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 چکیده  
شـناتتی و   انداز جامعه شناسی است که سالیان بسیار از چشم ( جامعه1929) برگر پیتر
شناسـی دیـن بـ ده     تأثیرات بسیاری در جامعه  أمنشبه بررسی دین پرداتته و  یالهیات

ــر از پیشــ امان  ــ گســترش اســتب برگ ــی ۀنظری ــ ثرترین  عرف ســت و ها آنشــدن و م
طرفداران این ایده است؛ گرچـه   یاربس ۀاستفادهایش در این باب همچنان م رد  اندیشه

تـأثیر    -لیـل اهمیـت جای ـاهش   بـه د  - شدن نیز عرفیۀ دربارتعدیل و تغییر م ضعش 
 ۀدربـار دیـدگاهش   گسترشوی با  ،از طرفی بسزایی در اف ل این جریان گذاشته استب

تأثیرگذار ب ده اسـتب    ،شناسی دین های ن ین در جامعه تکثر در جهان مدرن، بر دیدگاه
ـ  ۀدربارهای برگر  اندیشه ای ت سـ  مفسـران    طـ ر گسـترده   هجهان نمادین نیز امروزه ب
گیردب در این مقاله سعی شده  شناسان دین م رد استفاده قرار می ن مقدس و جامعهمت 

نقش پیتـر برگـر در    وها  ها، جای اه اندیشه ادهداست با استناد به منابع اصلی و تطبیق 
گرایـی و   ت شدن، مبحث کثـر  شدن، اف ل جریان عرفی جریان عرفی ،مبحثقالب چهار 

 ب ش درهیافت نمادین به دین،  بررسی 

 بگرایی شدن، کثرت عرفی ،جهان نمادینشناسی دین،  پیتر برگر، جامعه :هاکلیدواژه

                                                           
 izadi.fa@gmail.com  ش اه کاشاندان و عرفان تطبیقی ل، کارشناس ارشد ادیانئ مس ۀب ن یسند1
 Heydari@kashanu.ac.ir  دانش اه کاشانو عرفان  گروه ادیان دانشیار ب2

 J.Rassaf@Imps.ac.ir  ریزی عالی آم زش و پژوهش مدیریت و برنامه ۀسسؤپژوهش ر م ب3

mailto:izadi.fa@gmail.com


 1393، بهار و تابستان یکمادیان و عرفان، سال چهل و هفتم، شماره   24

 مقدمه

بـا    شـدن،  دیـن و عرفـی   ۀعرصـ شناسـان   تـرین جامعـه   برجستهاز  یقین ط ر بهبرگر پیتر 
دهه ک شش وی در این عرصـه،   پنجدر این ح زه استب حاصل بیش از   تی گستردهیفعال

ــار و  ــهآث شناســی دیــن اســت کــه در کــان ن ت جــه   رزشــمندی در جامعــها هــای نظری
 مندان قرار داردب   شناسان و عالقه جامعه

 2یـن د ۀمطالعـ برگـر و   یتـر پکتـابش بـا عنـ ان     ۀمقدمـ در  1پروفس ر لینـدا وودهـد  
عن ان مرزي در نظر ب یریم که در آن سـ ي مـرز،    ل را بهواگر جنگ جهاني ا»ن یسد:  می

گمان در این سـ ي مـرز،    قرار دارند، بی 3، دورکیم، وبر و زیملن یسندگاني مانند مارکس
و پیتـر برگـر قـرار    6، رابرت وثن 5، رابرت بال4شماري، از جمله دی ید مارتین تعداد ان شت

بسیاری از م ض عات و مطـالبی کـه    ب[5؛ ص28َ] «تر است دارند که برگر از همه برجسته
هـای اتیـر بـه مـتن مطالعـات       ست، در سـال پرداتته ا به آنها  در تالل این سالبرگر 
و اغراق چندانی نیست اگر پیتر برگـر را منشـأ    [همان]شناسی دین راه یافته است  جامعه

 شناسی دین بدانیمب   های جدیدی در جامعه تح الت و ن رش
ان لیسی زبان، آثار برگر بسـیار مـ رد ت جـه بـ ده اسـت و پژوهشـ ران و        ۀجامعدر 

در فصل دهـم از کتـاب   ب [24؛ ص10] اند جسته  بهرههای وی  ندیشهمحققان بسیاری از ا
بـرد کـه بنیادهـای     دانشـمندان بسـیاری را نـای مـی     7، دی ید هـ رل یند ۀمطالعبرگر و 
  –عهـد جدیـد    ۀدربـار ط ر تاص در این فصل  و به –را   دین و فهم آن ۀدربارشان  نظری
اش بـرای   ن شـته  ضـمن وی در  ب[144-143؛ ص28] انـد  ها و آثار برگر بنا نهاده بر نظریه

هـای برگـر در سـطحی     در پاسخ به این پرسش که به چه دلیـل نظریـه    عا،داثبات این م
ای  ی هکنـد کـه برگـر شـ     بیـان مـی   گیـرد،   گسترده و بسیار متن ع م رد استفاده قرار می

گرچـه  و  دهـد؛  های دینی نشان می عهد جدید یا سایر پدیده ۀمطالعشناسانه برای  جامعه
صـر  یـع علـت     را به یدین مفاهیم اهمیت نخست،اما  داند دین را محص لی انسانی مي
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تعبیـری کـه    با  ،دویدهد و  ا اجتماعی تنزل نمییا محص ل عاملی مادی ی 1محض ۀ ثان ی
جهـان نمـادین، درواقـع     و نیز سخن از 2«مقدس یبانسا»عن ان  کند به از دین مطرح می

   ب[147ص ؛28] نشاند میی را در کنار هم الهیاتشناسانه و  ها و مفاهیم جامعه ن رش
بـه بررسـی و تحلیـل جای ـاه      نامـه پیتـر برگـر    در این مقالـه، پـس از بیـان زنـدگی    

 مبحـث تـأثیر او در جامعـه شناسـی دیـن در قالـب چهـار        ،های وی یا به عبارتی اندیشه
 شده است:   پرداتته
 ؛شته استشدن دا تأثیری که وی در رشد جریان عرفی   ب1
 ؛شدن داشته است نقشی که وی در اف ل جریان عرفی ب2
شناسـی دیـن و حرکـت آن بـه      گراییِ برگر، بر جریان جامعه تأثیری که بحث کثرت ب3

   ؛های چندگانه، بر جای گذاشته است جدید مدرنیته ای تا اندازهسمت شبه پارادایم 
ترویج آن ک شـیده  در  مقدس یبانساجریان ن اه نمادین و دین، که برگر با کتاب  ب4

 استب 

که با گذشـت زمـان   -بررسی و تحلیل نقش پیتر برگربرآنند که ن ارندگان این مقاله 
تـر شـدن    ت انـد بـه واضـ     می -هایش داشته است و اندیشه ها نظریهدگرگ نی بزرگی در 

چنانکـه همیلتـ ن گفتـه     شناسی دین در دنیای معاصر کمع بسیاری کندب تص یر جامعه
هـای تـازه و    ش ند، بلکه نظریه ها هرگز از رده تارج نمی ی اجتماعی، نظریهدر عل »است: 

 «شـ د  های م ج د افـزوده مـی   نظریه ۀهای پیشین، به مجم ع تفسیرهای جدید از نظریه
  ب[379؛ ص9]

 برگر یترپ نامۀ یزندگ

دانشـ اه ب سـت نِ    الهیـات شناسی و  جامعه ۀبازنشست، استاد 3پروفس ر پیتر ل دویگ برگر
رودب وی در  شـمار مـی   دین بـه  ۀح زساز و متخصص در  شناسان جریان و از جامعه4آمریکا
در شهر وین اتریش به دنیا آمد و مدت ک تاهی پس از جنـگ   بی1929مارس سال  هفده

یب مـدر  کارشناسـی   1949آمریکا مهاجرت کردب در سال  ۀمتحدبه ایاالت  ،جهانی دوی
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شناسـی را در   د و تحصیالت تکمیلـی تـ د در جامعـه   دریافت نم  1ت د را از کالج واگنر
و م فـق بـه دریافـت     داد ادامـه  شـهر نی یـ ر    2«جدید در تحقیقات اجتماعی ۀمدرس»

از ایـن   یب1952یب و اتذ مـدر  دکتـرا در سـال    1950ارشد در سال  مدر  کارشناسی
ه ب سـت ن  دانش ا الهیاتشناسی و  یب در سمت استاد جامعه1981ب او از سال شددانش اه 
 ۀمؤسسـ ریاسـت   یب1985های علمی و دانش اهی اشتغال داشته و نیز از سال  به فعالیت

ق لـ متع 4«مطالعات فرهنگ اقتصـادی  ۀمؤسس»و همچنین  3«فرهنگ، دین و ام ر جهانی»
 چهـل تحقیقـاتی در   ۀپروژ صداین مؤسسه بیش از  .به دانش اه ب ست ن را بر عهده دارد

ای نیز با مراکز تحقیقاتی معتبـر در   های گسترده ست و همکاریکش ر جهان انجای داده ا
اقتصـادی و   ۀت سـع مند بـین   قاره جهان داردب تمرکز اصلی مؤسسه بر مطالعات نظای پنج

 تغییرات اجتماعی در کش رهای مختلف جهان استب  
شـناتتی،   جامعـه  ۀنظریـ  ۀدربـار شـناس متخصـص دیـن، آثـار متعـددی       این جامعه

هـای مختلفـی ترجمـه شـده      که به زبـان ن شته جهان س ی ۀ ت سعدین و   شناسی جامعه
ـ   ۀنظریـ  ۀحـ ز وی در  هـای  نظریهآثار و  استب واقعیـت اجتمـاعی( و    ویـژه  هاجتمـاعی )ب
هـای شـناتته    او را تبدیل به یکی از چهـره  ،شدن(  ایده عرفی ویژه هدین )ب  شناسی جامعه

هـای اوج   یب سـال 1960 ۀدهـ  ب[122؛ ص6] شده و پر ارجاع در عصر حاضر کـرده اسـت  
کتـاب پـر    5ها به همراه ت ماس الکمـن  ای برگر استب وی در این سال های حرفه م فقیت
 ۀسـای را منتشر کردب برگر در این اثر به همـراه الکمـن در   6تیواقع یساتت اجتماعنف ذ 
 .ددین فراهم آوردن  شناسی نظیری را برای رشد جامعه معرفت، فرصت کم شناسی جامعه
شناسـی   های تـاص تـ د در جامعـه    یب دیدگاه1967یادشده برگر در سال  ۀزمیندر 

مطرح کردب وی در این کتـاب کـه در بخـش اول آن بـه     7مقدس بانیسادین را در کتاب 
نیمی از کـل کتـاب    در حدودو در بخش دوی که  ،مباحث عم می و از جمله تعریف دین

نشان داده کـه تـا چـه     وکرده  اقدایشدن  ی، به بحث پیرام ن ایده عرفش د یم شاملرا 
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تأثیر پذیرفتـه اسـتب بـه اعتقـاد       شناس شهیر آلمانی  حد از آثار و افکار ماکس وبر جامعه
دیـن مـاکس وبـر      شناسـی  هـای جامعـه   بصیرت ۀدنبالاین اثر او  ،بسیاری از اندیشمندان

 تیـ واقعبـا عنـ ان   یب 1969رودب در این اثر که دو سال بعـد یعنـی در سـال     شمار می به
شـدن از سـ ی وی بـا دقـت و جز یـات فـراوان        منتشر شد، فرایند عرفی 1نید یاجتماع

 ب است شدهت صیف و تبیین 
شناسی دیـن، بـدون شـع برگـر بیشـتر از هـر        جامعه ۀح زالزی به ذکر است که در 

شدن پرداتتـه و آثـار متعـددی را در ایـن زمینـه       شناس دی ری به م ض ع عرفی جامعه
 ۀدهـ شدن، در اواتر  شناس شهیر آمریکایی و طرفدار ایده عرفی استب این جامعه اشتهن 
 ۀمقالـ شدن، در  فرایند عرفی ۀدربارها  ترین نظریه رغم ارا ه یکی از برجسته هب میالدی ن د

شدن مبتنی بـر سـ فتفاهم اسـتب وی کـه تـا       عرفی ۀایداعالی کرد که  2انیبر تال  جر
راساس متکثر ب دن جهان مدرن، مرگ دیـن را تئـ ریزه کنـد،    پیش از این سعی داشت ب

 ۀفلسـف هـا و تعـالیم    شـدن سـ فتفاهمی ناشـی از آمـ زه     عرفـی  ۀایدکه اساس  کرداقرار 
روشن ری است که امروزه در پی بازاندیشی و انتقادات وارد شده بـه مدرنیتـه، بیشـتر از    

یب ضـمن انتقـاد از   1997هر زمـان دی ـری بطـالن آن روشـن شـده اسـتب او در سـال        
کنند، اعـالی   بنیادگرایی دینی اجرا می ۀدربارپژوهشی  ۀپرهزینهای  دانش اهیان که پروژه

قدر از نظر مـذهبی متعصـبانه اسـت کـه      دنیای امروز به جز چند استثنا، همان»که:  کرد
  ب[30؛ ص2] «همیشه ب ده و حتی در بعضی از مناطق بیشتر از هر زمان دی ر

هـای مختلفـی از جملـه دانشـ اه      یب در دانشـ اه 1981تـا   1956سـال   پیتر برگر از
جدیــد در تحقیقــات  ۀمدرســو 5، کــالج ب ســت ن4، دانشــ اه رات ــرز3کارولینــای شــمالی

 یاجتماعی شهر نی ی ر ، صاحب کرسی تدریس ب ده اسـت و تـاکن ن مـدار  افتخـار    
، 8، دانشـ اه نتـردای  7ر، کـالج وگنـ  6های مختلفی چ ن دانش اه ل ی ال متعددی از دانش اه
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در چین، دریافت کرده  4و دانش اه رنمین 3، دانش اه س فیا2، دانش اه م نیخ 1دانش اه ژن 
شـناس   ایـن جامعـه   .و همچنین عض  افتخاری بسیاری از مؤسسات علمی جهـان اسـت  

هـا تـدریس در دانشـ اه ب سـت ن و      شدن پـس از سـال   و ناقد ایده عرفی ییکایشهیر آمر
 شدب   هبازنشست ،شناسی دین از این دانش اه جامعه ۀح زدان زیادی در پرورش شاگر

مـن تـ د را یـع مسـیحی     »جالب است بدانیم که برگر در م رد تـ د گفتـه اسـت:    
 الهیـات کنم که شالیرماتر آن را ترسـیم کـرد؛ یعنـی     در تطی حرکت می ولیدانم؛  می

 ب[47؛ ص10] «ای مسیر یافتهت د را در این  1960 ۀدهلیبرال پروتستانب من از اوایل 

 شدن نقش پیتر برگر در رشد جریان عرفی

هـا   شدن و شاید مـؤثرترین آن  عرفی ۀنظری گسترششع یکی از پیش امان  پیتر برگر بی
شناسان فراوانی را نیز با ت د همراه کرده استب حتی امروزه کـه وی   ب ده است که جامعه

ی ن، تجدیدنظر کرده، با یع بررسی سـاده  در بخش مهمی از نظراتش درباره سک الریزاس
سک الریزاسی ن  ۀهایی که به پدید ت ان مشاهده کرد که تقریباً اکثر مقاالت و پژوهش می

 مرتب  است، به آثار وی در این زمینه ارجاعاتی دارندب  
اول   ۀدورمهـم تقسـیم کـرد: در     ۀدورتـ ان بـه دو    دیـن را مـی   ۀدربـار پیتر برگر   ۀاندیش
شـدن   عرفـی  ۀمسئلپردازان مختلف که به  ران و نظریهک، همانند بسیاری دی ر از متفاش فکری
میان دین و مدرنیته معک س است؛ یعنی هرچـه حضـ ر دیـن     ۀرابط» ب د معتقداند،  پرداتته

شدن کمتر است و برعکس هرچه مدرنیته بیشتر باشد، حض ر دیـن کمتـر    بیشتر باشد، عرفی
 ب[15] «انجامد مدرنیته ضرورتاً به اف ل دین می»ی در آن زمان یعنی از دیدِ و ؛[11] «است

در ارتبـا  اسـتب    6«مقدس»و  5«ماورافالطبیعه»برگر این دوران باور داشت که دین با 
 شـده  جداها  ماورافالطبیعه از زندگی انسانجنبۀ ها برگر معتقد ب د که  سال اینجریان در 

نظـر   م قعیت کن نی دین نسبت به چیـزی اتفـاق  اگر مفسران درباره »ن یسد:  استب او می
از  .[1؛ ص21] ب«داشته باشند، آن این است که ماورافالطبیعه از جهان بیرون رفتـه اسـت  
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گرفت کـه بـا    دانست، نتیجه می آنجا که وی اساس دین را ماورافالطبیعه و امر مقدس می
ل دیـن در آن زمـان   نب د یکی از این دو، دینی هم وج د نخ اهد داشتب برگر بـرای افـ   

اروپـای غربـی و   بـه تصـ ص   کردب او معتقد بـ د کـه در اروپـا و     ش اهدی را نیز ذکر می
کندب حتـی اگـر در آمریکـا هـم افـراد       مرکزی، دی ر کسی در مراسم عبادی شرکت نمی

یعنـی اگـر   ؛ تغییر کرده است ها آن  ان یزۀکنند،  هایی شرکت می بیشتری در چنین برنامه
روند، نه به دلیل این ان یزه سنتی است که از گناه پا  شـده و   به کلیسا میها  آمریکایي

های آن بـه   به کلیسا، از روی عادت است یا به آم زه ها آنبلکه رفتن  ،از آتش نجات یابند
برگـر عقیـده    ،ب در هردو حالـت [4؛ ص21] ن رند دید تربیت اتالقی برای فرزندانشان می

زیادی که دی ـر بـه   عدۀ شده استب جدا از تالی یم اصلی، داشت اعتقادات دینی از مفاه
تـ د را بـرای آن   گذشـتۀ  روند، این مفاهیم و اعتقادات، معنـای   سراغ مفاهیم دینی نمی
 اندب  نیز از دست داده ،وفادارند ها آنعده که همچنان به 

 روندی کـه طـی  »شدن برای برگر عبارتست از:  بنابراین در این مرحله، اصطالح عرفی
 ب«شـ ند  های دینی تـارج مـی   هایی از جامعه و فرهنگ از تسل  نهادها و سمبل آن بخش

بـه   ؛[4؛ ص21]شـ د   شدن ذهن انسان نیز می البته این روند شامل عرفی ،[107؛ ص21]
 ۀروزمـر نهادی جامعه و نه برای زندگی  ۀح زاین معنا که نمادها و مفاهیم دینی نه برای 

از  تـدریج  شدن، دین بـه  عرفینتیجۀ در جریان مدرنیته و در  ،اینفرد هم معنا نداردب بنابر
 جامعه و ذهن افراد کنار رفته و سرانجای چیزی از آن باقی نخ اهد ماندب  صحنۀ 

هـای   ها و نهضـت  حرکت ۀهمرسد که  با الهای از همین نظریه، برگر به این نتیجه می
نمادِ آتـرین دفـاع و تـاکریزِ     دینی، نظیر حرکت اسالمی و حرکت پروتستانیزی انجیلی،

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    

 اهنـد  و چ ن آنـان ت  ت اهند کردرفتار  آمریکاهای  ههمچ ن استادان ادبیات در دانش ا
 ب [28-27ص؛ 1] اندیشید
مکـرر سـایر    ۀاسـتفاد و مـ رد ارجـاع و    ن شـته ترین آثاری که برگر در این فضا  مهم
 عبارت است از: ،پردازان قرار گرفته است شناسان و نظریه جامعه
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 ۀزمینـ ترین اثری اسـت کـه برگـر در     یب(، که درواقع مهم1967) مقدس یبانساکتاب 
مار شـ  های ایـن کتـاب بـه    ن عی حاشیه آثار برگر در واقع به ۀقیشدن ن شته و ب دین و عرفی

ایـن  » :این کتاب ن شته استب ی 1990سالبرگر، در پیش فتار چاپ  ب[53؛ ص10] روند می
ای با سـاتت اجتمـاعی واقعیـت دارد کـه بـا همکـاری ت مـاس الکمـن          کتاب ارتبا  ویژه

مستقیم همـان دیـدگاه نظـری در     کاربرد ،تص ص فصل اول و دوی این کتاب  ای؛ به ن شته
سـازی،   دین است؛ یعنی به م ض عاتی از قبیل برونی ۀشناسی معرفت، در م رد پدید جامعه
پـردازدب فصـل    نمـایی مـی   بخشی و ساتتارهای م جـه  سازی، مشروعیت سازی، عینی درونی
بـر  شناسـی دادبـاوریِ مـاکس و    ط ر گسترده بـر سـنخ   به 1«دادباوری مسئله»با عن ان  ،س ی

بـه همـان کـاری اشـاره دارد کـه بـا        «ت دبی ان ی»با م ض ع از  ،است ار استب فصل چهاری
تـرین فصـل ایـن کتـاب،      مهـم  اندب فصل ششـم و  داده گسترشیب( 1965همکاری پلبرگ )
هـا بـه    شدن را م رد ت جه قرار داده است و فصل هفتم، واکنش گرایی و عرفی مبحث کثرت

 ب[Vص؛ 10]« کند گرایی را بررسی می ثرتشدن و ک بحران ناشی از عرفی
 یبانساکتاب  بی 1990ارجاع علمی از مقاالت و کتب به چاپ سال  4730 نزدیع به

کــه در فضــای  (Access Date: 1/05/2014- Google Scholar)وجــ د دارد  مقــدس
 یار، بسـ آن هن ز در قیـد حیـات اسـت    ۀآکادمیع، این میزان ارجاع به کتابی که ن یسند

ب در اسـت  شـده  ت کتـاب مـ رد نظـر در مباحـث مطـرح     یاهم یزانم ۀدهند نشانو  ب ده
 ب ده استب   انمحققم رد ارجاع  بارها یزکتاب نقبلی همین  یها که چاپ یحال

 یــهنظر یشــناتت جامعــه یبررســای بــا عنــ ان  مقالــهب ی1967پیتــر برگــر، در ســال 
شـدن   ط ر تاص بـه عرفـی   به این مقاله اولین اثری است که ویب است ن شته شدن یعرف

ویـژه   شـناتتی، بـه   شدن را از منظر جامعـه  عرفی ،اتتصاص داده استب برگر در این مقاله
شـدن   عرفـی  بربرگر در این مقاله بیشتر تأکید استب  بررسی کردهشناسی معرفت  جامعه
ترین عامل آن، که پیش از این کمتر مـ رد ت جـه قـرار     یتی است و مهملع چندای  پدیده
ای  سال قبل از این مقاله، برگر در ن ارشِ مقاله  گرایی استب البته یع رفته، عامل کثرتگ

  ب[51؛ ص10] نیز همکاری کرده ب د یسمو پل رال شدن یعرفگروهی با عن ان 
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سک الریزاسی ن اسـت، سـهم پیتـر     ۀاستی  بروس که ت د از مدافعان سرسخت نظری
 داند: اهمیت می دارای ،ا بیان دو م رد زیرسک الریزاسی ن ب ۀبرگر را در رشد پدید

کندب بروس برای  عقالنیت فزاینده بر جهان را تق یت می برگر، تأکید ماکس وبر بر ب1
: ینـی و بـدعت د  یزمـا کارکند با عن ان  ای از برگر اشاره می بیان این ادعا به مقاله

ر آن ن اشـته و د  بی1963کـه آن را در سـال    1اسـرا یلی  نبـ ت  اجتماعی جای اه
گرفته   جای اه بذر عقالنیت در ت حید عهد عتیق را بررسی کرده و در پایان نتیجه

های ناب دی ت د را کاشـته   است که یه دیت و مسیحیت )به عمد یا به سه ( بذر
ن عی از  ،کند اش استدالل می برگر در آثار اولیه به باور بروس،دهندب  و پرورش می

ن عی درهم پیچیده و به ایجـاد شـرایطی کمـع     هدین وج د دارد که با مدرنیته ب
 ش ندب وبیش غیردینی متمایل می سمت زندگی کم کند که مردی به می

دهـدب   را تـرویج مـی   2ن عی پدیدارشناسی آلفـرد شـ تس   اش به برگر، در آثار اولیه ب2
و بـر   یسـته، ز یهـا  گرایـی م جـ د در جهـان    درواقع برگر، ت جه ما را بـه کثـرت  

ایـن   اعتقـاد دارد کند و  های اعتقادی دینی، جلب می در نظای ها نآباورپذیر ب دن 
هـایی مـاف ق طبیعـی اسـت ار      تیگرایانه، دین را که اساساً بر قطع م قعیت کثرت

 کنـد  دچار بحران ه یت کرده و از ایـن رو سک الریزاسـی ن را تق یـت مـی      است،
 .[88-87؛ ص28]
 تصـری  دارد  بـه آن آنت تی گیـدنز نیـز   گ نه که  آن ،ت ان بیان کرد ط ر تالصه می به
فراینـد   شناس )مارکس، دورکیم و وبـر(  در گذشته سه غ ل فکری جامعه ،[695؛ ص25]

دیدنـد و از ایـن    سمت سک الریزاسی ن و به حاشـیه رفـتن دیـن مـی     عم می جهان را به
ایـن  ب در گذاشـتند تـأثیر    ، بر فضای آکادمیع بعد از ت د و از جمله پیتـر برگـر،   دیدگاه

تـ د   هـای  نظریـه شناسی کالسیع، پیتر برگر نیز به بیـان   از جامعه ،فضای فکری غالب
هـا در رشـد جریـان     و تحلیل مطالب، به زبان روز، ت د تـا مـدت   گسترشپردازد و با  می
 ش دب   تأثیرگذار می  شدن،  عرفی  ۀنظری

مت اف ل این آورد و دیدگاهش به س برگر به وج د  یآراگذشت زمان، تح التی را در 
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بـه نـ عی در مقـای دفـاع از      دین آغـاز شـدب   ۀدرباراش  دوی فکری ۀدور و جریان برگشت
هـا و اسـتدالالت    دفعات، بـه دیـدگاه   ن شته شده و به مهمی آثار جریان سک الریزاسی ن،

ت ان به م ارد زیـر   اند، برای نم نه می استفاده کرده ها آنبرگر در این زمینه پرداتته و از 
 :  کرده اشار

، 2یب(؛ ن یسنده: دی ید مـارتین 1970) 1یزاسی نبر سک الر یا مطالعه و سکوالر: ینید
 یزاســی ن،سک الر، یب(؛ ن یســنده: دی یــد مــارتین1978) 3یزاســی نعــای سک الر یــهنظر
مثابـه   بـه  یزاسی نسک الر، 5یب(؛ ن یسنده: برایان ویلس ن1993) 4ییگرا و فرقه ییگرا عقل

سک الریزاســی ن و ، 7یب(؛ ن یســنده: مــار  چــاوز1994) 6ینــی ذ دکــاهش اقتــدار و نفــ
، کـارِل  9یب(؛ ن یسـندگان: برایـان ویلسـ ن، رودی الرمنـز    1998) 8یکپارچ ی اجتمـاعی 

.و جع بیلیت 10دوبالر
11 

عصـر  ، یب(؛ ن یسنده: استی  بروس2002) 12در غرب یزاسی نسک الر  خدا مرده است:
 14.ر تیل یب(؛ ن یسنده: چارلز 2007) 13سک الر

 شدن نقش پیتر برگر در افول جریان عرفی

شـدن بـ ده اسـت، امـا بـا       عرفـی  ۀنظریشناسان در بس   گرچه برگر از مؤثرترین جامعه
مقابـل ایـن جریـان     ۀنقطوق ع پی ست، امروزه در  هایش به تح التی که در برتی دیدگاه

 ۀگذشـت مـ اردی، مثـل   جز در  هبینم جهان ب ن ری، می وقتی به جهان می»کند:  میکید أت
ـ     مذهبی است، و در برتی جاها مذهبی معنـا  یـن  ه اتر از گذشته است؛ امـا ایـن سـخن ب
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وجـه   اما بـه هـی     شدن وج د دارد، شدن وج د نداردب عرفی نیست که چیزی به نای عرفی
شناسی دیـن اسـت کـه     جامعه ۀوظیفاین  ،ناپذیر مدرنیته نیست؛ بنابراین اجتناب ۀنتیج
ـ  شـناتتی، نـه بـه    شدن را هم از نظر جغرافیایی و هـم از نظـر جامعـه    عرفی ۀپدید  ۀمنزل

هـای   یع وضعیت در میان وضـعیت  ۀمنزل ای دین در جهان معاصر، بلکه به وضعیت نم نه
های دینی قدرتمنـدی ظهـ ر کـرده، برتـی از      دی ر ترسیم کندب در بیشتر جهان جنبش

، هـا  آنتـرین   انـدب دو نم نـه از مهـم    پیامدهای اجتماعی و سیاسی فراگیری داشـته  ها آن
و  نشـین   بیداری فراگیر اسالی، هم در سراسر کش رهای مسلمان و هم در مناطق مسلمان

آن در سراسـر کشـ رهای در حـال     1ویژه در شکل پنطیکاسـتی  پروتستانیسم انجیلی، به
از جملـه  ؛ البته در سایر ج امع دینی، 2ویژه در کش رهای آمریکای التین است ت سعه، به

هـا و هنـدوها نیـز بیـداری      در کلیسای کات لیع، مسیحیان ارتدوکس، یه دیان، بـ دایی 
 ب[12]« قدرتمندی روی داده است

که مدرن شـدن ممکـن اسـت تقریبـاً غیرقابـل       دارد باور یدبرگر در ن رش جد ،درواقع
تفـاق  در عصـر حاضـر آنچـه ا    بانجامـد  ت د به سک الر شدن نمـی  مقاومت باشد، ولی ت دبه

و بـه   داده که ج امع دینی ک چع و بزرگ کمابیش به حیات تـ د ادامـه   ،افتاده این است
 ب[18] اند تا ت د را با دنیای سک الر سازگار کنند اند که تالش نکرده ای رونق داشته اندازه

 ،کند تا ب  ید جهان امروز، جهـانی سـک الر نیسـت    از جمله دالیلی که برگر بیان می
قدیمی م ج د در جامعه را دچار تزلزل کـرده  های  درنیته، بسیاری از نظایاین است که م

                                                           
1. Pentecost 

که شاگردان مسـی    استو روزی  ب دهپنجاه روز بعد از عید پا  ، ای ی نانی و به معنای پنجاهه واژه :یکاستطپن ب2
کلیسـاهای پنطیکاسـتی ایـن اسـت کـه       ۀترین عقیـد  مهمب های گ ناگ ن جهان سخن ب  یند ت انستند به زبان
دریافـت آن، تکلـم    ۀباشد و تنها نشان ای مجزا و مستقل از ت لد تازه و تعمید آب می لقدس تجربها تعمید به روح

این کلیساها تأکید فراوانی بـر شـفای جسـم دارنـد و اغلـب معتقدنـد کـه بیمـاری در          ی دی ر استبها به زبان
یا کمال مسیحیت اسـت؛ اوج   تقدس ۀکید بر تجربأهای این کلیساها ت مشخصه  زاعلت گناه استب  داران به ایمان

هـای مختلـف    صحبت کـردن بـه زبـان    نشانۀ کمال،القدس ش د، و  این کمال زمانی است که فرد سرشار از روح
این شکل از مسیحیت بر روی ام ر احساسی، غیرعقالنـی، عرفـانی یـا رازآمیـز و مـاف ق طبیعـی ماننـد        استب 

هـای متفـاوت، شفابخشـی     سخن گفتن بـه زبـان   ه تص صبالقدس،  روح ۀها، و هدی ها، ش فتی معجزات، نشانه
ـ  ،ترین امر ها متمرکز است؛ البته مهم ایمان، و بیرون کردن دی  درونـی و ذهنـیِ احسـاس پـر شـدن یـا        ۀتجرب

 (بhttp://www.christ1.mihanblog.com/post/7) القدس است روح ۀوسیل تسخیر شدن به



 1393، بهار و تابستان یکمادیان و عرفان، سال چهل و هفتم، شماره   34

وضعیتی است که تحملش برای بسیاری از مردی مشـکل اسـت؛    ،عدی قطعیت زیرااستب 
رو هرحرکتی )دینی و غیر دینی( کـه مبشـر تجدیـد قطعیـات گذشـته و یـا ارا ـه         ینا از
 ،در نتیجـه  ؛[23؛ ص1] اهـد گرفـت  ت جدید باشند، در کان ن ت جه مردی قـرار ت  یقطع

دیـن،   ۀحـ ز کـه در تـارج از    ویژه این هدین همچنان م رد قب ل و پذیرش مردی استب ب
کننـده   هایی قانع ای؟ چرا؟ و به کجا ت اهم رفت؟ پاسخ هایی از جنس از کجا آمده پرسش

 نخ اهند یافتب  
 ،کـه  ت: نخست آنت ان یاف نقطه عطف تح ل تفکر برگر را در دو چیز می ،در حقیقت

گرایی را به همراه ت اهد داشت،  نتیجه رسیده است که گرچه مدرنیته، کثرت ه اینبوی 
شم ل نیست و  شدن، جهان عرفی ۀپدید ،که دوی این بانجامد شدن نمی اما ضرورتاً به عرفی
 ج امع تعمیم دادب  ۀهمنباید آن را به 
شـدن داشـته اسـت، تغییـر و      سزایی در رشـد جریـان عرفـی   ببرگر، نقش  از آنجا که

شناسان این ح زه اهمیت بسیار  ویژه در میان جامعه هتعدیلش در بخشی از این نظرات، ب
استی  بروس، که  ،وج د آورده استب برای مثال های مختلفی را نیز به داشته و گاه واکنش

مــ رد عجیــب »از مــدافعان سرســخت سک الریزاســی ن اســت، از ایــن تغییــر بــا عنــ ان 
آرزومنـد اسـت بـا     ،کند وی بیان می .[87؛ ص28] برد نای می 1«کشیِ غیر ضروری دست

هـای وی   وج د دیدگاه جدیدی که برگر در م رد سک الریزاسـی ن پیـدا کـرده، ک شـش    
 ،و مـدعی اسـت  ا ببرای رونق رویکرد سک الریزاسی ن همچنان در جهان معتبر باقی بماند

؛ 13] ت انَـد  یزاسـی ن را اشـتباه بـزرگ مـی    سک الر ۀبرگر آن زمان که دفـاعش از پدیـد  
طلبد؛ زیرا اسـتدالالت   ش میزدرواقع به گناهی ناکرده، اعترا  کرده و از آن پ [ 782ص

ــاع از رویکــرد جدیــدش در قبــال ن ــرش قبلــی  اش، غیــر متقاعدکننــده و  برگــر در دف
 .[87؛ص28] منطقی است غیر

برگـر دو   ۀاولیـ در آثـار   ،کنـد  یبروس در ادامه و در نقد تح الت فکری برگر بیان مـ 
ای ک تـاه   ب ت د برگر نیز در اشاره2ش د شناسانه و رویکرد متألهانه دیده می رویکرد جامعه

                                                           
1. The Curious Case of the Unnecessary Recantation 

 ای بـا عنـ ان رویکـرد    مقالـه ( Annette Ahern)البته این نظر صرفاً به بروس تعلق ندارد و برای مثال آنت اهـرن  ب2
 یب( داردب1989دین ) به نسبت برگر دوگانه شهروند
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شـناس و دی ـری در جای ـاه     ای؛ یکی در جای اه جامعه من دو کاله پ شیده» کند: ذکر می
 باور بـروس براساس  ،که تالصه آن .[21؛ ص17] «دارد الهیاتکسی که عالیق تامی به 
ـ     ۀاولیتغییری که برگر در آراف  هـم   هت دش در مـ رد سک الریزاسـی ن داده ، ناشـی از ب

عن ان یع دانشمند عل ی اجتمـاعی از یـع طـر  و     ت ردن تعادل بین شخصیت برگر به
  .[87؛ ص28] یع مسیحی معتقد از طر  دی ر است

راف برگـر را، شـاهدی   ت ان استدالالت امثال بروس در م ضـ ع تغییـر آ   به هرحال می
بـر فضـای علمـی     ،دیـدگاه  تـأثیری کـه ایـن تغییـرِ      دانست بـر میـزان اهمیـت برگـر و     

دوی  ۀدورت اند ب ذاردب ن ـاهی گـذرا بـر آثـار برگـر در       شناسی دین گذاشته یا می جامعه
دهد که میزان ارجاعات علمی به آثـار   وی، نشان می  با آثار ابتدایی ها آنتفکرش و قیاس 

ت انـد متفـاوت باشـد و     می ،دوی، کمتر از ارجاعات به آثار اولیه استب دالیل این امر ۀدور
ت ان در  اما م ارد زیر را می بمطرح کرد مسئلهت ان بر این  اثبات و استداللی علمی را نمی

زمان بیشـتری در فضـای آکادمیـع م جـ د       مدت ،اول ۀدورآثار  ،که نظر داشت: اول آن
بسـیاری از   ،که دوی این بمرتب  قرار داشته است انمحققبیشتر در اتتیار رو  ب ده و از این

ـ دوی برگـر، در مجـالت عمـ می و دینـی ن شـته شـده و چنـدان قالـب          ۀدورآثار   ۀمقال
آکادمیع نداشته است و ممکـن اسـت از ایـن جهـت در مقـاالت و کتـب علمـی سـایر         

کـه   ایندر نهایت  باست نشده آشکاراول وی،  هآثار دور ۀانداز ط ر مستقیم و به به انمحقق
شناسی دین رخ داده است، شاید هنـ ز بتـ ان گفـت     با وج د تمای تح التی که در جامعه

سـن ین تـ د    ۀای از آن، همچنان سای شده سک الریزاسی ن یا ن ع تعدیل برتفکر منطبق 
ه یـا در  به ن عی آثار متأتر برگر، بل کـه شـد   مبحثرا در این ح زه حفظ کرده و از این 

 حاشیه قرار گرفته استب 
، در قـالبی نـه   ب(ی1980) یجهـان  یـان تا اد شدن یعرف ازاو با عن ان  ۀمقال ،برای مثال

بـه چـاپ    1یحیتقرن مس ۀصفحه در مجل چهارچندان منطبق با مقاالت آکادمیع و در 
کـرده  صراحت از شکی که به سک الریزاسی ن پیـدا   به برگربار   و در آن برای اولین یدرس

 بیننـده داشـته اسـت    شـانزده هـزار  صفحه اینترنتی ایـن مجلـه در حـدود     بسخن گفت
(http://www.religion-online.org/showarticle.asp?Title=1726()Access Date: 

                                                           
1. Christian Century 

http://www.religion-online.org/showarticle.asp?Title=1726
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 1جهـان  یاسـت و س یـن د یـزش جهـان: ت  دنشـ  یعدی عرفـ با عن ان  او کتاب و( 2014
 -Access Date: 1/05/2014)داشته اسـت  ارجاع علمی  هزاروچهارصدحدود  ب(ی1999)

Google Scholarب)  
تخصصـی دیـن و    ۀحـ ز شناس شهیر آمریکایی در  جامعه 2رادنی استار  ،برای مثال

در برتی  ت د تفکردوی ر انتخاب عقالنی، از نظرات برگر در دو ۀنظریبه ن عی از حامیان 
 اش نظیر سه تألیف زیر استفاده کرده است:  از آثار برجسته
 یب(1999) 3یزاسی نسک الر

 یب(  1986) 4یینیو اشکال آ یاشدن، اح ی یدنآینده دین: 
 یب( 1999) 5یننزول د ۀافسانسک الریزاسی ن: 

 گرایی پیتر برگر، دین و کثرت

دو عن ان بررسـی کـرده اسـت:     باد آورده را برگر وضعیتی که مدرنیته برای دین به وج 
شـدن تغییراتـی داشـته،     عرفی ۀدربارب در طی زمان، ن اه برگر 6گرایی شدن و کثرت عرفی

هایش درباره اهمیت و وج د تکثر در جهان مدرن، با گذشـت زمـان، نـه تنهـا      اما دیدگاه
 پرداتته شده استب ها  نبه آاف ل نداشته، بلکه بیشتر از قبل 

یکـی از   کـه  ب د آن دنبال بهشدن مشغ ل ب د،  از همان ابتدا که به تبیین تئ ری عرفی برگر
تأکیـد شـده    بـه آن گیری آگاهی عرفی مدرن که کمتـر   ی و قطعی در شکللترین ع امل ع مهم

کـه بـا آن    آناعم از  -بروز تکثر  ،های اجتماعی استب برگر معتقد است است، متکثر شدن جهان
زیـرا    شـدن اسـت؛   یکی از ع امل کلیدی فرایند عرفی - گیرانه برت رد ش د ا سختان ارانه ی ساده

گ یـد   دهـدب او مـی   تـأثیر قـرار مـی     را تحـت   مسـئله ناپذیر تمای ج انب  مقب لیت و اعتبار تدشه
هـای مطلـق و    را از م قعیـت  هـا  آنسـازد و   های رقیب را نسـبی مـی   بینی وضعیت متکثر، جهان

 ب[233، ص1981گ یر،  به نقل از مع 139؛ ص7] آورد یم یرپایدارشان به ز

                                                           
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 

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=FRV9RQB0X2YC&oi=fnd&pg=PR7&dq=p+l+berger+secularization&ots=3-aho7d0En&sig=8GkOUZsE2Xn8kteMouPgFgmPOrg
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که  کند استفاده میهای اجتماعی  جهان از مفه ی زیست  برگر برای تبیین عامل تکثر،
ای مح ری در پدیدارشناسی استب پیچیدگی چشم یر ناشی از تقسیم کـار در یـع    واژه

های گ نـاگ ن، بـه    رفهاین معناست که مشاغل و ح شاملاقتصاد متکی بر ت لید فناورانه، 
شـهری و   ۀت سـع حاصـل   ،انـدب تکثرگرایـی   های گ ناگ ن دست زده جهان ساتتن زیست

 بـه ایـن   شهری، فرایندی است در سط  آگاهی؛  ۀت سعمنظ ر وی از  بشهری شدن است
طـ ر   های تفکـر، احسـاس و بـه    معنا که شهر، پدید آورنده سبکی از زندگی، شامل شی ه

 شـ دب  رفته معیـار محسـ ب مـی    هم ست که برای جامعه کن نی رویکلی تجربه واقعیتی ا
شـدنِ   ویژه شهری ولی در یع روستا یا مزرعه زندگی کردب به ،ب د یشهر ت ان می درواقع

 های ارتبا  جمعی مدرن ب ده استب  آگاهی، حاصل پیدایش و رشد رسانه
ـ  واقعیت در شـهر،   ۀدربارابداع تعاریفِ شناتتی و هنجاری تازه  ه سـرعت از طریـق   ب

ش ند و ارتبا  با این  در سراسر جامعه پخش می  تل یزی ن و سینما  رادی ،  انتشارات انب ه،
ها به معنای درگیر شدن در شهری کردن دا می آگاهی است؛ تکثرگرایـی درواقـع    رسانه

یـل،  همین دل به ،کند ذاتی این فرایند استب این فرایند از راه اطالعات ذهن فرد را باز می
هـایی در   کند؛ زیرا تحـر  بیرونـی، قرینـه    یکپارچ ی و مقب لیت ذهنی فرد را سست می

سط  آگاهی فرد نیـز داردب در جهـانی کـه در آن همـه چیـز در حرکـت دا مـی اسـت،         
ای از زنـدگی اجتمـاعی    استب آنچـه در زمینـه   یت کار دش ارییابی به هر ن ع قطع دست

آن ی امعنـ بـه  در م قعیتی دی ر تطا باشدب ایـن  رسد، ممکن است  نظر می فرد درست به
 ۀمرحلدر ممکن است ش د،  آنچه در یع مرحله از زندگی فرد حقیقت تلقی می که است

 ب[89-78ص؛ 3] بعد نادرست باشد
دین در دنیـای مـدرن داشـته     ۀح زتأثیر زیادی در     های اجتماعی، جهان تکثر زیست
شناسی اجتماعی، ساتتاری شناتتی  اسی و روانشن ت ان از منظر جامعه استب دین را می

در جهان هستی را برای انسان « ب دن در تانه ت د»که احساس  ،و هنجاری ت صیف کرد
های اجتمـاعی، ایـن نقـش قـدیمی دیـن       جهان سازدب با چندگانه شدن زیست ممکن می

، هـا  آن ۀنماینـد های دینی و نهادهای  گیردب برای سنت ط ر جدی م رد تهدید قرار می به
بینی جامع و واحـد   های اجتماعی در قالب جهان جهان زیست کثرت  سازیِ تنها یکپارچه نه
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ش د، بلکه حتی مقب لیـت تعـاریفِ دینـی از     ی دش ار میدط ر ج دینی، بیش از پیش به
 ب[86؛ ص7] ش د واقعیت، از درون آگاهی شخصی فرد، به پرسش گرفته می

کنـدب بـه مـ ازات رشـد      یـاد مـی   1«کثرگرایی ارزشـی ت»برگر از این وضعیت با عن ان 
ش د که به باورهـای او اعتقـادی    تدریجی چندگان ی، فرد به ناگزیر با دی رانی مرتب  می

شـان حـاکم اسـت؛     ها و اعتقادات متفاوت و گاهی متضاد بر زندگی ندارند و معانی، ارزش
 روبـرو  « دی ـران نـاهم عقیـده   » رد بـا  ناشـی از برتـ  2«تکثرگرایی معرفتـی »یعنی فرد با 

   .[133؛ ص19] ش د می
گسـتردگی   ،گرایی یا پل رالیسم دینی دنیای امروز، از حیث شدت کثرت به باور برگر،

نیروهـای   ۀهمـ  ۀنتیجـ فرد است و این چیز عجیبـی نیسـت؛ ایـن     و فراگیری، منحصر به
تـرین   مـانی بـا متفـاوت   از جمله شهرنشینی و مهاجرت است کـه مرد   قدرتمند مدرنیته،

اعتقـادات و   ،ها را در کنار هم قـرار داده اسـتب گسـترش وسـایل ارتبـا  جمعـی       زمینه
دهندب برگر همچنین بـه وجـ د    های بسیار گ ناگ نی را در دسترس هم ان قرار می ارزش

های آمریکا  فروشی های گ ناگ ن در کتاب تنمرب   به ادیان و س های کتابان اع و اقسای 
دینـی   ۀتر به هر پدیـد  دسترسی بیشتر و راحت ۀمایرا  ها آن ۀهمکند و  پا اشاره میو ارو

این وضعیت، هر نهادی را که ادعای حقیقت مطلق ، برگربه اعتقاد شمردب  ر، می قابل تص
 .[58-56ص ؛18] رو کرده است ی رو بهدبا چالشی ج دارد، 

دین استب دوگانه شـدن   شدن ل به لحاظ نهادی، تص صی یکی از پیامدهای این تح
ـ  های عم می و تص صی، بـه  زندگی اجتماعی به عرصه حـل بـرای    ارا ـه نـ عی راه   ۀمنزل

 مدرن ب ده استب  ۀجامعدین در  ۀمسئل
کـاربرد   برگـر  بـاور  بهاجتماعی شاهد آن هستیم،  ۀصحنگرایی که در  عالوه بر کثرت

 به ایـن ه پذیرفته است؛ گرایان های کثرت بیش از پیش شکل ،دین در عرصه تص صی نیز
های دینی پدیدار شده اسـتب ممکـن اسـت     تص صی نیز ان اع گزینش ۀعرصمعنا که در 
-عن ان یع کات لیع غسل تعمید داده ش د، با مراسم پروتستانی ازدواج کنـد و   فردی به

گر( از  ذن ب دایی )یا در مقای یع الادرین ییآشاید در مقای یع پیرو  -داند کسی چه می

                                                           
1. Value Pluralism 

2. Cognitive Pluralism  
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اسـت؛   1«تکه چهل»دینی که مردی در این وضعیت دارند، دین ب [89-78ص؛ 3] ا بروددنی
کـه تناسـخ    بسیاری از مردی آمریکـا و اروپـا بـه تناسـخ معتقدنـد، در حـالی       ،برای مثال
   .[11] ای کامالً غیرمسیحی است آم زه
اظ ستب فرایند چندگانـه شـدن بـه لحـ    ا ها ترین پیامد تکثرگرایی، تکثیر انتخاب مهم
جای اه بدیهی معانی و مفاهیم دینی در آگاهی فرد معتقد را به   اجتماعی، -شناتتی روان

دا مـی   تأییـد کشاندب به عبارتی، تعاریفِ دینی از حقیقت و واقعیـت، در نبـ د    پرسش می
دهنـد و بـه م ضـ عاتی انتخـابی      اجتماعی و عم می، تصلت قطعی ت د را از دست مـی 

انسان مدرن در مقایسه بـا اجـدادش، از آزادی انتخـاب     دی ر، عبارتش ندب به  تبدیل می
دنیـای مـدرن دارای   »کنـد   بیان مـی  گ نه اینبسیاری برت ردار استب برگر این مطلب را 

 «های فراوان زندگی بشر است شماری است؛ دین نیز یکی از جنبه های بی نهادها و آگاهی
  .[183؛ ص 17]

عنـ ان سـبعِ زنـدگی تعبیـر      در چیزی که از آن به انسان مدرن، امروزه به باور برگر
هـای اتالقـی، ایـد  ل ژیکی و     ش د، دارای انتخـاب اسـت؛ و ایـن بـه معنـی انتخـاب       می

های مذهبی تنها بـه معنـی    از نظر برگر انتخاب ب[3-1؛ ص18] های مذهبی است انتخاب
مـذهب نیـز   ها درون یع  برگزیدن یع مذهب بر سایر مذاهب م ج د نیست، بلکه انسان

هایی را از مذاهب دی ـر   ها را از یع مذهب و آم زه برتی آم زه بزنند دست به انتخاب می
های اجتمـاعی پدیـده    ب برگر معتقد است که مدرنیته، زمینه2گیرند و این یعنی بدعت می

بدعت را تغییر داده استب او بر آن است که در شـرای  ماقبـل مـدرن، در دنیـای دینـی      
رو، ایـن قطعیـت گسسـته     گذاری کـج  ط ر اتفاقی ت س  بدعت هشت و بت وج د دایقطع
یعنـی دنیـای مـدرن، دنیـای      ؛شد؛ اما در دنیای مدرن عکس این مطلب وجـ د دارد  می
گـاه جلـ ی ایـن     ات مذهبی، گهتأییدهای ناپایدار  ط ر اتفاقی ساتت هست و با ها ثباتی بی
ت برای یع انسان ماقبل مدرن یع امکان گیرندب به عبارت دی ر، بدع ها قرار می ثباتی بی

 که برای انسان مدرن به یع ضرورت بدل شده استب  دور دست ب د، در حالی
کنـد کـه در    به عبارت دی ر، مدرنیته به دلیل ایجاد فضای تکثر، شرایطی را ایجاد می

                                                           
1. Patchwork Religion 

2. Heresy 
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ای  مسـئله شـ دب بـدعت کـه روزی     آن گزینش و انتخـاب بـه یـع ضـرورت تبـدیل مـی      
 اسـت  شـده شـم ل   د، امروزه به وضعیت فراگیر مبدل شده و درواقع، جهـان ای ب  حاشیه

   .[30-28؛ ص18]
معـار  و از جملـه معرفـت دینـی، دارای منشـأ اجتمـاعی اسـت؛         ۀهمـ از نظر برگر 

ـ    ماجتماعی که دی ران در آن بسیار مه دسـت   هند و فرد، آگاهی تـ د را در کنـار آنـان ب
جا شـدن افـراد،    یر در رفتارهای دی ران و یا با جابهآوردب در این حالت است که با تغی می

ش د و در نهایت ممکن است به تغییر در فرد منجـر شـ دب بـه     آگاهی فرد نیز متزلزل می
طـ ر   مـدرن، فـرد بـه    ۀجامعـ اجتماعی است، در  ۀفراورداز آنجا که آگاهی، یع  ،عبارتی
بنـابراین   ؛شـ د  رو مـی  وت روبـه های زندگی متفا ها و شی ه ای با اعتقادات و ارزش فزاینده
 ب  کندانتخاب  ها آنش د که میان  وادار می

هـای   مدرنیتـه  ،جدید ای تا اندازهتأثیر این ن اه برگر را در بحث   ترین  شاید بت ان مهم
شناسـان رهیافـت    گروهـی از جامعـه   ،شناسـی معاصـر   مشاهده کردب در جامعه 1چندگانه

که در جهان مـدرن چـه    این -شناسی   ذاران جامعهبنیان مسئلهجدیدی را برای پاسخ به 
های چندگانـه   اند که شاید بت ان آن را رهیافت مدرنیته مطرح کرده -؟آید بر سر دین می

شدن( را بـه   )عرفی سک الریزاسی ن ضرورت به بنانامیدب این گروه معتقدند مدرنیزاسی ن، 
 ب[109-106؛ ص22] تر است ر و متن عت  همراه نداردب به باور این افراد این ارتبا  پیچیده

ترین فرضیات مدرنیته، یعنی فرض تـع و ی نیـع بـ دن     در این دیدگاه، یکی از مهم
 کالسیع ن سـازی  های نظریهرودب به واقع این فرض از  می سؤالط ر کلی زیر  مدرنیته به

بـر   ب[1؛ ص23] گرفتـه اسـت   گرایی و چه در کارکردگرایی( سرچشمه مـی  )چه در تح ل
کننـده )کـه    های دی ر به فرایندهای مـدرن  های چندگانه، فرهنگ مبنای دیدگاه مدرنیته

مدرنیتـه   ،دهندب به عبارتی های متفاوتی می اشکال غربی مدرنیته هستند( پاسخ گسترش
ساتته  ۀنتیجگیرد و در هرجا  در هر جایی شکل مدرنیته در اروپای غربی را به ت د نمی

از آنجـا کـه جای ـاه     ب[61؛ ص5] ی فرهن ی همان منطقه استها شدن و بازسازی برنامه
ط ر قاطع تعیـین کـرد    ت ان به های فرهن ی متفاوت است، نمی دین از ابتدا در این برنامه

ط ر جداگانـه   را باید به مسئلهآیدب این  شدن، بر سر دین چه پیش می که در فرایند مدرن

                                                           
1. Multiple modernities 
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های  ب دیدگاهکردواقع شده است، بررسی و با ت جه به فرهن ی که در فرایند مدرن شدن 
تأثیر بسزایی در پیشـبرد    های اجتماعی و کثرت در جهان مدرن،  تکثر جهان ۀدرباربرگر 
 .[111-110؛ ص22] شناسی دین داشته است در این دیدگاه ن ین جامعه  اندیشه

 پیتر برگر، دین و جهان نمادین

 کـه  کـرد متعـددی بررسـی   های  شکلدر  ت ان دین را می ۀمطالعپژوهان به  رهیافت دین
، 3، رهیافت معرفتـی 2، رهیافت کارکردی1گرایی عبارتند از: رهیافت تح یل ها آنترین  مهم

بندی، پیتـر برگـر را    ب در این دسته6رهیافت نمادین و5، رهیافت وج دی4رهیافت عاطفی
یـانی نمـادین از   ب هسـتند  نمادگرایان قرار دادب نمادگرایان درصدد آیینت ان در میان  می

صـ رت سربسـته و    رو کـه معـانی عمیـق و متعـددی را بـه      دین ارا ه کنندب نماد را، از آن
راحتی در  کرد و جز از طریق رمزگشـایی   ت ان به سازد، نمی متراکم در ت د ذتیره می

معتقـد  زنـد   ت ان به عمق مفه ی و مقص د نهفتـه در آن پـی بـردب شـجاعی     و تفسیر، نمی
 صلی نمادگرایان بر دو اصل است: ا تأکید است،

                                                           
بـه یـع پدیـده    مثا در این رهیافت این تمایل وج د دارد که م ض ع م رد نظـر)دین( نـه بـه    :Reductionalismب 1

ای نـزد عالمـان قلمـداد     تـر شـده    عن ان تجلی و تظاهری از ع امل بنیادی و شناتته اصیل و قابل ت جه، بلکه به
 گرددب

تی سؤاالدر چارچ ب نظری این رهیافت،  گرایی جستب های این رهیافت را باید در فایده : ریشهFunctionalismب 2
 ۀمطرح استب این رهیافت انتشار وسـیعی در حـ ز   ها آننیز چرایی  کارکردهای فردی و اجتماعی دین و ۀدربار
 دین داشته استب  شناسی جامعه

ای برای تن یر و ت ضی  ابهامات بنیادین هسـتی و   اندیشه ۀدر این رهیافت، دین اساساً یع مق ل :Cognitivismب 3
 گ یی به سؤاالت اساسی بشر استب پاسخ

معرفتـی ایمـان،    هاخ   زیرساخت  رآنند با نفی ج هرشناتتی در دین و سلب گرایان ب عاطفه :Emutionalismب 4
 بازگشت به منزل و قرارگاه نخستین دین، یعنی قلب، بهترین انتخاب برای است ار ساتتن بنای دین استب

 .Existansialism :  ـ  ۀدر این رهیافت، مطالعه و بررسی دین در گرو ن عی تعلق تاطر به دین است و بـدون تجرب
ت، بـر  ااعتقـاد « دانستن»پیش از  ،ت ان کامیاب ب دب یعنی ینی و ارتبا  وج دی با دین، در وص ل به دین نمید
برت رد کـرد  « وج د»مثابه تجلیات  ش د و دیدگاه آن است که باید با تدا و انسان به می تأکیدمؤمنانه « زیستن»

 رفتب ها آنو نباید چ ن اشیا به م اجهه 

6. Symbolism 
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و هـا   دلبسـت ی ها،  نمادسازی ویژگی انحصاری بشر است که از طریق آن به ارزش ب1
 ؛شدک میع اطف م رد احترای ت یش قالبی رمزگ نه 

واقعیات نیستند، بلکه تجلی و بروز نـه   ۀکنند تبیین ضرورت بهبنا نمادین  های نظای ب2
 ب[284؛ ص8] باشند ماعی یع جامعه میروانی و اجت های چندان آشکارِ نظای

معنـاداری و نظـم جـاری در جهـان      ۀدربارهایی  فرض نمادگرایان آراف ت د را بر پیش
ت ان اص ل نمـادگرایی را اسـت ار سـاتتب بـر      اند و جز بر این دو پایه، نمی است ار ساتته
گیتـی  کـه سراسـر    ای است برای آن دین ک شش جس رانه»گ ید:  برگر می ،همین اساس

  هـا و نامالیمـاتی چـ ن رنـج،     هنجـاری  برای انسان معنادار ش دب دین از این طریق بر بی
 .[37؛ ص20] « آید عدالتی فایق می مرگ، شر و بی

ش د؛ بـه   از ن اه برگر، دین عمل بشری است که از آن طریق کیهان مقدس برقرار می
 ،از مقـدس در اینجـا  مقـدس اسـتب منظـ ر     ۀشی دین کیهانی ساتتن به  ،عبارت دی ر

که غیر از انسان، ولی مـرتب  بـا او و در اشـیای تاصـی     ر آو حالتی مرم ز و قدرتی ترس
   .[26؛ ص20] ش د تعبیه می
؛ 21] «مجم عـه نمادهـای بشـری اسـت    »کنـد کـه دیـن     بیـان مـی   صـراحت  بهبرگر 

شـناتتی،   تـ ان بـه عنـ ان یـع نظـم نمـادی تـاریخی، جامعـه         و دین را مـی  ،[114ص
ی کـه ایـن   الهیـات شناتتی م رد تجزیه و تحلیل قـرار داد و هرگ نـه    شناتتی و زبان روان

 ب[همان] محک ی به ناب دی است  اساس را انکار کند،
 ۀمسـئل گ ید، درواقع بـه دو   وقتی کسی از دین به عن ان یع نظای نمادی سخن می»

شری دین به جهـان  های ب نمادپردازی ۀهم ،که کندب نخست این مهم اما متفاوت اشاره می
اشاره دارد و این یعنی که نمادهـای   -شناسی آن و امثالهم جامعه ،به روانشناسی-بشری 

که دیـن، تـالش انسـان بـرای نمـادین       ب دوی اینهستند بشریهای  دینی، مظهر واقعیت
کنند، فراتـر از   های بشری حکایت می انسانی استب نمادهای دینی که از واقعیت کردن فرا
انـدب ایـن    یافتـه « تعـالی »فراتر از دنیای تجربه بشری قرار دارند و در یـع کلمـه   انسان و 

کند اگر کسی این ویژگی دوگانـه نمـادپردازی    ر می ویژگی چنان مهم است که برگر تص
داندب در ایـن دیـدگاه انسـان تـ د یـع نمـاد        دینی را نفهمیده باشد، چیزی از دین نمی
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انسـان و جهـان، هـر دو حـاکی از چیزهـایی       ،یاست، جهان تجربی یع نماد است؛ یعنـ 
 ب[95؛ ص10] «ستها آنغایی  ۀریشحال  و در عین ها آنهستند که ورای 

و رابرت بال نیـز بـا مطـرح     است نمادگراپژوهِ  ترین دین گرچه کلیف رد گریتز برجسته
هـای نمـادین بـه جهـان و هسـتی در       ، گامی مهـم در ن ـرش  1گرایی نمادین کردن واقع
تـ ان در ایـن میـان نادیـده      پیتر برگر را نمـی  است، اما نقش پژوهانه داشته  ت دینمطالعا
پ شـانی   هایی با کارکردگرایان تداتل و هـم  نمادگرایان در بخش ۀح زرو که  ب از آنگرفت

 بکردشناسی دین نیز دنبال  ت ان رد پای این رهیافت را در جامعه دارند، می
دهـدب   شناسی معرفت جـای مـی   را در دل جامعهشناسی دین  در حقیقت، برگر جامعه

شناسی دیـن وی نـاقص اسـتب برگـر و الکمـن،       شناسی معرفت برگر بدون جامعه جامعه
در  مـا از  »ببب  داننـد:  ترین وجـه، ایـن دو را مکمـل هـم مـی      عبارتی دارند که به صری 

دیـن را  شناسـی زبـان و    انجامد که جامعه گیری می شناسی شناتت، به این نتیجه جامعه
شناسی  جامعه ۀنظریکه چندان جاذبه و اهمیتی برای  دانستت ان عناصر اتتصاصی  نمی

ندارند، اما سهمی اساسی در ساتتن آن دارندببب امیـدواریم ایـن نکتـه را روشـن سـاتته      
شناسـی   شناسـی زبـان اسـت و جامعـه     مستلزی جامعـه   شناسی شناتت، باشیم که جامعه
 ب[254؛ ص4] «پذیر نیست و برعکس امکان شناسی دین جامعه شناتت، بی

تصـ ر برگـر از   »ن یسـد:   تأثیر ن اه نمادین برگر بر سایر محققان می در  2ادوارد آدامز 
یع ابزار اکتشـافیِ قابـل قبـ ل در مطالعـات عهـد جدیـد        ۀمنزل جهان نمادین، امروزه به

د م رد استفاده جا افتاده است و در سط  وسیعی، ت س  مفسران عهد جدی ط ر کامل به
   ب[146؛ ص28] «گیرد قرار می

سـاز متـ ن عهـد جدیـد      از آثار برگر به بررسـی نقـش جامعـه   متأثر اولین فردی که 
را در سـال   4«ی حنـایی  فرقـه  در بهشـت  از مـردی »ب د که مقاله  3وین میکس ،پرداتت
صـع د   ی رازآل د هبـ   و  مایه ب در این مقاله میکس به بررسی درونکردمنتشر  یب1972
مایـه   در انجیل ی حنا پرداتته و مدعی است که کارکرد اجتمـاعی ایـن درون   )ع( عیسی

                                                           
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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ی حنایی، که به در  بهتری از تاریخ و تجارب « جهان نمادین»باید در  ش د: بخشی از 
بـرد،   های یه د رنج می دردنا  جدایی و انزوای از کنیسهضربۀ ای که از  اجتماعی جامعه
آن  از اثر برگر و الکمن )ساتت اجتماعی واقعیـت(، مـیکس بـر   ثر متأکمع کرده استب 

ای  )ع( در انجیل ی حنا به تلق و انعکاس جهانی نمادین از جامعه که تص یر عیسیاست 
پردازد و به عبـارتی، جهـانی جدیـد را بنـا      گرا، تدمت کرده که به رد این جهان می فرقه

 .[71-70؛ ص26] کرده است
 اجتماع و سلطنتت ان به پژوهش  از ن اه نمادین برگر، میمتأثر  از دی ر آثار پیش ای

ای از مطالعـات   یب اشاره کردب در این اثر گی ر، طیف گسـترده 1975سال در  1جان گی ر
های شـناتتی، کاریزمـا و ماننـد     های هزاره، ناهماهن ی نظیر جنبش -اجتماعی  - علمی
  ت اولیه انجای داده است و این درحالیساتتن ابعاد اجتماعی مسیحی را برای روشن - آن
ـ  دیـن بـه  »های نظری مباحث از کار برگر گرفتـه شـده اسـت:     ست که یکی از پایها  ۀمثاب

ـ  9؛ ص 24] «تشکیالتی انسانی که جهانی نمادین و مقدس را بنا کـرده اسـت   ه نقـل از  ب
  .[21برگر 

هـای   ان یـزه کشـف  دربـارۀ  هـای نظـری اصـلی اثـرش      نیز یکی از پایـه  2فیلیپ اسلر
را بر مبنای جهان نمادین برگر و الکمن بنا کرده اسـت و   3اجتماعی الهیات ل قا-سیاسی

؛ 28] ویـژه کـارکرد مشـروعیت در جهـان نمـادین دارد      ای بر مشروعیت، بـه  تمرکز ویژه
   .[145-144ص

نیز در پژوهشی که به روایت پ لس از به صلیب کشیده شدن عیسـی   4ریم ند پیکت
پـردازد   ای مـی  ها و نمادهای دینی از برگر، به ت ضی  ایدهمتأثر ، 5رتب  است)ع( م مسی 

   .[35-34؛ ص27] دهد که بخشی از جهان نمادین ب ده و رواب  انسانی را شکل می
تأثیرگـذاری   اش برای اثبات مـدعای   چنانکه یاد شد، دی ید ه رل نیز در تالل ن شته

های برگر در سطحی گسترده و بسـیار   لیل نظریهدر پاسخ به این سؤال که به چه د  برگر،
                                                           
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. 
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کنـد   گیرد، به ن رش جهان نمادین وی اشاره دارد و ذکر می متن ع م رد استفاده قرار می
ن ـرش جهـان    ،یعنـی  ؛کار برده اسـت  به مقدس یبانسابا همان ن رشی که در   که برگر،

کنـد   میدر کنار هم جمع ی را الهیاتشناسانه و  ها و مفاهیم جامعه نمادین، درواقع ن رش
   ب[147؛ ص28]

 مقـدس  یبانسـا ارجـاع معتبـر و    هفتصـد نزدیع بـه  یب( 1970) فرشت ان یعهشاکتاب 
که برگـر،   هایی کتابترین  عن ان مهم به –ارجاع  چهارهزاروهفتصدوسیبا حدود یب( 1990)

تأثیرگـذاری   ت و یـ اهم - ای به کار بسته اسـت  ط ر گسترده هب ها آنن اه نمادین ت د را در 
 (بAccess Date: 1/05/2014- Google Scholar)دهد  نشان میوی در این ح زه را 
حساب آورد، اما پیش از او  ت ان از پیش امان با نف ذ در این زمینه به گرچه برگر را می

انـد و آن را از   وبر و قبل از وبر، کلیف رد گیرتز، دیـن را در قالـب نمـادین بررسـی کـرده     
اند از طریـق   گ ناگ ن ک شیده های زمانان ارند که آدمیان در  ای می عمده های سرچشمه

تـأثیر   پیتر برگر نیز تا حدود زیادی تحـت   ب[273؛ ص9] آن، وج دشان را معنادار سازند
کـه میـان مباحـث برگـر و گیرتـز،       ویـژه آن  شناس قـرار گرفتـه اسـت؛ بـه     این دو جامعه

  ب[106؛ ص10] های بسیاری وج د دارد شباهت

 گیری نتیجه

رشـد و افـ ل   »تـ ان در   شناتتی می رویکردهای جامعه پیتر برگر را در تأثیرات ترین  مهم
مشاهده کردب« جهان نمادین» ۀمسئلو « گرایی مبحث کثرت»، «شدن جریان عرفی

ای  بین دین و مدرنیتـه، رابطـه   ۀرابطکه  ب د باور این براش  ی برگر در دوران اول فکر
عدی حض ر دی ری است و با گذشت زمان، مدرنیتـه   ۀمنزل حض ر یکی به معک س است و

 ۀدربـار انجامدب با گذشت زمان، وی تغییراتـی   شدن می به اف ل دین و عرفی ضرورت بنا به
مقابـل   ۀنقطـ ت ان گفت که امروزه در  شدن داد و می هایش نسبت به دین و عرفی دیدگاه

اش، در میـان   دلیـل جای ـاه ابتـدایی    به ،رویکرد دیدگاه اولش قرار گرفته استب این تغییر
های مختلفـی را   داشت و واکنش بسزایینظران این ح زه اهمیت  شناسان و صاحب جامعه

 نیز ایجاد کردب 
گرایـی در جهـان مـدرن     وی از تکثر و کثـرت  گسترشت ان  تأثیر مهم برگر را می دی ر 

کـه   بـ د  معتقـد شـدن مشـغ ل بـ د،     فیدانستب برگر از همان ابتدا که به تبیین تئ ری عر
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مـرور   ترین پیامدهای مدرنیته است و بـه  ترین و قطعی های مدرن از مهم متکثر شدن جهان
گیـری   در شـکل  بسـزایی بـاره نقـش    های وی در این به تق یت این دیدگاه پرداتتب اندیشه

داشته اسـتب   های چندگانه ویژه رویکرد مدرنیته هشناسی دین، ب رویکردهای ن ین در جامعه
ط ر قـاطع تعیـین کـرد کـه در      ت ان به نمیهای چندگانه برآنند که  پیروان دیدگاه مدرنیته

ط ر جداگانه و بـا ت جـه بـه     را باید به مسئلهآیدب این  بر سر دین میچه شدن،  فرایند مدرن
 ب  کردفرهن ی که در فرایند مدرن شدن واقع شده است، بررسی 

ـ ت ان رهیافت  م برگر را میتأثیر مه دی ر  در نهایت، تـأثیر   او دانسـت کـه    ۀنمادگرایان
 ۀمجم عـ دیـن را   صـراحت  بـه برگر ویژه بر مفسران مت ن مقدس داشته استب  هبسزایی ب

عنـ ان یـع نظـم نمـادی      داند و بر این باور است که دین را بایـد بـه   نمادهای بشری می
رد تجزیـه و تحلیـل قـرار داد و    شناتتی م  شناتتی و زبان شناتتی، روان تاریخی، جامعه

 محک ی به ناب دی استب     کند، ی که این اساس را انکار الهیاتهرگ نه 
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