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تلف کــردن را ندارند«. جامعه شناســي مبتني بر 
پرسش هاي تئوريک و جست وجوي پاسخ هاي 
تجربي، يک رفت وآمد مدام ميان ايده و ميدان، 
علم مطالعه امر اجتماعي و درعين حال کمک به 
تغيير آن است. بي سبب نيست که جامعه شناسي 

را يک علم تجربي مي خوانيم؛ يک پراتيک.
بــر اين ديــدگاه من امــروز و در اينجــا تأکيد 
بيشتري دارم به اين دليل که از يک سو مي بينيم 
مباحــث نظري به جاي آنکه به شــفاف کردن و 

وســواس، مســائل نظري و عملي را از يکديگر 
جدا مي کنيم و اســاس کار خود را بر مطالعات 
نظري قرار مي دهيم و نادرســت اســت چراکه 
اين جداســازي نه به دليل کم بهادادن به مسائل 
عملي است بلکه ازآن روست که بتوانيم به تعبير 
دورکيم مســائل عملي را بهتر »حل کنيم«. اين 
جمله دورکيم اســت که در آغاز آن به وضوح 
مي گويد: »اگر تحقيقات ما فقط فايده اي نظري 
داشــته باشند، حتي يک ساعت هم ارزش وقت 

از■اعــالم■عمومي■■■ طي■مدتــي■کــه■
مطالعاتي■جامعه■شناسي■ فعاليت■هاي■گروه■
تشيع■مي■گذرد،■شــما■در■چند■سخنراني■
و■مصاحبه■به■تشــريح■محتوا،■ضرورت■ها،■
محدوديت■هــاي■جامعه■شناســي■تشــيع■
در■ ســخنراني■ ازجملــه■ پرداخته■ايــد.■
کنفرانس■برگزارشــده■در■دانشکده■علوم■
اجتماعــي■در■29■آذر■1392■و■مصاحبه■با■
پايگاه■شــفقنا■و■گفت■وگو■با■مجله■انديشه■
پويا؛■اما■موضوعي■که■در■اين■سخنراني■و■
مصاحبه■ها■کمتر■به■آن■پرداخته■شده،■وجه■
تشيع■ جامعه■شناسي■ کاربردي■ و■ راهبردي■
نخســتين■سؤال،■در■يک■ به■عنوان■ است.■
تقســيم■بندي■کلي،■تحقيقات■اجتماعي■را■
به■دو■دسته■نظري■)يا■بنيادي(■و■کاربردي■
تقسيم■مي■کنند.■دسته■نخست■تحقيقات■نيز■
طبعًا■ضرورت■هــا■و■فوايد■درازمدت■خود■
را■دارند■و■به■شــکل■غيرمستقيم■مي■توان■
مزاياي■آنها■را■بــراي■تحقيقات■کاربردي■
نشان■داد.■اگر■اين■تقســيم■بندي■کلي■را■
بپذيريم،■جامعه■شناســي■تشــيع■عمدتًا■در■
کدام■يک■از■اين■دو■گونه■حوزه■تحقيقي■

مي■گنجد؟
اين تقســيم بندي هم درست و هم نادرست  □

اســت. درست اســت چون ما به دقت و حتي با 

جامعه■شناسي■تشيع:■از■نظريه■تا■راهبرد

گفت■وگو■با■سارا■شريعتي
جامعه شناس و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

دکتر■سارا■شريعتي■چهره■■شناخته■شده■جامعه■شناسي■دين■در■ايران■است.■از■چند■سال■پيش■ايشان■هدايت■علمي■گروهي■
مطالعاتي■■را■بر■عهده■داشــته■که■عنوان■»جامعه■شناسي■تشــيع«■را■براي■کار■خود■برگزيده■اند.■اين■گروه■مطالعاتي■طي■
کنفرانسي■در■آذرماه■1392■بخشي■از■دســتاوردهاي■پژوهشي■خود■را■که■به■کتاب■شناسي■جامعه■شناسي■تشيع■اختصاص■
داشت،■در■دانشگاه■تهران■طرح■کرد.■ارديبهشت■سال■جاري■نيز■دو■کتاب■»مقدمه■اي■بر■مواجهه■با■علوم■اجتماعي■در■متن■
ســنت■هاي■شيعي«■و■»طلبه■زيستن:■پژوهشي■مقدماتي■در■سنخ■شناسي■جامعه■شناختي■زيست■طلبگي«■که■توسط■دو■تن■از■
محققان■اين■گروه■مطالعاتي■)آرمان■ذاکري■و■مهدي■ســليمانيه(■نگاشته■شده■و■مقدمه■■سارا■شريعتي■را■نيز■در■آغاز■خود■
دارند،■به■کمک■انتشــارات■نگاه■معاصر■روانه■■بازار■نشر■کرد.■کنفرانس■مذکور■و■انتشار■دو■متن■پژوهشي■مرتبط■زمينه■ساز■
طرح■بيشــتر■جامعه■شناسي■تشيع■در■فضاي■فکري■و■دانشگاهي■ايران■شده■است.■چشم■انداز■ايران■در■راستاي■جهت■گيري■
راهبردي■خود■کوشيده■به■موضوع■جامعه■شناسي■تشيع■از■دريچه■■کاربردي■و■عملي■بنگرد.■گفت■وگويي■که■با■دکتر■سارا■
شريعتي■مي■خوانيم■نتيجه■اين■کوشش■است■که■اميدواريم■در■دستيابي■به■جهت■گيري■مذکور،■توفيق■حاصل■کرده■باشد.■

آنچه■در■پي■نوشت■مصاحبه■افزوده■شده■توسط■»چشم■انداز■ايران«■و■براي■سهولت■استفاده■■عموم■مخاطبان■است.
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تاريخــي و فرهنگي گرفته تا هنــر و ادبيات( به 
نحوي و بــا درجاتي متفاوت به ديــن پرداخته 
يــا مي پردازند. کمتر جامعه شناســي را مي توان 
يافت که ديــن را از محدوده مطالعه و پژوهش 
خــود، کامًا حــذف کرده باشــد. چراکه اگر 
نقش مرکزي ديــن را در فرهنگ جامعه ايراني 
بپذيريم، چگونه مي توان اين جامعه را موضوع 

مطالعه قرار داد و به دين نپرداخت؟
اگر■نقــش■مســتقيم■يا■غيرمســتقيمي■■■

براي■»جامعه■شناســي■تشــيع«■در■حوزه■
به■طور■ باشــيم،■ قائل■ تحقيقات■کاربردي■
را■طرح■ اين■ســؤال■ دقيق■تر■مي■تــوان■
کرد■که■»جامعه■شناســي■تشيع«■قرار■است■
ايران■را■ از■مشــکالت■جامعه■ چه■گره■اي■
بگشايد؟■چه■مسئله■اي■قرار■است■توسط■اين■
حوزه■مطالعاتي■مورد■بررســي■و■پژوهش■
قرار■گيرد■که■در■کاســتن■از■مسائل■جامعه■
نسبت■ مشــخص■تر:■ به■طور■ اســت؟■ مؤثر■
جامعه■شناســي■تشيع■با■مســائل■اجتماعي■
ايران■چيســت؟■اگر■فهرستي■از■10■مسئله■
اجتماعي■اصلــي■ايران■فراهم■آوريم■)که■
في■المثل■آسيب■هايي■چون■اعتياد،■طالق،■

ممتاز جامعه شناسي ايران است. ديني که هم در 
نقش فرهنگ و هم در جايگاه سياست است، با 
گذشته تاريخي اين کشور پيوند خورده است، 
به عنوان يک فرهنــگ عمومي عمل مي کند، با 
قدرت سياسي در آميخته و در حقوق، اقتصاد، 
تعليم و تربيت و نهادهاي پايدار اجتماعي چون 
خانواده و مدرســه مؤثر و مداخله گر است. در 
اين حال جامعه شناســي ايــران چگونه مي تواند 
بــدون در نظرگرفتن نقــش هژمونيک دين در 
اين جامعه به مســائل اجتماعي ايــران بپردازد؟ 
در جامعه اي که از نوع ماهي مصرفي تا شــکل 
پوشــش افراد گرفته تا معماري و ورزشــش را 
ديــن تعيين مي کنــد، نمي توان نســبت به نقش 
مرکزي آن بي توجه ماند. درنتيجه مي توان ادعا 
کرد که در ايران، جامعه شناسي دين شاخه اي از 

جامعه شناسي نيست، خود جامعه شناسي است.
و اما در خصوص اجابت اين دعوت از ســوي 
جامعه شناســان کــه اشــاره کرده ايد، بــه نظرم 
مي رســد، نه الزاماً در پاســخ به دعوت ما، بلکه 
به شــکلي خودبه خــودي و گاه ناگزير، اغلب 
جامعه شناســان ايران، در همه گرايشــات خود 
)از خانواده گرفته تا انحرافات، از جامعه شناسي 

وضوح بخشــيدن به ســازوکار جهان اجتماعي 
که در آن زندگي مي کنيــم، کمک کند، فهم 
آن را پيچيده و ســخت تر مي کنــد و گاه چنان 
درگيــر ايــن مباحث مي شــويم که به مســائل 
اجتماعــي اصــًا نمي رســيم! و به اين ترتيب با 
اســتفاده از زباني مغلــق و رتوريکي بي پايه ـ به 
دليل ريشه نداشــتن در مشــکات عملي جامعه 
ـ جامعه شناســي را بــه علــم  »مانداران ها«1 بدل 

مي کنيم و نه دانشي رهايي بخش.
و از ســوي ديگــر مطالعــه جامعه شــناختي را 
به گرفتــن ســفارش تحقيق معطــل مي کنيم و 
چنــان درگير آمــار و ارقام و جــداول خود و 
رســيدن به نتايج زودرس عملي مي شــويم که 
ديگــر از نقــد و تحليــل مســائل اجتماعي باز 
مي مانيم. يا عامدانــه، با انتظارات نهاد کارگزار 
هماهنگ مي شويم يا اساساً درکي از مسئوليت 
جامعه شــناس نداريــم: مســئوليت نشــان دادن 
حقيقت، مسئوليت شناساندن واقعيت. چراکه به 
تعبير بورديو، علم جامعه شناســي تنها با افشــاي 
ســازوکار ســلطه و محتوم زدايي از آن اســت 
که مي تواند به يک فضيلــت رهايي بخش بدل 
شــود. جامعه شناسي درنتيجه، هم ابزار توصيف 
ســلطه و هم ابزار رهايي بخشي از آن است. اين 
ســخن را مايي که به نسل ديروز تعلق داريم که 
متأثر از شــريعتي به سراغ جامعه شناسي رفتيم و 
آمــوزه وي را که آگاهــي را پيش نياز هر نوع 
رهايي بخشي مي دانست، مشي خود قرار داديم، 

بهتر مي فهميم.
با ايــن نگاه مي تــوان گفت که جامعه شناســي 
تشــيع نيز کــه کار خــود را پيشــبرد تحقيقات 
نظــري در خصوص واقعيت اجتماعي تشــيع يا 
تشــيع زيسته قرار داده اســت، اين تحقيقات را 
پيش شــرط هرگونه مداخلــه اجتماعي مي داند. 
بدون فراهم ســاختن اين مبناي نظري، نمي توان 
و شــايد نبايد به »حل مســائل عملي« انديشيد. 
چراکه تاريخ ما نشــان داده اســت که هرگاه به 
اورژانس اجتماعي پاســخ قطعــي داده ايم، در 

درازمدت بهايش را سخت پرداخت کرده ايم.
آيــا■مي■توانيم■از■پاســخ■شــما■چنين■■■

برداشــت■کنيــم■کــه■اصــواًل■تمامــي■
جامعه■شناســاني■که■حتي■قرار■اســت■به■
مســائل■و■آســيب■هاي■اجتماعــي■ايران■
پرداختــه■و■راهکاري■براي■حل■آنها■ارائه■
کنند،■ناگزير■بايد■در■خصوص■دين■جاري■
در■جامعه■چيزي■بداننــد؟■آيا■اين■امر■به■
معناي■دعوت■تمام■جامعه■شناسان■به■مطالعه■
دين■جاري■در■جامعه■ـ■تشيع■ـ■نيست؟■فکر■
جامعه■شناسان■ علمي■ اجتماع■ در■ مي■کنيد■

چنين■دعوتي■اجابت■شود؟
دقيقــاً به هميــن معناســت! جامعه شناســي  □

ايــران در کليــت خــود، نمي توانــد از مطالعه 
ديــن به عنــوان مهم ترين خودويژگــي واقعيت 
اجتماعي مــا صرف نظر کند. از نظر من جايگاه 
آيين پياده روي شيعيان در اربعين حسينيو نقشــي که ديــن در جامعه ايــران دارد، وجه 
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مثال هايي از مسائل اجتماعي نظير فقر، خشونت، 
اعتيــاد و... بدون توجه و تحليل جايگاه و نقش 
اجتماعي دين و در اينجا تشــيع، ممکن نيست. 
دين برخاف نمونه هايي در برخي از کشــورها 
که از فرهنگ گسســته و حتــي در مواردي در 
برابر آن تعريف مي شــود، در ايران نقش هسته 
ســخت فرهنگي را ايفا مي کند و به عنوان يک 
ســنت تاريخــي و  فرهنگ عمومي، بــا زبان و 
باورها و رفتار و زندگي روزمره اقشار اجتماعي 
و همه افــراد جامعه، جدا از هــر نوع اعتقادي، 
درآميخته اســت. در اين حال به سختي مي توان 
عرصــه اي از زندگــي را بدون ارجــاع به دين 
تحليل کرد. در چند دهه اخير، به اين مشــاهده 
تاريخ فرهنگي مي تــوان جايگاهي که دين در 
حکومت، دولت و سياســت گذاري يافته را نيز 
افــزود. پــس از انقابي که در نســبتش با دين 
نام گذاري شد و تشــکيل نظامي که به نام نظام 
ديني ناميده مي شــود، ديــن در همه حوزه هاي 
اجتماعي در نقش سياســت گذار و قانون گذار 
معرفي شــد و درنتيجه خواســته و ناخواســته، 
مستقيم و غيرمســتقيم، در همه مسائل اجتماعي 
ما نقشــي تعيين کننده يافت و اگــر بخواهيم از 
تعبيــر مطهري اســتفاده کنيم، مي تــوان گفت 
کــه در دوگانه »قــدرت و حريــت«، قدرت و 
اقتدار را برگزيد. از قدرت بيشــتري برخوردار 
شــد، اما به همان اندازه مســئوليت بيشــتري نيز 
يافــت و ازاين رو در هر مســئله اجتماعي، نقش 
دين، نهاد دين يا سياســتي که به نام دين اعمال 
شــده بود، برجســته گرديد. ازاين رو مســتقيم 
يــا غيرمســتقيم، همــه پرونده هــاي اجتماعي، 
به نوعي درنهايت با ديــن پيوند خواهند خورد، 
يا مســتقيم به دليل نقشــي کــه در آن دين ايفا 
مي کنــد يا غيرمســتقيم بــه دليل سياســتي که 
بــه نام دين اعمال مي شــود و به طور مشــخص 
تشــيع به عنوان يــک تاريخ، فرهنــگ، دين و 
همچنين سياست، امروزه از موقعيت ويژه اي در 
تحليل مســائل اجتماعي ايران برخوردار است. 
جامعه شناسي تشيع به نوبه خود، هم در شناخت 
اين موقعيت مشــارکت خواهد داشت و هم در 
مداخله در آن. اين شــناخت از خــال مطالعه 
مهم ترين پرونده هاي جامعه شناســي تشيع که با 
باورها، اخاقيات، رفتارها، مناســک و آيين و 
نهادهاي جامعه ايران، درآميخته اســت، ممکن 
مي شود. ازاين رو به عنوان نمونه، مواردي چون 
روحانيــت، مناســک، زيــارت کــه در جامعه 
مــا از رؤيت پذيري بيشــتري برخوردارند و از 
خودويژگي هاي جامعه شيعي هستند و از سوي 
ديگر باورهايي چون اعتقاد به موعود، تاريخي 
کــه در ادبيــات و هنرهاي شــيعي و در زمان و 
مکان هاي تشــيع تبلور يافته است و وجوه مادي 
اين تاريخ نانوشــته را مي ســازند... از مهم ترين 
ســرفصل هاي اين جامعه شناســي است و حتي 
آنچــه »اخاقيات ما ايرانيان« ناميده مي شــود و 
در آن مــواردي چون تقيه، تــوکل، نذرونياز، 

زنگارها■ زدودن■ در■ دين«■ »جامعه■شناسي■
از■چهره■ديــن■مي■تواند■مؤثــر■افتد■که■
به■اصالح■دين■ امر■درنهايت■خدمتي■ اين■
اســت■و■درنتيجه■هر■اهميت■کارکردي■و■
ديني■ اصالح■ بــراي■ بتوان■ راهبردي■■که■
نيز■ تشيع■ جامعه■شناسي■ درباره■ برشــمرد،■
صدق■خواهد■کرد،■اما■آيا■کارکرد■عيني■
جامعه■شناســي■تشــيع■براي■جامعه■ايران،■
صرفًا■مشارکتي■ناخواسته■در■اصالح■ديني■
است■يا■سازوکار■دقيق■تر■و■روشن■تري■را■

مي■توان■نشان■داد■و■ارائه■کرد؟
به نظرم با تأکيد بر موضوع موردمطالعه اين  □

جامعه شناســي که »تشيع« اســت، نبايد آن را از 
بدنه کل جامعه شناسي جدا کرد. به عبارت ديگر 
و به تعبير شما، »اهميت کارکردي و راهبردي« 
اهميت کارکردي  جامعه شناســي تشــيع همان 
و راهبــردي جامعه شناســي اســت و کارکــرد 
ناخواســته جامعه شناسي همان اصاح فرهنگي. 
به عنوان نمونه مي توان به »وارثان، دانشــجويان 
و فرهنگ« بورديو اشــاره کرد که پژوهشي در 
حوزه آموزش عالي اســت، يا »عشــق هنر« که 
پژوهشي در باب موزه هاســت؛ اولي در تحول 
نظــام آموزشــي فرانســه و دومــي در تغييرات 
اساســي مديريت موزه ها نقــش تعيين کننده اي 

داشتند.
ايــن دســت ســؤاالت را از هــر شــاخه اي در 
جامعه شناســي مي توان پرســيد؛ امــا اغلب، به 
دليــل اهميــت و موقعيتــي که ديــن دارد، تنها 
زمانــي مطــرح مي شــوند کــه موضــوع مورد 
مطالعه را دين قــرار مي دهيم. چنان که به عنوان 
نمونه جامعه شناسي خانواده، کمتر در برابر اين 
پرســش قرار مي گيرد که آيا اين جامعه شناسي 
در جهت تحکيــم خانواده عمــل مي کند يا به 
تضعيف آن مي انجامد؟ مطالعاتش بنيادي است 
يــا راهبردي؟ کارکــرد عينــي اش به طور دقيق 
و روشــن چيســت؟... مطالعات جامعه شناختي 
مشــارکتي در جهــت آگاهي يافتــن از تعينات 
جهان اجتماعي است. اين آگاهي فرد را جهت 
مبارزه با آن مجهز مي ســازد و امــکان تغيير را 
فراهم مي کند. جامعه شناســي تشــيع نيز از اين 

قاعده آگاهي بخشي مستثني نيست.
امــا پاســخ بــه ســؤال شــما مبنــي بر نســبت 
جامعه شناســي تشيع با مسائل اجتماعي ايران در 

بحران■هاي■خانواده،■فقر،■کودکان■کار■و■
خيابان،■افول■ســرمايه■اجتماعي،■بيکاري،■
خشونت■عليه■زنان،■بحران■زيست■محيطي،■
ـ■ مذهبي■ خفته■ شکاف■هاي■ روسپي■گري،■
قوميتــي■ـ■فرهنگي،■مصرف■گرايي■و■...■را■
تشيع،■ آيا■جامعه■شناسي■ باشد(■ دربر■داشته■
مشــارکتي■در■تبيين■و■حل■اين■مســائل■
مي■تواند■براي■خود■قائل■باشــد؟■يا■مسئله■
اساسي■تري■وجود■دارد■که■مادر■تمام■اين■
آسيب■ها■و■مسائل■اســت■و■جامعه■شناسي■
تشــيع■قرار■اســت■در■حل■آن■مشارکت■
کند؟■شما■در■يکي■از■گفت■وگوهاي■قبلي■

اشاره■مي■فرماييد■که:

مطالعــات■ ناخواســته■ »کارکــرد■
جامعه■شــناختي■دين،■پااليش■ايمان■ديني■
است■و■نشــان■دادن■سهم■عوامل■غيرديني■
)فرهنگي،■قومي،■سياســي،■اقتصادي■و...(■
در■آنچه■به■نام■دين■مي■خوانيم.■آيا■به■نظر■
شما،■اينکه■با■مطالعات■تاريخي■و■اجتماعي■
دريابيم■کــه■مثاًل■خشــونت■ها■و■تعصبات■
کــوري■که■به■نــام■مســيحيت■در■قرون■
وسطي■اعمال■شد،■يا■ختنه■زنان■که■به■نام■
اسالم■در■برخي■از■کشــورهاي■آفريقايي■
و...■محصــول■آن■دوره■ اســت■ رايــج■
تاريخي■يا■آن■فرهنگ■به■خصوص■اســت■
که■در■پوشش■ديني■آشکار■مي■شود،■بيشتر■
به■نفع■دين■است■يا■حفظ■هاله■مقدسي■که■
ما■را■از■مطالعه■و■شناخت■باز■مي■دارد؟■اين■
درک■از■امر■قدســي■از■نظر■من،■اگر■در■
تاريخ■مسيحيت■و■در■دوره■هايي■در■تاريخ■
اسالم،■معنايي■داشته■باشد،■دست■کم■هيچ■
ربطي■به■پيام■اســالم■ندارد.■تاريخ■دين،■
واقعيت■و■نمودهــاي■اجتماعي■دين■را■با■
دين■يکــي■نبايد■گرفت.■نقــد■تاريخي■و■
اجتماعي■ديــن،■از■اتفاق■به■نفع■پيام■دين■
اســت.■نقد■آن■چيزي■که■خود■را■به■نام■
ديــن■مي■خواند،■مشــروعيت■و■بقايش■را■
از■ديــن■مي■گيرد،■اما■دين■نيســت،■عرف■
فرهنگي،■عــادات■قومي،■منافع■اقتصادي،■
مصلحت■سياسي■است■و...،■اما■دين■نيست■
و■البتــه■اگر■وجه■ممتاز■ديــن■را■ايمان■و■
پيامبران■براي■ابالغ■آن■ پيامي■بدانيم■که■

مبعوث■شده■اند«.

با■اين■توضيح■اين■طور■درک■مي■شود■که■
»جامعه■شناسي■تشــيع«■مشارکتي■ناگفته■و■
نانوشته■در■پروژه■»اصالح■ديني«■خواهد■
داشــت؛■به■اين■معنا■که■با■تفکيک■عوامل■
غيردينــي■)فرهنگــي،■قومي،■سياســي،■
اقتصادي■و■...(■و■نشــاندن■اين■عوامل■در■
جاي■خــود،■به■تعبيري،■بار■دين■ســبک■
مي■شــود■و■»تشــيع■تاريخي«■که■خود■را■
به■عنوان■»تشــيع■حقيقي«■نمايانده،■افشــا■
مي■شود■و■بدين■ترتيب،■به■شکل■ناگفته■اي■

جامعه شناسي ايران در کليت 
خود، نمي تواند از مطالعه دين 
به عنوان مهم ترين خودويژگي 
واقعيت اجتماعي ما صرف نظر 

کند. از نظر من جايگاه و نقشي 
که دين در جامعه ايران دارد، 

وجه ممتاز جامعه شناسي ايران 
است
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خود با عنوان »رساله جامعه شناسي رهايي بخشي« 
- دکســايDoxa( 2( جامعه شــناختي کــه بــه 
دانشــجوي اين رشته تدريس مي شــود، اغلب 
شکلي ساده سازانه از معرفت شناسي وبري است 
که خود را بر تفکيک ميان امر واقع و امر ارزشي 
مبتني مي داند، تمايزي که البته به جامعه شناسي 
امکان داد تا به عنوان يک علم شناخته شود، اما 
ايجاد ايــن تفکيک که بنا به تفســيري- لوران 
فلوري- ريشــه اي نيچــه اي و نوکانتي دارد، در 
عمل گاه ناممکن مي شود و خنثي بودن ارزشي 
را به يک چالش بدل مي کند. راه حل، چنان که 
مي دانيم، در تمايز ميان داوري ارزشــي و ربط 

ارزشي جست وجو شد.
درمجمــوع مي تــوان گفــت که تفــاوت اين 
جامعه شناســي با کار روشــنفکري نه در غيبت 
اولي در جامعه و حضور دومي در مباحث جاري 
اجتماعي اســت. از اين حيث، جامعه شناســي، 
فعاليــت  بــا  و  اســت  روشــنگرانه  پراتيکــي 
روشــنفکري اشتراک دارد. همه چهره هايي که 
ما امروز کاسيک هاي جامعه شناسي مي خوانيم 
و اين علم، وامدار نقش بنيان گذار آنان اســت، 
در زمــان و در جامعــه خــود نقشــي اجتماعي 
و حتي سياســي داشــته اند. دورکيــم، نه تنها در 
پرونده دريفوس، بلکــه حتي در مواردي چون 
امــور خيريــه و جمع آوري کمــک مالي براي 
ايتــام زمــان خود فعال بــود. وبر، در سياســت 
آلمان نقش پر مناقشــه اي داشت، مارسل موس 
به تعبيري هم دانشــمند و هم سياستمدار بود... 
يا در نمونه هــاي ديگر »فقر جهــان« بورديو را 
چگونه نام گذاري مي کنيد، يک اثر علمي يا به 

دليل »سوگيري« آن، جدلي روشنفکرانه؟
آنچــه کار علمي را با کار روشــنفکري صرف 
متمايز مي ســازد، در مرحلــه تحقيق و توصيف 
است، در الگوســازي و مفهوم پردازي، نه الزاماً 
در رويکــردي انتقــادي  کــه پس ازاين مراحل 
اتخــاذ مي شــود. تحقيق علمي، ضــرورت کار 
خــود را توصيــف واقعيت اجتماعــي مي داند، 
ضرورتــي که روشــنفکري الزاماً بــدان متعهد 

معرفي■و■تبليغ■مي■شــود،■با■نگاه■اجتماعي■
که■ضرورتًا■انتقادي■اســت،■مورد■مطالعه■
قرار■گيرد،■بــه■اختالف■متنــي■و■اصول■
اعتقادي■نمي■رســيم،■بلکه■شاهد■خواهيم■
به■عنوان■جنــگ■مذهبي■ بود■که■آنچــه■
بر■ســر■ معرفي■مي■شــود■درواقع■جنگي■
منافع■سياسي■و■اقتصادي■قدر■ت■هاست■که■
به■تعبير■شــريعتي،■استحمار■کهنه■و■نو■به■پا■

کرده■و■بر■آن■دامن■مي■زنند«.

اما■بــه■نظــر■مي■رســد■اين■پاســخ■نياز■
به■تفصيل■بيشــتري■دارد.■آيا■جامعه■شناسي■
تشــيع■امکان■مواجهه■نقادانه■با■اين■مسئله■
را■دارد؟■آيــا■»نــگاه■اجتماعــي■ضرورتًا■
آکادميک■ منظري■ از■ نمي■تواند■ انتقادي«■
و■از■نــگاه■خشــک■علمي،■محــل■ايراد■
ســوگيري■و■ارزش■داوري■پيشــين■قرار■
گيــرد؟■آيا■نگاه■انتقادي■به■تشــيع■جاري■
جامعه■شناسي■ سوگيري■ موجب■ جامعه■ در■
تشــيع■از■موضع■پژوهشــي■و■آکادميک■
آن■به■موضع■اصالح■گري■و■روشــنفکري■

مذهبي■نمي■شود؟

از■جنبه■اي■ديگر:■نسبت■جامعه■شناسي■تشيع■
با■پژوهش■هــاي■مردم■نگارانه■که■صرفًا■به■
توصيف■و■گاه■تمجيد■مناسک■و■رفتارهاي■
که■ پژوهش■هايي■ يــا■ پرداخته■ مذهبــي■
بــا■تأکيد■بر■تکثرگرايــي■فرهنگي،■منتقد■
مناسک■ با■آداب■ورسوم■و■ نقادانه■ برخورد■
رفتارهاي■ و■ مناســک■ )ازجمله■ اجتماعي■
شــيعي(■بوده■و■کار■علــوم■اجتماعي■را■
توصيف■و■نه■نقــد■رفتارها■و■عادات■رايج■

اجتماعي■عنوان■مي■کنند،■چيست؟
فکــر مي کنم به ايــن ســؤال در بخش اول  □

پرداخته ام. جامعه شناســي از نظر من ضرورتاً و 
بنا به تعريف، انتقادي اســت، اين جامعه شناسي 
به عنوان يــک علم ابزار توصيــف جامعه و در 
کارکرد انتقادي خــود، ابزار نقد نظم اجتماعي 
اســت. بااين حال، به تعبير بولتانســکي - در اثر 

ســازگاري، بي اعتمــادي به قــدرت و درنتيجه 
شــکل نگرفتن حــوزه عمومي در ايــن جوامع 
برجســته مي شــود، بدون در نظــر گرفتن نقش 
فرهنگ تاريخي شــيعي در ايــن جامعه، ممکن 

نيست.
مســئله■قطب■بنــدي■کاذب■شــيعه■و■■■

ســني■در■منطقه■امري■اســت■ريشــه■دار■
کشــورهاي■ براي■ زيادي■ هزينه■هاي■ که■
اسالمي■و■مســلمانان■در■پي■داشته■است.■
برخورد■حوزه■مطالعاتي■»جامعه■شناســي■
تشــيع«■با■اين■مســئله■چگونــه■مي■تواند■
العطــاس■در■کنفرانس■29■ باشــد؟■فريد■
نکاتي■ ميان■ در■ تشــيع■ آذر■جامعه■شناسي■
که■مطرح■کرد،■به■اين■مســئله■اشاره■کرد■
بايد■ تشيع■ اظهار■داشــت■جامعه■شناسي■ و■
به■اين■تضاد■حســاس■بوده■و■در■راستاي■
تعديل■آن■گام■بردارد.■در■بخش■پرســش■
و■پاســخ■نيز■برخــي■حاضــران■مايل■به■
روشن■شدن■نقش■اين■حوزه■مطالعاتي■در■
منازعه■صورت■بندي■شده■ذيل■قطب■بندي■
شيعه■ـ■سني■بودند■که■پاسخ■هايي■از■جانب■
شما■طرح■شد.■در■گفت■وگو■با■شفقنا،■اين■
پرسش■مطرح■شــده■که■»تأکيد■بر■عنوان■
»تشيع«■در■زمانه■اي■که■بيش■از■همه■خطر■
تفرقه■بين■سني■و■شيعه،■مسلمانان■را■تهديد■
مي■کنــد،■خود■حرکــت■در■جهت■منافع■
استعمار■نيست؟«■و■شــما■در■پاسخ،■تنها■به■
ذکر■همين■نکته■بسنده■فرموده■ايد■که■»با■
توجه■به■ملتهب■بودن■فضاي■سياسي■منطقه،■
اين■حساســيت■درستي■است■که■تأکيد■بر■
يــک■مذهب■آيا■منجر■بــه■تفرقه■افکني■و■
تشتت■نمي■شود؟■اما■توجه■داشته■باشيم■که■
در■مطالعه■علمي■يک■مذهب،■غرض■تأکيد■

بر■آن■نيست■بلکه■شناخت■آن■است«.

به■عبارتــي،■شــما■تنها■تأکيــد■مي■کنيد■
که■جامعه■شناســي■تشــيع■چون■در■مدار■
شــناخت■تشــيع■اســت■نه■تأکيد■بر■آن■
)يعني■در■پــي■تبليغ■يا■ترويج■فرقه■گرايي■
شــيعي■نيســت(■پس■نگراني■طرح■شــده■
در■ســؤل■مبنايي■نــدارد،■امــا■مي■توان■
ســؤال■را■از■زاويه■ديگري■طرح■کرد؛■با■
اين■فرض■که■جامعه■شناســي■تشــيع■قرار■
نيست■بر■قطب■بندي■شــيعه■ـ■سني■دامن■
از■ بزند،■چه■نقشــي■ايجابي■■در■کاســتن■
اين■قطب■بندي■و■منازعه■برساخت■شــده■
مي■توان■ايفا■کند؟■به■اين■پرســش■نيز■در■
يکي■از■گفت■وگوهاي■قبلي■از■يک■زاويه■
پاسخ■داده■ايد؛■جايي■که■تصريح■مي■کنيد:

»جــدا■از■ضــرورت■علمــي■و■اجتماعي■
تشيع■ مطالعه■جامعه■شــناختي■ پروژه،■ اين■
نيز■مي■يابد.■چراکه■ مناســبتي■ژئوپليتيک■
مثاًل■اگر■خشــونتي■را■که■در■کشــورهاي■
اســالمي■تحت■لواي■اختالف■شيعه■و■سني■

فرآيند ساخت ضريح امام حسين )ع(-خبرگزاري مهر
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جامعه شناســي تشــيع، همچــون هر شــاخه  □
ديگري در جامعه شناســي و حتي بيش از آنها، 
ازآن رو که با تشــيع که هم مذهب اســت و هم 
فرهنــگ و هم عامل ســازنده و تعيين کننده در 
ســنت تاريخي ما، ســروکار دارد، ازآن رو که 
به تشــيع زيســته مي پردازد و ميدان مطالعه اش، 
مشخصاً دين متن جامعه و مردم است، ضرورتاً 
هم مواد تحقيــق خود را از جامعــه مي گيرد و 
هم ميدان مداخله اش متن مردم اســت. درنتيجه 
اگــر در آغاز در اجتمــاع علمي مطرح و به آن 
محدود شــود، مستقيم و غيرمســتقيم در سطح 
جامعــه عمومــي تأثيرگذار خواهد بــود. ميزان 
اين تأثيرگذاري، اما به دو عامل بســتگي دارد: 
نخست استفاده از »زبان عمومي جامعه« تا قابليت 
انتقال بــه متن مردم را بيابد و ســپس حضور و 
»مشارکت در حيات اجتماعي« تا امکان مداخله 
داشته باشد؛ اما متأسفانه، به داليل بسيار، اغلب 
نه از زبان عمومي جامعه اســتفاده مي کنيم و نه 
در زيست اجتماعي مردم مشارکتي فعال داريم 
و ازاين رو کمتر آکادميسين و حتي روشنفکري 
را مي توان نام برد که به اين الزامات پايبند باشد 
و نظراتــش بــه ظهور يــک جريــان اجتماعي 
بينجامــد يا دســت کم الهام بخــش و مرجع آن 
باشــد. حتــي دانشــجويان مــا نيز کــه دغدغه 
اجتماعــي بيشــتري دارنــد و کمتر از اســاتيد 
گرفتار بوروکراســي نظام آموزشــي هســتند، 
اغلــب پس از گذشــت چنــد ســال از فعاليت 
تحصيلي، به زيســت دانشــگاهي خود محدود 
مي شــوند، از متن جامعــه و مســائل اجتماعي 
فاصلــه مي گيرند يا حتي اگــر همچنان دغدغه 
اجتماعي داشــته باشــند، به دليل مجهزشدن به 
زبان مغلق دانشــگاهي، تــوان گفت وگو با متن 
جامعه را از دست مي دهند. گاه با مطالعه متوني 
که دانشگاهيان يا روشنفکران ما توليد مي کنند، 
از خود مي پرســم: اينها را براي که مي نويسند؟ 

مخاطب اين نوشته ها کيست؟
در ايــن حــال بازمي گرديــم به همان پرســش 
قديمــي: جامعه شناســي بــه چــه کار مي آيد؟ 
پرسشي قديمي که تحصيل اين علم، گاه باعث 

فراموشي آن شده است!
پي■نوشت:

1. مانــداران به معنــاي نخبگان و اشــرافيت فکري 
اســت و اشــاره به جامعه درباري چين دارد. سيمون 
دوبوار از ايــن تعبير براي عنوان يکــي از رمان هاي 
خود اســتفاده کــرده اســت. رمــان »مانداران ها«ي 
دوبوار، داستان روشــنفکران فرانسه در قبل و بعد از 
جنگ جهاني دوم اســت. موضوع يا جان مايه اصلى 
و محورى اين رمان، سرگشــتگى و باتکليفى نسل 

روشنفکر فرانسه است.
2. دکســا )Doxa( کلمه اي است التين که به معناي 
نقطه نظر عمومي يا مســلط يا نقطه نظر جهان شــمول 

به کار مي رود.■

را صرفــاً در ويژگي هــاي ديني و مشــخصات 
مذهبي جســت وجو مي کنند کمرنگ ســازد تا 
بتوانيــم جدا از هياهوي تبليغاتي، ســهم مصالح 
سياســي، منافع اقتصادي و همچنين مشــکات 
اجتماعي کشــورهايي را که زمينه پيدايش اين 
جريانات هستند، در ظهور و رشد آنها شناسايي 
کنيم. در اين حال به نظر مي رســد، تبارشناسي 
فکري اين جريانات کمتر بــه کار ما مي آيد تا 
مطالعه جامعه شــناختي ظهور و رشدشان! پديده 
ابوبکر بغدادي را ابن تيميه بهتر توضيح مي دهد 
يا پول نفت، منافع سياســي، مســائل اجتماعي، 
بحران هويتي و ســردرگمي نســلي؟ واقعه 11 
ســپتامبر را با آيات جهــاد بهتر مي توان توضيح 

داد يا با تحليلي اجتماعي ـ سياسي؟

مقصود اغماض وجه نظري اي که اين پديده ها 
به خود مي گيرند يا دســت کم گرفتن ارجاعات 
فکري آنها نيســت، اما مي دانيــم که اين وجوه 
نظــري و ايــن ارجاعات دينــي، اغلب حجاب 
واقعيت اســت، نه منبــع ســازنده آن. ازاين رو 
نســبت به صورت بنــدي مذهبي بحــث و مثًا 
منســوب کردن اين جريانات به تســنن و تشــيع 
واکنش نشــان مي دهم. واکنش نشان مي دهم، 
اما هدفم موضع گيري يا پاسخ دادن نيست، بلکه 
مقصودم برجســته کردن »اهميــت و پيچيدگي« 
پاسخ است. به عبارت ديگر نمي خواهم از پاسخ 
درســت و غلط حرف بزنم، بلکه تاش مي کنم 
با برجسته کردن اهميت و پيچيدگي پاسخ، يک 
مسئله داغ سياســي را به يک مسئله سرد علمي 
و يک پاســخ صريح را به يک تأمل چندجانبه 

تبديل کنم.
آيا■جامعه■شناســي■تشيع■مي■تواند■افقي■■■

به■آگاهي■■ راه■يافتن■ براي■عمومي■شدن■و■
توده■هاي■مردم■براي■خود■قائل■باشــد■يا■
صرفًا■بناســت■در■محدوده■اجتماع■علمي■
جامعه■شناســان■يا■نخبــگان■فرهنگي■و■در■
محافل■دانشــگاهي■به■ايفاي■نقش■بپردازد■
و■مانند■ســاير■پژوهش■هاي■اجتماعي،■تنها■
به■شکل■غيرمستقيم■اميدوار■به■تأثيرگذاري■

در■سطح■اجتماعي■عمومي■باشد؟

نيست و اغلب در مرحله بعد از تحقيق است که 
با کار جامعه شناسي همراه مي شود.

يکي■از■اصلي■ترين■مســائلي■که■امروز■■■
ايران،■منطقه■و■تا■حــدودي■جهان■با■آن■
درگير■اســت،■خطر■نوعي■قشــري■گري■
کشــورهاي■ مختلف■ زمينه■هاي■ در■ ديني■
اسالمي■است.■گرچه■اين■مسئله■عمدتًا■در■
ميان■اهل■ســنت■به■مســئله■تبديل■شده■و■
شاهد■پيدايش■گرايش■هايي■چون■القاعده■
و■داعش■از■بطن■اين■کشورها■بوده■ايم،■اما■
تشيع■نيز■مسائل■و■شــرايط■خاص■خود■را■
دارد■و■از■يک■ســو،■حکومت■فقه■محور■در■
ايران■و■از■سوي■ديگر■برخي■گرايش■هاي■
تکفيــري■در■ميان■شــيعيان،■دو■چالشــي■
گونه■ توليدکننده■ مي■توانند■ که■ هســتند■
خاصي■از■قشري■گري■شيعي■و■نارواداري■
مذهبي■باشــند.■در■چنيــن■زمينه■اي■آيا■
جامعه■شناســي■تشــيع■حرفي■براي■گفتن■
دارد■و■مسائلي■ازاين■دست■آيا■در■دستور■
کار■جامعه■شناســي■تشــيع■مي■تواند■قرار■

گيرد؟
جامعه شناســي به عنــوان يــک علــم طبيعتاً  □

در برابــر هــر نوع قشــري گري و هر شــکل از 
دگماتيســم، چه ديني و چــه غيرديني تعريف 
و صورت بنــدي مي شــود و اصــوالً خصلــت 
آگاهي بخــش علــوم انســاني امــکان هرگونه 
قشــري گري را منتفــي مي کنــد. انســاني کــه 
مي انديشــد، جســت وجو مي کنــد و دغدغــه 
شــناخت دارد، به ميزاني که حرفي براي گفتن 
دارد، گوشي براي شــنيدن نيز دارد. انساني که 
مي توانــد فکر کنــد، مي تواند گوش بســپارد. 
من را در نســبتش با ديگــري تعريف مي کند، 
ديگــري اي که بيگانه نيســت، در من اســت و 
ســازنده بخشــي از هويت امروزي من اســت. 
درحالي که قشــري گري انســان را بــه موجود 
کــري بــدل مي کند کــه جز حــرف خودش، 

صداي ديگري را نمي شنود.
انســان علوم انساني به تعبير ســهراب سپهري با 
»همه افق هاي باز« نسبت دارد. اين گشودگي به 
معناي بي هويتي نيســت و اگر بخواهيم از سنت 
و چهره هاي ديني اســام استفاده کنيم مي توان 
گفت کــه در هر چهــره »ابــوذر«ي، به وجود 
»ســلمان«ي نيازمنديم، يا در هــر گرونده اي به 
وجود يک زائر، يک جســت وجوگر تا به تعبير 
پيامبــر، ابوذر با آنچه ســلمان مي دانســت کافر 

نشود!
علوم انساني با تقويت اين روح جست وجوگري، 
هر نوع توقفي در انديشــه را ناممکن مي سازد. 
بي جهت نيســت که پژوهش ها نشــان مي دهند 
که در ميان ايــن جريانات اصطاحــاً تکفيري 
که در کشــورهاي اسامي ســراغ داريم، کمتر 

با دانش آموختگان علوم انساني برمي خوريم.
مي توانــد  جامعه شــناختي  مطالعــه  طرفــي  از 
تحليل هاي ذات گرايانه را که منشأ اين جريانات 

اغلب نه از زبان عمومي جامعه 
استفاده مي کنيم و نه در زيست 
اجتماعي مردم مشارکتي فعال 

داريم و ازاين رو کمتر آکادميسين 
و حتي روشنفکري را مي توان نام 
برد که به اين الزامات پايبند باشد 

و نظراتش به ظهور يک جريان 
اجتماعي بينجامد يا دست کم 

الهام بخش و مرجع آن باشد




