
| 9
5 

ـز
ــ

یـ
پای

 | 
4 

پی
پیا

ره 
ما

 ش
ی |

سان
م ان

لو
ن ع

ادی
بنی

ت 
یقا

حق
ه ت

نام
صل

| ف

7

چکیده

جامعه شناس��ی اس��المی بر بنیان تفکر اجتماعی اس��الم ش��کل گرفته و ریشه های 

نیرومندی در مطالعات اجتماعی مسلمانان دارد. در این پژوهش سعی شده است 

که الگوی کلی از جامعه شناس��ی اس��المی بر مبنای انسان شناس��ی، دین شناس��ی، 

معرفت شناس��ی و ماهیت جامعه از منظر اسالم، ارائه ش��ده و فرایند نظریه پردازی 

آن نیز در قالب بسترس��ازی، مفهوم س��ازی و روش شناسی، قابل فهم  شود. نوآوری 

ای��ن تحقیق را می توان در چند نکته  جس��ت وجو کرد: نخس��ت، الگوی موردنظر، 

متناظر به اش��کاالت مطرح ش��ده در این حوزه طراحی ش��ده اس��ت؛ دوم، تجمیع 

منطقی رویکردهای عمده  ای معطوف به علم دینی محس��وب می شود؛ سوم، پیوند 

ارگانیکی میان علم و دین، مبانی و فرایند نظریه پردازی، به ش��کل روش��ن رعایت و 

ترسیم شده است. 

کلیدواژه هـا: جامعه شناسی اسالمی، انسان شناسی، دین شناسی، معرفت شناسی، 

ماهیت جامعه، مفهوم سازی و روش شناسی.

محمدعارف محبی

کارشناسی جامعه شناسی، ارشد کالم و دانش آموختۀ سطح چهار جامعه المصطفی. قم. ایران. 

الگویی برای جامعه شناسی اسالمی
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مقدمه

تفکر اجتماعی مسلمانان همزاد با پیدایش اسالم و تشکیل اولین هسته های امت اسالمی شکل گرفته 

اس��ت. اما دانش جامعه شناس��ی اس��المی، مفهوم در ظاهر نوبنیاد و معطوف به تدوین آن، برمبنای 

 به دلبستگی به ارزش های 
ً
اسالم و یا همسو با آموزه های اسالمی است. چنین دغدغه  ای نباید صرفا

دینی و ایجاد همس��ویی میان علم و دین ارجاع داده ش��ود، زیرا انگیزه های بنیادین آن ریش��ه در متن 

گرایش فطری انس��ان  به »حقیقت جویی« داش��ته و ناظر به رفع نیازمندی های جامعۀ انسانی است. 

بر همین مبنا، جامعه شناس��ی اس��المی، تفاوت ماهوی و بنیادی با بومی س��ازی دانش پیدا می کند. 

در بومی س��ازی، »کاش��فیت« که عنصر ذاتی علم است، نادیده گرفته ش��ده و به نسبیت گرایی ختم 

می ش��ود، حال اینکه جامعه شناسی اس��المی، منطبق با نظریۀ کاشفیت و متناسب با معیارهای عام 

و فراگیر علم تدوین ش��ده و در صدد سامان بخش��یدن به دانش جامعه شناسی در میان جوامع بشری 

است. 

جامعه شناس��ی، دانش فهم و تنظیم مناس��بات اجتماعی در س��طوح خرد، میانی و کالن جامعه 

است. بر مبنای علم جامعه شناسی می توان سمت و سو، آثار و پیامدهای پدیده های اجتماعی را تبیین 

و پیش بینی کرد. امروزه دانش��مندان فراوانی  به کارآمدی نظریه های گوناگون و متضاد جامعه شناسی 

رایج، تردید کرده و در پی  بنیاد نهادن دیدگاه های جدید در حوزۀ جامعه شناس��ی هستند. در این میان 

اندیش��مندان مس��لمان معتقدند که جامعه شناس��ی موجود به دلیل بنیادها و مبانی انحرافی که دارد، 

نه تنها عاجز از واقع نمایی اس��ت، که واقعیت تحریف ش��ده را به جای واقعیت وانمود می کند. ناگفته 

پیدا اس��ت که مهندسی نظام و ساختار جامعه، بر مبنای واقعیت های پنداری، موجب گمراهی شده 

و خسارت های سنگینی را بر انسان و جامعۀ انسانی تحمیل می کند.

جامعه شناسی موجود، شاخۀ علمی است که بر تن درخت مدرنیته روییده و متناظر با مسائل و 

غای��ات جوامع غربی عمل می کند. جامعه شناس��ی موجود به توصیف الگوی جامعۀ مدرن به عنوان 

الگویی ایدئال پرداخته و تحقق آن را برای همۀ جوامع بشری توصیه می کند. بر همین مبنا است که 

گفتمان شرق شناس��ی در غرب پدید آمده و با شکل گیری اس��ارت ذهنی در جهان غیر غربی، منطق 

اس��تعمار و تقلی��د، قابلیت توجیه می یابد. از آنجا که منطق مش��ترک گفتمان ه��ای غارتگری غرب و 

غارت  پذیری شرق، به طور عمده علوم انسانی و به ویژه جامعه شناسی است، ضروری است که برای 

رهایی از اس��ارت فکری و فهم درس��ت پدیده های اجتماعی؛ دانش جامعه شناسی مستقل، فراگیر و 

متناسب با معیارهای علمی تدوین شود.    

پرسش اساسی که در این پژوهش، محور مباحث به شمار می آید  چیستی جامعه شناسی اسالمی 
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اس��ت. برای فهم پذیر کردن ابعاد و ارکان اصلی آن، س��عی می  ش��ود به پرس��ش های زیر پاس��خ های 

هرچند مختصر اما روشن داده شود: 

مبانی جامعه شناسی اسالمی چیست؟   .۱

جامعه شناسی اسالمی در چه شرایطی قابلیت تولید می یابد؟   .۲

نظریه های جامعه شناسی اسالمی چگونه مفهوم  سازی می شود؟   .۳

چه روش یا روش هایی در جامعه شناسی اسالمی قابل استفاده است؟  .۴

مالک کارآمدی جامعه شناسی اسالمی چیست؟   .۵

کلیۀ پرسش های یاد شده و برخی از پرسش های ضمنی دیگر در دو محور »مبانی جامعه شناسی 

اسالمی« و »فرایند تولید نظریه های جامعه شناسی اسالمی« تنظیم شده، مورد تحلیل و بررسی قرار 

می گیرند.

مبانی جامعه شناسی اسالمی

مبان��ی نظ��ری، منطق فهم موضوع مورد تحقیق بوده و تعیین می کند ک��ه چه چیز را باید دید، چگونه 

باید دید و چگونه به پرس��ش   های مطرح ش��ده پاس��خ داد. مبانی نظری، بنیادهای محتوایی و اصول 

راهنما برای چگونگی ورود و خروج از امر پژوهش است. جامعه شناسی شاخه ای از معرفت بشری 

اس��ت که با روش علمی، موضوعات اجتماعی را بررس��ی می کند )تنهائی، ۱۳۷۶: ص ۱۰(. ارکان 

س��ه گانۀ معرفت، روش و موضوع��ات اجتماعی در چهارچوب مکات��ب اجتماعی متفاوت، معانی 

 متفاوت می یابند. به همین دلیل در تدوین »الگوی جامعه شناس��ی اسالمی«، ضروری است 
ً
نس��بتا

که مبانی هستی شناس��ی متناسب با آن تحلیل شود، تا در عین حال که معنای کلید واژه های مورد نیاز 

روش��ن می شود، تفاوت های مبنایی جامعه شناسی اس��المی با دانش جامعه شناسی موجود نیز قابل 

درک  شود. 

کاس��تی های جامعه شناس��ی موجود، ریشه در هستی شناس��ی معیوب و ناقص آن دارد. در بستر 

تفکردینی مس��یحیت، نخست این دیدگاه ش��کل گرفت که خداوند، عالم را آفرید و سپس آن را رها 

کرد. منقطع دانس��تن ارتباط عالم با حقیقت هستی  موجب شکل گیری سکوالریسم شد )پیروزمند، 

۱۳۹۱: ج۳، ص ۳۹۸(. اومانیس��م و لذت گرای��ی، تبدیل به غایت و منطق عام زندگی ش��ده، عقل 

خودبنیاد و اصالت حس، میدان دار عرصه های علم و دانش شدند. در تداوم چنین فرایندی است که 

علوم انسانی به تدریج از معیارهای علمی فاصله گرفته و در کام نسبیت گرایی سقوط می کند. الگوی 

جامعه شناسی اسالمی مدعی است که بر بنیاد تبیین جامع از ماهیت انسان ، حقیقت دین ، چیستی 
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معرفت  و چیستی جامعه، ابعاد و الیه های مختلف واقعیت اجتماعی را تحلیل و تفسیر کرده و بستر 

مناسب برای مدیریت علمی جوامع بشری را فراهم می کند. 

الف  ـ ماهیت انسان 

انسان شناسی نقش تعیین کننده ای در چگونگی فهم انسان از  موضوعات اجتماعی دارد. اثبات گرایان 

انسان را موجودی منطقی، منفعت طلب و لذت جو می دانند که براساس علل خارجی عمل می کند. 

ازآنجاکه علل یکسان، آثار یکسانی دارد، برای شناخت انسان به رفتارهای بیرونی او توجه می کنند. 

برمبنای چنین برداش��تی است که الگوی مکانیکی از انس��ان تصویر شده و ماهیت انسان در سطح 

محرک و پاس��خ تقلیل می یابد. تفس��یرگرایی  انس��ان را موجودی دارای قدرت معناسازی می داند که 

به ج��ای قرار گرفتن در مت��ن واقعیت از قبل تعیین ش��ده، به خلق واقعیت می پ��ردازد؛ از این رو، برای 

ش��ناخت پدیده های انس��انی، به کشف دالیل رفتار آدم ها می پردازد. در رویکرد انتقادی، به تأثیرات 

متقابل انس��ان ها و س��اختارها توجه شده و نس��بت به این واقعیت تأ کید می ش��ود که انسان ها به  رغم 

خالقیت و انطباق با ش��رایط، دارای پتانس��یل کج فهمی نیز هس��تند و همین مس��ئله موجب استثمار 

آنان از س��وی دیگران می ش��ود )خیری، ۱۳۸۹: ص ۹(. نقص مبنایی انسان شناسی در مجموعۀ این 

مکاتب، ارائۀ تصویر سطحی و ناقص از انسان و تنزیل آن در سطح پدیده های طبیعی است. 

انسان موجود پیچیده و دارای مراتب وجودی است. مرتبۀ طبیعت نازل تر از همۀ مراتبش است. 

ش��ناخت طبیعت انسان، ش��ناخت شبحی از حیوانیت انسان است نه ش��ناخت جامع آن )خمینی، 

بی ت��ا: ج۸، ص ۴۳۴(. بر مبنای تصویر کامل اس��الم از انس��ان می توان محوره��ای بنیادین مکتب 

جامعه شناسی اسالمی را در متن اسالم یافت یا آن را استنباط کرد. به طور کلی می توان گفت انسان  

دارای ابعاد ثابت و متغیر است؛ عمل هایی که انسان را می سازد تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی 

قراردارند. فطرت، هویت واحد و تغییرناپذیر انسان ها است. تطور روانی، اجتماعی و فرهنگی میان 

افراد و گروه های انسانی، به جنبه های متغیر وجود انسان ارجاع می یابد )بستان، ۱۳۸۸: صص ۱۳-

م بزرگ است که تمامی پدیده های اجتماعی انعکاس آن محسوب 
َ
۱۱(. انس��ان حقیقت بسیط و عال

می ش��ود. به همین دلیل، فهم دقیق از حقیقت وجود آدم��ی، مبنایی ترین عنصر در تنظیم و بازتولید 

جامعه شناسی اسالمی به شمار می آید.

در نگرش عمیق اس��المی انس��ان دارای حقیقت و روح جاودانه اس��ت که از خدا نش��ئت گرفته 

و به س��وی خدا باز می گردد )بقره: ۱۵۶(. هس��تی انس��ان عین ربط به خدا اس��ت و ش��ناخت انسان 

بدون درک ارتباط وجودی انس��ان با خدا امکان  پذیر نیس��ت. زیرا هویت انسان هویت از »اویی« و 
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به س��وی »اویی« اس��ت. در همین چهارچوب فکری است که مسئلۀ »خودشناسی«، »خودیابی« و 

»خودفراموشی« انسان قابل درک می شود )رجبی، ۱۳۸۸: صص ۷۳-۷۱(. انسان  به هر میزانی که 

به این ربط و اتصال توجه داش��ته باش��د به همان میزان تصویر دقیق تری از خود و انس��ان پیدا کرده و 

پدیده  های انس��انی را علمی تر تفس��یر می کند و به هر اندازه که وجود ربطی آدمی را نادیده انگارد به 

همان اندازه تصویر خام و خیالی از خود و امور انسانی به دست می آورد.

لی )حجر: ۲۹-
ّ

انس��ان در عین بساطت، موجودی است دارای ترکیبات متفاوت جسمی و تعق

ک اس��ت و هم حیوان. چه اینکه خداوند فرش��ته را از 
َ
ک اس��ت و نه حیوان، بلکه هم مل

َ
۲۸(، نه مل

عقل محض، حیوان را از ش��هوت محض و انس��ان را با تر کیبی از ش��هوت و عقل آفرید )طبرس��ی، 

۱۳۸۵: ص ۲۵۱(. ملکوت وجود انس��ان روح الهی و ملک وجودش، طبیعت و بدن خاکی است. 

فطرت و طبیعت هر دو از قوای روحی انسان است، با این تفاوت که فطرت، نحوۀ هستی روح بلند 

انسانی است و طبیعت، حاوی نیروهای روح انسانی است که به شکل غریزی عهده دار امور طبیعی 

بدن هس��تند. فطرت در حقیقت مرکز رزق طبیعت آدمی اس��ت اما انس��ان ها در مواردی بی ش��مار، 

به ج��ای فطرت، از طبیعت خویش طلب رزق می کنند )جوادی آملی، ۱۳۸۹: ص ۱۶۹(. فطرت و 

طبیعت خاس��تگاه اصلی نگرش ها و گرایش های ذاتی انسان است و شاخصه های آنها نیز در همین 

چهارچوب قابل مرز گزاری است. بر همین مبنا است که گرایش های متضاد در وجود انسان ها خلق 

شده و هستی آنها را به گونه های متفاوت، قالب بندی می کند.

گرایش های زیس��تی، تقاضاهایی اس��ت که ریشه در س��احت جسمانی انس��ان دارد. از آنجا که 

انس��ان در داش��تن چنین تمایالتی با دیگر حیوانات مش��ترک اس��ت، از این گون��ه گرایش ها به غرایز 

گانه  گاهانه و ی��ا نیمه آ تعبی��ر می ش��ود. گرایش ه��ای غریزی پدیده ه��ای زیس��تی، خودمداران��ه، ناآ

هس��تند. اما گرایش هایی که ریشه در روح ملکوتی انس��ان دارد، گرایش های فطری و متعالی  نامیده 

می شوند. مجموع گرایش های فطری را می توان در پنج مقولۀ اصلی دسته  بندی کرد: حقیقت  جویی، 

، »دیگر گرایانه« 
ً
آفرینندگی، فضیلت گرایی، زیباپس��ندی، عش��ق و پرس��تش . گرایش های فطری اوال

، انس��ان در وجدان خود برای  این گرایش ها یك نوع قداس��ت قائل است. 
ً
و غیر محورانه اس��ت؛ ثانیا

بر این اس��اس، هر انس��انی به هر میزانی که از این گرایش ها بهره مند باش��د به همان میزان متعالی تر 

گاهی و انتخاب  ، گرایش های فطری توأم با آ
ً
تلقی می شود )مطهری، ۱۳۷۰: صص ۷۲-۵۹(؛ ثالثا

هستند. 

هس��تی متعالی انس��ان بر بنیان فطرت الهی بنا می ش��ود و هستی حیوانی انس��ان مبتنی بر غرایز 

طبیعی اس��ت. حیات حیوانی امر غریزی و حیات انس��انی امر اکتس��ابی است. »خداگرایی« هستۀ 
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مرکزی امور فطری به حساب آمده و »خودگرایی« کانونی ترین غریزه در حوزۀ غرایز به  شمار می آید. 

جن��گ فطرت با غریزه یعنی خدا پرس��تی با هواهای نفس��انی، جهاد اکبر اس��ت که در متن هس��تی 

دو بعدی انس��ان ها جاری شده است. تس��لط خودگرایی بر انسان، انسان را از حقیقت هستی او دور 

کرده و حیات انس��ان را در س��طح تمایالت حیوانی متوقف می  کند. ام��ا حاکمیت خدا بر مملکت 

وجودی انس��ان، فطرت و هس��تی حقانی انس��ان ها را ش��کوفا کرده، عواطف و غرایز بشری را نیز در 

همین مسیر فعال می کند.

در منطق وحیانی اس��الم، نفس انسانی در فرایند تکاملی خویش دارای مراتب سه گانۀ »اماره«، 

»لوامه« و »مطمئنه« است. »نفس اماره« به مرحله ای از نفس اطالق می شود که در پایین ترین سطح 

وجودی خویش قرار دارد، تحت فرمان عقل نبوده و انسان را فرمان به بدی می دهد )یوسف: ۵۳(. 

»نفس لوامه« به مرتبه ای از نفس گفته می شود که نفس هشیارتر می  شود و به خاطر کار اشتباهی که 

مرتکب می ش��ود خودش، خودش را محاکمه و محاس��به می کند )قیامت: ۱و۲(. عالی ترین مرحلۀ 

نفس انس��انی، »نفس مطمئنه« اس��ت. نفس در این س��طح از مرتبۀ وجودی خویش، پیوند خود با 

خداوند را درک کرده )فجر: ۲۷ و ۲۸( و از خود انس��ان در دنیا حس��اب می کشد )مطهری،۱۳۷۰: 

ص ۲۳۴-۲۳۳(. در ه��ر مرحله ای از مراتب وجودی نف��س، گرایش های خاصی میدان دار اصلی 

مملکت وجودی انسان شده و انسان ها متناسب با همان گرایش ها عمل می کنند. 

نفس اماره ناظر به حیات زیستی و حیوانی انسان است و از آنجا که در این مرحله، عقل انسانی 

خاموش و غرایز حیوانی فعال است، انسان در قامت یک حیوان ابراز وجود کرده و رفتارهایش متأثر 

 
ً
از ش��هوت و نفرت حیوانی ش��کل می گیرد. انس��ان هایی که در این مرتبۀ وجودی قرار دارند اساس��ا

از دای��رۀ انس��انی خارج بوده و حتی شایس��تگی دعوت به فضیلت و خیر اخالق��ی را نیز ندارند. چه 

اینکه اولین شرط هدایت، بیداری فطرت یعنی عقل است و تا کسی چراغ هدایت فطری اش  روشن 

نباش��د، هدایت اکتسابی برای او بی معنا اس��ت )مطهری، ۱۳۷۰: ص ۲۴۱(. بر این اساس، انسان 

با عبور از نفس اماره اس��ت که دارای نفس لوامه ش��ده و در قامت موجود عقالنی و انس��انی ظاهر 

می ش��ود، در چنین مرحله ای اس��ت که گرایش های فطری با گرایش های غریزی انسان درگیر شده و 

در متن این درگیری ها اس��ت که انسان موظف می شود تا خویشتن واقعی خویش را انتخاب کند. با 

پیروزی نیروهای فطری، گرایش های غریزی تحت تدبیر عقل قرار گرفته و انسان به عالی ترین مرتبۀ 

وجودی خود یعنی نفس مطمئنه دست می یابد. 

ازآنجاکه تمدن مدرن بر بنیان فردگرایی غریزی اس��توار اس��ت و تأمین لذت های مادی، غایت 

 در همین مدار شکل گرفته و عمل می کنند؛ 
ً
اصلی آن محس��وب می شود، علوم مبتنی بر آن نیز صرفا
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 ازاین رو اس��ت که جامعه شناس��ی موجود، انس��ان و جوامع انس��انی را از س��طح نفس لوامه در دایرۀ 

کید ش��ده  نفس اماره س��اقط کرده و منحط می کند، اما در منظومۀ معرفتی اس��الم بر اصل فطرت تأ

و با ش��کوفایی فطرت انسانی اس��ت که مجموعه تمایالت و توانایی های افراد تحت تدبیر عقل قرار 

می گیرند، نفس انس��انی تعالی یافته و نظام های علمی و از آن جمله جامعه شناسی اسالمی بر بنیان 

اصل حقیقت جویی فطری بنا می شود و با تبیین پدیده ها و موضوعات اجتماعی، در راستای تحقق 

انس��ان متعالی و جامعۀ اخالقی عمل می  کند. درست در چنین فرایندی است که تمامی امکانات و 

ظرفیت های اجتماعی به نفع گرایش های فطری آدم ها فعال ش��ده و به تدریج انسان ها از مرتبۀ نفس 

اماره و لوامه به سوی نفس مطمئنه هدایت می شوند. در ادامۀ مباحث به خوبی روشن خواهد شد که 

چگونه جامعه شناسی اسالمی از خاستگاه فطرت انسانی برخاسته و با اتکا به دین و معرفت شناسی 

متناسب با دین، قادر به تبیین و مهندسی موضوعات و نظام های اجتماعی می شود. 

ب ـ حقیقت دین 

فه��م دقیق  جامعه شناس��ی اس��المی، مبتنی ب��ر تعیین نس��بت میان دی��ن و دانش اس��ت. در مکتب 

کید می ش��ود. در نگرش  اثبات گرایی، جامعه شناس��ی بی  ارزش تلقی ش��ده و ب��ر بی طرفی علمی تأ

تفس��یری، ارزش ه��ا جزئی اساس��ی از حیات اجتماعی محس��وب ش��ده و وظیفۀ عل��وم اجتماعی 

انعکاس درس��ت دنیای اجتماعی دانس��ته می شود. بر این اس��اس، جامعه شناسی نمی تواند فارغ از 

ارزش ه��ا باش��د. مکتب انتق��ادی تحقیق اجتماعی را ی��ک فعالیت اخالقی و سیاس��ی تلقی کرده و 

بی طرفی را یک افسانه و امر غیرانسانی می داند )رجبی، ۱۳۸۹: ص ۸(. در مکتب اسالم مفروض 

این است که ارزش های دینی در تمامی مراحل علم دخالت داشته )بستان، ۱۳۸۸: ص ۲۴( و میان 

 گزاره های دینی مانند داده های علمی، ناظر به 
ً
علم و دین نه تنها تعارضی تصور نمی ش��ود که اساس��ا

واقع و منطبق با واقعیت تفسیر می  شود.

عنص��ر مبنایی در تلقی های مختلف از نس��بت دانش و ارزش، تفس��یرهای متفاوت از حقیقت 

دین است. مراد از دین، در این مبحث دین حق است. یعنی دینی که به خاطر حقیقت بودنش مورد 

پذیرش واقع ش��ده اس��ت و آن دین اسالم با قرائت عقالنی اس��ت )سوزنچی، ۱۳۸۹: ص ۱۴۱(. از 

منظر هستی شناس��ی دین، اس��الم به عنوان دین الهی مخلوق اراده و علم ازلی خداوند اس��ت و هیچ 

عام��ل دیگر در تدوین و محتوای آن س��همی ن��دارد )واعظی، ۱۳۹۰: صص ۱۷۵-۱۷۴(. اس��الم 

به عنوان دین الهی دارای دو س��طح تکوینی و تشریعی است؛ دین تشریعی عبارت است از مجموعه 

عقای��د، اخالق، قوانی��ن و مقرراتی که برای ادارۀ ف��رد و جامعه و پرورش انس��ان ها ازطریق وحی و 
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عقل در اختیار آدم ها قرار گرفته است )جوادی آملی، ۱۳۸۵: ص ۲۷(. اّما دین تکوینی به این معنا 

یت دین تش��ریعی سرشته شده و دین در 
ّ
اس��ت که فطرت و نهاد انس��ان ها با مبانی، اصول و حتی کل

متن هس��تی آدمیت قرار دارد )روم:۳۰(. میان تکوین و تش��ریع هماهنگی وجود دارد. آنچه در شرع 

 ریشه در فطرت انسان دارد و آنچه ریشه در فطرت دارد شریعت به آن دعوت می کند 
ً
وارد شده حتما

)مکارم شیرازی، ۱۳۶۶: ج۱۶، ص ۴۱۷(. بر این اساس، معنای دینی بودن و دینداری، انطباق دین 

تشریعی با دین تکوینی و جریان دین در تمامی سطوح زندگی است. 

اس��الم دینی اس��ت که تمامی ش��ئون فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاس��ی، حقوقی، قضایی و 

بین المللی انس��ان را شامل ش��ده و صبغۀ  خاصی به آنها می دهد )بقره: ۱۳۸(. دین، رنگی است که 

به زندگی انس��ان زده می ش��ود و به آن ارزش دیگری می بخشد. انس��ان را به کمال رسانده و مصداق 

کمال نهایی، تقرب به خدا اس��ت )حس��ین نژاد، ۱۳۹۲: ص ۱۰۰(. در ارتباط با چنین تلقی از دین، 

، دانش و ارزش از متن 
ً
مهم ترین نقش مبنایی دین در تولید جامعه شناسی اسالمی این است که اوال

، دین گزارشی دقیق و منطبق با حقیقت تکوینی از 
ً
وجود آدمی برخاسته و قابل تفکیک نیستند؛ ثانیا

هستی انسان و جامعه داده و متناسب با آنها قواعد و هنجارهای رفتاری مشخصی را تشریع می کند؛ 

کید بر فطرت مشترک انسانی و اصل »حقیقت جویی«، دانش جهان شمول و معطوف  ، دین با تأ
ً
ثالثا

به نیازهای مادی و معنوی انسان ها را تنظیم می کند.

ج ـ چیستی معرفت 

معرفت شناسی معطوف به تحلیل ماهیت علم و تفکیک انواع معارف بشری است. قبل از رنسانس، 

علم به مجموعه ای از قضایایی ثابت ش��ده و گرد آمده بر محور خاص اطالق  می ش��د و روش علمی 

نیز، ش��یوۀ استقرایی � قیاس��ی بود )صحبت لو، ۱۳۸۷: ص ۱۲۱(. ام��ا در دنیای جدید، نگرش  های 

متفاوتی به وجود  آمد. اثبات گرایان دربارۀ ماهیت علم بر تمایز بین علم و فهم متعارف یعنی ش��عور 

کید می کنند. از منظر آنان، معرفت علمی از روش های علمی اس��تفاده کرده و روش های  عامیان��ه تأ

علوم طبیعی در علوم انس��انی دارای اصالت تلقی می ش��ود. مکتب تفسیری به باورهای عرفی برای 

درک جهان اطراف انس��ان ها توجه داش��ته و در پی   کشف دالیل پدیده های انسانی و اجتماعی است. 

گاهی کاذب پایه ریزی ش��ده و م��ردم برخالف منافع  انتقادگرای��ان معتقدن��د ک��ه فهم متعارف، ب��ر آ

 
ً
حقیقی خود در واقعیت عینی عمل می کنند و آشکارسازی ساخت های زیرین واقعیت  عینی، صرفا

با مشاهده ممکن نیست و باید با تئوری مناسب و انتقادی کنار زده شوند )خیری، ۱۳۸۹: ص ۱۵(. 

وقوف بر تمایز و امتیاز معرفت شناس��ی اسالم دربارۀ این مکاتب، مبتنی بر درک درست از ماهیت و 
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چیستی علم است.

م��راد از علم در این مبحث، ماهیت علم اس��ت؛ یعنی کش��ف حقیق��ت و واقعیت و پی بردن به 

معلوم از امکانش، خواه از راه تجربی و نیمه تجربی باش��د و خواه از راه برهان تجریدی یا ش��هودی 

)جوادی آملی، ۱۳۹۱: ج۳، صص ۶۵-۶۴(. همان گونه که کاشفیت و انطباق با واقع و نفس االمر، 

ذاتی علم اس��ت، معیار صدق و کذب گزاره های علمی نیز همین مس��ئله اس��ت. علوم انسانی به آن 

بخش از علوم اطالق می ش��ود که اراده و اختیار انس��ان در آن دخیل باش��د )پیروزمند، ج۳، ۱۳۹۱:  

ص ۳۹۶(. علم دینی علمی اس��ت که یا با تمامی جزئیات و مسائل در دین بیان شده یا اصول کلی 

آن آمده و یا اینکه با ارزش های دینی تنافی نداش��ته و به عنوان مس��ئلۀ عرفی ممضا از س��وی ش��ارع 

محس��وب می ش��ود )خاکی قراملکی، ۱۳۹۲: ج۲، ص ۲۲۹(. علم دینی را نباید س��نخ متفاوت با 

ماهیت علم دانست، علم دینی همان علوم رایج در نظام معرفتی بشر، اما کامل تر و جامع تر از آنها 

اس��ت. تفاوت علم  دینی با علم غیر  دینی در ماهیت علم نیس��ت بلک��ه در میزان واقع نمایی و غایت 

اس��ت که هرکدام تعقیب می کند )خمینی، بی تا: ج۸، ص ۴۳۴(.  علم دینی غیر از دین اس��ت. دین 

حقیقتی ثابت اس��ت اما معرفت دینی به عنوان فهم ما از دین، تکامل پذیر اس��ت )جمالی، ۱۳۹۲: 

ج۲، ص ۳۸۵(. علم دینی ناشی از تفکر دینی است. تفکر فرایند و تالش روحی است برای کنترل 

هدفمند فکر، س��ازمان دادن و بازس��ازی معلومات ذهنی برای حل پرسش ها و مجهوالت و رسیدن 

به معلومات جدید، تفکر زادۀ پرس��ش اس��ت، پرس��ش ها، جهت و موضوع تفکر و علم را مشخص 

می کند.

در منطق قرآن کریم که اس��اس و بنیان تفکر دینی ش��مرده می ش��ود، س��اختمان ذهنی و هویت 

فکری انس��ان در محور خداشناس��ی و تعالی انس��انی س��امان می یابد و موضوعات متناس��ب برای 

تفکرورزی، عالم طبیعت  )یونس: ۱۰۱(، تاریخ  )آل عمران: ۱۳۷( و حقیقت انسانی )فصلت: ۵۳( 

دانسته می شود. تفکر در عالم هستی انسان را با اسرار آفرینش آشنا می کند. اندیشه در خود، رسالت 

انسانی او را مشخص کرده و وادار به انجام وظیفه می کند. سیر در تاریخ، سنت های الهی حاکم بر 

سرنوش��ت انسان و جوامع بشری را نمایان می کند )مطهری، ۱۳۷۰: ص ۳۱۲(. از تفکر در این سه 

حوزه اس��ت که نوع خاصی از تفکر به عنوان جهان بینی توحیدی ش��کل گرفته و گزاره  های بنیادین و 

پایه  های اساسی علوم دینی از جمله جامعه شناسی اسالمی  پایه ریزی می شود. 

علم دینی برای تأمین نیازهای مادی و معنوی جوامع انس��انی شکل گرفته و در راستای تکامل و 

 مادی که در مس��یر توسعۀ 
ً
تأمین س��عادت آدمی عمل می کند. بر خالف علوم مبتنی بر نیازهای صرفا

مادی و بهره مندی هرچه بیش��تر انسان ها از لذت های دنیوی ساماندهی می شود. علوم انسانی رایج 
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به دلیل ابتنا بر مبانی ناقص، مخلوطی از حق و باطل است. اما نباید فراموش کرد که وقتی متافیزیک 

خراب ش��ود همه چیز خراب  اندر  خراب می ش��ود. بر همین مبنا اس��ت که جامعۀ جاهلی غرب )به 

اعتراف خودش��ان( شکل می گیرد )پارس��انیا، ۱۳۹۱: ج۳، ص ۲۷۱(. علم حقیقی در هر جامعه ا ی 

علم بوده و کاش��ف از واقع است اما اگر نظام علمی بر بنیان نادرست و اهداف متعارض با سعادت 

م متناسب با خود را شکل می دهد. در عالم های 
َ
واقعی انسان ها بنا شود، با جهل آمیخته شده و عال

متفاوت است که اولویت ها و طبقه بندی های علوم نیز متفاوت می شود. 

در عص��ر جاهلی��ت به اقتضای نظام اجتماعی قبایلی، علم انس��اب اهمیت داش��ت و در دنیای 

مدرن، علوم تجربی در راس��تای تأمین لذت های مادی بش��ر اولویت می یابد. اما در منطق اس��الم، 

ه و اوج علوم، علم الهی اس��ت. علم خداوند به موجودات علم ش��هودی و حضوری اس��ت. علم 
ّ
قل

شهودی همان دانایی است که همراه با توانایی است. در مرتبۀ پایین تر، علم شهودی خلیفۀ خداوند 

به اس��مای الهی و جمیع ماس��وی الله اس��ت و به خاطر همین معرفت اس��ت که قدرت تصرف در 

عالم تکوین را یافته و مس��جود مالئک واقع می ش��ود. در مدارج پایین تر، علوم حضوری با درجات 

ضعیف ت��ر و عل��وم حصولی قرار می گیرد، که در همۀ این مراتب علم��ی، آنچه اهمیت بنیادی دارد، 

قرین بودن علم با ایمان دینی اس��ت )پارس��انیا، ۱۳۸۵: ص ۱۵۰(؛ به عبارت دیگر، علم توحید مرکز 

علوم محس��وب ش��ده، پس از آن به علومی اولویت داده می ش��ود که راه رس��یدن به سعادت را نشان 

دهد. نازل ترین مرتبۀ معرفت، دانش حس��ی به حس��اب می آید  )س��وزنچی، ۱۳۸۹: ص۲۴-۲۵(. 

، به دلیل توجه به درهم تنیدگی پدیده های 
ً
در مجموع می توان گفت که جامعه شناس��ی اس��المی، اوال

عینی با حقایق فراطبیعی، موضوعات اجتماعی را در بس��تر نظام فراگیر هس��تی قابل فهم و تفس��یر 

، با روش ترکیبی، تبیین و توصیف جامع از واقعیت های اجتماعی به دس��ت می دهد؛ 
ً
می  کن��د؛ ثانیا

، داده های معرفتی را با معیارهای جهان ش��مول عقل و تجربه و در راستای تأمین سعادت واقعی 
ً
ثالثا

انسان و تحقق جامعۀ توحیدی، ارزش گذاری می کند. 

د  ـ چیستی جامعه و واقعیت اجتماعی

واقعی��ت و چیس��تی جامعه از موضوعات محوری در فلس��فۀ علوم اجتماعی محس��وب می ش��ود. 

عنصر مبنایی در این مبحث، تعیین نس��بت میان فرد و جامعه اس��ت. نوع موضعی که در این ارتباط 

انتخاب می شود، ماهیت و محتوای دانش جامعه شناسی را مشخص می کند. در مکتب اثبات گرایی 

ساختارگرا، جامعه مهم ترین واحد تحلیل است، فرد محصول جامعه تلقی شده و روش تحلیلی آن، 

ی و تبیینی اس��ت. مکتب تفس��یری با اصالت دادن به اراده و اختیار فرد، جامعه را سازمان معرفی 
ّ
عل
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می کند که ذهن و خود در بس��تر آن پدید می آید؛ از این رو، برای مطالعۀ پدیده های اجتماعی به جای 

ی، درصدد تفسیر رفتار آدم ها ازطریق درک دالیل آنها است. انتقادگرایان با تبیین دیالکتیك 
ّ
تبیین عل

در بین جبرگرایی اثباتی و اختیارگرایی تفس��یری قرار داشته )خیری، ۱۳۸۹: ص۲۰-۱۹( و ازطریق 

نقد سلطۀ ساختارهای ظالمانه درپی رهایی انسان ها هستند. 

فالس��فۀ اس��المی باوجود همگرایی در پذیرش اس��تقالل فردی و نفی جبرگرای��ی، در ارتباط با 

ماهی��ت جامع��ه اختالف نظر دارند. ب��ا قطع نظر از مباح��ث دامنه دار اصالت ف��رد و جامعه، هدف 

از ط��رح ای��ن موضوع در اینجا، تمایز و عدم تمایز روش ش��ناخت فرد و جامعه اس��ت. برای اثبات 

اس��تقالل جامعه شناس��ی همین مقدار کفایت می کند که بگوییم انس��ان ها برای رفع نیازمندی های 

خود در ابتدا یکس��ری قواعد و نهادهای را به وجود می آورند و آنگاه خود تحت تأثیر همین قواعد و 

نهادها عمل می کنند و مطالعۀ تأثیر نهادهای اجتماعی خارج از توان روان شناس��ی اس��ت )بس��تان، 

۱۳۸۸: صص ۱۶-۱۴(. تردیدی نیست که اختیار و آزادی در متن آفرینش آدم ها تمهید شده و ارادۀ 

انس��انی عنصر بنیادین تحوالت اجتماعی محسوب می ش��ود اما نباید فراموش کرد که استعدادهای 

طبیعی و فطری انسان ها در قالب ساختارهای اجتماعی متحول شده و ساخت می یابند. 

تجربه های زیس��تی و داده های نظری حاکی از آن اس��ت که انس��ان در متن مناسبات اجتماعی 

س��اخته می ش��ود. در قالب نظام فرهنگی خاص متولد شده و متناسب با همان نظام فرهنگی هویت  

یافته و ش��خصیت می یابد؛ در واقع، فرهنگ اجتماعی منطق حیات جمعی جامعه اس��ت. انسان ها 

در فراین��د جامعه پذیری؛ ارزش ها، قواعد و الگوهای رفت��اری حاکم بر جامعه را یاد گرفته و درونی 

می کنند. با اس��تفاده از تجربه های زیس��تی خوی��ش در میدان رقابت  های اجتماعی، اس��تعدادهای 

درونی خود را فعلیت می بخشند. فرهنگ را می توان قالب فکری و چهارچوب حیات جمعی جامعه 

ت متأثر 
ّ

 محصول قالب  های فرهنگی غالب در جامعه نباشند، به شد
ً
دانست. افراد انسانی اگر کامال

از الزامات ساختاری در جامعه  هستند. به همین دلیل، ایجاد تحول و دگرگونی در سطح افراد، بدون 

توجه به اقتضائات نهاد  های موجود در جامعه، غیر ممکن و یا ناموفق خواهد بود. 

کید بر اختیار و ارادۀ آزاد انسان ها )شعراء: ۴-۳؛ نساء: ۹۷(،  در آموزه های دینی نیز هم زمان با تأ

جامعه دارای واقعیت مس��تقل از افراد دانس��ته می  شود. بنیادهای جامعه ریشه در متن آفرینش آدم ها 

دارد )حج��رات: ۱۳؛ فرقان: ۵۴؛ زخرف: ۳۲(. جامعه به مثابه موجود زنده، بهره مند از حیات و در 

معرض انحراف و مرگ اس��ت )اعراف: ۳۴(. بر همین مبنا اس��ت که گرایش ها و نگرش های جوامع 

متفاوت شده )انعام: ۱۰۸( و هر جامعه  ای باید در قبال مسئولیت ها و کردارهای خود پاسخ گو باشد 

)جاثی��ه: ۲۸ ؛ غافر: ۵؛ بقره: ۷۹؛ ش��مس: ۱۴(. فرات��ر از همه اینکه جامعه محکوم به قوانین عام و 
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فراگیر اس��ت )اعراف: ۹۶؛ انفال: ۲۵( و می توان با کش��ف این قوانی��ن، تحوالت اجتماعی را قابل 

نشگر 
ُ
تبیین، پیش بینی و کنترل پذیر کرد. در مکتب جامعه شناس��ی اس��المی، هم به عامل بااراده و ک

فّع��ال توجه می ش��ود و هم به وجود س��اخت های اجتماعی )خی��ری، ۱۳۸۹: ص ۲۰(. قرآن کریم 

در ارتباط با تأثیرات متقابل افراد و س��اختارها به روش��نی بیان می کند که تحوالت اجتماعی مبتنی بر 

تح��والت درونی افراد اس��ت )رع��د: ۱۱( و هرگاه اف��راد در مقابله با س��اختارهای گمراه کننده عاجز 

بمانند مکلف به ترک س��اختار هس��تند )نساء: ۹۷(. از همین خاس��تگاه است که در جامعه شناسی 

 واقعیت اجتماعی با 
ً
اسالمی، نه تنها فردگرایی و کل گرایی روش شناختی  رسمیت می یابند که اساسا

روش های جامع ترکیبی واقع نمایی می شود.  

یه های جامعه شناسی اسالمی فرایند تولید نظر

تردیدی نیست که هم زمان با شکل گیری فرهنگ اسالمی، تفکر  اجتماعی مسلمین نیز متناسب با آن 

تنظیم شده و متفکران مسلمان برای فهم و مدیریت پدیده های اجتماعی به تئوری  پردازی پرداخته اند. 

از این منظر می توان با قاطعیت گفت که تفکر اجتماعی در دنیای اسالم نه تنها بر بنیاد های مستحکم 

 ازطریق تعمق جدی در آنها، نظریه های نیرومند جامعه شناختی نیز 
ً
علمی اس��توار است که اساس��ا

قابل استخراج است. بر این اساس، تولید جامعه شناسی اسالمی نباید اقدام عاری از پیش زمینه های 

علمی مناس��ب تلقی شود و به همین دلیل ضرورتی ندارد که بیش از این، فرصت ها و توانمندی های 

گروه های علمی، صرف پاس��خ دادن به شبهات ناظر به تأسیس جامعه شناسی اسالمی به عنوان علم 

 جدید شود. 
ً
کامال

تحلیل رویکردهای معطوف به امکان و امتناع علم  دینی نیز حاکی از آن است که راجع به تحقق 

الهیئ��ت  اجتماعی، فلس��فۀ علوم  اجتماعی و تفکر اجتماعی مس��لمانان توافق نظ��ر وجود دارد، اما 

 مربوط به تحقق یا چگونگی تحقق دانش جامعه شناس��ی اس��المی می ش��ود. برخی 
ً
تردیدها عمدتا

معتقدند که جامعه شناس��ی علم مدرن اس��ت و هیچ نسبتی با اس��الم و دنیای اسالم ندارد.۱ عده ای 

دانش جامعه شناس��ی را محصول تمدن اس��المی می دانند۲ اما دس��ته ای دیگر، در صحت انتس��اب 

دیدگاه های جامعه شناختی تولید شده توسط مسلمین به اسالم تردید کرده اند.۳ داللت منطقی چنین 

 مس��تعد تولید جامعه شناسی اسالمی 
ً
اجماعی جز این نیس��ت که تفکر اجتماعی مس��لمانان کامال

۱. دیدگاه مخالفان جامعه شناسی اسالمی.
۲. دیدگاهی که ابن خلدون را پدر جامعه شناسی می داند.

۳. دیدگاه فرهنگستان علوم.
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اس��ت. بدی��ن لحاظ ضروری اس��ت که ثقل مباحث، متمرکز بر شفاف س��ازی فراین��د تولید و تولید 

نظریه های جامعه شناس��ی اس��المی ش��ود. فرایند تولید نظریه ها نیز، به ترتیب شامل »بسترسازی«، 

»مفهوم  سازی« و »روش شناسی« می شود. 

الف ـ بسترسازی 

علم و دانش بر بنیان پرسش های پاسخ نیافته و نیازمندی های تحقق نیافتۀ جامعۀ بشری شکل گرفته و 

در فرایند پاسخ دادن به پرسش های مداوم و غیرمنقطع از علم است که نظام های علمی مستحکم تر 

و فربه تر می ش��ود. چنین روندی مستلزم آن است که قبل از همه، تردیدهای جدی  به کارآمدی علم 

موجود و تقاضا برای تدوین علم جدید در فضای علمی جامعه موجود باشد. فراتر از تحقق تقاضا، 

باید عالمان متخصصی باشند تا به پرسش های موجود پاسخ های مناسب و قناعت بخش بدهند. بر 

 ،
ً
این اساس، جامعه شناسی اسالمی زمانی تحقق یافته و در عرصۀ بهره وری رسمیت می یابد که اوال

، جامعه شناسان مسلمان بر مبنای اسالم به تبیین و 
ً
جهان اجتماعی مبتنی بر اسالم شکل گیرد و ثانیا

تحلیل مسائل جهان  های اجتماعی به ویژه جهان اجتماعی مسلمین بپردازند. 

۱. تحقق جهان دینی: حقیقت دوگانۀ انسان بازتاب دوگونه ای در واقعیت زندگی انسان ها داشته 

م انس��انی، حاکی از نظام 
َ
و نظام  های فرهنگی دوگانه ای را در تاریخ بش��ر به وجود آورده اس��ت. عال

فرهنگی حاکم بر جوامع انس��انی اس��ت. همان گونه که اشاره ش��د، فرهنگ وسیع ترین مفهوم است 

یۀ ابعاد و الیه  های حیات فردی و جمعی انس��ان ها را پوش��ش می دهد. فرهنگ در جامع ترین 
ّ
که کل

تعریف خود »به ش��یوه ای از زندگی اطالق می شود که اعضای یک جامعه آن را فرا می گیرند و عمل 

می کنند و از نس��لی به نسل دیگر انتقال می دهند« )کوئن۱، ۱۳۸۱: ص۴۶(. انسان ها در بستر نظام 

د می ش��وند و در فرایند جامعه پذیری، بایدها و نبایده��ای فرهنگی را درونی کرده و با 
ّ
فرهنگ��ی متول

منطق و منش فرهنگی زندگی می کنند. 

در نگرش دینی، نظام  های فرهنگی در دو قالب فرهنگ دینی و فرهنگ غیردینی قابل شناس��ایی 

اس��ت. فرهنگ غیردینی بر بنیاد طبع و غرایز انس��ان استوار اس��ت و فرهنگ دینی ریشه در فطرت و 

ساحت معنوی و متعالی انسان ها دارد. خودمداری عینی ترین نماد فرهنگ غیردینی و شاخص ترین 

ویژگی انسان سکوالر و بی ایمان به حقایق هستی است. انسان خودمدار، بر مبنای اینکه تنها به خود 

مادی خویش باور دارد به انکار معاد و خالق هستی می پردازد )جاثیه: ۲۴(. براساس همین منویات 

1. Coen.
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ذهنی و تفس��یر مادی از هستی است که در جهان غیردینی، اهداف فردی و جمعی جامعه در سطح 

ت  های غریزی و تمایالت مادی تقلیل یافته، تفکر و اندیشه های فعال بشری در راستای تولید علوم 
ّ

لذ

و تکنولوژی های معطوف به تأمین هرچه بیشتر رفاه و کامجویی های غریزی ساماندهی می شود. بر 

می، علم دینی و از آن جمله جامعه شناسی اسالمی 
َ
این اساس، نباید انتظار داشت که در چنین عال

ضرورت و قابلیت تولید بیابد.

عنص��ر کانونی  در نظ��ام اعتقادی دین، عقیدۀ توحیدی یعنی »خدامحوری« اس��ت. بر اس��اس 

م هس��تی معنادار می شود. 
َ
همین مرکزیت اعتقادی اس��ت که منطق دین ش��کل گرفته، انس��ان و عال

معنویت گرای��ی در جامع��ه تروی��ج ش��ده، نهاده��ا و س��رمایه  های علم��ی و اجتماعی در راس��تای 

شکوفاس��ازی فطرت و س��احت معنوی انس��ان و جامعۀ انسانی س��ازمان می یابد. عناصر عاطفی، 

فکری و رفتاری بش��ر بر مدار همین مرکزیت، جهت  یافته و مناس��بات عقالنی و عاطفی انس��ان با 

محی��ط، جامع��ه و با خ��ودش تعریف و تنظیم می ش��ود. چه اینکه در منطق دین تنها خدا اس��ت که 

حضور دارد و تنها خدا اس��ت که شایستۀ پرستش و اس��تعانت دانسته می شود )فاتحه: ۵(. به خاطر 

همین واقعیت اس��ت که تمامی ویژگی  های فرهنگ دینی، ازجمله دانش جامعه ش��ناختی، متناسب 

با همین خاس��تگاه ش��کل گرفته و انتظام می یابند. دلیل اصلی چنین تفاوتی ناش��ی از این است که 

نظام  ه��ای فرهنگی در فرایند ش��کل گیری خود، متناس��ب با اصل مبنای خویش مفاهیم اساس��ی و 

بنی��ادی را تولی��د می کند. این مفاهیم تنه��ا زمانی فرهنگ را خلق کرده و تمدن��ی را به وجود می آورد 

ک��ه در ذهنی��ت و باور جامعه حضور یابد و منش��أ رفتارهای عملی ش��ود. گفت وگ��و از جهان دینی 

و غیردین��ی درواقع، کالبدش��کافی مفاهیم مه��م فرهنگی حاکم بر جوامع مختلف اس��ت. فرهنگی 

ک��ه بتوان��د مفاهیم اصولی و حیاتی خویش را در قلمرو زیس��ت و زندگی فرهنگی دیگر وارد کرده و 

مفاهیم کلیدی آن را منزوی کند پیروز خواهد شد )پارسانیا، ۱۳۸۵: ص ۱۴۶(. تردیدی نیست که 

علوم انس��انی و اجتماعی به دلیل حضور در متن حی��ات اجتماعی، دارای نقش محوری در جنگ و 

رقابت های تمدنی هستند.

با توجه به مطالب باال، جامعه و دانش اجتماعی دارای تعامل دو سویه هستند، به همان میزان که 

هدایت و مهندسی جامعۀ اسالمی نیازمند جامعه شناسی مبتنی بر اسالم است، تولید جامعه شناسی 

اسالمی نیز مستلزم تحقق فضای اجتماعی مناسب است. هرچند امروزه چنین فضایی در بسیاری از 

جوامع اسالمی به دلیل ابتنای زیرساخت های آنها بر بنیان تجدد و اهداف دنیای مدرن وجود ندارد، 

می توان گفت چنین بس��تری در فضای علمی و فرهنگی جمهوری اس��المی ایران فراهم ش��ده است 

که باید آن را غنیمت ش��مرد؛ به عبارت روشن تر، ممکن است اندیشمندانی در فضاهای غیر مستعد 
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نظریه پردازی در حوزۀ جامعه شناس��ی دینی داشته باشند و بر مبنای آن، الگوی جامعۀ  اسالمی را نیز 

تبیی��ن و توصیه کنند، اما نباید فراموش کرد که علم زاده پرس��ش های واقعی اس��ت، جامعه شناس��ی 

اس��المی زمانی قابلیت تولید یافته و وارد چرخۀ  زندگی می ش��ود که مس��ائل ج��دی غیر قابل حل با 

نظریه های علمی رایج، در فضای جامعه متراکم ش��ده باش��د. امروزه چنین پرس��ش هایی در مراکز 

علمی ایران اسالمی به وفور یافت می شود. 

۲. وجود عاِلم دینی: جامعه شناس��ی اس��المی، محصول تخصص علم��ی در حوزۀ دین و امور 

اجتماعی اس��ت. تردیدی نیس��ت که اگر نظریه پردازان این علم، تخصص کافی در جامعه شناس��ی 

موجود نیز داش��ته باش��ند، دیدگاه ه��ای دقیق تری ارائه خواهن��د کرد، اما به دلیل اینکه ممکن اس��ت 

 بر مبنای تخصصی که در مکتب اجتماعی اس��الم دارند، نظریه های عمیق تری 
ً
اندیش��مندانی صرفا

استنباط کنند، نباید ورود آنها در این عرصه، به عنوان دخالت افراد غیر متخصص در امور تخصصی 

دانس��ته شود. عنصر محوری که نیاز به تأمل بیشتر دارد احتیاج جامعه شناسی اسالمی به عاِلم دینی 

، جامعه شناسی اسالمی مبتنی بر معارف 
ً
است. در یک تحلیل ساده و سطحی می توان گفت که اوال

دینی بوده و از این جهت ضروری اس��ت، کس��انی اقدام به تولید این علم کنند که اسالم را به خوبی 

، نظریه پردازان آن، باید به ارزش های اس��المی نیز دلبس��تگی داش��ته باشند. زیرا در 
ً
بشناس��ند؛ ثانیا

عرصۀ تولید علم، عاِلمان موضوعات مورد عالقۀ خود را از میان انبوه مسائل موجود گزینش کرده و 

درصدد پاسخ دادن به پرسش هایی هستند که دربارۀ آنها دغدغه دارند. 

در نگرش عمیق تر هستی شناسانه  می توان گفت که علم و عاِلم پیوند وجودی داشته و از هستی 

یگانه بهره مند هستند. علم تجلی و انعکاس ظرفیت  های قوای نفس انسانی است. نفس با مجموعه 

ق��وای ادراکی و گرایش��ی که دارد، دارای وحدت وجود و حقیقت بس��یط ب��وده و کار علمی مثل هر 

عمل دیگر از تمامی وجود انس��ان نشئت می گیرد  )س��وزنچی، ۱۳۸۹: ص ۸۷(. انسان ها متناسب 

با مرتبۀ وجودی خویش، نائل به کش��ف حقایق می ش��وند. نفس آدمی از طریق ش��کوفایی فطرت، 

تعالی وجودی می یابد. با ملکوت و عالم عقل متصل ش��ده و حقایق را به ش��کل شهودی و عقالنی 

درک می  کن��د. اگر نفس آدمی در س��طح غریزه متوقف ش��ود، از طریق ارتباط وج��ودی قوۀ خیال، با 

موج��ودات نازل تر، به فرضیه س��ازی و نظریه پردازی کاذب و خیالی می پردازد )س��وزنچی، ۱۳۸۹: 

ص��ص ۹۳-۹۱(. از منظ��ر آموزه های دینی نیز، علم ارتباط مس��تقیم با ش��خصیت اخالقی و مرتبۀ 

وجودی عاِلم دارد. هرچه انسان مرتبۀ عالی تری از نفس داشته باشد به همان میزان سنخیت وجودی 

��م ملکوت پیدا ک��رده و حقایق را قاطع ت��ر و دقیق تر ادراک می کند )بق��ره: ۲۸۲؛ انفال: ۲۹؛ 
َ
ب��ا عال

فاطر: ۱۰؛ ش��عرا: ۲۱۲-۲۱۱( و هرچه گناهکارتر باش��د، مرتبۀ وجودی نفس��ش نازل تر می ش��ود، 
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س��نخیت وجودی اش با شیاطین زیادتر شده و بیشتر در معرض مطالب کذب و غیر علمی شیاطین 

قرار می گیرد )روم: ۱۰؛ نمل: ۱۴؛ ش��عرا: ۲۲۳-۲۲۱؛ بقره: ۶؛ جاثیه: ۹-۷(. بر این اس��اس، نباید 

از اندیش��مندانی که ایمان به اصول و ارزش های اس��المی نداش��ته و در واقع تعالی نفسانی نیافته اند 

انتظار تولید جامعه شناس��ی اسالمی را داش��ت. اما به دلیل اینکه امروزه فراتر از صاحب نظران حوزۀ 

دین و اندیشمندان دارای تخصص در معارف دینی و دانش جامعه شناسی، برخی از جامعه شناسان 

 مناسبی 
ً
متدین دانش��گاهی نیز وارد عرصه شده اند، احساس می ش��ود از این جهت نیز شرایط نسبتا

برای تولید جامعه شناسی اسالمی فراهم است.

ب ـ مفهوم سازی 

علم، ش��بکه ای از مفاهیم به هم پیوس��ته اس��ت. در تدوین علم جدید، مفهوم  یابی و مفهوم  سازی از 

دش��وارترین ارکان علم محس��وب می ش��ود. علم حاوی نظریه و نظریه های علمی است. یک مفهوم 

به خودی خود نظریه نیست. فقط هنگامی که در یک ارتباط منطقی با مفاهیم و ایده های دیگر جمع 

ش��ود، نظریه ساخته می شود )اس��کیدمور۱، ۱۳۸۵: ص ۱۶(. رویکردهای متفاوت مفهوم سازی در 

جامعه شناس��ی ش��امل رویکردهای هستی شناسی، عملیاتی سازی و تفس��یری می شود. در رویکرد 

هستی شناس��ی، نظام ه��ای مفهوم��ی عام و ناظ��ر به ویژگی های اساس��ی جه��ان اجتماعی طراحی 

می ش��ود. در رویکرد عملیاتی س��ازی، مفاهیم نظری تبدیل به مفاهیم تجربه پذیر می شود. رویکرد 

تفس��یری مفاهیم فنی را از زبان روزمرۀ کنشگران اجتماعی می گیرد )بستان، ۱۳۹۱: ص ۸۷(. نکتۀ 

اساس��ی اینکه مفاهیم نمادهای معنایی هس��تند و هر مفهومی دارای بار معنایی مناس��ب با فرهنگ 

خویش است؛ از این رو، مفاهیم جامعه شناسی اسالمی باید متناسب با نظام معنایی اسالم طراحی 

ش��ود. ازآنجاکه اس��الم دارای ابعاد درهم تنیده و الیه  های عمیق و س��طحی است، برای استخراج و 

استنباط مفاهیم جامعه شناسی اسالمی، ضروری است که از روش  های جامع و مناسب با فهم دین 

استفاده شود. 

قرآن، محور و منبع اصلی دین است. سیر منطقی مفهوم سازی و استخراج مفاهیم جامعه شناسی 

اس��المی ایجاب می کند که نخست به قرآن مراجعه شود. با روش مناسب مفهوم شناسی، به روشنی 

درک می شود که قرآن در این حوزه   از چه مفاهیمی استفاده کرده است. وقتی مجموعه مفاهیم مرتبط 

از قرآن کریم اس��تخراج و یا استنباط شد، سپس منابع روایی مورد دقت قرار گیرد تا مفاهیم بیشتری 

1. Skidmore.
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به دس��ت   آید. آنگاه میراث فکری علمای دین تحلیل و بررس��ی ش��ود و در نهایت، مفاهیم مناس��ب 

در نظام علمی بش��ر جمع آوری ش��ود )عباس��ی، ۱۳۹۱: ج۳، ص ۵۵۶(. ازآنجاکه چنین فرایندی 

در حوزۀ مطالعات اس��المی، توسط متفکران مسلمان در ش��اخه های مختلف علوم   اسالمی از قبیل 

تفس��یر، حدیث، فلس��فه، کالم، عرفان، فقه، اخالق، تاریخ و... به خوبی دنبال شده است، با تمرکز 

بر همین میراث غنی و توجه به مفاهیم مناس��ب در تفکر بشری می توان جامعه شناسی اسالمی را از 

تورم مفهومی کم نظیری بهره مند کرد.

ت��ورم مفهوم��ی، ضریب امکان فرضیه س��ازی را باال  برده و به ش��فافیت نظریه ها کمک می کند. 

ت��ا نظریه ه��ا به حد تورم نرس��د، علم تولی��د نمی ش��ود )ره��داد، ۱۳۹۲: ج۲، ص ۳۲۹(. برمبنای 

ترتیب منطقی س��اختار علم، در تدوین جامعه شناس��ی اس��المی، نخس��ت مفاهیم مربوط به مبانی 

هستی شناس��ی منظم شوند. س��پس، مفاهیمی ناظر به فلس��فۀ  علوم اجتماعی، ترتیب منطقی یابند. 

درنهای��ت، متناس��ب ب��ا این مجموع��ه مفاهیم، ایده ه��ا و فرضیه های مناس��ب و متکثر ب��رای تولید 

نظریه های جامعه شناس��ی اس��المی تولید و س��ازماندهی ش��ود. در تولید نظریه های جامعه شناسی 

اس��المی نی��ز نباید از میراث ارزش��مند اس��توانه های علمی گذش��ته و معاصر غفلت ک��رد. علمای 

بزرگ اس��الم بخشی از این راه را پیموده  و اندیشه های بس��یاری از آنها، ظرفیت های چشمگیر برای 

مفهوم  س��ازی و نظریه پ��ردازی را دارند. ب��رای نمونه دقت در آث��ار ابن خلدون، فاراب��ی، ابوریحان، 

خواجه نصیر، عالمه  طباطبایی، عالمه جعفری، شهید مطهری و بسیاری از بزرگان دیگر این واقعیت 

را آش��کار می کند که گام های بلندی در این راس��تا برداشته  شده است و تمرکز روشمند در بازخوانی 

آنان موجب اجتناب از کارهای تکرای ش��ده و به تولید نظریه های جامعه شناس��ی اسالمی سرعت و 

استحکام  بیشتر می بخشد. 

ج ـ روش شناسی 

روش    شناس��ی ناظ��ر به منط��ق و چگونگی کش��ف و فهم واقع اس��ت. روش شناس��ی ف��رع وجود و 

مشخص ش��دن موضوع، قلمرو، س��ؤال و مسائل تحقیق اس��ت )کچوئیان، ۱۳۹۰: ص ۲۱(. بحث 

 مؤخر از علم است اما خود روش هم زمان با علم به وجود می آید )پارسانیا،۱۳۹۰: 
ً
روش شناسی نوعا

ص ۲۹(. در روش شناس��ی ع��ام و مطابق با تلقی س��نتی، معیار تش��خیص حقیق��ت از خطا منطق 

دانس��ته می شود، اما معنای موجه برای روش  شناس��ی، وجودشناسی موضوع و سپس تعیین روش یا 

روش های مناسب برای بررسی آن است )سوزنچی، ۱۳۸۹: صص ۸۱-۷۹(. مکتب جامعه شناسی 

اس��المی، به دلیل نوع نگاهی که به حقیقت هس��تی، واقعیت فرد و جامعه و نس��بت آنها با یکدیگر 
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کید داشته )بستان، ۱۳۸۸: صص ۱۷-۱۸(  دارد، بر تلفیق از فردگرایی و کل گرایی روش ش��ناختی تأ

و درواقع، هر مس��ئله را با روش متناس��ب با آن قابل بررس��ی می داند )بس��تان، ۱۳۹۰: ص ۲۷(؛ به 

تعبیر دقیق تر، حضور مقوم و معنا بخش رابطۀ انسان با خدا در متن ماهیت روابط اجتماعی )بستان، 

۱۳۸۸: ص ۱۸(،  موضوعات اجتماعی را پیچیده  تر کرده و از این جهت، در جامعه شناسی اسالمی 

فرات��ر از ترکیب روش های رایج، روش شناس��ی جامع و مناس��ب با فهم واقعی��ت چند الیۀ اجتماعی 

پیشنهاد می شود.

جامعه شناس��ی اس��المی، برای کش��ف واقعی��ت چند س��طحی پدیده های اجتماع��ی، از روش 

وحیان��ی اس��تفاده می کند. روش وحیان��ی را نباید در عرض روش های دیگر فه��م و طبقه بندی کرد. 

روش وحیان��ی ناظ��ر ب��ه مجموعه روش هایی اس��ت که برای کش��ف واقعیت کارب��رد دارند. برخی 

از موضوع��ات و رواب��ط اجتماعی به گونه ی اس��ت که برای دانس��تن آنها نیاز به اس��تفادۀ هم زمان از 

روش های عقلی، نقلی، ش��هودی و تجربی است. بر مبنای چنین روش جامع و ناظر به تمامی ابعاد 

واقعیت اس��ت که جامعه شناسی اس��المی واقع نمایی دقیق تر و عمیق تری یافته و فراتر از الیۀ حسی 

واقعیت اجتماعی، حقیقت غیر محسوس آن را نیز تا حدودی فهم پذیر می  کند. روش جامع وحیانی 

را می توان از مطالعه و دقت در متون دینی به روشنی استخراج و استنباط کرد.

کید  ق��رآن کریم ب��رای فهمی��دن و فهماندن پدیده ه��ای اطراف و ماهی��ت روابط اجتماع��ی، تأ

ب��ر س��یر کردن، نظر ک��ردن  )آل عمران: ۱۳۷؛ یون��س: ۱۰۱؛ محمد: ۱۰؛ ح��ج: ۴۶(، تفکر، تعقل، 

تدبر داش��تن )انعام: ۱۱۶؛احزاب: ۶۷؛ فصلت: ۵۳(، اس��تدالل کردن )نح��ل: ۱۲۵(، عبرت گرفتن 

)آل عم��ران: ۱۳؛ حش��ر: ۲؛ نازع��ات: ۲۶-۱۷( و غی��ره می کن��د. اینها مفاهیم متدی��ک و کلمات 

روش شناسی است که باید دید مواضع بیان آنها چه موضوعاتی بوده است )رجبی، ۱۳۹۱: ج۳، ص 

۲۳۰(. با تعمق در موارد کاربرد شیوه های یاد شده می توان روش شناسی موردنظر در جامعه شناسی 

اسالمی را تاحدودی مشخص کرد. سیر کردن و نظر کردن اشاره به مشاهدۀ فعال دارد، تعقل ناظر به 

روش برهانی است. ناگفته پیدا است که در منطق دین، روش های شهودی و نقلی دارای اعتبار ویژه 

تلقی می شوند. بر این اساس، در جامعه شناسی اسالمی مجموعه روش های عقلی، نقلی، شهودی 

و تجربی اعتبار دارند، اما اعتبار آنها در ذیل چتر وحی تفسیر و معنا می یابد. 

1. روش عقلی: برمبنای فلسفۀ ارسطو عقل به نظری و عملی تقسیم شده و عقل نظری دارای 

مراتب چهارگانۀ بالقوه، بالملکه، بالفعل و بالمس��تفاد دانس��ته می ش��ود. انسان در اولین مرحله تنها 

دارای قوۀ محض برای فعالیت عقالنی اس��ت. در مرحلۀ دوم و در مواجهه با عالم خارج، ادراکات 
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اولیه یعنی بدیهیئت پدید می آید. در مرتبۀ سوم بر مبنای مدرکات اولیه، حرکت عقالنی آغاز می شود. 

در مرتبۀ چهارم عقل است که ادراکات عقلی شکل می گیرد )چمن زاده ۱۳۹۲: ج۲، صص ۴۰۸-

۴۰۷(. عقل نظری راهنمای اندیش��ه و تفکر نظری اس��ت و عقل عملی راهبر انگیزه و عمل اس��ت. 

عقل از یک س��و مفتاح ش��ریعت و کلید ورود به ساحت دین اس��ت؛ ازسوی دیگر، چراغ دین و منبع 

معرفت بش��ر از دین است. عقل هم س��طح نقل و در درون دین قرار دارد )خاکی قراملکی، ۱۳۹۲: 

ج۲، صص ۲۴۸-۲۴۷(. در نگرش دینی، کمال عقل در متابعت از حق، تحقق می یابد )حکیمی، 

 ۱۳۸۰: ج۱، ص ۱۹۱(. کاربرد روش عقلی در جامعه شناسی اسالمی به طور عمده مربوط به تبیین 

مبان��ی )بس��تان، ۱۳۹۱: ص ۷۲(، تبیین عوامل مؤثر بر ارادۀ انس��انی )صادقی، ۱۳۹۱: ص ۶۴( و 

استنتاج قوانین کلی از امور جزئی می شود. 

، مقدمات آن درس��ت و یقینی باش��د. 
ً
گزاره ه��ای عقل��ی زمان��ی حجیت دین��ی می یابند که اوال

همان گونه که نمی توان متون نقلی ظنی را بدون بررس��ی به دین نسبت داد، گزاره های ظنی عقلی نیز 

، همان گونه که بر اساس مشی فقها هیچ حدیث 
ً
این گونه هس��تند و باید حجیت آنها ثابت شود. ثانیا

واحدی به طور مجزا از مجموعه نظام معرفتی دین پذیرفته نمی ش��ود بلکه باید از فرایند اجتهاد گذر 

کند، گزاره های عقلی نیز این گونه هستند و حداقل باید از حیث تعارض آنها با دیگر مستندات دینی 

تحلیل ش��ود )س��وزنچی، ۱۳۸۹: صص ۱۴۵-۱۴۴( و درصورت تعارض، با همان روشی که فقها 

در دانش فقه به حل تعارض ادلۀ فقهی می پردازند )رجوع به مرجحات علمی(، باید عمل کرد.

2. روش  نقلی: مراد از نقل، قرآن کریم و سنت به معنای قول، فعل و تقریر معصوم)علیه السالم( 

اس��ت. روش نقلی، روش اس��تنباطی اس��ت که از آن به روش فقهی و اجتهادی نیز تعبیر می ش��ود. 

اجته��اد، فرایند اس��تخراج احکام از منابع دینی برحس��ب مبانی و قواعد برآم��ده از آن منابع و دیگر 

اکتشاف هایی است که شرع تأیید کرده است. اجتهاد نتیجۀ مطالعه و تحقیق در طریق استنباط است 

)عابدی ش��اهرودی،۱۳۹۰: ص��ص ۲۱۷-۲۱۶(. روش اجتهاد هم به خاط��ر حل تعارض و تزاحم 

گزاره های معرفتی و هم از بعد فهم و استنباط مسائل علم دینی از گزاره های دینی، با علم دینی مرتبط 

می ش��ود. اما ازآنجاکه در مبحث علم دینی فراتر از نصوص کتاب و س��نت، بیشتر با مباحثی ازقبیل 

اجماعات علما و متش��رعه، س��یره و بنا ی عقال، عرف، دانش های تجربی و... مواجه هستیم، فرایند 

اجتهاد در اینجا بس��یار پچیده تر است )سوزنچی، ۱۳۸۹: ص ۱۴۷(.  بر این اساس، همان گونه که 

در علم اصول با توجه به ادلۀ نقلی محدود، فروعات مس��ئله تبیین می ش��ود )مجلس��ی، بی تا: ج۲، 

ص۲۴۵(، در علوم تجربی نیز باید از چنین روش��ی اس��تفاده ش��ود )واعظ��ی، ۱۳۹۰: ص ۱۸۳(. 
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به طور مشخص می توان گفت که روش نقلی در جامعه شناسی اسالمی دارای کاربردهای زیر است: 

۱. نقل با فرض اتقان داللی و سندی، حاکی از واقع بوده و داده های جامعه شناختی آن با برهان 

عقلی و در موارد تجربه پذیر، با اصول تجربی قابل اثبات هستند. 

۲. بر مبنای گزاره های نقلی هرچند محدود اما متقن، می توان اصول روش��ی جامعه شناس��ی  را 

استنباط کرد و بر  اساس آن، فروعات مسائل اجتماعی را تحلیل کرد.

3. روش شهودی: در این روش، توّجه اصلی بر منبع شهود و درک حضوری از حقایق هستی 

است. اما دریافت و کشف عارف باید به گونه ای باشد که بتواند آن را به شیوۀ استداللی و منطقی بیان 

کند تا مورد فهم و پذیرش دیگران نیز قرار گیرد )رجبی، ۱۳۹۱: ج۳، صص ۲۲۶-۲۲۵(؛ به عبارت 

روش��ن تر، ش��هودات باید مفهوم مند ش��ود )فیاض، ۱۳۹۱: ج۳، ص ۳۵۹( تا حجی��ت و اعتبار آن 

قابل س��نجش و ارزیابی ش��ود. نکتۀ معرفت شناس��انۀ روش ش��هودی در جامعه شناس��ی اس��المی، 

برجس��ته کردن نق��ش تهذیب و تعالی نفس انس��انی در کش��ف حقایق اجتماعی اس��ت. همان گونه 

 به تفصیل بررس��ی ش��د، در نگرش اس��المی تقوای الهی، نفس انس��انی را تعالی بخشیده و 
ً
که قبال

موجب جوش��ش علم در درون عالم می  ش��ود )طالق: ۲؛ انفال: ۲۹(. تقوی در منطق دین فراتر از 

تدین ظاهری بوده و درحقیقت، معطوف به باطن و جان آدمی اس��ت. تقوا ملکۀ درونی اس��ت که بر 

مملکت وجود انسان ها سلطنت می کند و مانع از بدفهمی ها و کج تابی های فکری آنها شده و باعث 

نظریه پردازی های دقیق تر در حوزۀ جامعه شناسی اسالمی می شود. 

4. روش تجربی: در گذش��ته تاحدودزیادی از روش علوم عقلی اس��تفاده می ش��د؛ روشی که 

از آن به روش »بنش��ین و بیندیش« نیز تعبیر می ش��ود. یعنی دانش��مندان با روش استداللی و قیاسی 

به اس��تنتاج مس��ائل جزئی از امور کلی می پرداختند، تا اینکه مش��اهدۀ امور جزئی اهمیت پیدا کرد 

و روش اس��تقرایی جایگزین روش قیاس��ی ش��د. درنهای��ت، روش تجربی که گاه��ی از آن به روش 

»ب��رو و ببین« یاد می ش��ود، در همۀ رش��ته های علمی رس��میت یافت. روش ه��ای تجربی متعددی 

ازقبیل، آزمایش، مشاهده، رصد، درون بینی و غیره وجود دارد که پیدا کردن قدر مشترک میان آنها کار 

آس��انی نیست )بس��تان، ۱۳۷۸: صص ۶۰-۵۹(. نکتۀ اساس��ی اینکه بدون اصول موضوعۀ عقلی، 

ح��س هرگز به علم منجر نمی ش��ود. حتی گزاره های جزئی نیز حداقل ب��ه قاعدۀ عقلی عدم تناقض 

متکی اس��ت )پارس��انیا، ۱۳۹۱: ج۳، ص ۲۴۹(. بر این اس��اس، روش تجربی نمی تواند هم وزن با 

روش های عقلی و نقلی مولد علم محسوب شود؛ ازاین رو، روش تجربی در جامعه شناسی اسالمی 
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 برای سنجش امور حسی استفاده می شود.
ً
 پایین تری داشته و صرفا

ً
منزلت نسبتا

حجیت و اعتبار تجربه نیز تابع منطق روش وحیانی اس��ت. به این معنا که بس��یاری از مس��ائل 

عل��وم تجربی با حوزۀ عمل مکلفان مرتبط اس��ت و هرگاه گزاره ه��ای تجربی به حد طمأنینۀ عقالنی 

برسد استناد آن به شارع مقدس درست است. این شبیه دلیل نقلی است چون در دلیل نقلی نیز کمتر 

ب��ه یقین می رس��یم )خاکی قراملک��ی، ج۲، ۱۳۹۲: ص ۲۴۹(. درمجموع می ت��وان گفت که روش 

تجربی در جامعه شناسی اسالمی حجیت داشته و دارای کاربردهای زیر است:

ازطری��ق اس��تقرا و مطالع��ۀ تجربی می ت��وان برخی از عوام��ل بیرونی مؤثر ب��ر اراده و رفتار   .۱

انسان ها را شناسایی کرد و آنگاه برمبنای قواعد عقلی و نقلی به تبیین دقیق تر آنها پرداخت. 

ازآنجاک��ه بخ��ش وس��یعی از رفتار آدم ه��ا مبتنی بر دالیل درونی آنها اس��ت، فهم و تفس��یر   .۲

کنش های اجتماعی نیازمند استفاده از روش های مشاهدۀ فعال و مشارکت همدالنه است. 

بیش��ترین کاربرد روش تجربی مربوط به سنجش کارآمدی جامعه شناسی اسالمی شده و با   .۳

اس��تفاده از انواع ابزارهای تمهید ش��ده در این روش، می توان قضاوت کرد که جامعه شناسی 

اسالمی تا چه میزان به اهداف موردنظر خود در عینیت جامعۀ اسالمی دست یافته است.  

نتیجه گیری

جامعه شناسی اس��المی بر بنیان تفکر اجتماعی اسالم شکل گرفته و ریشه های نیرومندی در تاریخ 

تفکر و مطالعات اجتماعی مسلمانان دارد. عناصر بنیادین در سازماندهی و بازتولید جامعه شناسی 

اس��المی انسان شناسی، دین شناسی، معرفت شناسی و ش��ناخت ماهیت و چیستی جامعه است. از 

منظر اس��الم، انس��ان دارای دو سطح از حیات است. هستی متعالی انس��ان بر بنیان فطرت دینی بنا 

می ش��ود و هستی طبیعی او مبتنی بر غرایز حیوانی اس��ت. کانونی ترین عنصر در حوزۀ غرایز، غریزۀ 

»خودمداری« اس��ت. »خداگرایی« هستۀ مرکزی امور فطری به حس��اب می آید. تسلط خودگرایی، 

انسان را از حقیقت هستی او دور کرده و حیات انسان را در سطح تمایالت حیوانی متوقف می  کند. 

ام��ا حاکمیت خدا بر مملکت وجودی انس��ان، فطرت و هس��تی حقانی انس��ان ها را ش��کوفا کرده، 

عواطف و غرایز بشری را نیز در همین مسیر فعال می  کند. 

حقیق��ت دوگانۀ انس��ان در واقعیت زندگی انس��ان ها بازتاب دوگون��ه دارد. خودمداری، جامعه 

و دان��ش اجتماعی را در چهارچوب اصالت انس��ان س��اختاربندی می  کند. دین ب��ا محوریت خدا، 

گزارش��ی دقیق و منطبق با حقیقت تکوینی از هس��تی انسان و جامعه داده و متناسب با آنها، قواعد و 

کید بر فطرت مشترک انسانی، علوم اجتماعی  هنجارهای رفتاری مش��خصی را تشریع می کند و با تأ
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جهان شمول و معطوف به نیازهای مادی و معنوی انسان ها را تنظیم می کند. محتوای جامعه شناسی 

اس��المی شامل مفهوم سازی و روش شناس��ی می شود. مفهوم سازی، ناظر به تجمیع مفاهیم از متون 

دینی، میراث فکری مس��لمانان و دانش جوامع بشری است. روش شناسی، جامعه شناسی اسالمی، 

وحیانی است و شامل مجموعه روش های عقلی، نقلی، شهودی و تجربی می شود و برمبنای چنین 

روش جامعی است که قادر به کشف الیه های درهم تنیدۀ  موضوعات اجتماعی می شود.

در مجموع می توان گفت که جامعه شناسی اسالمی دارای ویژگی های زیر است:

به لحاظ محتوا و غایت، همسو با اسالم بوده و تفاوت ماهوی با بومی سازی دارد.   .۱

دارای تنوع و تکثر روش��ی اس��ت. به این صورت که موضوعات اجتماعی با روش مناس��ب   .۲

 نقلی فاصله پیدا 
ً
تحلیل و بررس��ی می شود؛ از این رو، جامعه شناسی اسالمی با دانش صرفا

کرده و نسبیت نیز در آن منتفی است.

جامعه  شناس��ی اس��المی از جهت انتس��اب به دین، تش��کیکی بوده و به هر  میزان که منبع،   .۳

مبنا، روش، هدف، ماده و صورت خویش را از دین کس��ب کند به همان میزان دینی دانسته 

می ش��ود )ره��داد، ۱۳۹۲: ج۲، ص ۳۰۸(؛ بنابراین، ابطال نظریه ه��ای آن نباید به معنای 

ابطال گزاره های دینی تلقی ش��ود. درنهایت اینکه ویژگی محوری جامعه شناس��ی اسالمی، 

غایت شناس��ی و نگاه جامع به موضوعات اجتماعی اس��ت و از همین خاس��تگاه اس��ت که 

تفاوت های جدی با مکاتب جامعه شناسی معطوف به غایت های غیرالهی پیدا می کند.  
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