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ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻧﻮﭘﺪﯾﺪ دﯾﻨﯽ از ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﭼﮑﯿﺪه
عنوانی برای هر گروه و حرکت اجتماعی است که بعد از دههی ) (NRMsجنبشهای نوپدید دینی
 ۱۸۰۰میلادی مبتنی بر پارهای تعالیم و آموزههای معنوی ،داعیهدار ایده معنوی جدید و
آسانی در به سعادت رساندن انسان معاصر است .نگارنده در این مقاله کوشیده تا نشان دهد
که چگونه تأملات جامعهشناسانه در باب دین ،منجر به پیدایش و گسترش جنبشهای معنوی
معاصر شده است .او برای اثبات این مدعا در دو باب سخن رانده است .یکی ،خاستگاه
جنبشهای نوپدید معاصر که در دامن بزرگانی همچون آگوست کنت و امیل دورکیم رخ داده،
چنانچه تقابل علاقههای جامعهشناختی و دغدغههای دینی در تفکرات پدر جامعهشناسی ـ
آگوست کنت ـ موجب میشود تا او را در فضای این مقاله به واسطه تأسیس یک فرقه جدید،
همچنین پدر جنبشهای معنوی معاصر نیز بنامیم .از طرفی امیل دورکیم که بیرغبتی و زوال
دین در جامعه را میدید و از سوی دیگر ،دین را مهمترین عامل ایجاد یکپارچگی و
نظماجتماعی میدانست .به ابراز نظریههای التقاطی دربارهی جامعه و دین پرداخت که
.اکنون همگی آنان از اصول اساسی معنویتهای سکولار بهحساب میآیند
و دیگری ،ماهیت جنبشهای نوپدید دینی از نگاه جامعهشناختی است .در این بخش آمده که
برخی جامعهشناسان ،فرقهها را از آن جهت پسندیده ،لازم و برای حیات و نظماجتماعی
ضروری میپندارند که نمونههای مناسبی از قرائت دینی متأثر از اصول جامعهشناسی و
.مؤلفههای مدرنیته هستند
محمدحسین کیانی
واژگان کلیدی :فرقهگرایی ،جنبشهای مسیحی ،اعتراضات دینی ،کلیسا ،مسیحیت کاتولیک،
.پروتستان

شماره-هفتم-فصل-نامه-مطالعات-معنوی/خواستگاه»-جنبشهای-نوپدید-دینی«-از-نگاه-
a-16-17-51-179.aspxجامعهشناختی
This entry was posted on Wednesday, June 29th, 2016 at 11:19 am and is filed under
ادیان ,جنبش ها ,مذاهب مسیحی ,مسیحی
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. You can
skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
13.04.2019

-1/2-

شبکه بین المللی مطالعات ادیان

2

13.04.2019

-2/2-

شبکه بین المللی مطالعات ادیان

