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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 تاملی در علم اجتماعی دینی

 1سید حسین شرف الدین

 (151 -111، ص 1931، زمستان 11)منتشرشده در فصلنامه علوم انسانی اسالمی صدرا، شماره 

شناسی، چه تمایزي با دیگر رویکردهاي رایج به مطالعه امرر اجتمراعی    اصطالح خاص جامعه .1

 شناسی، مطالعات فرهنگی و نظایر آن دارد؟ عملی، تبارشناسی، دیرینهنظیر علم عمران، حکمت 

حووزه  وجود دارد، در کل، از منظرهای مختلف که میان حوزه های نامبرده های  قطع نظر ازتفاوت

جهان اجتموایی  (، توجیهمطالعه)توصیف، تبیین، تحلیل، تفسیر، نقد، تجویزمعطوف به  معرفتیهای 

 Socialاجتمایی)  /تفکربوه دو حووزه اندی وه    چندان مرزبنودی دوده،   نهدر یک تقسیم بندی را 

Thoughts ) فقهوی، االققوی،   اسوطوره ای،  الهیاتی، فلسوفی، یرفوانی،    اتاز تفکر طیفی)متضمن

نسوبتا  وجود تفاوت هوای   تقسیم می دوند.جدید / دانش اجتماییو جامعه دناسی ادبی(  تفسیری،

در مراحل دکل گیری ن ان می دهد که جامعه دناسی  و غرض رویکردآدکار در موضوع، روش، 

 نیست.امتداد کمال یافته تفکر اجتمایی ، رو استمرا

. برالوی  در جهاتی بوا یکودی ر تموایز دارنود    مطالعه این دوحوزه برغم ادتراک اجمالی در موضوع 

: بوه  نوداز )بدون امتیاز دهی و تنقیص یکی به نفع دی ری( یبارتازیمده ترین تمایزات این دو حوزه

و تعلق دادتن بوه جامعوه    سابقه کهن وتقدم تاریخی در مقابل نوظهور بودن بودن دارالحاظ زمانی 

البتوه  )، در مقابل تعوین و تضوییق پواردایمی    متنوعچند گانه و معرفتی پارادایم های متاثر از  ؛مدرن

مبوادی، اصوول،   جامعه دناسی نیز در استمرار حیات الود به یلمی چند پارادیمی تبدیل دد: تنوع 

 ؛(، جهوت گیریهوای کواربردی   نظریوه هوا   معیارهای معرفت دناالتی، رهیافت های روش دناالتی،

ی وان ی  متاثراز جهان دناسی الاص )ایتقاد به ساحت های فراتجربی و تاثیر آن در جهوان موادی،   

 منفی موضع گیری بی ایتنایی یا  )ای هستی، هدفداری یالم و...(در مقابل جهان دناسی سکوالراجز

ابعواد معنووی زنودگی، دوی     نادیده ان ادتن معنای حیوات و  باورهای دینی مردم،  و نسبت به دین

 ؛ غلبه رویکرد، تلقی انسان به ینوان حیوان اقتصادی منفعت طلب و...(ان اری پدیده های اجتمایی

                                                           
1
 دانش آموخته حوزه علمیه و عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره - 
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ادیوای بوی   در مقابل و یوتوپینیستی با اغراض اصقح گرانه  آرمان گرایانهو  ، الیرالواهانهمتعهدانه

و جدایی دانش از ارزش؛ هنجارمندی )متضمن تموایقت هنجواری و جهوت گیریهوای     یلم طرفی 

؛ کقن ن ری)ن رش کقن بوه جهوان، انسوان و جامعوه( در     در مقابل ادیای یینیت گراییایتقادی( 

دوهودی،  از رودوهای یقلوی، نقلوی،    توامان مقابل مساله محوری؛ تنوع روش دناالتی)بهره گیری 

 و توصویف  در مقابل محدود ددن به تجربی گرایی پوزیتیویسوتی بورای ک وف،   تجربی ووحیانی( 

یز در اسوتمرار حیوات الوود بوه دلیول برالوی       ؛ البته جامعه دناسی نیلی و کارکردی واقعیت تبیین

یطف توجه     ؛(تجدید نظرهای روش دناالتی، موضع الود در تجربه گرایی افراطی را تعدیل کرد

در مقابول جواموع پیدیوده، نواهم ون و پرمسواله       اجتمایات ساده، یک دست و بی مساله سنتی به

  و...مدرن؛ 

 

، منطوق و منظور   دویوه آغازکوه در    باگستره روز افزون آن، دناسی  جامعهالزم به ذکر است که یلم 

برالی کاستی بروز دلیل به رفته رفته دد،  اجتمایی تلقی میجهان  رودمند و یلمی فهمبرای غالب 

که اولوین   ددهای معرفت دناالتی و روش دناالتی، زمینه برای طرح مواضع انتقادی جدی فراهم 

اجتمایی،   . نظریهالود را ن ان داددناالتی  جامعه از نظریه تفکیک نظریه اجتماییقالب نمود آن در 

یمدتا تحت تواثیر   . این دسته نظریه هادناالتی است از نظریه جامعهبه لحاظ گستره و دامنه یام تر 

به همین دلیول، ایون   د. نرنگ و سیاق تجربی دارتا حد زیاد و البته  گرفتهفیلسوفان اجتمایی دکل 

تفهموی،   نوام نهواده انود و تحوت تواثیر آن رویکردهوای      فلسفه اجتمایی  دوره بازگ ت بهدوره را 

با ایتبارمعرفتی و قووت روش دوناالتی بی وتر از رویکورد پوزیتیویسوتی      پدیداردناالتی و انتقادی 

کقسیک به میدان آمد و یرصه یلم اجتمایی مدرن را به تسخیر الود در آورد. الزم بذکر است که 

مطالعات فرهن ی نیوز بوه ینووان رقیوب     تی بسیار پرگستره موسوم به معرفدر چند دهه االیر حوزه 

   در حال پی روی است.جدی دی ر جامعه دناسی وارد میدان دده و

در جهوان اسوقم تحوت ینووان      و نکته پایانی اینکه آن دسته از اندی ه ها/ دانش های اجتمایی که

دوود   دوناالته موی  دان مربوو،،  حسب نام گذاری اندی منیلم یمران  و یلم مدنی ،حکمت یملی

که به برالوی از آنهوا در قبول ادواره      یلم اجتمایی مدرن داردجامعه دناسی و با   های جدی تفاوت

  دد. در یین حال، انجام یک مطالعه مقایسه ای دقیق نیاز به فرصت و مجال بی تر دارد.   
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هاي مختلف تفکیک قائل  رشتهسازي علوم انسانی در  هاي اسالمی توان نسبت به روش آیا می(1

 شد؟

همه یلوم غیر از آنده به ینوان یلوم تلقی های مختلفی که از یلم انسانی وجود دارد)= با توجه به 

پایه، مهندسی و پزدکی دناالته می دود؛ یلومی که با روش یقلی به دست آمده بادند مثل فلسفه؛ 

ات، زبان، ادیان و تاریخ؛ یلومی که بواروش  یلومی که با روش نقلی به دست آمده بادند مانند الهی

دهودی به دست آمده بادند مانند یرفان؛ دانش هایی که با روش تجربی تحصیل دده بادند ماننود  

حووزه هوا و   تنووع و تعودد    ، از سویی؛ وبا توجه بهروان دناسی، جامعه دناسی، مردم دناسی و...(

ی دی ر؛ وبا توجه از سو یلوم انسانی غربیجود در... موو ، اغراضرویکردهاردته ها، پارادایم ها، 

یا تولید یلم دینوی معوادل وجوود دارد، از    سازی ددن، اسقمی  از اسقمیبه تلقی های مختلفی که 

 سووی  ایون مهوم از  بورای تحقوق   که ها و دیوه های ممکن و محتمل راه و نیز با توجه  سومسوی 

؛ بعید نیست که ردته ها و دااله هوای مختلوف   چهارماز سوی  ،پی نهاد دده مختلف اندی مندان

یلوم انسانی و یلوم اجتمایی از این حیث، وضوعیت متفواوتی دادوته بادوند. در هور حوال، هموه        

به یلوم انسانی وبه تبع آن یلووم  اندی مندان مسلمانی که در چند دهه االیر با اتخاذ موضع انتقادی 

مودل  ی، پی نهاداتی مطرح کرده اند کوه یمودتا در   اجتمایی وارداتی برآمده اند، در مقام چاره جوی

مرجعیوت  تصوحیحی) کوه هور دو بوا      –تکمیلوی، تهوذیبی    –ذیل القصه می دوند: انبادتی های 

در یلوم   رودومند و هدفمنود  دالول و تصورف هوای    اسقمی و با  ارزش هایبقمنازع آموزه ها و 

یلم انسانی / اجتموایی دینوی    ا،استنب(، صورت می پذیردموجود یا بنیادها و مفروضات نظری آن 

) این موضع یمدتا از سوی اندی مندانی طرح موی دوود کوه معتقدنود     دینی متونمنابع و  ازمتناظر

مبانی و مفروضات بنیادین یلوم انسانی و اجتمایی موجود کق یا بعضا الحادی و سکوالر اسوت و  

آنهوا را تصوحیو و   اربردی و کو نمی توان با تکنیک های پیرایش و تکمیل، ضعف هوای راهبوردی   

و ارزش  انسوان دوناالتی   ،الهیواتی هستی دوناالتی،   مبانی برمبتنی  جدید یلم تاسیس ،جبران کرد(

 میورا  یلمی جدید بوا تکیوه بور     بازتولید، )حکمت نظری و یملی(الهیو حکمت  فلسفه دناالتی

و اندی مندان مسلمان)این راه حل نیز یمدتا از سوی اندی مندانی طورح موی    اسقم جهان معرفتی

بسیاری از ردته ها، تحوت تواثیر نفووذ اسوقم و     دود که معتقدند یلوم انسانی و یلوم اجتمایی در

، ری ه و سابقه کهن در میان اندی مندان مسولمان دادوته و   و سیره یملی مت ریان فرهنگ اسقمی
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از هیمنه دانش هوای وارداتوی، بوه میورا  معرفتوی      نادی و دفع وازدگی روحی  باید با الود باوری

   پی ینیان رجوع کرده ومتناسب با نیازهای یصری و زمانی موجود بازالوانی و تکمیل دوند(.  

 

 ( چه تلقی هاي از جامعه شناسی اسالمی وجود دارد؟9

نویی دانش از جامعه دناسی دینی نیز همدون سایر یلوم دینی تلقی های مختلفی وجود دارد. برای مثال،  

یلمی که در یلم متاثر از آموزه ها و ارزش های اسقمی؛ ؛ اسقماجتمایی برآمده و مستنبط ازمنابع اصیل 

مادی به یوامل غیر مادی و  یقوه بر یناصر و دواهدیتوصیف، تفسیر و تبیین پدیده های اجتمایی مقام 

د برای ن)که البته چون به بدیهیات التم می دونیز ارجاع می دهد متافیزیکیمفاهیم و مبانی فراتجربی و

یلمی که در مقام داوری میان فرضیه های مختلف، ؛ د دادت(نحجیت معرفت دناالتی الواهنیز غیرمومنان 

یلم  لی و دهودی مورد تایید دین ارجاع می دهد؛فراتراز مرجعیت تجربه، به گزاره های وحیانی یا یق

وقایع، رویدادها، معطوف به مطالعه یلم اسقم؛  اجتماییفرهن ی  آرمانهااهداف و و موثر در تحقق همسو 

مفاهیم  ارزش ها، هنجارها و   یلم مطالعه آموزه ها، اسقمی؛ و ک ورهای امعوجمسائل و دغدغه های 

اسقمی یینیت یافته در حیات اجتمایی مومنان )مثل نقش تقوا در زندگی، نقش حجاب اسقمی در کاهش 

از آن « جامعه دناسی دین»آسیب های االققی و... این تلقی، جامعه دناسی دینی را به   آنده تحت ینوان 

و تجربه  و متاثر از جهان بینی ساالته و پرداالته اندی مندان مسلمان ند(؛ یلم یاد می دود، نزدیک می ک

  و...مذهبی و جهت گیری ارزدی آنها

در کل، جامعه دناسی اسقمی دریک تصویر جامع و حداکثری واجد مختصات ذیل الواهد بود:   یلمی 

م نظری ایم از تجربی و است که مفروضات اصلی و الطو، کلی آن یعنی مبانی و پیش فرض ها، مفاهی

فراتجربی، جهت گیریهای راهبردی، فرضیه ها)ایم از فرضیه هایی که مستقیما در متون دینی وارد دده یا از 

احکام فقهی و االققی دین الهام دده است(؛ و نظریه های آن با روش اجتهادی از متون دینی و با تکیه 

خراج دده بادد و آنها را درمطالعات و تحقیقات بعدی برجهان بینی و نظام ارزدی اسقم استنبا، و است

الود به کار گیرد)الزم بذکر است که از دید برالی اندی مندان، دین تنها یکی از منابع تامین کننده فرضیه ها 

و نظریه های یلم دینی است و استفاده از سایر منابع نیز برای این منظور تجویز می دود(؛ یلمی که به دلیل 

( یا knowledge( که بی تر در سپهر معرفت ) Scienceیژه نه درجغرافیای معرفتی یلم)مختصات و



 

5 
 

( جای می گیرد؛ یقوه بر الصلت توصیفی، تبیینی و تفسیری،  الصلت disciplineمنظومه معرفتی)

هنجارگرایانه، متعهدانه،  انتقادی و اصقحی دارد؛ به تناسب موضوع مطالعه از همه روش های معتبر 

نی،  یقلی، نقلی، دهودی و تجربی بهره می گیرد؛ در نظریه های جهان مول الود یقوه بر یوامل وحیا

متافیزیکی،  –مادی به یوامل غیر مادی نیز تکیه دارد )و با تلفیق این یوامل در یک چهارچوب کلی یلمی 

فهم روابط یلی و معلولی ن ردی کل گرایانه را ارائه می دهد(؛ به تلفیق توامان یلت گرایی و دلیل گرایی) 

در مقام ثبوت و فهم مقاصد، ان یزه ها و معانی رفتارهای اجتمایی در مقام اثبات( قائل است؛ در مقام 

داوری در الصوص صحت و سقم فرضیه های ظنی استنبا، دده از متون دینی، به روش های تجربی 

لت یقل صورت بندی مفهومی معمول توسل می جوید)بدیهی است که فرضیه های استنباطی، با دالا

الاصی می یابند و ابطال آنها به معنای ابطال گزاره ها و دیاوی دینی نیست(؛  )الزم به دکر است که تفکیک 

متعارف میان دو مقام گردآوری و داوری در یلم از دید برالی اندی مندان، محل مناق ه است چون باورها، 

قق در هر دو مقام  کامق دالالت دارند؛ و جمعی بودن مقام ارزش ها، ایدئولوژیها، تجربه هاواللقیات مح

داوری نیز یدم دالالت این یناصر غیر یلمی را به طور کامل تضمین نمی کند(؛ یلمی که یقوه بر توان 

ارائه انواع تبیین های یلی، تفسیری و کارکردی در سطو تجربی، متضمن تبیین های فراتجربی همدون 

پدیده های انسانی و اجتمایی به دالالت اراده الهی، قضا و قدر، فردت ان، دیطان یا اسناد یلی رویدادها و 

اسناد به غایات الهی مثل امتحان، اتمام حجت، تذکر و... در سطو فراتجربی نیز هست؛ یلمی که یقوه بر 

در مواجهه  ایتبار معرفت دناالتی و روش دناالتی، در مقام پاسخ گویی به نیازها و مطالبات دناالتی انسان

 با واقعیت های محیط، ازکارآمدی الزم نیز برالوردار است. 

الزم به ذکر است که از دید برالی اندی مندان، دین نه یهده دار تولید یلم مورد نیاز که بی تر در آموزه 

   .های اساسی و الیه های بنیادین معرفت نقش آفرینی می کند

 شناسی اسالمی تابع منطق علوم انسانی اسالمی است یا خیر؟ جامعه آیا(1

و مفروضوات بنیوادین و اصوول    مبوانی  بالطبع از یلوم انسانی اسقمی،  یکیدناسی اسقمی به ینوان  جامعه

یلووم   بخش، احتماال هموه گیرد و در این  میاسقمی( الود را از یلوم نظری )فلسفه، کقم، یرفان موضویه 

یلووم از جملوه جامعوه دناسوی، بوه      این ؛ اگر چه هریک از کنند سقمی از منطق واحدی پیروی میانسانی ا

موضوع، مسائل، روش، هدف، رویکرد و... اقتضائات منحصر بفردی نیز دارد که چیسوتی آن   ایتبار تمایز در

 یمیقا نیاز به بحث و بررسی دارد.  
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 دارد؟ علوم اجتماعی موجود چه ارتباطی با جامعه دینی(5

و تحوت تواثیر نیازهوا،    یلوم اجتمایی موجود، یلومی است که از قرن نووزدهم بوه بعود در جواموع غربوی      

و مفروضات معرفتی برگرفته از به طور قهری مبانی دکل گرفته و آن جوامع  احواالت تاریخی  ،ضرورت ها

معرفوت دوناالتی،   الهیواتی،  حاکم)مبانی هستی دوناالتی،  و نظام های فلسفی، ایتقادی و ارزدی جهان بینی 

تردیدی نیست کوه یلوم   . را بازتاب می دهدجوامع  آنغیرمعرفتی  نی مباو انسان دناالتی، ارزش دناالتی( 

یوک   ووقوایع  احوال، مناسبات، نظام ها، سواالتارها روابط، اجتمایی در مقابل اندی ه اجتمایی، یلم مطالعه 

. این یلم، قایدتا با جامعه ای کوه  ایستان ر و پویان ر(استتطور )با دو ن اه  جامعه استقرار یافته و در حال

ازه ذر مواجهه دناالتی با آن دکل گرفته و تحول یافته، تناسب دارد. این تناسب وقتی برهم می الورد که 

یلوم اجتموایی   از ایون رو،   طرح دی ری در انداالته دود و جامعه و نظمی کم و بیش متفاوت تحقق یابود. 

. ، بر آن تقدم رتبی دارندموضوع و متعلق این یلمبه ینوان واقعیت های اجتمایی  و تمسبوق به جامعه اس

مسوبوق بوه جامعوه    الزاموا  با همین استدالل است که  برالی از اندی مندان معتقدند، یلوم اجتموایی دینوی    

توه  محقوق و یینیوت یاف   )که البته در تعریف آن دیدگاههای حداقلی و حداکثری متعددی وجوود دارد( دینی

 می یابود. از ایون رو،   توسعه و تحولمتعلق الود  تبع و در پرتو ارتبا، متقابل باه نیز ب تکونو پس از است 

حسب تلقی مفروض( یینیت و الارجیت ندادته بادد، یلم اجتموایی بوه ایون معنوا نیوز      ) جامعه دینیاگر 

   موضویا امکان تحقق نخواهد دادت.

مفروضوات  ناهمخوان و بعضوا متقابول بوا     بر مفروضات ابتناءبه دلیل  ، یلم اجتمایی موجود و غربیبنابراین

موی دوود و   زا و بی انوه تلقوی    برون جامعه و فرهنگ دینی، یلمی بنیادین و مقومات معرفتی و غیر معرفتی

در دناالت، تحلیل و تفسویر  از کارآمدی آن  ،تر بادد تقابل ددیدتر و یمیقناهمخوانی واین  قدرهر بالطبع 

آمووزش   طبیعی است کوه  .هایی را ممکن است، زمینه سازی کند  آسیب یوارض وکاسته و وقایع این اقلیم 

بوویژه در صوورتی کوه ایون آمووزش      های رسمی و غیررسمی  برنامهقالب این یلوم در سطو گسترده و در 

بینش هوا، ن ورش هوا،    تدریجا تواند  مینبادد؛  همراه با نقد هودمندانه مبانی، مدییات و ملزومات آن توام

و در  را متاثر سازدجامعه دینی وفرهنگ  مختلف ارزش ها، آرمانها، هنجارها و ال وها وبه طور کلی، سطوح

  ساحت  های مختلف موجب دود.را در ددن  یرفی ،نهایت
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 جامعه غیردینی دارد؟آیا علم اجتماعی در یک جامعه دینی تفاوت ماهوي با علم اجتماعی در یک (1

اجتمایی، در مقام تکوین،  یلمی متنی و  برآمده از دورایط  یلم طبق آنده در پاسخ به سوال قبل گفته دد، 

جامعه ای است که در مواجهه دناالتی با آن دکل گرفته و توسعه  و زمینه های ساالتاریفرهن ی اجتمایی 

و معرفتوی  آن جامعه ایوم از و محیطی یافته است.  این یلم قایدتا از پیش دادت ها و مفروضات زمینه ای 

یافته و نقوش  غیرمعرفتی و گفتمانهای غالب آن متاثر بوده و در همسویی یلی و اقتضایی با آنها نظم و نسق 

و موتن اجتموایی   دینوی  درون زا و برآمده ازیک جهان زیسوت  یلم اجتمایی براین اساس، . ی کندآفرینی م

و فرهنوگ سوکوالر،   یوک جامعوه    برآمده از با یلم اجتمایی آکنده از یناصر و مولفه های فرهنگ دینی نیز

تفواوت   هوا رکردکاو  اغراض، ها ، روشهارویکرد  مسائل،منابع،   مبانی،در  ،برغم دباهت و ادتراک اجمالی

سایر متن ها و اقلویم هوا)جوامع   در موجود،یلوم اجتمایی البته معنای این سخن، آن نیست که  دارد.اساسی 

به بیان دی ر، چسبیدگی دانش اجتمایی به متن، مانع از  .مطلق اندنبوده یا فاقد کارآیی قابل فهم غیر غربی( 

یلوم اجتموایی در برالوی     ،اینکه، ازدید برالی اندی منداننکته دی ر مفاهمه و انتقال پذیری آن نمی دود. 

سطوح به صورت نظری و انتزایی)بدون دادتن یک بستر فرهن وی اجتموایی محقوق و مسوتقر بوه ینووان       

متعلق( نیز امکان تحقق دارد. مدن فاضله و جاهله طراحی دده توسط برالی فیلسووفان اجتموایی همدوون    

کته پایانی این که جامعه دناسی دینی به دالیلی که به اجموال گذدوت،   نافقطون و فارابی ازاین باب است. 

نه یلمی الاص جوامع اسقمی که به دلیل موضع رئالیستی و ارجاع مبانی آن به بدیهیات، بالقوه موی توانود   

یلمی جهان مول بادد. تاریخی بودن، چسبیدگی به یک متن یا م ارکت الواص اندی ومندان مسولمان در    

 آن، هیدیک مانع از احراز این موقعیت و ایفای این نقش نیست.  اللق و توسعه 

 


