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280 Βιβλιοκριτικές

κτό μυαλό. Ο θρησκευτικός πλουραλισμός μόνον τότε σέβεται γνήσια τη θρη
σκευτική ποικιλομορφία, όταν αποδέχεται ως νομιμοποιημένη τη δύναμη των 
βαθιών θρησκευτικών πεποιθήσεων στην προσωπική και δημόσια ζωή.

Το βιβλίο αυτό του Wuthnow είναι μια καλοζυγισμένη και βαθυστόχα
στη μελέτη, που η μεγαλύτερη της αρετή συνίσταται στην πρόσκληση που 
απευθύνει να σκεφθούμε σχετικά με την πολιτισμική και θρησκευτική ση
μασία της γνήσιας θρησκευτικής ποικιλομορφίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για εμάς στην Ελλάδα που δεν έχουμε κατορθώσει ούτε ένα τζαμί να χτί
σουμε στην Αθήνα για τις δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνων που ζουν εδώ.

Πέρσα Ζέρη

Pippa Norris & Ronald Inglehart, Sacred and Secular. Religion and 
Politics Worldwide [To ιερό και το εκκομιοκενμένο. Θρησκεία και πολιτι
κή στον κόσμο], Cambridge University Press, 2005, 329 σελ.

Για πολλά χρόνια, μεγάλος αριθμός κοινωνικών επιστημόνων αντιμε
τώπιζε τη θρησκεία με δυσαρέσκεια και υπεροψία, ως ένα ξένο σώμα στην 
καρδιά της νεωτερικότητας. Οι ρίζες της έπρεπε να αναζητηθούν στις σκο
τεινές απαρχές της ανθρωπότητας και ως εκ τούτου η θρησκεία ερχόταν σε 
πλήρη αντιδιαστολή με τον ορθολογισμό και το κριτικό πνεύμα της σύγ
χρονης εποχής.

Αυτό που οδήγησε τους ανθρώπους σε πανάρχαιες εποχές να δεχτούν 
την ύπαρξη ενός ‘άλλου κόσμου’, δεν ήταν μια ενόρμηση και ανάγκη, αλλά 
ένα λάθος στην ερμηνεία ορισμένων φυσικιόν γεγονότων, άρα μια σαστι- 
μάρα της διάνοιας. Με αυτά τα λόγια συνόψισε ένας από τους γνωστότε
ρους πολέμιους του χριστιανισμού, ο Friedrich Nietzsche, στο έργο του Η 
Χαρούμενη Γνώση, όχι μόνο την προσωπική του αντίληψη αλλά και το 
πνεύμα πολλοτν διανοουμένων μιας ολόκληρης εποχής.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κριτικής στάσης των κοινωνι
κών επιστημόνων απέναντι στη θρησκεία διαδραμάτισαν αναμφισβήτητα 
οι απόψεις των Marx, Weber, Durkheim και Freud, οι οποίοι προσέγγισαν 
το φαινόμενο από την ιδιαίτερη οπτική γωνία που διακρίνει συνολικά το 
έργο καθενός. Ο Marx εκλάμβανε τη θρησκευτική πίστη ως ψευδή συνείδη
ση που αντανακλούσε τις ταξικές δομές της κοινωνίας, ενο5 ο Freud την α-
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ντιμετιυπιζε ως αυταπάτη ή ως ατομική, συλλογική νεύρωση. Ο Durkheim 
εστίασε την προσοχή του στην ιερότητα που αποδίδουν οι θρησκείες εν γέ- 
νει σε ορισμένα αντικείμενα (τοτέμ) και τόνισε τη συμβολή που έχουν οι 
θρησκευτικές τελετουργίες στη δικτύωση και τη συνοχή του κοινωνικού 
συνόλου. Όσον αφορά τον Max Weber, εκείνος επιχείρησε μεταξύ άλλων 
να καταδείξει την επίδραση των σωτηριολογικών διδαγμάτων του χριστια
νισμού στη διαμόρφωση του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος. Κοι
νή συνισταμένη των παραπάνω προσεγγίσεων υπήρξε η πεποίθηση ότι η 
σημασία της θρησκείας για την κοινωνία θα έφθινε με την πάροδο του 
χρόνου. Σε αυτή την κατεύθυνση, χαρακτηριστική είναι η περίφημη φράση 
του Weber περί ‘απομάγευσης του κόσμου’ [Entzauberung der Welt].

Ο ντετερμινισμός που διέπνεε την πεποίθηση αυτή αμφισβητείται πλέον 
από σημαντική μερίδα των κοινωνικοί επιστημόνων που ασχολούνται με 
τη θεωρία της θρησκείας. Στο επίκεντρο της κριτικής τους εδράζεται το ε
πιστημολογικό επιχείρημα ότι η θρησκεία εξεταζόταν υπό το πρίσμα ενός 
νεωτερικού πνεύματος που διέβλεπε στην άνοδο του ρασιοναλισμού τον 
θάνατο του Θεού. Στην πράξη κάτι τέτοιο δεν επαληθεύθηκε. Απεναντίας, 
παρά την εκτενή συζήτηση περί εκκοσμίκευσης που απασχολεί τους θεολό
γους και τους κοινωνικούς επιστήμονες εδιό και πολλά χρόνια, αποτελεί 
κοινό μυστικό το γεγονός ότι η θρησκεία εξακολουθεί και διαδραματίζει 
σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό έναν άξιο αναφοράς ρόλο στη σύγχρονη 
κοινωνία.

Προκειμένου να αντιληφθούμε τις ποικίλες νοηματοδοτήσεις της εκκο
σμίκευσης, κρίνεται αναγκαίο να καταλήξουμε σε μια ελάχιστη περιγραφή 
της θρησκείας. Για παράδειγμα, ο Melford Spiro δίνει έμφαση στον δεσμό 
της με κάποια υπερφυσική οντότητα και διακρίνει μεταξύ τριών συστατι
κών στοιχείων: των συστημάτων πίστης, δράσης και αξιών. Με άλλα λόγια, 
ο ορισμός της θρησκείας δεν θα πρέπει να περιοριστεί στην πνευματική της 
διάσταση ή τον σωτηριολογικό και εσχατολογικό της χαρακτήρα, αλλά θα 
πρέπει να συμπεριλάβει και τις δραστηριότητες ή τις αξίες των ανθρώπων 
που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτήν.

Συνεπώς, το φαινόμενο της εκκοσμίκευσης μπορεί να γίνει αντιληπτό 
ποικιλοτρόπως. Καταρχάς, η ‘απομάγευση του κόσμου’ του Weber περι
γράφει μια διαδικασία κατά την οποία η σύγχρονη κοινωνία απομακρύνε
ται από τον μυστικισμό της θρησκείας ως αποτέλεσμα της διάδοσης του
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ορθολογισμού και της γνιόσης. Παρεμφερούς λογικής είναι και η αποκα- 
λούμενη ‘αποϊεροποίηση του κόσμου’ [desacralization]. Επίσης, η εκκοσμί- 
κευση προσδιορίζει την απομάκρυνση των ανθρώπων, θρησκευόμενων και 
μη, από το αξιακό σύστημα της εκάστοτε επικρατούσας θρησκείας, ενιό 
όσον αφορά στο επίπεδο της προαναφερθείσας δράσης σηματοδοτεί την 
απίοχνανοη της θρησκευτικής πρακτικής, όπως αυτή εκδηλώνεται με'σω της 
συρρίκνωσης του εκκλησιαζόμενου ποιμνίου. Επομένως, θα πρέπει να επι- 
σημανθεί υπό το πρίσμα των παραπάνω ότι η σταδιακή αποδυνάμωση του 
ρόλου της θρησκείας στη σύγχρονη εποχή δύναται να συσχετιστεί με την 
εκκοσμίκευση τόσο της κοινωνίας όσο και του ίδιου του ατόμου.

Ωστόσο, η θεωρία της εκκοσμίκευσης δέχεται ολοένα και συχνότερα τα 
πυρά των επικριτών της. Γενιές κοινωνικών επιστημόνων γαλουχήθηκαν με 
τη βεβαιότητα ότι, με την πάροδο του χρόνου, η θρησκεία θα απασχολούσε 
αποκλειστικά τους θεολόγους και τους ιστορικούς, μια πλάνη που διαψεύ- 
δεται εν τέλει καθημερινά. Απεναντίας, η τρέχουσα συγκυρία είναι πιο 
σύνθετη. Ενώ πράγματι παρατηρείται στις εκβιομηχανισμένες χώρες μια 
γενική απομάκρυνση του κόσμου από τις εκκλησίες, παρεισφρέει στην κα
θημερινή agenda μια σειρά διακυβευμάτων ηθικής φύσης που άπτονται της 
θρησκείας, όπως οι εκτρώσεις, οι εφαρμογές της βιοτεχνολογίας ή οι γάμοι 
των ομοφύλων. Η δημόσια αντιπαράθεση αναφορικά με αυτά τα ζητήματα 
διχάζει τις εκβιομηχανισμένες κοινωνίες εκατέρωθεν διαιρετικών τομών 
στον άξονα των αξιών [value cleavages] και κινητοποιεί τους εκπροσώπους 
των εκκλησιών, οι οποίοι διαβλέπουν μια ευκαιρία ανάκαμψης της θρη
σκείας. Μια άλλη κρίσιμη πτυχή της θρησκευτικότητας στις αναπτυγμένες 
χοίρες αφορά τον πολλαπλασιασμό των ‘νέων θρησκευτικαίν κινημάτων’ 
[New Age Movements], τα οποία εκλαμβάνονται από μια μερίδα της επι
στημονικής κοινότητας ως έκφραση ενός ‘θρησκευτικού ατομικισμού’. Με 
άλλα λόγια, η αποδυνάμωση της θρησκευτικής και εκκλησιαστικής δέ
σμευσης δεν οδήγησε κατά νομοτελειακό τρόπο στη συρρίκνωση της ατο
μικής πνευματικότητας. Η νέα αυτή θρησκευτικότητα είναι ποικιλόμορφη 
και προσαρμόζεται στο προφίλ κάθε ανθρώπου. Τέλος, η αναβίωση του 
θρησκευτικού φονταμενταλισμού σε διάφορες περιοχές του πλανήτη έδωσε 
με πολιτισμικούς όρους μια νέα ιόθηση στη συζήτηση περί επιστροφής της 
θρησκείας στην ύστερη νεωτερικότητα.
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Τη θέση της θρησκείας στον σύγχρονο κόσμο και τη συνάρτησή της με 
την πολιτική σφαίρα πραγματεύεται ο τόμος των Pippa Norris και Ronald 
Inglehart με τίτλο Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide. Πα
ρά το γεγονός ότι δεν παραβλέπονται η φιλοσοφική και θεολογική διά
σταση της θεματικής, πρόκειται για μια κατεξοχήν κοινωνική μελε'τη με έ
ντονο εμπειρικό χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, οι δυο επιφανείς κοινωνι
κοί επιστήμονες επιχειρούν να καταδείξουν τη συνάρτηση μεταξύ θρη
σκείας και πολιτικής στον σύγχρονο κόσμο μέσω της αξιοποίησης με εμπει
ρικές μεθόδους ενός ανεξάντλητου υλικοΰ που προέρχεται από τις βάσεις 
δεδομένων της Παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής Έρευνας Αξιών [World 
and European Values Survey].

Η λογική που διαπνέει τη δομή της μελέτης είναι απλή. Αποτελείται από 
τρία μέρη, τα οποία διαχωρίζονται σε επιμέρους κεφάλαια. Το πρώτο μέ
ρος ταυτίζεται με το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης. Αρχικά, γίνεται μια 
εκτενής παρουσίαση της επιστημονικής συζήτησης περί εκκοσμίκευσης και 
στη συνέχεια σκιαγραφείται το θεωρητικό μοντέλο στο οποίο βασίστηκε η 
έρευνα των συγγραφέων. Το επόμενο κεφάλαιο είναι μεθοδολογικής φάσης 
και πραγματεύεται το κρίσιμο ζήτημα της μέτρησης του φαινομένου. Το 
πρώτο μέρος ολοκληρώνεται με μια σύνοψη του ερευνητικού ερωτήματος, 
εφαρμοσμένου σε παγκόσμια κλίμακα. Από μεθοδολογικής άποψης, το κε
φάλαιο αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την εγκυρότητα των τελικών α
ποτελεσμάτων, καθώς αποσκοπεί στη συγκρισιμότητά τους μέσω της άμ
βλυνσης των διαφορών που διακρίνουν τα αξιακά συστήματα και τις πρα
κτικές των θρησκειών μεταξύ τους.

Το δεύτερο μέρος της μελέτης αποτελείται από τρία case studies, στα 
οποία επιχειρείται να καταδειχθεί η συνάρτηση θρησκείας και πολιτικής. Η 
πρώτη περίπτωση είναι εκείνη των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή 
της ιστορικής κοιτίδας του φαινομένου της εκκοσμίκευσης. Στη συνέχεια, η 
μελέτη εστιάζει την προσοχή της στη μετα-οοσιαλιστική Ευρώπη και εξε
τάζει κατά πόσον έλαβε χώρα εκεί μια ουσιαστική αναβίωση του θρησκευ
τικού αισθήματος μετά τις καθεστωτικές αλλαγές των αρχοϊν της δεκαετίας 
του 1990. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το επόμενο κεφάλαιο που 
αφορά στις αντιλήψεις περί θρησκείας και πολιτικής στις μουσουλμανικές 
χώρες. Η μελέτη των Norris και Inglehart ολοκληροϊνεται με την εξέταση 
της επίδρασης της εκκοσμίκευσης στα αξιακά συστήματα, τις θρησκευτικές
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οργανώσεις και το κοινωνικό κεφάλαιο, όπως επίσης στα θρησκευτικά 
κόμματα και την αντίστοιχη εκλογική συμπεριφορά.

Οι συγγραφείς εισάγουν τον αναγνώστη στην προβληματική της θεμα
τικής μέσω της σκιαγράφησης rav αδυναμιών που χαρακτηρίζουν το πα
ραδοσιακό θεωρητικό μοντέλο της εκκοσμίκευσης. Η κριτική τους εστιάζε
ται κατά κύριο λόγο στον ντετερμινισμό και τον ευρωπαιοκεντρισμό. Με 
άλλα λόγια, η βεβαιότητα ότι ο ρόλος της θρησκείας θα παράκμαζε με την 
πάροδο του χρόνου πήγαζε από την παρατήρηση των διαδικασιών του εκ
συγχρονισμού (εκβιομηχάνιση, αστικοποίηση, επέκταση της εκπαίδευσης) 
που χαρακτήριζε τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. 
Δεδομένης της συνθετότητας του σύγχρονου κόσμου ως προς τις διαφορε
τικές αντιλήψεις και εφαρμογές του εκσυγχρονισμού, καθίσταται αμέσως 
σαφές ότι το παραδοσιακό θεωρητικό μοντέλο της εκκοσμίκευσης έχει εξα
ντλήσει ιστορικά τις ερμηνευτικές του αρετές.

Η θεωρητική προσέγγιση των συγγραφέων βασίζεται σε δύο αξιώματα. 
Στον πυρήνα του πρώτου εδράζεται η έννοια της υπαρξιακής ασφάλειας 
[existential security] που απορρέει από την ανθριυπινη ανάπτυξη, την οι
κονομική ισότητα, την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την 
κοινωνική πρόνοια. Με τη βοήθεια εμπειρικών μεθόδων αποδεικνύεται ότι 
η ενίσχυση ή η αποδυνάμωοη του ρόλου της θρησκείας σε μια κοινωνία 
συναρτάται άμεσα με την ένταση του βιώματος της ασφάλειας. Το δεύτερο 
αξίωμα ερμηνεύει τις διαφορετικές αντιλήψεις των λαών περί θρησκείας ως 
αποτέλεσμα των παραδοσιακών αξιακών συστημάτων που τους κληροδο
τούν οι παλαιότερες γενιές. Οι Norris και Inglehart επισημαίνουν ότι ακόμη 
και οι πλέον εκκοσμικευμένοι λαοί, όπως για παράδειγμα εκείνοι της 
Σκανδιναβίας, διαπνέονται από τις παραδοσιακές προτεσταντικές αντιλή
ψεις που αναπαράγουν το εκπαιδευτικό σύστημα, τα MME κ.ο.κ.

Υπό το πρίσμα των δύο αξιωμάτων, οι συγγραφείς του τόμου καταλή
γουν στη διατύπωση του επιχειρήματος ότι η διάβρωση των θρησκευτικών 
αξιών και πρακτικών προκύπτει από αλλαγές που αφορούν την υπαρξιακή 
ασφάλεια σε βάθος χρόνου, μια διαδικασία που συνδέεται άμεσα με την 
ανθρώπινη ανάπτυξη [human development], την οικονομική και κοινωνική 
ισότητα, την πολιτιστική κληρονομιά και τις θρησκευτικές παραδόσεις κά
θε κοινωνίας. Επομένως, η θρησκεία περιθωριοποιείται σε γενικές γραμμές 
στα αναπτυγμένα κράτη ενώ, αντιστροφές, η αναβίωση του θρησκευτικού
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φρονήματος βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε χιορες που μαστίζονται από συ
γκρούσεις και αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις.

Τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας επαληθεύουν την κεντρική 
υπόθεση εργασίας που προκύπτει από την προαναφερθείσα θεωρητική 
προσέγγιση. Όσο μετακινούμαστε από την αγροτική στην εκβιομηχανισμέ- 
νη κοινωνία, παρατηρείται φθορά της θρησκευτικής πίστης και των εκ
φράσεων πνευματικότητας και περιορισμός των θρησκευτικών πρακτικιόν. 
Ωστόσο, οι καθαρά οικονομικές μεταβλητές, όπως το ΑΕΠ ή το κατά κε
φαλήν εισόδημα, που συναρτιυνται με το αίσθημα της οικονομικής ασφά
λειας, δεν επαρκούν για την εξήγηση της συνάρτησης. Παράγοντες, όπως η 
απουσία κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων, ο υψηλός βαθμός αστικοποί
ησης ή η πρόσβαση σε βασικά κοινωνικά αγαθά όπως οι υπηρεσίες υγείας, 
διαδραματίζουν, σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση των διαθέσιμων δε
δομένων, καταλυτικό ρόλο στην αποδυνάμωση της θρησκείας στην ύστερη 
νεωτερικότητα.

Εντούτοις, εμφανίζονται συχνά στις κοινωνικές επιστήμες εξαιρέσεις 
που θέτουν σε αμφισβήτηση τον γενικό κανόνα. Στην περίπτωση της θεω
ρίας της εκκοσμίκευσης, οι ΗΠΑ βρίσκονται στο επίκεντρο του επιστημο
νικού ενδιαφέροντος για πολλές δεκαετίες, καθώς οι πολίτες τους διακρί- 
νονται σύμφωνα με έρευνες για την ισχυρή θρησκευτική τους πίστη και την 
ενεργό συμμετοχή τους σε εκκλησιαστικές δραστηριότητες εν αντιθέσει με 
τους πολίτες των εκβιομηχανισμένων χωρών της Δυτικής Ευρώπης που εκ- 
κοσμικεύονται ολοένα και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου. Πράγ
ματι ως προς τη συχνότητα προσευχής και συμμετοχής σε θρησκευτικές 
δραστηριότητες, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνουν μία από τις υψη
λότερες θέσεις της κατάταξης μαζί με την Ιταλία και την Ιρλανδία. Στον 
αντίποδα βρίσκονται η Γαλλία, η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενδια
φέρον παρουσιάζει όχι μόνο η ένταση της θρησκευτικής πίστης στις ΗΠΑ, 
αλλά και η σταθερότητά της σε βάθος χρόνου. Εφαρμόζοντας το θεωρητικό 
τους μοντέλο στην αμερικανική περίπτωση, οι Norris και Inglehart ισχυρί
ζονται ότι η ανασφάλεια των Αμερικανών που απορρέει από την ανεπαρ
κή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις ευέλικτες συνθήκες πρόσληψης και 
απόλυσης που χαρακτηρίζουν την αγορά εργασίας και τις παντός είδους 
κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, εξηγεί τη διείσδυση της θρησκείας στην 
αμερικανική καθημερινότητα. Αντιθέτως, τα κράτη πρόνοιας που εξακο
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λουθούν να υφίστανται στη Δυτική Ευρώπη, παρέχουν στους πολίτες μια 
ελάχιστη ασπίδα προστασίας από το άγχος της σύγχρονης εποχής. Δεδομέ
νου πάντως του κινδύνου που ελλοχεύει πίσω από κάθε γενίκευση, αξίζει 
σε αυτό το σημείο να αναφερθεί η άποψη της Himmelfart, σύμφωνα με την 
οποία ‘η αμερικανική κοινωνία χωρίζεται σε ένα τμήμα θρησκευόμενο, 
πουριτανικό, οικογενειοκεντρικό, πατριωτικό και κομφορμιστικό και σε 
ένα άλλο εκκοσμικευμένο, ανεκτικό, ηδονιστικό και πολυπολιτισμικό. Οι 
δύο κουλτούρες συνυπάρχουν και ανέχονται η μία την άλλη, αλλά ως έναν 
βαθμό κατοικούν σε διαφορετικούς κόσμους’.

Διαφορετική είναι η περίπτωση των χωρών της μετα-σοσιαλιστικής Ευ
ρώπης. Οι πριότες έρευνες που διεξήχθησαν εκεί κατά τη δεκαετία του 
1990, έκαναν λόγο για αναβίωση της θρησκείας η οποία, από ορισμένους 
μελετητές, ερμηνευόταν ως το αποτέλεσμα της θρησκευτικής ελευθερίας και 
του πλουραλισμού που καθιερώθηκαν αμέσως μετά την πτώση των σοσια
λιστικών καθεστώτων. Αντιθέτους, η έρευνα των Noms και Inglehart κατα
λήγει στη διαπίστωση ότι η πίστη παρουσιάζεται ασθενέστερη στις χώρες 
εκείνες που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερο πλουραλισμό και ανοχή ως 
προς τα θρησκευτικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα στην Τσεχία. Δεδο
μένου του γεγονότος ότι η ανοχή που σχετίζεται με τα πολιτικά δικαιώμα
τα και τις ατομικές ελευθερίες εντοπίζεται κατεξοχήν σε χώρες με ώριμα 
δημοκρατικά πολιτεύματα και εύρωστες οικονομίες, φαίνεται να επαλη
θεύεται το επιχείρημα των συγγραφέων ότι το φαινόμενο της εκκοσμίκευ- 
σης συναρτάται άμεσα με το αίσθημα της υπαρξιακής ασφάλειας.

Ελλείψει διαθέσιμων στοιχείων σχετικών με τη θρησκευτικότητα, ιδιαί
τερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα που αφορά στις αντιλήψεις του 
μουσουλμανικού κόσμου ως προς το δημοκρατικό πολίτευμα, την πολιτική 
ηγεσία και μια σειρά κοινωνικών ζητημάτων, όπως την ισότητα των φύ
λων, την ομοφυλοφιλία ή τις εκτρώσεις. Προς απογοήτευση των υποστηρι- 
κτών της ‘σύγκρουσης των πολιτισμών’ προκύπτει από την εμπειρική ανά
λυση το)ν διαθέσιμων δεδομένων ότι, ως προς τη δημοκρατική λειτουργία, 
τη στήριξη των δημοκρατικών ιδεωδών και την απόρριψη μιας αυταρχικής 
ηγεσίας παρατηρείται μικρή διάσταση απόψεων ανάμεσα στον μουσουλ
μανικό κόσμο και τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Αντιθέτως, αξιοσημείωτο 
είναι το χάσμα με τα πρώην σοσιαλιστικά κράτη που επιδεικνύουν μικρή 
ανοχή στο δημοκρατικό πολίτευμα.
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Ωστόσο, η εμπειρική έρευνα διαπιστώνει την ύπαρξη μιας ουσιαστικής 
πολιτισμικής διαιρετικής τομής ανάμεσα στον μουσουλμανικό κόσμο και 
τις εκβιομηχανισμένες κοινωνίες της Δύσης με αιχμή μια σειρά κοινωνικών 
ζητημάτων που άπτονται της ισότητας των φυλών και της σεξουαλικής α
πελευθέρωσης. Με άλλα λόγια, τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής των γάμων 
ομοφύλων, των εκτρώσεων και των διαζυγίων στον μουσουλμανικό κόσμο 
βρίσκονται στον αντίποδα των στοιχείων που αφορούν τα εκβιομηχανι- 
σμένα κράτη. Εκτός αυτού, υπάρχουν ενδείξεις διεύρυνσης του χάσματος 
με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι νέες γενιές της Βόρειας Αμερικής και 
της Δυτικής Ευρώπης τείνουν να γίνονται πιο φιλελεύθερες και ανεκτικές, 
ενώ εκείνες του μουσουλμανικού κόσμου παραμένουν εξόχιυς παραδοσια
κές.

Στο τρίτο μέρος της μελέτης των Norris και Inglehart επιχειρείται να κα- 
ταδειχθεί η επίδραση της εκκοσμίκευσης στο σύγχρονο αξιακό σύστημα, 
στις θρησκευτικές οργανιόσεις και τα κόμματα. Σημείο εκκίνησης της ανά
λυσης αποτελεί η εξέταση της εγκυρότητας της περίφημης θέσης του Weber 
ότι ο καπιταλισμός αναδείχθηκε σε εκείνες τις χώρες της Δύσης που χαρα
κτηρίζονταν από ένα ιδιαίτερο προτεσταντικό ήθος. Με αυτόν τον σκοπό, 
διεξήχθη έρευνα ανάμεσα στα διάφορα χριστιανικά δόγματα και τις πα
γκόσμιες θρησκείες στη βάση των κινήτρων αλλά και των αντιλήψεων που 
έχουν οι ερωτώμενοι απέναντι στην εργασία και το εργασιακό ήθος. Τα 
αποτελέσματα, σύμφωνα με μια πριυτη ανάγνωση, έρχονται οε πλήρη α
ντιδιαστολή με τη βεμπεριανή θέση. Πιο συγκεκριμένα, οι προτεοτάντες 
κατατάσσονται στην τελευταία θέση εκείνων που εκλαμβάνουν την εργα
σία ως καθήκον, ενο) το ίδιο ισχύει για τα προσωπικά και υλικά κίνητρα. 
Στον αντίποδα βρίσκονται με θεαματική διαφορά οι μουσουλμάνοι. Πα
ρεμφερής είναι η εικόνα αναφορικά με το εργασιακό ήθος, καθώς δεν φαί
νεται να επιδοκιμάζουν οι προτεοτάντες κατ’ εξαίρεση την ιδιωτική πρω
τοβουλία, τον ανταγωνισμό ή την ιδιοκτησία σε σχέση με τα άλλα χριστια
νικά δόγματα ή τις θρησκείες. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπί
στωση ότι εμφανίζονται περισσότερο επιρρεπείς προς τις πρακτικές δωρο
δοκίας ή τη φοροδιαφυγή, ιδιαίτερα σε σχέοη με τους μουσουλμάνους και 
τους πιστούς των ασιατικών θρησκειών.

Παρά την έρευνα, οι συγγραφείς εξηγούν ότι η βεμπεριανή θέση περί 
συνάρτησης του καπιταλιστικού πνεύματος με το προτεσταντικό ήθος δεν
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τίθεται σε αμφισβήτηση, καθιύς αφορά μια συγκεκριμένη γεωγραφική πε
ριοχή σε μια ιδιαίτερη ιστορική συγκυρία. Εκτός αυτού, ο Inglehart ερμη
νεύει τα αποτελέσματα της έρευνας με όρους αξιών, αφού το προτεσταντι- 
κό ήθος που περιγράφει ο Weber, συνδέεται ως έναν βαθμό με τις υλιστικές 
αξίες. Με λίγα λόγια, η θέση του είναι ότι όταν η ανάπτυξη του καπιταλι
σμού ικανοποίησε τις υλιστικές ανάγκες των κατοίκων της Δύσης και τους 
προσέφερε μια σχετική οικονομική ασφάλεια, στη συνέχεια τους έστρεψε 
προς τις αποκαλούμενες μεταϋλιστικές αξίες.

Όσον αφορά στην επίδραση της εκκοσμίκευσης στις θρησκευτικές ορ- 
γανώσεις, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ή να α
πορρίπτουν με σχετική ασφάλεια την αιτιότητα μεταξύ τους. Αντ’ αυτού, 
από την εμπειρική ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων διαπιστώνεται ότι 
η συμμετοχή σε θρησκευτικές οργανώσεις συναρτάται άμεσα με συγκριμέ- 
νες κοινωνικές αντιλήψεις και πολιτική συμπεριφορά. Πράγματι, έχει κα- 
ταδειχθεί στο πλαίσιο πολλών ερευνών ότι στις περισσότερες χώρες η πλει- 
οψηφία των πιστών ψηφίζει δεξιά κόμματα. Αντίστοιχα, οι Norris και 
Inglehart ισχυρίζονται ότι, με την εξαίρεση των αγροτικών κοινωνιών, η 
Δεξιά ενισχύεται όσο αυξάνει ο βαθμός θρησκευτικότητας μιας κοινωνίας. 
Σε γενικές γραμμές, αποδεικνύεται ότι η θρησκεία αποτελεί έναν πιο α
σφαλή παράγοντα πρόβλεψης της εκλογικής συμπεριφοράς ενός πολίτη απ’ 
ότι ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο, υπάρχουν σαφείς ενδεί
ξεις ότι η συνάρτηση αυτή αποδυναμώθηκε στις περισσότερες εκβιομηχα- 
νισμένες χώρες με την πάροδο του χρόνου. Εξαίρεση αποτελούν οι ΗΠΑ. 
Τέλος, παρατηρείται μια γενική συρρίκνωση της εκλογικής ισχύος των 
θρησκευτικών κομμάτων στην Ευρώπη την τελευταία πεντηκονταετία με 
ιδιαίτερη έμφαση στις καθολικές χώρες. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλε
σμα την άμβλυνση του χάσματος με τις αντίστοιχες προτεσταντικές τα 
θρησκευτικά κόμματα των οποίων περιορίζονταν εξαρχής σε χαμηλότερα 
εκλογικά ποσοστά.

Συμπερασματικά, οι συγγραφείς του τόμου καταλήγουν στη διαπίστω
ση ότι στη σύνθετη ιστορική συγκυρία που διανύουμε, παρατηρούνται 
ταυτόχρονα δύο αντίθετες τάσεις: ο αναπτυγμένος κόσμος εκκοσμικεύεται 
διαρκιυς, ενώ ο αναπτυσσόμενος ισχυροποιεί τους δεσμούς του με τη θρη
σκεία. Εντούτοις, εκτιμάται ότι ο κόσμος συνολικά θρησκειοποιείται παρά
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εκκοσμικεύεται, αν λάβουμε υπόψη τις αντίθετες δημογραφτκές τάσεις με
ταξύ των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών.

Η μελέτη των Norris και Inglehart πραγματεύεται ένα εξαιρετικά ενδι
αφέρον θέμα και προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα μια νέα οπτική 
στο φαινόμενο της εκκοσμίκευσης μέσω του θεωρητικού μοντέλου που βα
σίζεται στο αξίωμα της υπαρξιακής ασφάλειας. Διαφέρει ποιοτικά σε σχέ
ση με το παλαιό επιχείρημα του εκσυγχρονισμού, καθώς εισάγει μια ψυχο
λογική διάσταση που συναρτάται με συνθετότερες πτυχές του εκσυγχρονι
σμού, όπως η αστικοποίηση ή η επέκταση της εκπαίδευσης. Παρόλο που θα 
πρέπει να ασκηθεί κριτική στους συγγραφείς για την άνιση έμφαση και 
ανάλυση των δύο αξιωμάτων που συγκροτούν το θεωρητικό μοντέλο τους, 
καθώς το πολιτισμικό αξίωμα επεξηγείται ανεπαρκούς και λειτουργεί κυρί
ως ως μια μεταβλητή σχετικοποίησης των διαφορών της θρησκευτικότητας 
μεταξύ των υπό εξέταση χωρών, το γενικό συμπέρασμα της ταυτόχρονης 
εκκοσμίκευσης και θρησκειοποίησης του σύγχρονου κόσμου αποτελεί μια 
ιδιαίτερα αξιόλογη θέση που ερμηνεύει μια σειρά φαινομένου, όπως τα νέα 
διακυβεύματα στον άξονα των αξιών, τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό 
και την επικάλυψη της δογματικής διαιρετικής τομής στην εκλογική κοινω
νιολογικά από την αντίστοιχη θρησκευτική. Σε κάθε περίπτωση, θεολογικοί, 
ψυχολογικοί ή ακόμα και πολιτικοί λόγοι οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η 
αντικατάσταση της θρησκείας από το φαινόμενο της εκκοσμίκευσης είναι 
απίθανο να συμβεί.
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Η 11η Σεπτεμβρίου, οι πολεμικές συγκρούσεις και οι νέες επιθέσεις που 
ακολούθησαν έκτοτε έθεσαν τη συζήτηση περί συμβατότητας ή μη Ισλάμ 
και δημοκρατίας στο επίκεντρο των συζητήσεων πολιτικών επιστημόνων, 
αναλυτιόν και ελίτ. Αναπόφευκτα, η συγκεκριμένη συζήτηση περιστρέφε
ται γύρω από τον γνωστό νοηματικό άξονα της ‘σύγκρουσης των πολιτι- 
σμών’ (S. Huntington), ο οποίος τοποθετεί το Ισλάμ στη σφαίρα της απόλυ
της ετερότητας σε σχέση με τη Δύση, άρα και σε σχέση με μία από τις βασι
κές συνιστώσες της τελευταίας, τη δημοκρατία. Το επιχείρημα συμπληρώ
νεται από την αναμφισβήτητη εμπειρική παρατήρηση ότι σήμερα καμία 
χιήρα όπου κυριαρχεί το μουσουλμανικό στοιχείο δεν μπορεί να χαρακτη
ριστεί ως ολοκληρωμένη δημοκρατία, ενώ το 55% των χωρών του κόσμου 
με αυταρχικά καθεστιότα είναι μουσουλμανικές, ποσοστό που το 1975 βρι
σκόταν στο 25%. Με βάση τα παραπάνω, είναι σήμερα εφικτό να αμφισβη
τήσει κανείς την πολλαπλώς καταγραφόμενη ασυμβατότητα μεταξύ Ισλάμ 
και δημοκρατίας;

Είναι, απαντά το βιβλίο του Moataz Abdel Fattah, αναπληρωτή καθη
γητή πολιτικής επιστήμης στο πανεπιστήμιο του Κάιρου και το Central 
Michigan University. Βασισμένος σε μια ευρεία έρευνα, ο συγγραφέας επι
χειρεί να απαντήσει με νηφαλιότητα στα βασικά ερωτήματα που αφορούν 
στη σχέση Ισλάμ και δημοκρατίας, καθώς και να υποβάλει τις μέχρι τώρα 
κυρίαρχες απαντήσεις σε σοβαρούς ελέγχους αντοχής. Το πράττει δε αυτό 
επικεντρωνόμενος στο επιμέρους και στις ιδιαιτερότητες που αναδεικνύουν 
τη συνθετότητα του θέματος.

Γιατί λοιπόν οι μουσουλμανικές χώρες δεν έχουν δημοκρατία; Γιατί οι 
μουσουλμάνοι δεν απαιτούν δημοκρατία ενάντια στα αυταρχικά καθεστώ
τα τους; Ή μήπως απαιτούν; Μήπως οι αξίες και οι κοινωνικές συμπεριφο
ρές των μουσουλμάνων όντως εμποδίζουν ή επιβραδύνουν τις όποιες προ
θέσεις, προσπάθειες ή διαδικασίες εκδημοκρατισμού; Αν ναι, γιατί; Και αν
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