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تاریخ پذیرش19/1/03 :

چکیده
جامعهشناسی روستایی در ایران سابقهای نزدیک به نیم قرن دارد .مطالعات روستایی در ایران و باالخص
جامعه شناسی روستایی بعد از اصالحات ارضی به طور خاصی بر موضوع روستا به مثابه پدیده اقتصادی ـ سیاسی و
در راستای اهداف اقتصادی ملی و بینالمللی متمرکز شد .در نتیجه این روند ،بیشترین موضوعاتی که در این
مطالعات مورد توجه قرار گرفتند سیستم تولید و نظام قدرت سنتی در روستا بود .از جمله موضوعاتی که در این
گفتمان علمی توجهی به آن نشد مقوله مذهب و امر دینی در روستا است .مذهب به مثابه هسته نظام فرهنگی و
زمینه بازتولید انسجام اجتماعی نقشی کلیدی در جامعه روستایی ایران دارد ،که از یکسو حافظ سنت است و از
سوی دیگر میتواند عامل تغییر و عنصر مشروعیت بخش تغییرات باشد .در این مقاله از طریق فراتحلیل مطالعات
روستایی در علوم اجتماعی ،به بررسی علل درونی و بیرونی بیتوجهی به مقوله مذهب در گفتمان جامعهشناسی
روستایی ایران از دهه  04تا  04شمسی (علیرغم رخداد انقالب اسالمی در این دروان) پرداخته شده است .علل
بیرونی از جمله اقتصاد سرمایه داری و مسائل شهری سبب شد روستا به مثابه عنصری اقتصادی و جمعیت شناختی
شده اهمیت یابد و علل درونی مانند تأثیر سنت مارکسیستی و پوزیتیوسیتی بر گفتمان جامعهشناسی روستایی و
فقدان مفهومبندی دقیق در باب دین و دینداری روستایی و در نهایت مقتضیات گفتمان روشنفکری دانشگاهی
سبب شد به دین روستایی بیتوجهی شود .در نتیجه ،جامعه شناسی روستایی نتوانسته جریان اصلی فرهنگ و
جامعه روست ایی را ،با توجه به هسته این نظام فرهنگی یعنی دین ،به درستی تبیین کند ،لذا مسائل فرهنگی و
اجتماعی روستا ،از دهه  04تا آغاز دهه  ،04همچنان تداوم داشته و دارد .در نهایت باید گفت که جامعهشناسی
روستایی برای فهم زندگی فرهنگی و اجتماعی روستا و برای برنامهریزی دقیقتر و کارآمدتر در حیطه توسعه
روستایی ،نیازمند تمرکز هرچه بیشتر بر مقوله دین و فرهنگ روستایی ایرانی است.
کلمات کلیدی :دین ،جامعه شناسی روستایی ،دین روستایی ،فراتحلیل مطالعات روستایی ،فرهنگ روستایی،
روستای ایرانی
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مقدمه
مطالعات روستایی ایران از سابقهای نزدیک به نیم قرن دارد .این مطالعات ،که عموماً ذیل دو
حوزه اصلی جامعهشناسی روستایی و توسعه و همچنین جغرافیای انسانی انجام شده است ،از
دهه  404به اینسو در راستای مسائل مهم سیاستگذاریهای توسعهای به کار گرفته شده
است .میتوان مطالعات انجامگرفته را در طبقهبندیهای گوناگونی قرار داد .ازکیا و غفاری این
مطالعات را در سه دسته کلی تقسیمبندی کردهاند :ـ آثار کلی و تکنگاریها در مطالعات
روستایی؛ 2ـ مطالعات انجامشده با جهتگیری تاریخی و نظری؛ 4ـ آثار و مطالعات انجامشده
با جهتگیری آموزشی (: 400

) .نقطه عطف این مطالعات در دهه  404بود که با

شکلگیری گروهی با عنوان «گروه تحقیق در مسائل اقتصاد کشاورزی» در مؤسسه تحقیقات
اقتصادی وابسته به دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،تحقیقات میدانی در نقاط روستایی کشور
شروع شد ،که عمدتاً به اصالحات ارضی معطوف بود .در سال  404نیز مؤسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بخش ویژهای را برای اینکار تأسیس کرد .عمده این
پژوهشها ،همگام روند پژوهشهای روستایی در جهان در دهههای  094ـ  ، 094در قالب
پژوهشهای کاربردی مورد نظر دولت انجام میگرفت( .قبلی ) 4 ،لهساییزاده نیز این مطالعات
را در دستهبندی دیگری مطرح میکند که عبارتاند از ـ تکنگاریها ،که معموالً یک روستا را
به طور خاص بررسی کردهاند ،اگر چه جایگاه واقعی یک روستا را در کل ساخت اقتصادی
اجتماعی ایران نشان نمیدهند؛ 2ـ تحقیقات مقطعی ،که عموماً با اصالحات ارضی مرتبط بود و
بر وضعیت روستاها در همان زمان تأکید داشتند؛ 4ـ مطالعات تخصصی پیرامون یک موضوع
خاص در روستا؛ 0ـ مطالعات روستایی که بیشتر جنبه آماری داشتند و دولت و سازمانهای
ذینفع آنها را انجام میدادند (لهساییزاده.)7 : 402 ،
مطالعات روستایی در ایران نوعی تقسیم کار میانرشتهای ضمنی را نیز در خود دارد .این
حوزه مطالعاتی در رشتههای مختلف مورد بحث بود ،اما مهمترین عرصه بازنمایی این مطالعات
در حوزه علوم اجتماعی و باالخص جامعهشناسی توسعه و جامعهشناسی روستایی بوده است.
میتوان گفت در کل پروبلماتیک اصلی این مطالعات توسعه روستایی بود ،که در همه کتابهای
این حوزه دیده میشود( .طالب 400 :؛ نیکخلق 402 ،؛ ودیعی 400 ،؛ ازکیا و ایمانی 407 ،؛
وثوقی .) 490 ،همه این مطالعات به دنبال فهم جامعه روستایی ایران ،در راستای مسائل جاری
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جامعه و حکومت ایران ،بودهاند .با وجود سنت طوالنی مطالعات روستایی در ایران ،مطالعات
انتقادی محدودی در این زمینه انجام گرفته است.
هرچند مطالعات روستایی در زمینه حل مسائل روستا تا حدی کامیاب بودهاند ،اما تداوم
برخی بحران های ناشی از روستا ،هم در جامعه روستایی و هم در جامعه شهری ،بیانگر آن است
که بازنگری انتقادی به این سنت مطالعاتی میتواند در راستای بهبود و تکمیل آن باشد .میتوان
نقد مطالعات روستایی را هم در سطح کالن و هم در سطح خرد و حول موضوعات خاص
انجام داد .در این مقاله با تأکید بر موضوعی خاص به نقد این مطالعات خواهیم پرداخت.
مذهب از موضوعات بسیار مهم در جامعه ایرانی و باالخص جامعه سنتی و روستایی است.
مذهب به دلیل اهمیت خاصی که در ساماندهی زندگی روستایی و سنتی دارد ،باید یکی از
کانونهای مطالعات روستایی باشد .در این مقاله به بررسی انتقادی جایگاه مذهب در مطالعات
روستایی خواهیم پرداخت .برای این کار ابتدا به دالیل اهمیت مذهب در مطالعات اجتماعی و
توسعه و سپس به دالیل زمینهای گفتمان مطالعات روستایی ایران ،که سبب غفلت از عنصر
مذهب در حیات روستایی و بی توجهی به آن شده ،و در نهایت به پیامدهای این غفلت و
بیتوجهی خواهیم پرداخت.

الف :دالیل اهمیت دین
از محوریترین موضوعات علوم اجتماعی ،مقوله دین و نقش آن در حیات اجتماعی و فرهنگی
انسان بوده است .بنیانگذاران علوم اجتماعی ،از جمله اسپنسر ،دورکیم و وبر ،از جمله کسانیاند
که به چشماندازی تاریخی ـ جهانی راجع به دین باور داشتند .دورکیم ،در کتاب صور ابتدایی
حیات دینی ( ) 404و وبر در کتاب دین ،قدرت و جامعه ( ) 402هر کدام به نحوی به
اهمیت حیاتی دین در جامعه انسانی پرداختهاند ،از سطوح خرد قبایل استرالیائی تا ادیان جهانی.
سنت مطالعات جامعهشناختی دین (ر.ک :همیلتون ) 477 ،و مطالعات مردمشناختی دین
(موریس ) 404 ،بیانگر نقش کلیدی دین در تاریخ فرهنگ و اجتماع انسانی بودهاند .نقش دین
در جامعه را میتوان در دو سطح مدنظر قرار داد :ـ دین به مثابه هسته فرهنگ .در این دیدگاه
دین به عنوان نظام نمادهای مقدس در یک جامعه به مثابه یک نظام فرهنگی کارکرد اصلیاش
آمیختن شیوه زندگی مردم با جهانبینی آنهاست .دین از این طریق است که کارکرد معنابخشی و
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معقولسازی زندگی را برای مردم انجام میدهد (ر.ک :گیرتز -2 ،)1973) 074،دین به مثابه
عامل تغییر و مشروعیتبخشی بدان .این رویکرد را در امتداد رویکرد قبلی میتوان بررسی کرد.
دین باید تأمینکننده تعادل جامعه ،باالخص بعد از رخداد تغییرات باشد .در سنت دورکیمی،
دین همان نیروی جمعی جامعه بر افراد است .دین نظامی از اعمال و ایدههاست که افراد ،از
طریق آن جامعه را برای خودشان بازنمایی میکنند و روابط مبهم و در ضمن صمیمانهشان را با
جامعه از این طریق بیان و بازسازی میکنند (ر.ک :دورکیم .) 404 ،در این رویکرد دوم ،دین
باالخص در عرصه مناسک ،زمینهای برای ساختن ،بازتولید و مشروعیتبخشی به تغییرات است.
در تعاریف علوم اجتماعی از جوامع سنتی چنان که در مفهومبندیهای ردفیلد از جامعه
فولک یا مفاهیم گماینشنافت و گزل شنافت در نزد تونیس دیده میشود (ر ک :واترز) 40 ،
دین یا نظام مذهبی ،هسته این نوع جوامع را تشکیل میدهد .بر این اساس شناخت هر جامعه و
فرهنگی نمی تواند بدون شناخت مذهب و نظام آئین و اعتقادی آن مردم ممکن باشد .چنان که
گفته شد ،وجه دوگانه دین که از یکسو حافظ سنتها و تداومبخش داشتههای یک جامعه
است و از سوی دیگر محرک تغییر یا مشروعیتبخشنده تغییر است .این وجه دوگانه دین ،هم
در راستای شناخت وضع موجود این جوامع و هم در راستای سیاستگذاری توسعهای ،سبب
میشود دین در جامعه سنتی و باالخص روستایی شناخته شود.

ب :جایگاه دین در مطالعات روستایی ایران با تأکید بر جامعهشناسی روستایی
چنان که گفته شد ،مطالعات روستایی را میتوان به چند دستهاصلی تقسیم کرد .بهطور کلی در
بیشتر این مطالعات هنوز دین به مثابه جوهره فرهنگ و جامعه جایگاهی ندارد .در میان آثار
موجود فقط در تکنگاریها است که میتوان دین را به مثابه یک موضوع دید .در سایر آثار،
دین حضور معناداری ندارد.
در تکنگاریها ،آنگونه که در کار صفینژاد ( ) 490و اونو ( ) 479دیده میشود ،میتوان
اهمیت و نقش دین را در زندگی مردم روستایی دید .این نوع تحقیقات به دلیل آن که به دنبال
فهم همه جوانب زندگی روستا هستند و همچنین به دلیل ارتباط عمیق و طوالنی محقق با بدنه
جامعه روستایی ،توانستهاند جایگاه دین را در جامعه روستایی نشان دهند.
با توجه به آن که دین و مذهب در مطالعات روستایی ،عموماً در تکنگاریها مورد توجه
بوده ،الزم است که ویژگیهای کلی این بازنمایی دین مدنظر قرار گیرند .نکته مهمی که در
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کلیت گفتمان مطالعات روستایی و باالخص تکنگاریها وجود دارد ،این است که اگر در
روستایی نقش مال و آخوند دیده میشود و نظام اعتقادی آنگونه که در سنت مذهبی شهریو
نهاد دین در شهر وجود دارد ،در روستا هم رایج باشد ،عموماً در فصل اعتقادات دینی از آن
موضوع یاد میشود .به عنوان مثال نقش آخوند ،که یک نقش متعلق به نظام نهاد دین شهری
است ،اگر در روستاها هم دیده شده ،توضیح داده میشود .صفینژاد در بحث از خوشنشینهای
طالب آباد ( ) 04 : 490آخوند روستا را توصیف میکند که «در بهار  404شمسی به دعوت
ارباب طالبآباد ،آخوندی از خراسان به ده آمد و در مسجد ده ساکن گردیده ...که وضع
مسکونی اش پس از ارباب ده از دیگران به مراتب بهتر و اصوالً قابل مقایسه نیست .نامبرده
راهنمای مسائل مذهبی اهالی است و نماز پنجگانه را در مسجد میگذارد .عدهای از اهالی به او
اقتدا میکنند و پس از آن به مختصر موعظهای در مسجد برای مراجعهکنندگان میپردازد .روزها
بیشتر به تعلیم مسائل مذهبی عالقمندان همت میگمارد .در قبال زهد و تقوی و موعظه و
تعلیم ...ماهانه حقوقی به مبلغ  94تومان و  29من گندم از ارباب ده دریافت میدارد و
گاهگاهی هم دهقانان و خود ارباب به او هدایایی میدهند» ( .) 04 : 490عالوه بر این از
برخی از آداب و رسوم نیز تحت عنوان «اعتقادات مذهبی ،مثالً در مورد حضرت خضر ،مالئکه،
خیرات ،نذرها ،سفرهای نذری روزه ،عیده فطر ،زیارترفتن (همان )0 4-400 ،بحث شده
است .اما سایر باورهای محلی ذیل عنوان خرافه یا «اعتقادات خرافی» (همان )402-0 ،توصیف
شدهاند.
اونو در توصیفاتش از خیرآباد ،هرچند مذهب را به مثابه یک بخش مستقل در کارش
توصیف نکرده است ،اما در بخش دوران انقالب  497و آثار آن در زندگی روستایی ،عامل
مذهب انقالبی به مثابه نهادی ایدئولوژیک در شهر و نقش آن در تحوالت زندگی روستایی را
شرح داده است (ر.ک :اونو 2 -2 : 479 ،و  .) 00-7نکته مهم درباره جایگاه مذهب در
تکنگاریهای روستایی آن است آنچه که ذیل اعتقادات مذهبی در روستاها توصیف شده،
بخشی از باورهایی مردم روستایی است که شباهت بسیاری به باروهای مذهبی شهرنشینان دارد.
در غیر این صورت ،باورهای روستائیان ذیل عنوان خرافات توصیف شده است .از سوی دیگر
در تکنگاریها (به جز کار اونو که نقش مذهب ایدئولوژیک انقالبی را در تحوالت روستایی
نشان داده) عموماً توجهی به نقش مذهب در ساختارها جامعه و تداومها و تغییرات آن نشده
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است .به همین سبب عموماً مذهب امری حاشیهای در مطالعات روستایی بوده و تنها زمانی که
قرار است همه چیز روستائیان توصیف شود (مثال در تکنگاریها) ،مذهب نیز به عنوان بخشی
از فولکلور روستا توصیف میشود.
در سایر دستهبندیهای مطالعات روستایی یعنی در مطالعات تاریخی و نظری ،مطالعات
آموزشی و یا مطالعات نهادهای دولتی ،مذهب جایگاهی ندارد .مثال در کتاب لهسائیزاده
( ،) 402تحوالت اجتماعی در روستاهای ایران ،هیچ اشارهای به نقش مذهب (مذهب
روستایی ،یا مذهب انقالبی) در تحوالت روستایی نشده است .زمانی که از تأثیر انقالب بر
جامعه روستایی ایران سخنی میگوید ،صرفاً به اصالحات ارضی در ایران بعد از انقالب
میپردازد و اشارهای به تأثیر ایدئولوژی مذهبی انقالب در تحوالت اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی روستاها نمیکند (49 : 402ـ .)277
در منابع مطالعات نظری و آموزشی جامعهشناسی روستایی نیز به مذهب توجهی نشده است.
این بیتوجهی به مذهب را در طی چهار دهه پژوهشهای روستایی میتوان ویژگی ثابت
مطالعات نظری و آموزشی دانست .مثال در کتاب ودیعی در سال  ، 400زمانی که روستاهای
ایران هنوز در فرهنگ سنتی زندگی میکردند (و طبق تمام نظریات جامعه سنتی ،مذهب نقش
محوری این فرهنگها را دارد) ،از مذهب به عنوان متغیری مهم در برنامهریزیها و تحلیلهای
روستاشناسی اثری دیده نمیشود .و در کتاب ازکیا و ایمانی ،در حدود چهار دهه بعد ،که
انقالب اسالمی هم رخ داده و تحوالت بنیادین در جامعه روستایی ایران بواسطه حضور مذهب
انقالبی به وقوع پیوسته است ،هنوز به عنصر مذهب بجدّ توجهی نشده است و در طرح بحث
توسعه پایدار در بعد اجتماعی ،تقریباً همان مؤلفههای حیات اجتماعی روستایی را مدنظر قرار
داده است که ودیعی در  400مطرح کرده و صرفاً تفسیری و تعبیری امروزی را از آنها مفروض
گرفته است .حتی در برنامهریزی برای توسعه پایدار ،به مؤلفه مذهب یا امر مذهبی هیچ اشارهای
نمیکند (ر.ک :ازکیا و ایمانی.)74-2 : 407 ،
از مهمترین نمونههای مهم بیتوجهی مضمر در پارادایم جامعهشناسی روستایی نسبت به
عنصر مذهب در فضای روستایی (در شکل سنتی یا در شکل انقالبی و شهری آن) ،کتاب وثوقی
( ) 400است که به سرپرستی نهادی دولتی و با عنوان جامعهشناسی مسائل اجتماعی و
فرهنگی روستا (کتاب سبز راهنمای عمل دهیاریها) تألیف شده است و هدف آن به دست
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آوردن الگویی در راستای فهم جامعه و فرهنگ روستایی ایران بوده است .این کتاب که به طور
خاص بر ابعاد اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد ،در هیچیک از عناوین اصلی و فرعیاش به نقش
مذهب نپرداخته است .وثوقی در این کتاب به قوانین و نهادهای اجتماعی و فرهنگیای
میپردازد که با مسئله تولید و رشد اقتصادی و نوسازی مادی روستا مرتبطاند .او بیشتر بر
خدمات کشاورزی و اقتصاد روستا ،تأکید کرده است و همچنین هیچ اشارهای به برنامههای
دولت برای گسترش ایدئولوژی انقالبی و نهادهای فرهنگی و مذهبی آن در روستاها نمیکند.
برای فهم بهتر غفلت جامعهشناسی روستایی ایران نسبت به دین میتوان دو اثر از وثوقی را،
که یکی در سال  490و دیگری در سال  400تألیف شدهاند ،با هم مقایسه کرد .در باب
موضوع دین در این دو اثر که با فاصله  29سال نوشته شدهاند .در حالی که در طی این زمان
حکومت اسالمی ایران تحوالت بنیادینی را در فضای روستایی ایران ایجاد کرده و قشربندی و
نظام ارزشی جدیدی را در آن مستقر ساخته است و همچنین نهادهای فرهنگی و سیاسی و
اقتصادی مانند پایگاه بسیج ،مسجد ،شورای اسالمی ،انجمن اسالمی و مانند را در روستاها به
وجود آورده است .وجه مشترک هر دوی این کتابها بیتوجهی به جایگاه دین در جامعه
روستایی (به عنوان عامل تداوم سنت روستایی و یا به عنوان عنصر تغییردهنده زندگی روستایی)
بوده است 29 .سال حکومت انقالبی و اسالمی هیچ بازنمود جدیای در روستاهایی که این دو
کتاب معرفی میکنند ،نداشته است ر.ک .وثوقی  490و .) 400
در سایر کتابهای جامعهشناسی روستایی از جمله نیکخلق ( ) 402و طالب و
عنبری ( ) 400نیز میتوان این ویژگیها را دید .وجه مشترک این آثار آن است که همه آنها به
نسل اول محققان روستایی در دهه  404و  494متعلقاند .نسلی که پروبلماتیک اصلی آنها
برای مطالعه روستا ،اصالحات ارضی بوده است؛ در نتیجه ،بیش از همه به عنصر تولید و
نهادهای قدرت (اقتصاد و سیاست) در روستاها توجه کردهاند .به بحث پیرامون تمام امور
اجتماعی ،از جمله خانواده و خویشاوندی،پرداختهاند ،زمانی که پیامدی مستقیم و مشهود در
عرصه اقتصاد و سیاست روستایی داشتهاند .این ویژگی را میتوان بنیانهای مفروض گفتمان
مطالعات روستایی متأثر از اصالحات ارضی دانست ،که تقریباً در همه آنها مشترک است .شاید
اگر اصالحات ارضی از تاریخ مطالعات روستایی ایران برداشته شود ،حرف خاصی باقی نماند.
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در دهههای اخیر نیز پروبلماتیک توسعه پایدار که عمدتاً رویکردی زیستمحیطی دارد،
محور بسیاری از مطالعات روستایی است .بحث های جدید توسعه در غرب ،با ترجمه به ایران
وارد شده است .در حالی که هنوز سنت پیشینی مطالعات توسعه نقد و بازبینی جدی نشده
است ،سنت جدیدی متأثر از فضای فکری جدید جهانی شکل گرفته است .این موضوع از موارد
آسیبزای مطالعات روستایی ایران است.
جامعهشناسی روستایی بهندرت به سمت ارزیابی انتقادی از روستا و برنامههای توسعهای
روستا پیش رفته است .عناوین تحقیقات اخیر نیز بیانگر بیتوجهی به تحوالت فرهنگی ـ مذهبی
روستاها و نقش و جایگاه مذهب در روستا است .موضوعات محوری برخی از این پژوهشها
عبارتاند از :مسئله مشارکت در جامعه روستا (دانش مهر و احمدرش  400و کوهی و
تقوی  ،) 402بررسی کمی تأثیر رسانهها بر زندگی روستایی (رضویزاده  ،) 409فهم آماری و
پرسشنامهای فقر در روستا (غفاری و حقپرست  404و شادیطلب و حجتی کرمانی ،) 407
فهم آماری و پیمایشی از مسئله جنسیت و نقش زن در روستا (معیدفر  ، 404منصورآبادی و
کرمی  409جهانگیری و لهسائیزاده  ،) 407بررسیهای پیمایشی در برنامهریزیهای روستایی
(زمانی و الری  ، 409افروخته  .) 404عالوه بر این موارد نیز تحقیقات بسیاری در این راستا
وجود دارند که در دو دهه اخیر در فضاهای دانشگاهی ایران پیرامون روستا انجام شدهاند که در
آنها هم اشارهای به موضوع دین و مؤلفههای دینی روستایی نشده است (برای این موضوع ر.ک.
عناوین تحقیقات و مقاالت در بخش منابع مقاله حاضر).
با توجه به رابطه میان مذهب و جامعه و فرهنگ ،میتوان گفت فهم فرهنگ سنتی و فرهنگ
اجتماعات ایرانی در جامعه پس از انقالب  ، 497منوط به فهم مذهب در اشکال مختلف آن
است .لذا عدم توجه و فهم نادرست مذهب ،به معنای فهم ناقص و ناکافی فرهنگ است .این
بیتوجهی به مذهب (به مثابه هسته اصلی فرهنگ) از علل متعددی ناشی میشود که در بخش
بعدی مقاله بدان خواهیم پرداخت.

پ :دالیل بیتوجهی به مذهب در مطالعات روستایی ایران
درباره این که چرا به موضوع مذهب در مطالعات روستایی (و بهویژه جامعهشناسی روستایی)
توجه نشده است،دالیل متعددی وجود دارد .این دالیل ،برخی ناشی از عوامل بیرون از علم
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است ،برخی عوامل ناشی از اجتماع علمی است ،و برخی نیز ناشی از مفروضات و ایدهها و
مفاهیم علمی است .در ادامه به بررسی این دالیل خواهیم پرداخت.

 )9دالیل بیرون از نهاد علم یا دالیل سیاسی و اقتصادی ملی و بینالمللی
لهساییزاده از «تأثیر عوامل خارجی در ساخت و تحوالت روستا» بحث کرده است .اقتصاد
سرمایهداری جهانی نظام تولید مستقل در کشورهای پیرامون را برای خودش مضر میداند؛ در
نتیجه هدف نهایی سرمایهداری تخریب کلیه نظامهای ماقبل خود است .پس نظامهای سنتی
تولید باید در این نظام جهانی اقتصادی ادغام میشدند ( .) 4- 4 402اصالحات ارضی ،که
سلسلهجنبان تحوالت روستایی ایران بود ،در راستای اهداف نظام سرمایهداری جهانی تنظیم شده
بود و به همین سبب هم اولویتهای اصلی تمام مطالعات اولیه ،فهم نظام تولیدی و ساخت
قدرت در روستاها ،برای برنامهریزی برای تغییر آن در راستای اهداف نظام سرمایهداری جهانی
بود .نگاه انتقادی به این منطق سرمایهداری و تحوالت روستایی سبب شده است که لهساییزاده
اصالحات ارضی را چنین ارزیابی کند که «این روند انتقالی تخریبی ،اثرات سنگینی بر روی
روستاها داشت» (همان .)499 ،رویکرد اقتصادی ـ سیاسی سرمایهداری جهانی برای تحول
نظامهای تولید سنتی ،در تأکید سنتهای مطالعاتی بر موضوعات اقتصادی و سیاسی نمود یافته
است .این دلیل خارجی هم در سطح بینالمللی و هم در سطح ملی در یک راستا عمل کرده
است.
بخشی دیگر از دالیل بیرونی در مطالعات روستایی ،مسائلی است که در سطح ملی و در
حیطه مسائل شهری به وجود آمدهاند .در بسیاری مباحث مربوط به پیشینه مطالعات روستایی به
اهمیت بحرانهای شهر و رابطه آن با روستا اشاره شده است .با شدت گرفتن شهرنشینی و
ظهور بحرانهای آن «بسیاری از دولتها به این حقیقت رسیدهاند که بحران شهری نخست
بحران تولیدکنندگان روستایی است» (جمعهپور  )27 : 400در این پروبلماتیک شهری ،روستا به
مثابه یک واحد جمعیتشناختی (منشا مهاجرت و حاشیهنشینی شهری) و یک واحد اقتصادی
(تولیدکننده محلی) مورد نظر بوده است .به همین سبب ،روستا ،به مثابه یک سوژه
اقتصادی ـ جمعیت شناختی ،هم برای جلوگیری از مهاجرت به شهر و هم برای تداوم
تولیدکنندگان محلی مواد غذایی مورد نیاز شهرها بررسی شدند.
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 )8دالیل ناشی از برنامههای توسعهای
برنامههای توسعهای در روستاهای ایرانی ،از دوران اصالحات ارضی تا سالهای اخیر ،همیشه و
بیش از همه برنامههای اقتصادی ـ سیاسی بودهاند .گسترش تکنولوژی جدید کشاورزی و
توسعه نهادهای مدرن در روستاها اهداف اصلی تمام برنامهریزیهای توسعهای در روستاها
محسوب میشوند .در دلیلهای بخش الف ،زمینههای اهمیت مطالعات روستایی را مطرح
کردیم ،اما در این قسمت دالیل کاربردی و خاص معطوف به روستا و توسعه آن مدنظر است.
اگر به پیامدهای اصالحات ارضی نگاه کنیم ،این مؤلفهها در آن اهمیت کلیدی دارند:
الف) اجرای قانون اصالحات ارضی؛ ب) ترویج اصول جدید کشاورزی؛ ج) توسعه آموزش و
پرورش جدید؛ د) بهسازی محیط روستایی و عمرانی؛ ه) شرکتدادن هرچه بیشتر روستائیان در
امور مربوط به روستا .در راستای این اهداف تشکیالت اجتماعی تازهتأسیس در روستاها پس از
اصالحات ارضی عبارت بودند از انجمن ده ،سپاهیان انقالب ،مبشران عمران ،خانه انصاف ،و
خانه فرهنگ (ر.ک :ودیعی  .) 09-7 : 400همه این موارد در راستاهای معیارها ،ارزشها و
هنجارهای شهری مدرن برنامهریزی شده بودند .این انگیزهها و ارزشها ،انگیزه اصلی اصالحات
ارضی بودند .به همین سبب ،همه نهادهای اجتماعی نیز در راستای تسهیل انجام اصالحات
ارضی تعریف شده بودند .اگر به تاریخچهاجمالی توسعه روستایی در ایران نیز نگاه کنیم ،تأکید
بر عامل اقتصادی و نهادهای رسمی و غیررسمی مربوط به اقتصاد را میتوان به خوبی دید .به
همین سبب ،حتی شاخصهای فرهنگی ،که عموماً ذیل سواد مدرن تعریف میشوند ،به عنوان
علل زمینهای برای موفقیت اهداف اقتصادی برنامههای توسعه تعریف شدهاند( .ر.ک :طالب و
عنبری  .)279-440 : 400پیامدهای این علت دوم نیز عامل تأکید بر وجوه اقتصادی ـ سیاسی
(هرم قدرت روستایی و نقش آن در تحول اقتصادی روستا) در مطالعات روستایی بودند.

 )0دالیل ناشی از گفتمان مسلط بر مطالعات روستایی و جامعهشناسی روستایی
با مروری بر نظریات توسعه ،باالخص در دهه ( ، 094نظریات کسانی مانند روستو ر.ک :از
کیا 04 : 477 ،و نظریه وابستگی ر.ک :سو ) 7 : 470 ،میتوان به اهمیت رویکردهای
اقتصادی و باالخص تأثیرات مکتب مارکسیسم در الگوهای توسعهای اولیه پی برد .رویکرد
مارکسیستی ،در شکل اولیه و عمومیاش ،اهمیت خاصی به زیربنا (عامل اقتصادی و روابط
تولید و نیروهای تولید) میدهد و فرهنگ و مذهب ،متعلق به حوزههای روبنایی بودهاند و لذا
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امور فرعی و حاشیهای محسوب میشوند ،و اموریاند که با اصالح زیربنا ،آنها نیز اصالح
خواهند شد.
از سوی دیگر ،ریشه دوم گفتمان جامعهشناسی روستایی ،رویکردهای پوزیتیویستی آن است.
رویکرد پوزیتیویستی در نیمه اول قرن بیستم در مطالعات توسعه مؤید بیتوجهی به عنصر
مذهب و فرهنگ بود .این رویکرد در علوم اجتماعی ایران ،به دلیل آن که بیش از همه به
پژوهشهای آماری و پیمایشی ـ پرسشنامهای تقلیل یافته ،به سمت امور قابل تبدیل به آمار و
پرسشنامه حرکت کرده است .با مروری بر منابعی که در حیطه مطالعات مسائل روستا ،اعم از
جنسیت و فقر و همانندان آن در صفحات قبلی معرفی شدند ،به خوبی میتوان دید که همه این
عوامل از پشت عینک پرسشنامه و اعداد برساخته ناشی از آن دیده شدهاند .مشاهدهناپذیر بودن
امر سیالی همچون مذهب روستایی عامل مهمی در بیمیلی محققان برای بررسی آن بوده است.
به عبارت دیگر هم الگوی نظری مضمر در رویکردهای توسعه و جامعهشناسی روستایی و هم
الگوی روشی آن ،زمینهای را ایجاد کردهاند که محققین در این گفتمان علمی به عنصر مذهب
چندان توجه نکنند .شاهد مدعای این فرضیه ادبیات جامعهشناسی روستایی در ایران ،هم از
جانب صاحب نظران آن طی چهار دهه مطالعات این رشته و هم از جانب نسل جدید محققان
پرورش یافته در فضاهای مطالعات روستایی است .شاید یگانه جایی که خالف این فرضیه را
میتوان یافت در تکنگاریهایی است که در مطالعهای عمیق به دنبال درک همه وجوه زندگی
در یک روستای خاص است .اولویت فهم همه جوانب زندگی و روش عمیق همدالنه و مبتنی
بر مشارکت سبب فرارفتن محققان از محدودههای رویکرد نظری مارکسیستی و رویکرد روشی
پوزیتیوستی شده است (نمونه این کارها در صفحات قبل مقاله حاضر در آثار صفینژاد و اونو
معرفی شد).

 )4نوع تعریف از مفهوم مذهب در جامعهشناسی روستایی
یکی از مهمترین دالیل بیتوجهی به مذهب در جامعهشناسی روستایی و مطالعات روستایی
ایران ،از نظام مفاهیم این سنت مطالعاتی ناشی میشود .جامعهشناسی ،به مثابه یک علم غربی و
شهری ،در سنتهای مطالعاتی خود عمدتاً به اشکال خاصی از حیات مذهبی معطوف بوده
است .هرچند برخی بنیانگذاران جامعهشناسی ،مانند دورکیم ( ،) 404به مذهب قبایل بومی
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توجه کردهاند ،اما سنت جامعهشناسی دین ،که عمدتاً ذیل سنتهای مارکسیسی و وبری توسعه
یافته است ،درک خاصی از مفهوم مذهب دارد .مفهوم مذهب در جامعهشناسی عموماًبه صورت
نهادی مشخص تعریف شده است که از تقسیم کار اجتماعی در اجتماعات پیچیده و باالخص
شهر ناشی میشود (ر.ک :تامسون  04- : 40و  .) 00به عبارت دیگر ،جامعهشناسی
عموماًبه ادیان بزرگی پرداخته است که در مطالعات ادیان به عنوان سنتهای بزرگ ادیان
نهادینهشده شهری معرفی میشوند .این ادیان را در شکل اسالمی ،میتوان در نهاد دین شهری
که هم تقسیم کار اجتماعی فضا (فضای مقدس مسجد ،مدرسه و )...را دارد و هم تقسیم کار
اجتماعی نقشها (روحانی ،مال ،روضهخوان ،و دعانویس و )...و هم تقسیم کار اجتماعی کتب
مقدس (کتب قرآن ،ادعیه ،زیارتها و .)...دین به مثابه یک نهاد اجتماعی شهری در
جامعهشناسی تعریف شده است .به همین سبب ،جامعهشناسی دین به ندرت به ادیان در اشکال
محلی و عامیانه آن پرداخته است (ر.ک :ویلم  477و همچنین ر.ک .نظریههای جامعهشناختی
دین در همیلتون .) 477
این رویکرد نهادی در تعریف دین در بنیانگذاران جامعهشناسی دین دیده میشود .دورکیم،
با این که به مطالعه ادیان بومیان پرداخته است ،در نهایت بر شکل نهادی و مستقر تشکیالت
دینی تأکید میکند و آن را چنین تعریف میکند« :دین عبارت ست از دستگاهی همبسته از
باورها و اعمال مربوط به امور الهوتی ...این باورها و اعمال همه کسانی را که پیرامون آنها
هستند ،در یک اجتماع اخالقی واحد به نام کلیسا متحد میکند» (دورکیم  .)94 : 404تأکید
دورکیم بر «کلیسا» از تأثیر سنت نهاد دین شهری در جامعه شناسی دین ناشی میشود.
جامعهشناسان اگر هم به سنتهای محلی دینی پرداختهاند ،عمدتاً بر ادیان قبیلهای بومی و
نظام اعتقادی آنها تأکید داشتهاند تا در نهایت دین نهادی را ،چنان که در شهر دیده میشود،
تحلیل کنند (ر.ک :همیلتون  .)240-0 : 477در جامعهشناسی روستایی در کارهای کسانی مثل
اونو ،گاه از دینداری روستایی و رفتارهای دینی آنها صحبت میشود ،اما جامعهشناسی دین و به
تبع آن جامعهشناسی دین در روستا ،هنوز مفهومی به نام «دین روستایی» و یا حتی صورت
مدون و مشخصشده «دینداری روستایی» را مطرح نکرده است.
سنت تحلیلی تقلیلگرایانه جامعه شناسان ایرانی نیز سبب شده است که رفتارهای دینی در
نهایت به رفتاری اجتماعی تقلیل پیدا کنند .به عنوان مثال وثوقی در کتابش در پژوهشی درباره
انگیزههای مردم روستایی در قبل از انقالب در باب این که در صورت داشتن پول کافی ،اولین و
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مهمترین اقدامشان چه خواهد بود؟ در میان  49پاسخ ،رفتن به زیارت،با  ،27/7بزرگترین
نسبت را تشکیل داده است .اما وثوقی در تبیین این مسئله مینویسد« :به نظر میرسد که اقدام به
زیارت مبین ارزشهای مذهبی عمیق و ریشهداری است که در جامعه روستایی وجود دارد»...
«اعتقاد راسخ روستایی به مذهب برای آن است که آداب و تشریفات زیارت در جامعه روستا،
مشهود است و انگیزاننده کسب شهرت و رفتن به زیارت برای او القاب مختلفی مانند حاجی،
کربالیی ،مشهدی ،را همراه با احترام اجتماعی میآورد» .لذا این انگیزه شهرت و منزلت
اجتماعی است که زیارت را در صدر پاسخها قرار میدهد ( .) 74- : 490جامعهشناسی
روستایی از یکسو به دنبال نهادهای مذهبی (مسجد ،مدرسه ،خانقاه و )...است و از سوی دیگر
رفتارهای مشترک مذهبی شهری و روستایی را در روستا به امر اجتماعی تقلیل میدهد .به
همین سبب جامعه شناسان به امر مذهبی در روستا به مثابه امری مستقل و فارغ از تقلیل به امور
اجتماعی و اقتصادی توجه نمیکنند ،زیرا مفهوم دین روستایی برای آنها تعریف نشده است.
همان طور که در مونوگرافی طالبآباد اشاره شد ،در روستاهای بزرگی مانند طالبآباد که به
شهر نزدیکاند ،و برخی مؤلفه های دین شهری مثل مسجد و مال در آنها وجود دارد ،آنها را ذیل
امر دینی آوردهاند .اما باورهای عامیانه ،که در جهانبینی روستایی به مثابه نظام معنایی مقدس
عمل میکنند ،ذیل خرافات آورده شدهاند .حتی در جامعه امروز ایران ،که بیش از سه دهه از
انقالب  497میگذرد و نهادهای دینی (مسجد ،بسیج ،سپاه و )...هرکدام به نحوی در روستاها
حضور دارند ،هنوز جامعهشناسی روستایی به دین در روستا توجهی ندارد .به عبارت دیگر دین
چنان که در فرهنگ سنتی روستا وجود داشته است و دین آنگونه که از حوزه شهری و نهاد دین
شهری به روستا سرایت کرده ،در جامعهشناسی دین مورد بیتوجهی قرار گرفته است.

 )5مقتضیات فضای روشنفکری دانشگاهی
سنت روشنفکری به مثابه یک سنت شهری و نخبهگرایانه و مدرن عموما به دین بیتوجه بوده
است .البته در موارد محدودی از جمله در سنت برخی روشنفکران چپگرای قبل از انقالب،
مانند آل احمد و شریعتی ،به روستا و دین روستایی توجه میشده است .کارهای روشنفکرانی
مانند آلاحمد در مجموعهای از مردمنگاریها و پژوهشهای روستایی ( ) 470 ، 470 ، 479و
توجهی که به تداوم سنت در محیط روستایی در برخی آثار شریعتی ( ) 404یا تالشی که برای

 36فصلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دوره اول ،شماره  ،3پایيز 1331

معرفی میراث سنت در روستاها توسط برخی محققان مانند افشار ( ) 400شده ،جریانی
کوتاهمدت در فضای روشنفکری دانشگاهی بودهاند .سنت عمومی روشنفکری بعد از انقالب،
با این که بسیاری از مدعیان آن ریشه روستایی داشتهاند ،به نوعی دچار واکنشی ناخودآگاه در
سرکوب ریشه روستایی بوده است.
امر روستایی در فضای روشنفکری جایی نداشته است،ضمن این که دیگر مؤسسه مطالعات
و تحقیقات اجتماعی هم به شیوه دهههای  04و  94نبوده تا بخواهد مطالعات کیفی عمیقی را در
باب روستا سازماندهی کند ،لذا روستا به روش پیمایش و از طریق واسطههای پرسشگر از دور
مشاهده شده است .در نتیجه محققان شهرنشین از دور در باب روستا به نظریهپردازی پرداختند.
در این میان برخی از بازماندگان نسل اول محققان روستایی ،مانند صفینژاد و طالب ،شاید تنها
کسانی باشند که هم تجربهای عمیق از روستا داشتهاند و هم این که همچنان مدافع امر
روستایی ،به مثابه امری فینفسه ارزشمند ،هستند .فارغ از این سنت محدود،بدنه اکثریت
جامعهشناسی ایران ،پدیدهای شهری و شهرزده است که به روستا توجهی ندارد ،مگر از دور و با
واسطه .دانشگاهیان امروز در فضای دانشگاهی به تحقیق و تأمل در باب فضای روستایی
می پردازند و گاه بی آن که روستا را دیده باشند ،در باب آن تأمالت روشنفکرانه یا دانشگاهی
دارند .از سوی دیگر در گفتمان روشنفکری دانشگاهی ،تحقیق روستایی امر ارزشمندی نیست،
که بتوان با آن شأن روشنفکرانه به دست آورد .به همین سبب است که میتوان در گروههای
جامعهشناسی توسعه و روستایی اساتیدی را دید که مشغول تدریس دروس روستایی هستند ،بی
آن که به روستا سفری کنند و همیشه در شهر در باب امر دور و بیگانه ای به نام روستا تأمالت
جامعه شناختی ذهنی دارند.
شاید بتوا ن به این مجموعه علل پنجگانه ،علل دیگری را هم افزود ،اما به نظر میرسد
میتوان آنها را علل اصلی برای بیتوجهی به مقوله مذهب در روستاها دانست .این بیتوجهی
پیامدها و نتایجی در گفتمان روستاپژوهی ایرانی داشته است ،که در بخش بعد بدان خواهیم
پرداخت.

ت:پیامدهای بیتوجهی به دین در جامعهشناسی روستایی
با توجه به توضیحاتی که در صفحات قبل آمد ،تأکید بر روستا به مثابه واحد اقتصادی ـ سیاسی
و امری وابسته و معطوف به مسائل شهری سبب شده است که همیشه بعد اقتصادی و ساختار
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قدرت در روستا از اولویتهای توجه محققان باشد .در نظر گرفتن فرهنگ و دین به مثابه
اموری روبنائی و فرعی ،که میراث سنت مارکسیستی و تا حدی رویکرد تطورگرایانه در نظریات
اجتماعی است (ر.ک :ویلم  ،)9-9 : 477سبب شده است که نوعی بیتوجهی به مقوله مذهب
در جامعهشناسی روستایی و مطالعات روستایی وجود داشته باشد .این بیتوجهی پیامدهای
چندی داشته است که عبارتاند از:
 )9عدم شناخت تحلیلی و کالن از دین در حیات روستایی
دین به مثابه هسته فرهنگ و جامعه ،نقشی کلیدی در تنظیم و ساماندهی نظام معنایی فرهنگ
داشته است و همچنین از خالل نظام ارزشها و در زمینه آداب و رسوم و مناسک مذهبی،
جامعه و انسجام اجتماعی را تولید و بازتولید میکند .به همین سبب ،شناخت درست و عمیق
فرهنگ و جامعه روستایی لزوماً از مسیر شناخت دین روستایی (دین آنگونه که در جهان
روستایی تجربه میشود) میگذرد .بیتوجهی به دین در جامعهشناسی روستایی از علل عدم
شناخت درست فرهنگ روستایی است .شاید بتوان گفت یکی از نقدهای جدی وارد بر ادبیات
مطالعات روستایی ایران ،عدم شناخت عمیق از حیات فرهنگی و مذهبی روستائیان است .این
شناخت از طریق پیمایش نیز حاصلشدنی نیست؛ بلکه مستلزم انجام تحقیقات کیفی عمیقی
است.
 )8عدم شناخت علل درونی تحوالت اجتماعی و فرهنگی روستا
با توجه به نقش کلیدی مذهب در حیات روستایی ،میتوان گفت در تحوالت اجتماعی و
فرهنگی روستاهای ایرانی ،مذهب نقش کلیدی دارد .این مسئله بعد از انقالب اسالمی  ، 497که
نقش سیاسی مذهب گسترش یافت ،بسیار جدیتر است .به همین سبب نمیتوان تحوالت
اجتماعی و فرهنگی روستا را صرفاً به واسطه بررسی تحوالت اقتصاد و معیشت روستایی یا
برخی عوامل دیگر ،مانند رسانهها و جنسیت ،فهمید و تبیین کرد .این تحوالت مستلزم و همراه
با تحوالت عمیقی در حیطه مذهب روستایی است .لذا شناخت مذهب و تحوالت آن در روستا
برای فهم تحوالت عمیق در حیطه مذهب روستایی الزم است .مثال در گزارش اونو از خیرآباد،
می توان نقشی که ایدئولوژی انقالبی و مذهبی در تحوالت سلسله مراتب اجتماعی و تغییر
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نقشها دارد (تبدیلشدن خوشنشینهایی مانند سید علینقی به یک عنصر مهم و تأثیرگذار در
روستا بعد از انقالب اسالمی  ) 497را دید (ر.ک :اونو .) 07 : 477
 )0تداوم مشکالت روستا (هم در خود روستا و هم در روستاییان مهاجر به شهر)
هنوز پس از نزدیک به پنجاه سال از برنامههای تحول روستایی که هدف غایی آنها بهبود زندگی
روستاییان است ،تداوم مشکالت روستا و مهاجرتهای روستاییان به شهرها را شاهدیم .هرچند
نمی توان انتظار داشت که از طریق مطالعات روستایی بتوان جلوی همه مشکالت را گرفت ،اما
تداوم این مشکالت بیانگر آن است که رویکرد اقتصادی ـ سیاسی به روستا ،به مثابه یک واحد
اقتصادی و امری تابع شهر ،چندان جوابگو نبوده است .همانطور که پیشتر گفته شد ،عدم
شناخت از مذهب روستایی به معنای شناخت ناقص و ناکافی از زندگی اجتماعی و فرهنگی
روستا خواهد بود .جامعهشناسی روستایی (و مطالعات روستایی) با بیتوجهی به مذهب
روستایی به نوعی دچار نقص در فهم حیات روستایی است ،به همین سبب هنوز و همچنان
مشکالت اجتماعی و فرهنگی روستا ادامه داشته است و گاه بیشتر هم شده است .زندگی
روستایی ،به مثابه شکلی از حیات اجتماعی و فرهنگی که ارزشی فینفسه داشته باشد ،هنوز در
گفتمان مطالعات روستایی تعریف نشده است .برنامههای موجود هم در نهایت به سمت
شهریکردن (هماهنگ کردن روستا با موازین شهری) بوده است .در نتیجه ،مشکالت روستایی
همچنان تداوم دارند .این مسئله را در افزایش روند مهاجرت انفجاری روستاییان به شهر ،از
دهه  404تا دهه  ، 474دید( .ر.ک :وثوقی  .) 474بر این اساس ،مواجهه درست با مسائل
روستا قبل از هرچیزی مستلزم فهم درست زندگی اجتماعی و فرهنگی روستائیان است ،و هسته
مرکزی این زندگی ،نظام باورها و مناسکی است که در زمینه روستا به عنوان دین روستایی
شکل گرفته است.

نتیجهگیری
از موضوعات مهم در جامعهشناسی روستایی و مطالعات روستایی ،نقد و ارزیابی مطالعات دین
حوزه به صورت فراتحلیل پژوهشهای مربوطه است .یکی از موضوعات مهم مسئله دین و امر
مذهبی در حیات روستایی است .نظریات گوناگون علوم اجتماعی بیانگر اهمیت و نقش
تعیینکننده دین در جامعه و فرهنگ است ،اما علیرغم این تأکید علمی بر اهمیت دین،
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جامعهشناسی روستایی هنوز توجهی مناسب به مسئله دین و نقش آن در حیات روستایی نداشته
است.
بررسیهای موجود بیانگر آن است که صرفاً در برخی تکنگاریها توجهی محدود و
مختصر به مقوله دین در روستا شده است .در مطالعات تاریخی و نظری و طرحهای ملی دولتی
در باب روستا ،هنوز دین به مثابه جوهره فرهنگ نقشی ندارد .نگاهی به ادبیات جامعهشناسی و
مطالعات روستایی از دوره بعد از اصالحات ارضی تا امروز ،بیانگر آن است که پروبلماتیک
اصلی روستا ،به مثابه واحد اقتصادی ـ سیاسی است که باید به جریان اقتصادی و سیاسی ملی و
بینالمللی بپیوندد .این رویکرد سبب شده است که عمده مطالعات و توجهات به مقوله اقتصاد و
امر سیاسی معطوف باشند و فرهنگ و هسته حیات روستایی ،یعنی مذهب ،دچار بیتوجهی
شود .این بیتوجهی از یکسو ،از جریانهای فراعلمی در حوزه تحوالت کالن ملی و بینالمللی
یعنی اقتصاد و سرمایهداری و تالش آن برای ادغام روستا در خودش ناشی میشود و از سوی
دیگر ،برخی ریشههای آن در سنتهای نظری مارکسیستی و پوزیتیویستی به عنوان مفروضات و
منشأ مطالعات جامعهشناختی روستایی است؛ همچنین فقدان مفهومپردازی مناسب برای دین
روستایی نیز عاملی است که سبب شده است که ایده دین چنان که به صورت نهادی شهری
تعریف شده است ،فرض شود و لذا چون مؤلفههای این دین نهادی در روستاها نیست ،عمالً
امور دینی روستا ،در صورت مشابهت با شهر ،یا ذیل عنوان عناصر دینی مطرح شوند ،و یا ذیل
عنوان خرافات و باورهای خرافی توصیف شوند .در نتیجه ،چشم محقق روستایی توان فهم دین
روستایی را نداشته است .در نهایت گفتمان روشنفکری باالخص در سه دهه اخیر ،ناخودآگاه در
سرکوب روستایی به مثابه یک منشا و هستی فرهنگی ،کوشیده است .در حالی که برخی محققان
دانشگاهی ریشه روستایی دارند ،اما نوعی بیتوجهی ناخودآگاه به روستا ،به مثابه یک هستی
فرهنگی و مذهبی مستقل ،را در تحقیقات ایشان میتوان یافت.
بیتوجهی به مذهب در روستا در تحقیقات جامعهشناختی روستاهای ایران سبب شده است
که این حوزه مطالعات از درک مذهب روستایی و فرهنگ و اجتماعی که حول آن شکل گرفته
ناتوان باشد .تداوم بحرانهای اجتماعی و فرهنگی روستایی در طی نزدیک به نیم قرن پس از
اصالحات ارضی تا حدی بیانگر فهم نادرست جامعه و فرهنگ روستایی است .نگاهی به
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فهرست موضوعات پژوهشی نسل جدید محققان روستایی نیز بیانگر تداوم این غفلت از مذهب
و فرهنگ روستایی (در مفهوم انسانشناختی آن) است.
طرفه آن که بررسی متون جامعهشناسی روستایی ،در دهه  404تا دهه  ، 404بیانگر تداوم
این نگاه است ،نگاهی که همچنان مذهب و حیات فرهنگی و دینی را نادیده گرفته است .مهمتر
آن که با وجود رخداد انقالب اسالمی و نفوذ و حضور گسترده امور دینی در روستاهای ایران
طی سه دهه اخیر ،هنوز جامعهشناسی روستایی حاضر به پرداختن به مذهب روستایی و نقش آن
در تحوالت و زندگی اجتماعی و فرهنگی روستا نیست.
تأکید بر مطالعات کیفی و فرهنگمحور میتواند گامی باشد برای رفع بیتوجهی به حیات
مذهبی و فرهنگی روستائیان .ضمن این که باید نقش کلیدی امر مذهبی (در مفهوم دین روستایی
و دینداری روستایی ،جدا از معانی این مفاهیم در حیطه شهر) را هر چه بیشتر در کانون
تحوالت روستاهای ایران اسالمی قرار داد .به نظر میرسد مقوله مذهب از دو وجه اهمیت
کلیدی برای جامعهشناسی روستایی دارد :از یکسو دین به مثابه هسته فرهنگ و سنت جامعه
روستایی ،الزمه فهم این نوع از جامعه است .نمیتوان بدون فهم دین روستایی ،فهم درستی از
فرهنگ و جامعه آن داشت .به عبارت دیگر دین ،به مثابه عامل تداوم فرهنگ سنتی ،مهمترین
الزمه شناخت داشتهها و میراث فرهنگی و اجتماعی جامعه روستایی است .از دیگرسو ،دین به
واسطه نقش کلیدیکه در مشروعیتبخشی به تغییرات و ایجاد زمینهای برای تغییر دارد ،عامل
بسیار مهمی است برای برنامهریزیهای تحوالت اجتماعی ،فرهنگی و همانندان آن در روستا و
همچنین در استقرار و مشروعیتبخشی و جذب فرهنگی عناصر جدید در زندگی روستایی
میتواند نقشی کلیدی داشته باشد .خالصه آن که دین روستایی (که باید صورتبندی مفهومی
دقیقی برای آن تدوین شود) هم برای فهم میراث و سنت فرهنگی روستا و هم برای تحوالت و
تغییرات و برنامهریزی برای آتیه روستا ،نقشی کلیدی دارد و الزم است جامعهشناسی روستایی
بر این مقوله تأکید بیشتری داشته باشد.
محوریتدادن به فرهنگ و دین روستایی در مطالعات جامعهشناختی روستا ،زمینهای خواهند
بود برای شکلگیری گفتمان فرهنگگرا در مطالعات روستایی .شکلگیری و بسط این گفتمان
فرهنگی میتواند درک بهتری از جامعه روستایی را فراهم کند و برنامهریزیهای روستایی ،با
رویکرد فرهنگگرایانه ،به کاهش مسائل اجتماعی زندگی روستایی خواهد انجامید.
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