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  q103   هاي مفهومی و نظري درباره جامعه ایران دومین همایش کنکاش                           
  

  شناختیِ آن هاي آسیب شناسِی اسالم و بدیل معضالت جامعه
  1حسن محدثی

ر درون هر جامعه بدل به موضوعی کلّی به نام دین نیست بلکه د  ها درباره اي از نظریه شناسی دین صرفاّ مجموعه جامعه
بایست شکل  شناسی اسالم در جوامع اسالمی می بدین ترتیب، چیزي به نام جامعه. شود شناسیِ دینِ موجود در آن جامعه می جامعه
شناسی  لذا یکی از معضالت جامعه. شود شناس دین در جوامع اسالمی به درك آن نائل می این ضرورتی است که هر جامعه. بگیرد

گاه دین، تکامل دین، و کلیاتی از این  نظیر تعریف دین، خاست(ي دین  هاي نظري کلی درباره ایران توقف آن در بحث دین در
فقدان مراکز تحقیقاتی و مجالت و (شناسی دین و فقدان نهادمندي آن  ي جامعه گیري رشته شک، عدم شکل بی. است) قبیل

: اما خود این امر نیز مسبوق به عامل دیگري است. شناسی اسالم است گیري جامعه مانع مهمی براي شکل) نشریات مربوطه
تر  دقیق–داند و تنها معرفت معتبر را معرفت دینی و  منبعی می اي که معرفت را تک تفکر دینی. منبعی بودن معرفت ي تک اندیشه
هاي بشري که از طرق دیگري غیر از منبع  داند، معتقد است که دیگر معرفت تنها منبِع معتبر و موجه معرفتی را دین می -بگویم

لذا این دین . بایست توسط دین و با معرفت دینی ارزیابی شوند شوند و ساز و کارها و خصوصیات دیگري دارند، می وحی حاصل می
و معرفت و  پس، نگریستن به دین. ي خویش سخن بگوید تواند خود را معرفی کند و بشناساند و درباره ترین نحو می است که به به

کردهاي غیردینی به دین همانا  از چنین موضعی، حاصل روي. هاي دیگر اقدام موجهی نیست اعتقادات دینی از منظر معرفت
بدین ترتیب، در میان مسلمانان تعلیم دیده، مقاومت زیادي در قبال انواع دین . زدایی از دین و کاستن از مکانت دین است تقدس
شناختی  تر بر توصیف و تبیین جامعه بایست بیش شناسی اسالم در جوامع اسالمی می لذا جامعه. ود دارددینی وج هاي برون پژوهی

نحو  ي اعتقادات اسالمی را به گیري بدنه شناسی تاریخی اسالم که ریشه و روند شکل جامعه. امور فرعی اسالمی متمرکز شود
چه  هاي اسالمی معاصر نیز چنان شناختی پدیده ي جامعه مطالعه. اردرفت چندانی ند رسد، امکان رشد و پیش شناختی برمی جامعه

باشد، براي نیروهاي ها، و یا حّتا ناخالصی اعتقادت و اعمال معتقدان  دالِّ بر ایضاح ناکارآمدي اعتقادات و اعمال اسالمی، آثار سوء آن
بحث از ناکارآمدي اعتقادات و اعمال . شود می هاي منفی مواجه که اغلب با واکنش آیند نیست بل دینی نه تنها چندان خوش

تواند به معناي فقدان تأثیر معنوي و انسانی خود اعتقادات و  نیز می ها، و یا ناخالصی اعتقادت و اعمال معتقدان اسالمی، آثار سوء آن
یجه، ورود به این نوع مباحث در در نت. کند تواند مشروعیت این اعتقادات را تضعیف  اعمال اسالمی تلقی گردد و این، در عمل می

اما از سوي دیگر تحت تأثیر دین، اشکالی . راه است شناسان مسلمان و در میان دیگر نیروها با نوعی مقاومت هم درون خود جامعه
درك  که شناسی و معیارهاي آن وفادار نیست بل شود که نه تنها به جامعه ي ما دیده می شناسی در جامعه شناختی از جامعه آسیب

شناسی اسالمی اشکالی  شناسی در اسالم، و جامعه شناسی براي اسالم، جامعه جامعه. دهند شناسی را رواج می نادرستی از علم جامعه
شناسی اسالم مناسب نیست  شناسی و جامعه شناسی هستند که در وضعیتی که براي رشد جامعه شناختی از جامعه ناهنجار و آسیب

    .اند بروز و ظهور یافته
  .شناسی اسالمی شناسی در اسالم، جامعه شناسی براي اسالم، جامعه شناسی اسالم، جامعه جامعه: واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  

  

                                                             
  )hmohaddesi@yahoo.com( شناسی واحد تهران مرکزي دانشگاه آزاد اسالمی استادیار گروه جامعه.  1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

