ي مـرز،
ن یسندگاني مانند مارکس ،دورکیم ،وبر و زیمل 3قرار دارند ،بیگمان در این سـ ي مـرز،
تعداد ان شتشماري ،از جمله دی ید مارتین ،4رابرت بال ،5رابرت وثن 6و پیتـر برگـر قـرار
دارند که برگر از همه برجستهتر است» [َ28؛ ص]5ب بسیاری از م ض عات و مطـالبی کـه
برگر در تالل این سالها به آن پرداتته است ،در سـال هـای اتیـر بـه مـتن مطالعـات
جامعهشناسی دین راه یافته است [همان] و اغراق چندانی نیست اگر پیتر برگـر را منشـأ
تح الت و ن رشهای جدیدی در جامعهشناسی دین بدانیمب
در جامعۀ ان لیسی زبان ،آثار برگر بسـیار مـ رد ت جـه بـ ده اسـت و پژوهشـ ران و
محققان بسیاری از اندیشههای وی بهره جستهاند [10؛ ص]24ب در فصل دهـم از کتـاب
برگر و مطالعۀ دین ،دی ید هـ رل 7دانشـمندان بسـیاری را نـای مـی بـرد کـه بنیادهـای
نظریشان دربارۀ دین و فهم آن را – و بهط ر تاص در این فصل دربـارۀ عهـد جدیـد –
بر نظریهها و آثار برگر بنا نهادهانـد [28؛ ص]144-143ب وی در ضـمن ن شـتهاش بـرای
اثبات این مدعا ،در پاسخ به این پرسش که به چه دلیـل نظریـههـای برگـر در سـطحی
گسترده و بسیار متن ع م رد استفاده قرار میگیـرد ،بیـان مـیکنـد کـه برگـر شـی های
جامعهشناسانه برای مطالعۀ عهد جدید یا سایر پدیدههای دینی نشان میدهـد؛ و گرچـه
دین را محص لی انسانی ميداند اما نخست ،اهمیت مفاهیم دینی را بهصـر یـع علـت
1. Linda Woodhead
)2. Peter Berger and the Study of Religion (2001
3. Georg Simmel
4. David Martin
5. RobertNeellyBellah
6. Robert Wuthnow
7. David G. Horrell
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ثان یۀ محض 1یا محص ل عاملی مادی یا اجتماعی تنزل نمیدهد و دوی ،با تعبیـری کـه
از دین مطرح میکند بهعن ان «سایبان مقدس» 2و نیز سخن از جهـان نمـادین ،درواقـع
ن رشها و مفاهیم جامعهشناسانه و الهیاتی را در کنار هم مینشاند [28؛ ص]147ب
در این مقالـه ،پـس از بیـان زنـدگینامـه پیتـر برگـر بـه بررسـی و تحلیـل جای ـاه
اندیشههای وی یا به عبارتی ،تـأثیر او در جامعـه شناسـی دیـن در قالـب چهـار مبحـث
پرداتته شده است:
1ب تأثیری که وی در رشد جریان عرفیشدن داشته است؛
2ب نقشی که وی در اف ل جریان عرفیشدن داشته است؛
3ب تأثیری که بحث کثرتگراییِ برگر ،بر جریان جامعهشناسـی دیـن و حرکـت آن بـه
سمت شبه پارادایم تا اندازهای جدید مدرنیتههای چندگانه ،بر جای گذاشته است؛
4ب جریان ن اه نمادین و دین ،که برگر با کتاب سایبان مقدس در ترویج آن ک شـیده
استب
ن ارندگان این مقاله برآنند که بررسی و تحلیل نقش پیتر برگر-که با گذشـت زمـان
دگرگ نی بزرگی در نظریهها و اندیشههایش داشته است -میت انـد بـه واضـ تـر شـدن
تص یر جامعهشناسی دین در دنیای معاصر کمع بسیاری کندب چنانکـه همیلتـ ن گفتـه
است« :در عل ی اجتماعی ،نظریهها هرگز از رده تارج نمیش ند ،بلکه نظریههـای تـازه و
تفسیرهای جدید از نظریههای پیشین ،به مجم عۀ نظریههای م ج د افـزوده مـیشـ د»
[9؛ ص]379ب
زندگینامۀ پیتر برگر

3

پروفس ر پیتر ل دویگ برگر  ،استاد بازنشستۀ جامعهشناسی و الهیـات دانشـ اه ب سـت نِ
آمریکا4و از جامعهشناسان جریانساز و متخصص در ح زۀ دین بـهشـمار مـیرودب وی در
هفده مارس سال 1929یب در شهر وین اتریش به دنیا آمد و مدت ک تاهی پس از جنـگ
جهانی دوی ،به ایاالت متحدۀ آمریکا مهاجرت کردب در سال 1949یب مـدر کارشناسـی
1. Mere Epiphenomena
2. The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion
3. Peter Ludwig Berger
4. University of Boston
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ت د را از کالج واگنر 1دریافت نم د و تحصیالت تکمیلـی تـ د در جامعـهشناسـی را در
«مدرسۀ جدید در تحقیقات اجتماعی» 2شـهر نی یـ ر ادامـه داد و م فـق بـه دریافـت
مدر کارشناسیارشد در سال 1950یب و اتذ مـدر دکتـرا در سـال 1952یب از ایـن
دانش اه شدب او از سال 1981یب در سمت استاد جامعهشناسی و الهیات دانش اه ب سـت ن
به فعالیت های علمی و دانش اهی اشتغال داشته و نیز از سال 1985یب ریاسـت مؤسسـۀ
«فرهنگ ،دین و ام ر جهانی» 3و همچنین «مؤسسۀ مطالعات فرهنگ اقتصـادی» 4متعلـق
به دانش اه ب ست ن را بر عهده دارد .این مؤسسه بیش از صد پروژۀ تحقیقـاتی در چهـل
کش ر جهان انجای داده است و همکاریهای گستردهای نیز با مراکز تحقیقاتی معتبـر در
پنج قاره جهان داردب تمرکز اصلی مؤسسه بر مطالعات نظایمند بـین ت سـعۀ اقتصـادی و
تغییرات اجتماعی در کش رهای مختلف جهان استب
این جامعه شـناس متخصـص دیـن ،آثـار متعـددی دربـارۀ نظریـۀ جامعـهشـناتتی،
جامعهشناسی دین و ت سعۀ جهان س ی ن شته که به زبـانهـای مختلفـی ترجمـه شـده
استب آثار و نظریههـای وی در حـ زۀ نظریـۀ اجتمـاعی (بـهویـژه واقعیـت اجتمـاعی) و
جامعهشناسی دین (بهویژه ایده عرفیشدن) ،او را تبدیل به یکی از چهـرههـای شـناتته
شده و پر ارجاع در عصر حاضر کـرده اسـت [6؛ ص]122ب دهـۀ 1960یب سـالهـای اوج
م فقیتهای حرفهای برگر استب وی در این سالها به همراه ت ماس الکمـن 5کتـاب پـر
نف ذ ساتت اجتماعی واقعیت6را منتشر کردب برگر در این اثر به همـراه الکمـن در سـایۀ
جامعهشناسی معرفت ،فرصت کمنظیری را برای رشد جامعهشناسی دین فراهم آوردند.
در زمینۀ یادشده برگر در سال 1967یب دیدگاه های تـاص تـ د در جامعـهشناسـی
دین را در کتاب سایبان مقدس7مطرح کردب وی در این کتـاب کـه در بخـش اول آن بـه
مباحث عم می و از جمله تعریف دین ،و در بخش دوی که در حدود نیمی از کـل کتـاب
را شامل می ش د ،به بحث پیرام ن ایده عرفیشدن اقدای کرده و نشان داده کـه تـا چـه
1. Wagner College
2. New School for Social Research
3. Institute on Culture, Religion and World Affairs
)4. Institute for the Study of Economic Culture (ISEC
5. Thomas Luckman
6. Sacred Canopy
7. The Social Reality of Religion
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حد از آثار و افکار ماکس وبر جامعهشناس شهیر آلمانی تأثیر پذیرفتـه اسـتب بـه اعتقـاد
بسیاری از اندیشمندان ،این اثر او دنبالۀ بصیرتهـای جامعـهشناسـی دیـن مـاکس وبـر
بهشمار می رودب در این اثر که دو سال بعـد یعنـی در سـال 1969یب بـا عنـ ان واقعیـت
اجتماعی دین 1منتشر شد ،فرایند عرفیشـدن از سـ ی وی بـا دقـت و جز یـات فـراوان
ت صیف و تبیین شده استب
الزی به ذکر است که در ح زۀ جامعهشناسی دیـن ،بـدون شـع برگـر بیشـتر از هـر
جامعه شناس دی ری به م ض ع عرفی شدن پرداتتـه و آثـار متعـددی را در ایـن زمینـه
ن اشته استب این جامعه شناس شهیر آمریکایی و طرفدار ایده عرفیشدن ،در اواتر دهـۀ
ن د میالدی بهرغم ارا ه یکی از برجستهترین نظریهها دربارۀ فرایند عرفیشدن ،در مقالـۀ
بر تال جریان 2اعالی کرد که ایدۀ عرفیشدن مبتنی بـر سـ فتفاهم اسـتب وی کـه تـا
پیش از این سعی داشت براساس متکثر ب دن جهان مدرن ،مرگ دیـن را تئـ ریزه کنـد،
اقرار کرد که اساس ایدۀ عرفـی شـدن سـ فتفاهمی ناشـی از آمـ زههـا و تعـالیم فلسـفۀ
روشن ری است که امروزه در پی بازاندیشی و انتقادات وارد شده بـه مدرنیتـه ،بیشـتر از
هر زمـان دی ـری بطـالن آن روشـن شـده اسـتب او در سـال 1997یب ضـمن انتقـاد از
دانش اهیان که پروژههای پرهزینۀ پژوهشی دربارۀ بنیادگرایی دینی اجرا میکنند ،اعـالی
کرد که« :دنیای امروز به جز چند استثنا ،همانقدر از نظر مـذهبی متعصـبانه اسـت کـه
همیشه ب ده و حتی در بعضی از مناطق بیشتر از هر زمان دی ر» [2؛ ص]30ب
پیتر برگر از سـال  1956تـا 1981یب در دانشـ اه هـای مختلفـی از جملـه دانشـ اه
کارولینــای شــمالی ،3دانشـ اه رات ــرز ،4کــالج ب ســت ن5و مدرسـۀ جدیــد در تحقیقــات
اجتماعی شهر نی ی ر  ،صاحب کرسی تدریس ب ده اسـت و تـاکن ن مـدار افتخـاری
متعددی از دانش اه های مختلفی چ ن دانش اه ل ی ال ،6کـالج وگنـر ،7دانشـ اه نتـردای،8
1. The Social Construction of Reality
2. Berger, Peter L. “Against The Current”, Prospect, March 20, 1997.
3. University of North Carolina
4. University of Rutgers
5. Boston College
6. University of Loyola
7. Wagner College
8. University of Notre Dame
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دانش اه ژن  ،1دانش اه م نیخ  ،2دانش اه س فیا 3و دانش اه رنمین 4در چین ،دریافت کرده
و همچنین عض افتخاری بسیاری از مؤسسات علمی جهـان اسـت .ایـن جامعـهشـناس
شهیر آمریکایی و ناقد ایده عرفیشدن پـس از سـالهـا تـدریس در دانشـ اه ب سـت ن و
پرورش شاگردان زیادی در ح زۀ جامعهشناسی دین از این دانش اه ،بازنشسته شدب
جالب است بدانیم که برگر در م رد تـ د گفتـه اسـت« :مـن تـ د را یـع مسـیحی
میدانم؛ ولی در تطی حرکت میکنم که شالیرماتر آن را ترسـیم کـرد؛ یعنـی الهیـات
لیبرال پروتستانب من از اوایل دهۀ  1960ت د را در این مسیر یافتهای» [10؛ ص]47ب
نقش پیتر برگر در رشد جریان عرفیشدن
پیتر برگر بی شع یکی از پیش امان گسترش نظریۀ عرفیشدن و شاید مـؤثرترین آنهـا
ب ده است که جامعهشناسان فراوانی را نیز با ت د همراه کرده استب حتی امروزه کـه وی
در بخش مهمی از نظراتش درباره سک الریزاسی ن ،تجدیدنظر کرده ،با یع بررسی سـاده
می ت ان مشاهده کرد که تقریباً اکثر مقاالت و پژوهشهایی که به پدیدۀ سک الریزاسی ن
مرتب است ،به آثار وی در این زمینه ارجاعاتی دارندب
اندیشۀ پیتر برگر دربـارۀ دیـن را مـیتـ ان بـه دو دورۀ مهـم تقسـیم کـرد :در دورۀ اول
فکریاش ،همانند بسیاری دی ر از متفکران و نظریهپردازان مختلف که به مسئلۀ عرفـیشـدن
پرداتتهاند ،معتقد ب د «رابطۀ میان دین و مدرنیته معک س است؛ یعنی هرچـه حضـ ر دیـن
بیشتر باشد ،عرفیشدن کمتر است و برعکس هرچه مدرنیته بیشتر باشد ،حض ر دیـن کمتـر
است» []11؛ یعنی از دیدِ وی در آن زمان «مدرنیته ضرورتاً به اف ل دین میانجامد» []15ب
برگر این دوران باور داشت که دین با «ماورافالطبیعه» 5و «مقدس» 6در ارتبـا اسـتب
در جریان اینسالها برگر معتقد ب د که جنبۀ ماورافالطبیعه از زندگی انسانها جدا شـده
استب او مین یسد« :اگر مفسران درباره م قعیت کن نی دین نسبت به چیـزی اتفـاقنظـر
داشته باشند ،آن این است که ماورافالطبیعه از جهان بیرون رفتـه اسـتب» [21؛ ص .]1از
1. University of Geneva
2. University of Munich
3. Sofia University
4. Renmin University
5. Supernatural
6. Sacred
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آنجا که وی اساس دین را ماورافالطبیعه و امر مقدس میدانست ،نتیجه میگرفت کـه بـا
نب د یکی از این دو ،دینی هم وج د نخ اهد داشتب برگر بـرای افـ ل دیـن در آن زمـان
ش اهدی را نیز ذکر میکردب او معتقد بـ د کـه در اروپـا و بـه تصـ ص اروپـای غربـی و
مرکزی ،دی ر کسی در مراسم عبادی شرکت نمی کندب حتـی اگـر در آمریکـا هـم افـراد
بیشتری در چنین برنامههایی شرکت میکنند ،ان یزۀ آنها تغییر کرده است؛ یعنـی اگـر
آمریکایيها به کلیسا می روند ،نه به دلیل این ان یزه سنتی است که از گناه پا شـده و
از آتش نجات یابند ،بلکه رفتن آنها به کلیسا ،از روی عادت است یا به آم زههای آن بـه
دید تربیت اتالقی برای فرزندانشان مین رند [21؛ ص]4ب در هردو حالـت ،برگـر عقیـده
داشت اعتقادات دینی از مفاهیم اصلی ،تالی شده استب جدا از عدۀ زیادی که دی ـر بـه
سراغ مفاهیم دینی نمیروند ،این مفاهیم و اعتقادات ،معنـای گذشـتۀ تـ د را بـرای آن
عده که همچنان به آنها وفادارند ،نیز از دست دادهاندب
بنابراین در این مرحله ،اصطالح عرفیشدن برای برگر عبارتست از« :روندی کـه طـی
آن بخشهایی از جامعه و فرهنگ از تسل نهادها و سمبلهای دینی تـارج مـیشـ ندب»
[21؛ ص ،]107البته این روند شامل عرفیشدن ذهن انسان نیز میشـ د [21؛ ص]4؛ بـه
این معنا که نمادها و مفاهیم دینی نه برای ح زۀ نهادی جامعه و نه برای زندگی روزمـرۀ
فرد هم معنا نداردب بنابراین ،در جریان مدرنیته و در نتیجۀ عرفیشدن ،دین بـهتـدریج از
صحنۀ جامعه و ذهن افراد کنار رفته و سرانجای چیزی از آن باقی نخ اهد ماندب
با الهای از همین نظریه ،برگر به این نتیجه میرسد که همۀ حرکتها و نهضـتهـای
دینی ،نظیر حرکت اسالمی و حرکت پروتستانیزی انجیلی ،نمادِ آتـرین دفـاع و تـاکریزِ
دین در برابر سک الریسم هستند که پایدار نخ اهند ماند و در نهایت سک الریسـم پیـروز
ت اهد شد؛ به بیان دی ر ،سرانجای روحانی ن ایرانی ،واعظان مسـیحی و الماهـای تبتـی
همچ ن استادان ادبیات در دانش اههای آمریکا رفتار ت اهند کرد و چ ن آنـان ت اهنـد
اندیشید [1؛ ص]28-27ب
مهمترین آثاری که برگر در این فضا ن شـته و مـ رد ارجـاع و اسـتفادۀ مکـرر سـایر
جامعهشناسان و نظریهپردازان قرار گرفته است ،عبارت است از:
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کتاب سایبان مقدس (1967یب) ،که درواقع مهمترین اثری اسـت کـه برگـر در زمینـۀ
دین و عرفیشدن ن شته و بقیۀ آثار برگر در واقع بهن عی حاشیههای ایـن کتـاب بـهشـمار
میروند [10؛ ص]53ب برگر ،در پیش فتار چاپ سال 1990یب این کتاب ن شته است« :ایـن
کتاب ارتبا ویژه ای با سـاتت اجتمـاعی واقعیـت دارد کـه بـا همکـاری ت مـاس الکمـن
ن شتهای؛ به تص ص فصل اول و دوی این کتاب ،کاربرد مستقیم همـان دیـدگاه نظـری در
جامعهشناسی معرفت ،در م رد پدیدۀ دین است؛ یعنی به م ض عاتی از قبیل برونیسـازی،
درونیسازی ،عینیسازی ،مشروعیتبخشی و ساتتارهای م جـهنمـایی مـیپـردازدب فصـل
س ی ،با عن ان «مسئله دادباوری» 1بهط ر گسترده بـر سـنخشناسـی دادبـاوریِ مـاکس وبـر
است ار استب فصل چهاری ،با م ض ع از «ت دبی ان ی» بـه همـان کـاری اشـاره دارد کـه بـا
همکاری پلبرگ (1965یب) گسترش دادهاندب فصل ششـم و مهـمتـرین فصـل ایـن کتـاب،
مبحث کثرتگرایی و عرفیشدن را م رد ت جه قرار داده است و فصل هفتم ،واکنشهـا بـه
بحران ناشی از عرفیشدن و کثرتگرایی را بررسی میکند» [10؛ ص]Vب
نزدیع به  4730ارجاع علمی از مقاالت و کتب به چاپ سال  1990یب کتاب سایبان
مقــدس وج ـ د دارد ( )Access Date: 1/05/2014- Google Scholarکــه در فضــای
آکادمیع ،این میزان ارجاع به کتابی که ن یسندۀ آن هن ز در قیـد حیـات اسـت ،بسـیار
ب ده و نشاندهندۀ میزان اهمیت کتـاب مـ رد نظـر در مباحـث مطـرح شـده اسـتب در
حالیکه چاپهای قبلی همین کتاب نیز بارها م رد ارجاع محققان ب ده استب
پیتــر برگــر ،در ســال 1967یب مقالــهای بــا عنـ ان بررسـی جامعــهشــناتتی نظریــه
عرفیشدن ن شته استب این مقاله اولین اثری است که وی بهط ر تاص بـه عرفـیشـدن
اتتصاص داده استب برگر در این مقاله ،عرفیشدن را از منظر جامعـهشـناتتی ،بـهویـژه
جامعهشناسی معرفت بررسی کرده استب تأکید برگر در این مقاله بیشتر بر عرفـیشـدن
پدیدهای چندعلیتی است و مهمترین عامل آن ،که پیش از این کمتر مـ رد ت جـه قـرار
گرفته ،عامل کثرتگرایی استب البته یع سال قبل از این مقاله ،برگر در ن ارشِ مقالهای
گروهی با عن ان عرفیشدن و پل رالیسم نیز همکاری کرده ب د [10؛ ص]51ب

1. Theodicy
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استی بروس که ت د از مدافعان سرسخت نظریۀ سک الریزاسی ن اسـت ،سـهم پیتـر
برگر را در رشد پدیدۀ سک الریزاسی ن با بیان دو م رد زیر ،دارای اهمیت میداند:
1ب برگر ،تأکید ماکس وبر بر عقالنیت فزاینده بر جهان را تق یت میکندب بروس برای
بیان این ادعا به مقالهای از برگر اشاره میکند با عن ان کاریزمـا و بـدعت دینـی:
جای اه اجتماعی نبـ ت اسـرا یلی 1کـه آن را در سـال 1963یب ن اشـته و در آن
جای اه بذر عقالنیت در ت حید عهد عتیق را بررسی کرده و در پایان نتیجه گرفته
است که یه دیت و مسیحیت (به عمد یا به سه ) بذر های ناب دی ت د را کاشـته
و پرورش میدهندب به باور بروس ،برگر در آثار اولیهاش استدالل میکند ،ن عی از
دین وج د دارد که با مدرنیته بهن عی درهم پیچیده و به ایجـاد شـرایطی کمـع
میکند که مردی بهسمت زندگی کموبیش غیردینی متمایل میش ندب
2ب برگر ،در آثار اولیه اش بهن عی پدیدارشناسی آلفـرد شـ تس 2را تـرویج مـیدهـدب
درواقع برگر ،ت جه ما را بـه کثـرتگرایـی م جـ د در جهـانهـای زیسـته ،و بـر
باورپذیر ب دن آنها در نظایهای اعتقادی دینی ،جلب میکند و اعتقـاد دارد ایـن
م قعیت کثرت گرایانه ،دین را که اساساً بر قطعیت هـایی مـاف ق طبیعـی اسـت ار
است ،دچار بحران ه یت کرده و از ایـن رو سک الریزاسـی ن را تق یـت مـیکنـد
[28؛ ص.]88-87
بهط ر تالصه میت ان بیان کرد ،آنگ نه که آنت تی گیـدنز نیـز بـه آن تصـری دارد
[25؛ ص ،]695در گذشته سه غ ل فکری جامعهشناس (مارکس ،دورکیم و وبـر) فراینـد
عم می جهان را بهسمت سک الریزاسی ن و به حاشـیه رفـتن دیـن مـیدیدنـد و از ایـن
دیدگاه ،بر فضای آکادمیع بعد از ت د و از جمله پیتـر برگـر ،تـأثیر گذاشـتندب در ایـن
فضای فکری غالب ،از جامعه شناسی کالسیع ،پیتر برگر نیز به بیـان نظریـههـای تـ د
میپردازد و با گسترش و تحلیل مطالب ،به زبان روز ،ت د تـا مـدتهـا در رشـد جریـان
نظریۀ عرفیشدن ،تأثیرگذار میش دب
گذشت زمان ،تح التی را در آرای برگر به وج د آورد و دیدگاهش به سمت اف ل این

1. Charisma and Religious Innovation: The Social Location of Israelite Prophecy
2. Alfred Schutz
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جریان برگشت و دورۀ دوی فکریاش دربارۀ دین آغـاز شـدب بـه نـ عی در مقـای دفـاع از
جریان سک الریزاسی ن ،آثار مهمی ن شته شده و بهدفعات ،بـه دیـدگاههـا و اسـتدالالت
برگر در این زمینه پرداتته و از آنها استفاده کردهاند ،برای نم نه میت ان به م ارد زیـر
اشاره کرد:
2
1
دینی و سکوالر :مطالعهای بر سک الریزاسی ن (1970یب)؛ ن یسنده :دی ید مـارتین ،
نظریــه عــای سک الریزاســی ن1978( 3یب)؛ ن یســنده :دی یــد مــارتین ،سک الریزاســی ن،
عقلگرایی و فرقهگرایی1993( 4یب)؛ ن یسنده :برایان ویلس ن ،5سک الریزاسی ن بـهمثابـه
کــاهش اقتــدار و نفـ ذ دینــی1994( 6یب)؛ ن یســنده :مــار چــاوز ،7سک الریزاســی ن و
یکپارچ ی اجتمـاعی1998( 8یب)؛ ن یسـندگان :برایـان ویلسـ ن ،رودی الرمنـز ،9کـارِل
11
10
دوبالر و جع بیلیت.
خدا مرده است :سک الریزاسی ن در غرب2002( 12یب)؛ ن یسنده :استی بروس ،عصـر
14
13
سک الر ( 2007یب)؛ ن یسنده :چارلز تیل ر.
نقش پیتر برگر در افول جریان عرفیشدن
گرچه برگر از مؤثرترین جامعه شناسان در بس نظریۀ عرفـی شـدن بـ ده اسـت ،امـا بـا
تح التی که در برتی دیدگاههایش بهوق ع پی ست ،امروزه در نقطۀ مقابـل ایـن جریـان
تأکید میکند« :وقتی به جهان مین ری ،میبینم جهان بهجز در مـ اردی ،مثـل گذشـتۀ
مذهبی است ،و در برتی جاها مذهبیتر از گذشته است؛ امـا ایـن سـخن بـه ایـن معنـا
1. The Religious and the Secular: Studies in Secularization
2. David Martin
3. A General Theory of Secularization
4. Secularization, Rationalism, and Sectarianism
5. Bryan R. Wilson
6. Secularization As Declining Religious Authority
7. Mark Chavez
8. Secularization and Social Integration
9. Rudi Laermans
10. KarelDobbelaere
11. JaakBilliet
12. God is Dead: Secularization in the West
13. A Secular Age
14. Charles Taylor
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نیست که چیزی به نای عرفیشدن وج د نداردب عرفیشدن وج د دارد ،اما بـه هـی وجـه
نتیجۀ اجتناب ناپذیر مدرنیته نیست؛ بنابراین ،این وظیفۀ جامعه شناسی دیـن اسـت کـه
پدیدۀ عرفیشدن را هم از نظر جغرافیایی و هـم از نظـر جامعـهشـناتتی ،نـه بـهمنزلـۀ
وضعیت نم نهای دین در جهان معاصر ،بلکه بهمنزلۀ یع وضعیت در میان وضـعیتهـای
دی ر ترسیم کندب در بیشتر جهان جنبشهای دینی قدرتمنـدی ظهـ ر کـرده ،برتـی از
آنها پیامدهای اجتماعی و سیاسی فراگیری داشـتهانـدب دو نم نـه از مهـمتـرین آنهـا،
بیداری فراگیر اسالی ،هم در سراسر کش رهای مسلمان و هم در مناطق مسلماننشـین و
پروتستانیسم انجیلی ،بهویژه در شکل پنطیکاسـتی 1آن در سراسـر کشـ رهای در حـال
ت سعه ،بهویژه در کش رهای آمریکای التین است2؛ البته در سایر ج امع دینی ،از جملـه
در کلیسای کات لیع ،مسیحیان ارتدوکس ،یه دیان ،بـ دایی هـا و هنـدوها نیـز بیـداری
قدرتمندی روی داده است» []12ب
درواقع ،برگر در ن رش جدید باور دارد که مدرن شـدن ممکـن اسـت تقریبـاً غیرقابـل
مقاومت باشد ،ولی ت دبهت د به سک الر شدن نمـیانجامـدب در عصـر حاضـر آنچـه اتفـاق
افتاده این است ،که ج امع دینی ک چع و بزرگ کمابیش به حیات تـ د ادامـه داده و بـه
اندازهای رونق داشتهاند که تالش نکردهاند تا ت د را با دنیای سک الر سازگار کنند []18ب
از جمله دالیلی که برگر بیان میکند تا ب ید جهان امروز ،جهـانی سـک الر نیسـت،
این است که مدرنیته ،بسیاری از نظایهای قدیمی م ج د در جامعه را دچار تزلزل کـرده
1. Pentecost

2ب پنطیکاست :واژهای ی نانی و به معنای پنجاهه ،پنجاه روز بعد از عید پا ب ده و روزی است که شاگردان مسـی
ت انستند به زبانهای گ ناگ ن جهان سخن ب یندب مهمترین عقیـدۀ کلیسـاهای پنطیکاسـتی ایـن اسـت کـه
تعمید به روحالقدس تجربهای مجزا و مستقل از ت لد تازه و تعمید آب میباشد و تنها نشانۀ دریافـت آن ،تکلـم
به زبانهای دی ر استب این کلیساها تأکید فراوانی بـر شـفای جسـم دارنـد و اغلـب معتقدنـد کـه بیمـاری در
ایمانداران بهعلت گناه استب از مشخصههای این کلیساها تأکید بر تجربۀ تقدس یا کمال مسیحیت اسـت؛ اوج
این کمال زمانی است که فرد سرشار از روحالقدس ش د ،و نشانۀ کمال ،صحبت کـردن بـه زبـانهـای مختلـف
استب این شکل از مسیحیت بر روی ام ر احساسی ،غیرعقالنـی ،عرفـانی یـا رازآمیـز و مـاف ق طبیعـی ماننـد
معجزات ،نشانهها ،ش فتیها ،و هدیۀ روحالقدس ،به تص ص سخن گفتن بـه زبـانهـای متفـاوت ،شفابخشـی
ایمان ،و بیرون کردن دی ها متمرکز است؛ البته مهمترین امر ،تجربـۀ درونـی و ذهنـیِ احسـاس پـر شـدن یـا
تسخیر شدن بهوسیلۀ روحالقدس است ()http://www.christ1.mihanblog.com/post/7ب
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استب زیرا عدی قطعیت ،وضعیتی است که تحملش برای بسیاری از مردی مشـکل اسـت؛
از این رو هرحرکتی (دینی و غیر دینی) کـه مبشـر تجدیـد قطعیـات گذشـته و یـا ارا ـه
قطعیت جدید باشند ،در کان ن ت جه مردی قـرار ت اهـد گرفـت [1؛ ص]23؛ در نتیجـه،
دین همچنان م رد قب ل و پذیرش مردی استب بهویژه اینکـه در تـارج از حـ زۀ دیـن،
پرسشهایی از جنس از کجا آمده ای؟ چرا؟ و به کجا ت اهم رفت؟ پاسخهایی قانعکننـده
نخ اهند یافتب
در حقیقت ،نقطه عطف تح ل تفکر برگر را در دو چیز میت ان یافت :نخست آنکـه،
وی به این نتیجه رسیده است که گرچه مدرنیته ،کثرتگرایی را به همراه ت اهد داشت،
اما ضرورتاً به عرفیشدن نمیانجامدب دوی اینکه ،پدیدۀ عرفیشدن ،جهانشم ل نیست و
نباید آن را به همۀ ج امع تعمیم دادب
از آنجا که برگر ،نقش بسزایی در رشـد جریـان عرفـیشـدن داشـته اسـت ،تغییـر و
تعدیلش در بخشی از این نظرات ،بهویژه در میان جامعهشناسان این ح زه اهمیت بسیار
داشته و گاه واکنشهای مختلفی را نیز بهوج د آورده استب برای مثال ،استی بروس ،که
از مــدافعان سرســخت سک الریزاســی ن اســت ،از ایــن تغییــر بــا عنـ ان «مـ رد عجیــب
دستکشیِ غیر ضروری» 1نای می برد [28؛ ص .]87وی بیان میکند ،آرزومنـد اسـت بـا
وج د دیدگاه جدیدی که برگر در م رد سک الریزاسـی ن پیـدا کـرده ،ک شـشهـای وی
برای رونق رویکرد سک الریزاسی ن همچنان در جهان معتبر باقی بماندب او مـدعی اسـت،
برگر آن زمان که دفـاعش از پدیـدۀ سک الریزاسـی ن را اشـتباه بـزرگ مـیت انَـد [13؛
ص ]782درواقع به گناهی ناکرده ،اعترا کرده و از آن پ زش میطلبد؛ زیرا اسـتدالالت
برگــر در دفــاع از رویکــرد جدیــدش در قبــال ن ــرش قبلــیاش ،غیــر متقاعدکننــده و
غیرمنطقی است [28؛ص.]87
بروس در ادامه و در نقد تح الت فکری برگر بیان مـیکنـد ،در آثـار اولیـۀ برگـر دو
رویکرد جامعهشناسانه و رویکرد متألهانه دیده میش د2ب ت د برگر نیز در اشارهای ک تـاه

1. The Curious Case of the Unnecessary Recantation
2ب البته این نظر صرفاً به بروس تعلق ندارد و برای مثال آنت اهـرن( )Annette Ahernمقالـهای بـا عنـ ان رویکـرد

شهروند دوگانه برگر نسبت به دین (1989یب) داردب
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ذکر میکند« :من دو کاله پ شیدهای؛ یکی در جای اه جامعهشـناس و دی ـری در جای ـاه
کسی که عالیق تامی به الهیات دارد» [17؛ ص .]21تالصه آنکه ،براساس باور بـروس
تغییری که برگر در آراف اولیۀ ت دش در مـ رد سک الریزاسـی ن داده  ،ناشـی از بـههـم
ت ردن تعادل بین شخصیت برگر بهعن ان یع دانشمند عل ی اجتمـاعی از یـع طـر و
یع مسیحی معتقد از طر دی ر است [28؛ ص.]87
به هرحال می ت ان استدالالت امثال بروس در م ضـ ع تغییـر آراف برگـر را ،شـاهدی
دانست بـر میـزان اهمیـت برگـر و تـأثیری کـه ایـن تغییـرِ دیـدگاه ،بـر فضـای علمـی
جامعهشناسی دین گذاشته یا می ت اند ب ذاردب ن ـاهی گـذرا بـر آثـار برگـر در دورۀ دوی
تفکرش و قیاس آنها با آثار ابتدایی وی ،نشان میدهد که میزان ارجاعات علمی به آثـار
دورۀ دوی ،کمتر از ارجاعات به آثار اولیه استب دالیل این امر ،میت انـد متفـاوت باشـد و
اثبات و استداللی علمی را نمیت ان بر این مسئله مطرح کردب اما م ارد زیر را میت ان در
نظر داشت :اول آنکه ،آثار دورۀ اول ،مدت زمان بیشـتری در فضـای آکادمیـع م جـ د
ب ده و از اینرو بیشتر در اتتیار محققان مرتب قرار داشته استب دوی اینکه ،بسـیاری از
آثار دورۀ دوی برگـر ،در مجـالت عمـ می و دینـی ن شـته شـده و چنـدان قالـب مقالـۀ
آکادمیع نداشته است و ممکـن اسـت از ایـن جهـت در مقـاالت و کتـب علمـی سـایر
محققان بهط ر مستقیم و بهاندازۀ آثار دوره اول وی ،آشکار نشده استب در نهایت اینکـه
با وج د تمای تح التی که در جامعهشناسی دین رخ داده است ،شاید هنـ ز بتـ ان گفـت
تفکر منطبق بر سک الریزاسی ن یا ن ع تعدیلشدهای از آن ،همچنان سایۀ سـن ین تـ د
را در این ح زه حفظ کرده و از این مبحث به ن عی آثار متأتر برگر ،بل کـه شـده یـا در
حاشیه قرار گرفته استب
برای مثال ،مقالۀ او با عن ان از عرفیشدن تا ادیـان جهـانی (1980یب) ،در قـالبی نـه
چندان منطبق با مقاالت آکادمیع و در چهار صفحه در مجلۀ قرن مسیحیت 1بـه چـاپ
رسید و در آن برای اولین بار برگر بهصراحت از شکی که به سک الریزاسی ن پیـدا کـرده
سخن گفتب صفحه اینترنتی ایـن مجلـه در حـدود شـانزده هـزار بیننـده داشـته اسـت
(Access Date: ()http://www.religion-online.org/showarticle.asp?Title=1726
1. Christian Century
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 )2014و کتاب او با عن ان عدی عرفـیشـدن جهـان :تیـزش دیـن و سیاسـت جهـان

1

(1999یب) حدود هزاروچهارصد ارجاع علمی داشته اسـت ( Access Date: 1/05/2014-

)Google Scholarب
برای مثال ،رادنی استار  2جامعهشناس شهیر آمریکایی در حـ زۀ تخصصـی دیـن و
به ن عی از حامیان نظریۀ انتخاب عقالنی ،از نظرات برگر در دور دوی تفکر ت د در برتی
از آثار برجستهاش نظیر سه تألیف زیر استفاده کرده است:
سک الریزاسی ن1999( 3یب)
آینده دین :دنی ی شدن ،احیا و اشکال آیینی1986( 4یب)
سک الریزاسی ن :افسانۀ نزول دین1999( 5یب)
پیتر برگر ،دین و کثرتگرایی
برگر وضعیتی که مدرنیته برای دین به وج د آورده را با دو عن ان بررسـی کـرده اسـت:
عرفیشدن و کثرتگرایی6ب در طی زمان ،ن اه برگر دربارۀ عرفیشـدن تغییراتـی داشـته،
اما دیدگاه هایش درباره اهمیت و وج د تکثر در جهان مدرن ،با گذشـت زمـان ،نـه تنهـا
اف ل نداشته ،بلکه بیشتر از قبل به آنها پرداتته شده استب
برگر از همان ابتدا که به تبیین تئ ری عرفیشدن مشغ ل ب د ،به دنبال آن ب د کـه یکـی از
مهمترین ع امل علی و قطعی در شکلگیری آگاهی عرفی مدرن که کمتـر بـه آن تأکیـد شـده
است ،متکثر شدن جهانهای اجتماعی استب برگر معتقد است ،بروز تکثر  -اعم از آنکـه بـا آن
سادهان ارانه یا سختگیرانه برت رد ش د  -یکی از ع امل کلیدی فرایند عرفیشـدن اسـت؛ زیـرا
مقب لیت و اعتبار تدشهناپذیر تمای ج انب مسـئله را تحـت تـأثیر قـرار مـیدهـدب او مـیگ یـد
وضعیت متکثر ،جهانبینیهای رقیب را نسـبی مـیسـازد و آنهـا را از م قعیـتهـای مطلـق و
پایدارشان به زیر میآورد [7؛ ص 139به نقل از معگ یر ،1981 ،ص]233ب

1. The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics
2. Rodney Stark
3. Secularization
4. The Future of Religion: Secularization, Revival and Cult Formation
5. Secularization: The Myth of Religious Decline
6. Pluralism
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برگر برای تبیین عامل تکثر ،از مفه ی زیستجهان های اجتماعی استفاده میکند که
واژه ای مح ری در پدیدارشناسی استب پیچیدگی چشم یر ناشی از تقسیم کـار در یـع
اقتصاد متکی بر ت لید فناورانه ،شامل این معناست که مشاغل و حرفههای گ نـاگ ن ،بـه
ساتتن زیست جهان های گ ناگ ن دست زدهانـدب تکثرگرایـی ،حاصـل ت سـعۀ شـهری و
شهری شدن استب منظ ر وی از ت سعۀ شهری ،فرایندی است در سط آگاهی؛ بـه ایـن
معنا که شهر ،پدید آورنده سبکی از زندگی ،شامل شی ه های تفکـر ،احسـاس و بـهطـ ر
کلی تجربه واقعیتی است که برای جامعه کن نی رویهمرفته معیـار محسـ ب مـیشـ دب
درواقع میت ان شهری ب د ،ولی در یع روستا یا مزرعه زندگی کردب بهویژه شهریشـدنِ
آگاهی ،حاصل پیدایش و رشد رسانههای ارتبا جمعی مدرن ب ده استب
ابداع تعاریفِ شناتتی و هنجاری تازه دربارۀ واقعیت در شـهر ،بـه سـرعت از طریـق
انتشارات انب ه ،رادی  ،تل یزی ن و سینما در سراسر جامعه پخش میش ند و ارتبا با این
رسانه ها به معنای درگیر شدن در شهری کردن دا می آگاهی است؛ تکثرگرایـی درواقـع
ذاتی این فرایند استب این فرایند از راه اطالعات ذهن فرد را باز میکند ،بههمین دلیـل،
یکپارچ ی و مقب لیت ذهنی فرد را سست میکند؛ زیرا تحـر بیرونـی ،قرینـههـایی در
سط آگاهی فرد نیـز داردب در جهـانی کـه در آن همـه چیـز در حرکـت دا مـی اسـت،
دستیابی به هر ن ع قطعیت کار دش اری استب آنچـه در زمینـهای از زنـدگی اجتمـاعی
فرد درست بهنظر میرسد ،ممکن است در م قعیتی دی ر تطا باشدب ایـن بـه معنـای آن
است که آنچه در یع مرحله از زندگی فرد حقیقت تلقی میش د ،ممکن است در مرحلۀ
بعد نادرست باشد [3؛ ص]89-78ب
تکثر زیستجهانهای اجتماعی ،تأثیر زیادی در ح زۀ دین در دنیـای مـدرن داشـته
استب دین را میت ان از منظر جامعهشناسی و روانشناسی اجتماعی ،ساتتاری شناتتی
و هنجاری ت صیف کرد ،که احساس «ب دن در تانه ت د» در جهان هستی را برای انسان
ممکن می سازدب با چندگانه شدن زیستجهان های اجتمـاعی ،ایـن نقـش قـدیمی دیـن
بهط ر جدی م رد تهدید قرار میگیردب برای سنتهای دینی و نهادهای نماینـدۀ آنهـا،
نهتنها یکپارچهسازیِ کثرت زیستجهانهای اجتماعی در قالب جهانبینی جامع و واحـد
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دینی ،بیش از پیش بهط ر جدی دش ار می ش د ،بلکه حتی مقب لیـت تعـاریفِ دینـی از
واقعیت ،از درون آگاهی شخصی فرد ،به پرسش گرفته میش د [7؛ ص]86ب
برگر از این وضعیت با عن ان «تکثرگرایی ارزشـی» 1یـاد مـیکنـدب بـه مـ ازات رشـد
تدریجی چندگان ی ،فرد به ناگزیر با دی رانی مرتب میش د که به باورهـای او اعتقـادی
ندارند و معانی ،ارزشها و اعتقادات متفاوت و گاهی متضاد بر زندگیشـان حـاکم اسـت؛
یعنی فرد با «تکثرگرایی معرفتـی»2ناشـی از برتـ رد بـا «دی ـران نـاهم عقیـده» روبـرو
میش د [19؛ ص.]133
به باور برگر ،کثرتگرایی یا پل رالیسم دینی دنیای امروز ،از حیث شدت ،گسـتردگی
و فراگیری ،منحصر بهفرد است و این چیز عجیبـی نیسـت؛ ایـن نتیجـۀ همـۀ نیروهـای
قدرتمند مدرنیته ،از جمله شهرنشینی و مهاجرت است کـه مردمـانی بـا متفـاوتتـرین
زمینه ها را در کنار هم قـرار داده اسـتب گسـترش وسـایل ارتبـا جمعـی ،اعتقـادات و
ارزشهای بسیار گ ناگ نی را در دسترس هم ان قرار میدهندب برگر همچنین بـه وجـ د
ان اع و اقسای کتابهای مرب به ادیان و سنتهای گ ناگ ن در کتابفروشیهای آمریکا
و اروپا اشاره میکند و همۀ آنها را مایۀ دسترسی بیشتر و راحتتر به هر پدیـدۀ دینـی
قابل تص ر ،میشمردب به اعتقاد برگر ،این وضعیت ،هر نهادی را که ادعای حقیقت مطلق
دارد ،با چالشی جدی رو بهرو کرده است [18؛ ص.]58-56
یکی از پیامدهای این تح ل به لحاظ نهادی ،تص صیشدن دین استب دوگانه شـدن
زندگی اجتماعی به عرصه های عم می و تص صی ،بـهمنزلـۀ ارا ـه نـ عی راهحـل بـرای
مسئلۀ دین در جامعۀ مدرن ب ده استب
عالوه بر کثرتگرایی که در صحنۀ اجتماعی شاهد آن هستیم ،به بـاور برگـر کـاربرد
دین در عرصه تص صی نیز ،بیش از پیش شکلهای کثرتگرایانه پذیرفته است؛ به ایـن
معنا که در عرصۀ تص صی نیز ان اع گزینشهای دینی پدیدار شده اسـتب ممکـن اسـت
فردی بهعن ان یع کات لیع غسل تعمید داده ش د ،با مراسم پروتستانی ازدواج کنـد و -
کسی چه میداند -شاید در مقای یع پیرو آیین ذن ب دایی (یا در مقای یع الادریگر) از

1. Value Pluralism
2. Cognitive Pluralism
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دنیا برود [3؛ ص]89-78ب دینی که مردی در این وضعیت دارند ،دین «چهلتکه» 1اسـت؛
برای مثال ،بسیاری از مردی آمریکـا و اروپـا بـه تناسـخ معتقدنـد ،در حـالیکـه تناسـخ
آم زهای کامالً غیرمسیحی است [.]11
مهمترین پیامد تکثرگرایی ،تکثیر انتخابها استب فرایند چندگانـه شـدن بـه لحـاظ
روانشناتتی -اجتماعی ،جای اه بدیهی معانی و مفاهیم دینی در آگاهی فرد معتقد را به
پرسش میکشاندب به عبارتی ،تعاریفِ دینی از حقیقت و واقعیـت ،در نبـ د تأییـد دا مـی
اجتماعی و عم می ،تصلت قطعی ت د را از دست مـیدهنـد و بـه م ضـ عاتی انتخـابی
تبدیل میش ندب به عبارت دی ر ،انسان مدرن در مقایسه بـا اجـدادش ،از آزادی انتخـاب
بسیاری برت ردار استب برگر این مطلب را اینگ نه بیان مـیکنـد «دنیـای مـدرن دارای
نهادها و آگاهیهای بیشماری است؛ دین نیز یکی از جنبههای فراوان زندگی بشر است»
[17؛ ص .]183
به باور برگر انسان مدرن ،امروزه در چیزی که از آن بهعنـ ان سـبعِ زنـدگی تعبیـر
می ش د ،دارای انتخـاب اسـت؛ و ایـن بـه معنـی انتخـابهـای اتالقـی ،ایـد ل ژیکی و
انتخابهای مذهبی است [18؛ ص]3-1ب از نظر برگر انتخابهای مذهبی تنها بـه معنـی
برگزیدن یع مذهب بر سایر مذاهب م ج د نیست ،بلکه انسانها درون یع مـذهب نیـز
دست به انتخاب میزنندب برتی آم زهها را از یع مذهب و آم زههایی را از مذاهب دی ـر
میگیرند و این یعنی بدعت2ب برگر معتقد است که مدرنیته ،زمینههای اجتمـاعی پدیـده
بدعت را تغییر داده استب او بر آن است که در شـرای ماقبـل مـدرن ،در دنیـای دینـی
قطعیت وج د داشت و بهط ر اتفاقی ت س بدعتگذاری کـجرو ،ایـن قطعیـت گسسـته
می شد؛ اما در دنیای مدرن عکس این مطلب وجـ د دارد؛ یعنـی دنیـای مـدرن ،دنیـای
بیثباتیها است و بهط ر اتفاقی ساتتهای ناپایدار تأییدات مذهبی ،گهگـاه جلـ ی ایـن
بیثباتیها قرار میگیرندب به عبارت دی ر ،بدعت برای یع انسان ماقبل مدرن یع امکان
دور دست ب د ،در حالیکه برای انسان مدرن به یع ضرورت بدل شده استب
به عبارت دی ر ،مدرنیته به دلیل ایجاد فضای تکثر ،شرایطی را ایجاد میکنـد کـه در

1. Patchwork Religion
2. Heresy
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آن گزینش و انتخـاب بـه یـع ضـرورت تبـدیل مـیشـ دب بـدعت کـه روزی مسـئلهای
حاشیهای ب د ،امروزه به وضعیت فراگیر مبدل شده و درواقع ،جهـانشـم ل شـده اسـت
[18؛ ص.]30-28
از نظر برگر همـۀ معـار و از جملـه معرفـت دینـی ،دارای منشـأ اجتمـاعی اسـت؛
اجتماعی که دی ران در آن بسیار مهمند و فرد ،آگاهی تـ د را در کنـار آنـان بـهدسـت
می آوردب در این حالت است که با تغییر در رفتارهای دی ران و یا با جابهجا شـدن افـراد،
آگاهی فرد نیز متزلزل میش د و در نهایت ممکن است به تغییر در فرد منجـر شـ دب بـه
عبارتی ،از آنجا که آگاهی ،یع فراوردۀ اجتماعی است ،در جامعـۀ مـدرن ،فـرد بـهطـ ر
فزایندهای با اعتقادات و ارزشها و شی ههای زندگی متفاوت روبـهرو مـیشـ د؛ بنـابراین
وادار میش د که میان آنها انتخاب کندب
شاید بت ان مهمترین تأثیر این ن اه برگر را در بحث تا اندازهای جدید ،مدرنیتـههـای
چندگانه 1مشاهده کردب در جامعهشناسـی معاصـر ،گروهـی از جامعـهشناسـان رهیافـت
جدیدی را برای پاسخ به مسئله بنیان ذاران جامعهشناسی  -اینکه در جهان مـدرن چـه
بر سر دین میآید؟ -مطرح کرده اند که شاید بت ان آن را رهیافت مدرنیتههای چندگانـه
نامیدب این گروه معتقدند مدرنیزاسی ن ،بنا بهضرورت سک الریزاسی ن (عرفیشدن) را بـه
همراه نداردب به باور این افراد این ارتبا پیچیدهتر و متن عتر است [22؛ ص]109-106ب
در این دیدگاه ،یکی از مهمترین فرضیات مدرنیته ،یعنی فرض تـع و ی نیـع بـ دن
مدرنیته بهط ر کلی زیر سؤال میرودب به واقع این فرض از نظریههای کالسیع ن سـازی
(چه در تح ل گرایی و چه در کارکردگرایی) سرچشمه مـیگرفتـه اسـت [23؛ ص]1ب بـر
مبنای دیدگاه مدرنیتههای چندگانه ،فرهنگهای دی ر به فرایندهای مـدرنکننـده (کـه
گسترش اشکال غربی مدرنیته هستند) پاسخهای متفاوتی میدهندب به عبارتی ،مدرنیتـه
در هر جایی شکل مدرنیته در اروپای غربی را به ت د نمیگیرد و در هرجا نتیجۀ ساتته
شدن و بازسازی برنامههای فرهن ی همان منطقه است [5؛ ص]61ب از آنجـا کـه جای ـاه
دین از ابتدا در این برنامههای فرهن ی متفاوت است ،نمیت ان بهط ر قاطع تعیـین کـرد
که در فرایند مدرنشدن ،بر سر دین چه پیش میآیدب این مسئله را باید بهط ر جداگانـه
1. Multiple modernities
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و با ت جه به فرهن ی که در فرایند مدرن شدن واقع شده است ،بررسی کردب دیدگاههای
برگر دربارۀ تکثر جهان های اجتماعی و کثرت در جهان مدرن ،تأثیر بسزایی در پیشـبرد
اندیشه در این دیدگاه ن ین جامعهشناسی دین داشته است [22؛ ص.]111-110
پیتر برگر ،دین و جهان نمادین
رهیافت دینپژوهان به مطالعۀ دین را میت ان در شکلهای متعـددی بررسـی کـرد کـه
مهمترین آنها عبارتند از :رهیافت تح یلگرایی ،1رهیافت کارکردی ،2رهیافت معرفتـی،3
رهیافت عاطفی ،4رهیافت وج دی5و رهیافت نمادین6ب در این دسته بندی ،پیتـر برگـر را
میت ان در میان آیین نمادگرایان قرار دادب نمادگرایان درصدد هسـتند بیـانی نمـادین از
دین ارا ه کنندب نماد را ،از آنرو کـه معـانی عمیـق و متعـددی را بـهصـ رت سربسـته و
متراکم در ت د ذتیره میسازد ،نمیت ان به راحتی در کرد و جز از طریق رمزگشـایی
و تفسیر ،نمیت ان به عمق مفه ی و مقص د نهفتـه در آن پـی بـردب شـجاعیزنـد معتقـد
است ،تأکید اصلی نمادگرایان بر دو اصل است:

1ب  :Reductionalismدر این رهیافت این تمایل وج د دارد که م ض ع م رد نظـر(دین) نـه بـهمثابـه یـع پدیـده
اصیل و قابل ت جه ،بلکه بهعن ان تجلی و تظاهری از ع امل بنیادی و شناتتهتـر شـدهای نـزد عالمـان قلمـداد
گرددب
2ب  :Functionalismریشه های این رهیافت را باید در فایدهگرایی جستب در چارچ ب نظری این رهیافت ،سؤاالتی

دربارۀ کارکردهای فردی و اجتماعی دین و نیز چرایی آنها مطرح استب این رهیافت انتشار وسـیعی در حـ زۀ
جامعهشناسی دین داشته استب

3ب  :Cognitivismدر این رهیافت ،دین اساساً یع مق لۀ اندیشه ای برای تن یر و ت ضی ابهامات بنیادین هسـتی و
پاسخگ یی به سؤاالت اساسی بشر استب
4ب  :Emutionalismعاطفهگرایان برآنند با نفی ج هرشناتتی در دین و سلب زیرساخت هاخ معرفتـی ایمـان،
بازگشت به منزل و قرارگاه نخستین دین ،یعنی قلب ،بهترین انتخاب برای است ار ساتتن بنای دین استب
 :Existansialism .در این رهیافت ،مطالعه و بررسی دین در گرو ن عی تعلق تاطر به دین است و بـدون تجربـۀ
دینی و ارتبا وج دی با دین ،در وص ل به دین نمیت ان کامیاب ب دب یعنی ،پیش از «دانستن» اعتقـادات ،بـر
«زیستن» مؤمنانه تأکید میش د و دیدگاه آن است که باید با تدا و انسان بهمثابه تجلیات «وج د» برت رد کـرد
و نباید چ ن اشیا به م اجهه آنها رفتب
6. Symbolism
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1ب نمادسازی ویژگی انحصاری بشر است که از طریق آن به ارزشها ،دلبسـت یهـا و
ع اطف م رد احترای ت یش قالبی رمزگ نه میکشد؛
2ب نظایهای نمادین بنا بهضرورت تبیینکنندۀ واقعیات نیستند ،بلکه تجلی و بروز نـه
چندان آشکارِ نظایهای روانی و اجتماعی یع جامعه میباشند [8؛ ص]284ب
نمادگرایان آراف ت د را بر پیشفرضهایی دربارۀ معنـاداری و نظـم جـاری در جهـان
است ار ساتته اند و جز بر این دو پایه ،نمی ت ان اص ل نمـادگرایی را اسـت ار سـاتتب بـر
همین اساس ،برگر میگ ید« :دین ک شش جس رانهای است برای آنکـه سراسـر گیتـی
برای انسان معنادار ش دب دین از این طریق بر بیهنجـاری هـا و نامالیمـاتی چـ ن رنـج،
مرگ ،شر و بیعدالتی فایق میآید» [20؛ ص.]37
از ن اه برگر ،دین عمل بشری است که از آن طریق کیهان مقدس برقرار میش د؛ بـه
عبارت دی ر ،دین کیهانی ساتتن به شی ۀ مقـدس اسـتب منظـ ر از مقـدس در اینجـا،
حالتی مرم ز و قدرتی ترسآور که غیر از انسان ،ولی مـرتب بـا او و در اشـیای تاصـی
تعبیه میش د [20؛ ص.]26
برگر بهصـراحت بیـان مـیکنـد کـه دیـن «مجم عـه نمادهـای بشـری اسـت» [21؛
ص ،]114و دین را مـی تـ ان بـه عنـ ان یـع نظـم نمـادی تـاریخی ،جامعـهشـناتتی،
روانشناتتی و زبانشناتتی م رد تجزیه و تحلیل قـرار داد و هرگ نـه الهیـاتی کـه ایـن
اساس را انکار کند ،محک ی به ناب دی است [همان]ب
«وقتی کسی از دین به عن ان یع نظای نمادی سخن میگ ید ،درواقع بـه دو مسـئلۀ
مهم اما متفاوت اشاره میکندب نخست اینکه ،همۀ نمادپردازیهای بشری دین به جهـان
بشری -به روانشناسی ،جامعه شناسی آن و امثالهم -اشاره دارد و این یعنی که نمادهـای
دینی ،مظهر واقعیت های بشری هستندب دوی اینکه دیـن ،تـالش انسـان بـرای نمـادین
کردن فراانسانی استب نمادهای دینی که از واقعیتهای بشری حکایت میکنند ،فراتـر از
انسان و فراتر از دنیای تجربه بشری قرار دارند و در یـع کلمـه «تعـالی» یافتـهانـدب ایـن
ویژگی چنان مهم است که برگر تص ر میکند اگر کسی این ویژگی دوگانـه نمـادپردازی
دینی را نفهمیده باشد ،چیزی از دین نمیداندب در ایـن دیـدگاه انسـان تـ د یـع نمـاد
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است ،جهان تجربی یع نماد است؛ یعنـی ،انسـان و جهـان ،هـر دو حـاکی از چیزهـایی
هستند که ورای آنها و در عینحال ریشۀ غایی آنهاست» [10؛ ص]95ب
گرچه کلیف رد گریتز برجستهترین دینپژوهِ نمادگرا است و رابرت بال نیـز بـا مطـرح
کردن واقعگرایی نمادین ،1گامی مهـم در ن ـرشهـای نمـادین بـه جهـان و هسـتی در
مطالعات دینپژوهانه داشته است ،اما نقشپیتر برگر را نمـیتـ ان در ایـن میـان نادیـده
گرفتب از آنرو که ح زۀ نمادگرایان در بخشهایی با کارکردگرایان تداتل و هـمپ شـانی
دارند ،میت ان رد پای این رهیافت را در جامعهشناسی دین نیز دنبال کردب
در حقیقت ،برگر جامعهشناسی دین را در دل جامعهشناسی معرفت جـای مـیدهـدب
جامعهشناسی معرفت برگر بدون جامعهشناسی دیـن وی نـاقص اسـتب برگـر و الکمـن،
عبارتی دارند که به صری ترین وجـه ،ایـن دو را مکمـل هـم مـیداننـد« :ببب در مـا از
جامعهشناسی شناتت ،به این نتیجهگیری میانجامد که جامعهشناسـی زبـان و دیـن را
نمیت ان عناصر اتتصاصی دانست که چندان جاذبه و اهمیتی برای نظریۀ جامعهشناسی
ندارند ،اما سهمی اساسی در ساتتن آن دارندببب امیـدواریم ایـن نکتـه را روشـن سـاتته
باشیم که جامعهشناسی شناتت ،مستلزی جامعـهشناسـی زبـان اسـت و جامعـهشناسـی
شناتت ،بیجامعهشناسی دین امکانپذیر نیست و برعکس» [4؛ ص]254ب
ادوارد آدامز 2در تأثیر ن اه نمادین برگر بر سایر محققان مین یسـد« :تصـ ر برگـر از
جهان نمادین ،امروزه بهمنزلۀ یع ابزار اکتشـافیِ قابـل قبـ ل در مطالعـات عهـد جدیـد
بهط ر کامل جا افتاده است و در سط وسیعی ،ت س مفسران عهد جدید م رد استفاده
قرار میگیرد» [28؛ ص]146ب
اولین فردی که متأثر از آثار برگر به بررسـی نقـش جامعـهسـاز متـ ن عهـد جدیـد
پرداتت ،وین میکس 3ب د که مقاله «مـردی از بهشـت در فرقـه ی حنـایی» 4را در سـال
1972یب منتشر کردب در این مقاله میکس به بررسی درونمایهی رازآل د هبـ و صـع د
عیسی (ع) در انجیل ی حنا پرداتته و مدعی است که کارکرد اجتمـاعی ایـن درونمایـه
1. Symbolic Realistic
2. Edward Adams
3. Wayne Meeks
4. ‘The Man from Heaven in Johannine Sectarianism’,Journal of Biblical Literature, 91, pp.
44–71.
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باید در ش د :بخشی از «جهان نمادین» ی حنایی ،که به در بهتری از تاریخ و تجارب
اجتماعی جامعهای که از ضربۀ دردنا جدایی و انزوای از کنیسههای یه د رنج میبـرد،
کمع کرده استب متأثر از اثر برگر و الکمن (ساتت اجتماعی واقعیـت) ،مـیکس بـر آن
است که تص یر عیسی (ع) در انجیل ی حنا به تلق و انعکاس جهانی نمادین از جامعهای
فرقهگرا ،تدمت کرده که به رد این جهان میپردازد و به عبـارتی ،جهـانی جدیـد را بنـا
کرده است [26؛ ص.]71-70
از دی ر آثار پیش ای متأثر از ن اه نمادین برگر ،میت ان به پژوهش سلطنت و اجتماع
جان گی ر 1در سال 1975یب اشاره کردب در این اثر گی ر ،طیف گسـتردهای از مطالعـات
علمی  -اجتماعی  -نظیر جنبشهای هزاره ،ناهماهن یهای شـناتتی ،کاریزمـا و ماننـد
آن  -را برای روشن ساتتن ابعاد اجتماعی مسیحیت اولیه انجای داده است و این درحالی
است که یکی از پایه های نظری مباحث از کار برگر گرفتـه شـده اسـت« :دیـن بـهمثابـۀ
تشکیالتی انسانی که جهانی نمادین و مقدس را بنا کـرده اسـت» [24؛ ص  9بـه نقـل از
برگر .]21
فیلیپ اسلر 2نیز یکی از پایـههـای نظـری اصـلی اثـرش دربـارۀ کشـف ان یـزههـای
سیاسی-اجتماعی الهیات ل قا 3را بر مبنای جهان نمادین برگر و الکمن بنا کرده اسـت و
تمرکز ویژه ای بر مشروعیت ،بـهویـژه کـارکرد مشـروعیت در جهـان نمـادین دارد [28؛
ص.]145-144
4
ریم ند پیکت نیز در پژوهشی که به روایت پ لس از به صلیب کشیده شدن عیسـی
مسی (ع) مرتب است ،5متأثر از برگر ،به ت ضی ایدهها و نمادهای دینیای مـیپـردازد
که بخشی از جهان نمادین ب ده و رواب انسانی را شکل میدهد [27؛ ص.]35-34
چنانکه یاد شد ،دی ید ه رل نیز در تالل ن شتهاش برای اثبات مـدعای تأثیرگـذاری
برگر ،در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل نظریههای برگر در سطحی گسترده و بسـیار
1. John Gager
2. Philip Esler
3. Esler, Philip F. (1987) Community and Gospel in Luke–Acts: The Social and Political
Motivations of Lucan Theology, Cambridge: Cambridge University Press.
4. Raymond Pickett
5. Pickett, Raymond (1997) The Cross in Corinth: The Social Significance of the Death of
Jesus, Sheffield: Sheffield Academic Press.

تأثیر پیتر برگر در رویکردهای جامعهشناسیدین در زمان معاصر

45

متن ع م رد استفاده قرار میگیرد ،به ن رش جهان نمادین وی اشاره دارد و ذکر میکنـد
که برگر ،با همان ن رشی که در سایبان مقدس بهکار برده اسـت؛ یعنـی ،ن ـرش جهـان
نمادین ،درواقع ن رشها و مفاهیم جامعهشناسانه و الهیاتی را در کنار هم جمع میکنـد
[28؛ ص]147ب
کتاب شایعهفرشت ان (1970یب) نزدیع بـه هفتصـد ارجـاع معتبـر و سـایبان مقـدس
(1990یب) با حدود چهارهزاروهفتصدوسی ارجاع – بهعن ان مهمترین کتابهایی که برگـر،
ن اه نمادین ت د را در آنها بهط ر گستردهای به کار بسته اسـت  -اهمیـت و تأثیرگـذاری
وی در این ح زه را نشان میدهد ()Access Date: 1/05/2014- Google Scholarب
گرچه برگر را میت ان از پیش امان با نف ذ در این زمینه بهحساب آورد ،اما پیش از او
وبر و قبل از وبر ،کلیف رد گیرتز ،دیـن را در قالـب نمـادین بررسـی کـردهانـد و آن را از
سرچشمههای عمدهای میان ارند که آدمیان در زمانهای گ ناگ ن ک شیدهاند از طریـق
آن ،وج دشان را معنادار سازند [9؛ ص]273ب پیتر برگر نیز تا حدود زیادی تحـت تـأثیر
این دو جامعهشناس قـرار گرفتـه اسـت؛ بـهویـژه آنکـه میـان مباحـث برگـر و گیرتـز،
شباهتهای بسیاری وج د دارد [10؛ ص]106ب
نتیجهگیری
مهمترین تأثیرات پیتر برگر را در رویکردهای جامعهشناتتی میتـ ان در «رشـد و افـ ل
جریان عرفیشدن»« ،مبحث کثرتگرایی» و مسئلۀ «جهان نمادین» مشاهده کردب 
برگر در دوران اول فکریاش بر این باور ب د که رابطۀ بین دین و مدرنیتـه ،رابطـهای
معک س است و حض ر یکی بهمنزلۀ عدی حض ر دی ری است و با گذشت زمان ،مدرنیتـه
بنا بهضرورت به اف ل دین و عرفیشدن میانجامدب با گذشت زمان ،وی تغییراتـی دربـارۀ
دیدگاههایش نسبت به دین و عرفیشدن داد و میت ان گفت که امروزه در نقطـۀ مقابـل
دیدگاه اولش قرار گرفته استب این تغییر رویکرد ،بهدلیـل جای ـاه ابتـداییاش ،در میـان
جامعهشناسان و صاحبنظران این ح زه اهمیت بسزایی داشت و واکنشهای مختلفـی را
نیز ایجاد کردب
دی ر تأثیر مهم برگر را میت ان گسترش وی از تکثر و کثـرتگرایـی در جهـان مـدرن
دانستب برگر از همان ابتدا که به تبیین تئ ری عرفیشـدن مشـغ ل بـ د ،معتقـد بـ د کـه

46

ادیان و عرفان ،سال چهل و هفتم ،شماره یکم ،بهار و تابستان 1393

متکثر شدن جهانهای مدرن از مهمترین و قطعیترین پیامدهای مدرنیته است و بـهمـرور
به تق یت این دیدگاه پرداتتب اندیشههای وی در اینبـاره نقـش بسـزایی در شـکلگیـری
رویکردهای ن ین در جامعهشناسی دین ،بهویژه رویکرد مدرنیتههای چندگانه داشته اسـتب
پیروان دیدگاه مدرنیتههای چندگانه برآنند که نمیت ان بهط ر قـاطع تعیـین کـرد کـه در
فرایند مدرنشدن ،چه بر سر دین میآیدب این مسئله را باید بهط ر جداگانه و بـا ت جـه بـه
فرهن ی که در فرایند مدرن شدن واقع شده است ،بررسی کردب
در نهایت ،دی ر تأثیر مهم برگر را میت ان رهیافت نمادگرایانـۀ او دانسـت کـه تـأثیر
بسزایی بهویژه بر مفسران مت ن مقدس داشته استب برگر بـهصـراحت دیـن را مجم عـۀ
نمادهای بشری میداند و بر این باور است که دین را بایـد بـهعنـ ان یـع نظـم نمـادی
تاریخی ،جامعهشناتتی ،روانشناتتی و زبانشناتتی م رد تجزیـه و تحلیـل قـرار داد و
هرگ نه الهیاتی که این اساس را انکار کند ،محک ی به ناب دی استب
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