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  مقدمه. ١

مطالعـات  یبا محتـوا »ی: با نگرش اسالمیکجرو یشناس جامعه« یاست که طرح پژوهش یسالچند 
پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه، آغـاز و  یشناس در گروه جامعه ی،اجتماع شناسی یبآس ۀدر حوز یاسالم
به مطالعات علوم  یاسالم یکردکه در رو یریخط یفۀعرصه ادا شده است. نظر به وظ یندر ا هایی یفتکل

ها، بـر عهـده  برداشـت یـیو احراز و حفظ روا یاسالم های یدگاهد یستۀکامل و شا یانب یبرا ی،اجتماع
حرکت از نظـرات  یرمس یحو تصح ییدر جهت شناسا اند یدهکوش یوستهمحققان است، همکاران طرح پ

 یـنمطالعات ا یفت اصول اساسگ توان یبهره ببرند. لذا م یو اجتماع یعلوم اسالم ۀبزرگان هر دو حوز
 یعلم ینۀبه یاستمرار و ثمرده ۀبه آنها الزم بندی یبزرگان حاصل آمده و پا این های یتطرح، تحت هدا

 یرمسـ یاند که در طـ شده ییشناسا یادینبن ییها اصول، در پاسخ به پرسش ینها است. ا تالش گونه ینا
  خواهند شد. یانب» مسئله«عنوان  یلاند. و در ادامه، ذ آمده یددر برابر همکاران پد یقتحق

 در توجـه مـورد کاربردی و نظری ابعاد و طرح این در شده طی مسیر علمی گزارش زیر، سطور
 و هـا پرسـش ایـن رسـد می نظر به شود. می ارائه شده یاد های پرسش به پاسخ قالب در که است آن

 علـوم قلمـرو در اسـالمی یهـا پژوهش بـرای را مسـیری است، شده یافت آنها برای که هایی پاسخ
 و مؤثر اجرای چگونگیۀ دربار نقد و چالش برای شروعیۀ نقط تواند می و کند. می معرفی اجتماعی

 بـه و، باشـد. اجتمـاعی شناسی آسیب مطالعات به اسالمی رویکرد ویژه، به و،ها  پژوهش اینۀ بهین
  است. شده عرضه فرهیخته مخاطبان محضر به مقاله این در سبب، همین
 

  لهئمس. ٢

 کـه اسـت شـده آغـاز هـدف ایـن بـا »اسـالمی نگرش با کجروی: شناسی جامعه« پژوهشی طرح
ــوایی ــا را، آموزشــی محت ــرای اســالمی، رویکــرد ب ۀ رشــت در »اجتمــاعی شناســی آسیب« درس ب
 و بنیـادین روشـی و محتـوایی هـای پرسـش با اجرا گوناگون مراحل در اما کند. ارائه شناسی جامعه

ۀ همـ فـراروی تردیـد، بی کـه، اسـت شده رو روبه متعددی، اجرایی های نارسایی و ها  خأل همچنین
  شوند. می انجام  اجتماعی، علوم مطالعات به اسالمی رویکرد عنوان ذیل که هستند تحقیقاتی

 مسیر تعیین در ای کننده تعیین آثار آنها، حل برای شده اتخاذ تدبیرهای و مشکالت این همچنین
 آن و انـد. نموده متوجه تر، وسیع افقی به را آن نگاه جمله، از اند. داشته طرح ابعاد در تغییر و تحقیق

 اند سـاخته بـدل کاربردی و نظری فرعی طرح هفتاد از بیش شامل و کالن بلندمدت، پژوهشی به را
 شناسـی آسیب مطالعات به اسالمی رویکرد در را ضروری معرفتی های حوزه از یکی کم، دست که،

 آنهـا بـرای برگزیده یا آمده دست به های پاسخ و ها پرسش این از برخی دهد. می پوشش اجتماعی،
  :اند در محورهای زیر مطرح شده



      ٣١  ...اجتماعی های آسیب مطالعۀ به اسالمی رویکرد در مسیری معرفی

 

  اسالمی رویکرد در آنها از ناشی های ضرورت و شناسی آسیب بومی مطالعات های  ویژگی. ١−٢
 ایـن وجـود بـا کـه هـایی ضرورت و کشور در اجتماعی شناختی آسیب مطالعاتیۀ حوز های ویژگی
 یهـا پژوهش در ویژه، بـه و، اثرگـذار و کارآمـد مطالعاتیۀ حوز یک گیری شکل فرایند در ها ویژگی
 ناچار را آنان و بود. طرح همکاران های دغدغه نخستین جمله از شود، می مطرح حوزه این اسالمی

  شود: می اشاره ها ویژگی این از بخشی به ادامه، در کرد. آنها حل برای تدبیر به
 در حـوزه این مطالعات جدی ضعف و »اجتماعی شناسی آسیب« معتبر علمی دانش نبود .یک
 کـارورزان و محققـان تربیـت و آموزشی های رشته تأسیس فوریت و ضرورت نتیجه، در (و، کشور
 ؛شود می اثبات زیر نکات به توجه با زمان، هم که، دانشگاه) و حوزه در مرتبط
گاهی به محققان نیاز و حوزه این ای رشته چند حیثیت .دو  1؛متعدد های دانش از زمان هم آ
 بـا مقایسـه در ویژه، بـه ایـران، در مـرتبط های دانشکده در محدود بسیار درسی واحدهای .سه
 ؛شود می ارائه حوزهْ  این در دیگر کشورهای در که متنوعی های تخصص با مرتبط های درس

 و شناسـی جامعهۀ حـوز دو در بـومی اجتماعی مطالعات از ای عمده بخش گرفتن انجام .چهار
 ایـن کاربردهـای بـه آنهـا رویکـرد و متفـاوت آنهـا روشـی و محتـوایی معرفتیۀ پیشین که− حقوق

 کشور در موجود تحقیقات و ادبیات واگرایی و محققان جدایی نتیجه، در و، −واگراست مطالعات،
  ؛)٢٢−١٨ ؛١۶−١۴، ص١٣٩٠ هینز، و (وایت
 تخصصـیۀ رشـت نشـدن تعریـف سـبب به مطالعات، این در متمرکز محققان اندک شمار .پنج
 کـم حقـوق)،ۀ حوز در شناسی جرم و شناسی جامعهۀ حوز در اجتماعی شناسی آسیب (مثًال، مرتبط
 ؛ها فرصت این اجتماعی منزلت نبودن باال نیز و مرتبط شغلی های فرصت بودن

 تجربگـی کم و واردی تـازه و اجتمـاعی علـوم مطالعـات بـه اسـالمی رویکـرد بودن نوپا .شش
 و محتواها و باشند. اندک رویکرد، این های یافته و منابع است شده سبب که عرصه این در تحقیقی
 ؛نشوند آشکار و بررسی ای، شایسته حد به آن، علمی های ظرفیت

بـه  اجتماعی، و اسالمی علومۀ حوز دو محققان مؤثرتعامل  و حضور به رویکرد این نیاز .هفت
ۀ فاصـل بـه و دارد. وجـود حـوزه دو ایـن روشـی و محتـواییۀ پیشین در که جدی هایی تفاوت سبب

 ؛است انجامیده آنها محققان بین واژگانی
                                                           

 در و انـد. پرداخته اجتمـاعی های آسـیب بـه متعـددی معرفتـی هـای حـوزه که اند شده یادآور محققان خصوص، این در .١
 پزشـکی پزشـکی، ژنتیـک، زیسـتی، علوم جمله، از است. شده ارائه زمینه این در نظریه یک کم دست آنها، از بسیاری
 شناسی، جامعه حقوق، شناسی، انسان اخالق، الهیات، فلسفه، اجتماعی، شناسی روان شناسی، روان پزشکی، روان قانونی،
 و داونـز ؛۶٠ص ،١٣٩٠ هینـز، و (وایـت سیاست حتی و فرهنگی مطالعات تاریخ، تربیت، و تعلیم شناسی، مردم اقتصاد،
: ر.ک گونـاگونی، ایـن از ناشـی مشـکالت برخـی برای ؛١٠٨ص ،١٩٩٨ دیگران، و رایتزمن ؛١١−١٠، ص١٩٩٨ راک،
  ).۵١−۴٠، ص١٣٨٧ داوری، و سلیمی
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ۀ زمینـ در −کشـورهاۀ هم همانند− کشور در که خاصی فرهنگی و دینی های حساسیت .هشت
 هـای آموزه زیربنایی جایگاه محصول دارد. وجود اجتماعی یها آسیب با مقابله راهکارهای پذیرش
 منطبـق کـه است شده سبب جمله، از و است. جامعه ارزشی و اعتقادی نظام و فرهنگ در اسالمی
 فراینـد در آنهـا پـذیرش شـرط اسـالمی، های آموزه با راهکارها این نداشتن، تضاد الاقل، یا، بودن،

 ؛)۴٣−۴٢، ص١٣٨٧ سلیمی، و ها (جمشیدی باشد قانون وضع و گذاری سیاست
 یها آسـیب بـا مقابلـهۀ عرصـ در اسـالمی راهکارهـای کارکردهـای و ابعـاد نشدن بررسی .ُنه

 راهکارهـا آن جایگـاه ماندن ناشناخته نتیجه، در و، اجتماعی و فردی حیات سازی بهینه و اجتماعی
 اجـرای در کشور مدیران و ارانذگ سیاستۀ انگیز تضعیف در مؤثری نقش که بومی های سیاست در
  1.دارد و است داشته آنها به عمومی و علمی اقبال کاهش و جامعه در آنها

  
 شناسی آسیب مطالعات به اسالمی رویکرد محصوالت از انتظار مورد های ویژگی. ٢−٢

  اجتماعی
 مطـرح »اسـالمی نگـرش بـا کجروی: شناسی جامعه« طرح اجرای مسیر در که هایی تأمل دیگر از

در قالـب  تر، کّلی سطحی در نکته، این بود. طرح این ازای در ارائه قابل محصول علمی سطح شد،
 رویکرد ویژه، به− اجتماعی علومۀ حوز در اسالمی مطالعات محصوالت که شد می بیان این پرسش
 شوند؟ ارائه هایی ویژگی چه با و سطحی چه در باید −اجتماعی شناسی آسیب مطالعات به اسالمی
  اند. گرفته قرار توجه مورد خصوص، این در که هستند نکاتی از بخشی آتی، نکات
 مطالعـاتیۀ حـوز اینکـه نخسـت، گرفـت. قـرار توجـه مورد نکته دو ویژه، به تأمل، این برابر در
 بـا وثیقـی پیونـد آن، های یافتـه و شود. می تعریف کاربردی علوم قلمرو در اجتماعی شناسی آسیب

 در گذشت، که چنان که،بود  فرهنگی و دینی های حساسیت دیگر، و دارد. اجتماعی اریذگ سیاست
 وجـود اجتمـاعی یها آسـیب با مقابله راهکارهای پذیرشۀ زمین در و کشور اریذگ سیاستۀ عرص
 مطالعات این های یافته از اعتنایی قابل بخش چیز، هر از پیش که، رسید نظر به اساس، این بر دارد.
 و، اینجـا در 2.نباشـند مسـلمان اندیشمندان آرای صرف و شوند. منتسب اسالم خود به بتوانند باید
 و قـرآن− اسـالمی مقـدس متون به مراجعه که شد آشکار آمد، خواهد که نکاتی به توجه با ویژه، به

                                                           
 همچنـان زیـر، هـای ویژگی رغم بـه کـه، کرد یاد منکر از نهی و معروف به امرۀ فریض از توان می مثًال، خصوص، این در .١

ۀ پیشـین از برخورداری جامعه، دینی فرهنگ در داشتن ریشه است: نیامده فراهم جامعه در آن اجرای یافتن رسمیتۀ زمین
 . و... همگانی ای وظیفه عنوان به اساسی قانون در معرفی کشور، در اجرایی و تاریخیۀ سابق و دینی تشریع محکم

 و آزاد: (ر.ک شـمرند می کـافی آن دانسـتن اسـالمی برای را اسالمی تمدنی فضای در علم شدن تولید یا تلقی، این در .٢
 خـود نـه و− مسـلمان اندیشـمندان آرای بـه فقط را علمی موضع یک دادن نسبت یا و )؛١٢٧−١٢۶ص ،١٣٨٩ دیگران،
، مصـباح: ر.ک نیـز تلقـی ایـن نقـد و پاسخ برای ).۶٧ص ،١٣٨۶ دالل،: (ر.ک دانند می ممکن −اسالمی های آموزه
 .٢٨٨−٢٨۵ص ،١٣٧٧ همو، ؛١٧−١٣ص ،١٣٧٢



      ٣٣  ...اجتماعی های آسیب مطالعۀ به اسالمی رویکرد در مسیری معرفی

 

 بـه دسـتیابی بـرای بنیادین راهی متون، این در موجود های گزاره بر تکیه و −بیت اهل های روایت
  ).۴−٣، ص٢−١٣٩٣ (سلیمی، است مهم این

 بیت اهل های روایت و قرآن های گزاره بر کردن تکیه رسید می نظر به همچنین زمینه، این در
 و علمـی نیـز و اصالی نگاه احراز برای مناسبی راه اجتماعی، علوم مطالعات به اسالمی رویکرد در

 −اجتمـاعی یها آسـیب ویژه، بـه− اجتمـاعی و انسـانی های پدیـده به اسالمی های آموزه اجتماعی
 (بـرای آورد مـی فـراهم شـود، می ابـراز خصـوص، ایـن در که تردیدهایی به را هایی پاسخ و است.
 در این ).٨٩ـ٨٨، ص١٣٨۶ پسندیده، ؛٢٠۵، ص١٣٨۵ آخوندی،: ر.ک تردیدها، این به ای اشاره
  دارد: را زیر های ویژگی و آثار آن، احراز و نگاه این وجود که است حالی

 و، داد.  نسـبت اسـالم، بـه را شـده یـاد رویکرد بشود آنکه برای است گریزناپذیریۀ مقدم .یک
 نیـز و اجتمـاعی علوم و اسالمی های آموزه در موجود های مفهوم و ها ایده همخوانی از آن،براساس 

 ؛گفت سخن آن محصوالت و مطالعاتیۀ حوز یک به دادن شکل در ها آموزه این ظرفیت از
 های پدیـده از قـرآن تمثیلـی و اسـتطرادی بیـان مقابـل نقطـه اسالمی، اندیشمندان نگاه از .دو
 و کنـد. می مشکل را آنها به ناظر علمی و قرآنی های ایده و مفاهیم همخوانی احراز که است طبیعی
: (ر.ک اندازد می خطر به دهند می نسبت قرآن به را ها ایده و مفاهیم گونه این که را تفسیرهایی اعتبار

 مکـارم، ؛٧−۶، ص١٣٧٢ رجبـی، و معرفت ؛١٩−١٨، ص١٣٧٢ همو، ؛۵٩، ص١٣۶٨ مصباح،
 اعتبار برای ای مقدمه هم و است. ممکن اسالمی های آموزه در آن احراز هم لذا ).۶−۵، ص١٣٧٢

  ؛دهند می نسبت آنها به را اجتماعی علوم با متناظر های ایده و مفاهیم که است تفسیرهایی
 (سـلیمی، است ها آموزه این به پذیر نسبت اجتماعیۀ نظری تدوین و شناخت در مهم گامی .سه
  ).١٢۵−١٢۴، ص١٣٨۵

 کـه رسـید می نظـر به اجتماعی شناسی آسیب مطالعاتیۀ حوز بودن کاربردی سبب به وانگهی،
 علمی و صالیا نگاه احراز همچنین و حوزه این در اسالمی های آموزه ماندگار و مؤثر حضورۀ الزم
  باشند: ارائه قابل زیر، سطح سه در آنها از استحصال قابل های یافته که است آن شده، یاد

 بینـی پیش وهای اجتمـاعی  آسـیب تبیـین و تعریـف متفـاوت محورهـای بـه که ای نظریه .یک
 در باشـد. 1علمـیۀ نظریـ یـک از شده شناسایی ابعاد همه شامل و داشته عنایت مقابله راهکارهای

 ارائـه هسـتند، علوم از مهمی قلمرو آنها ای گزارهۀ بدن و ها نظریه چون که شد می فهم چنین ،باره این
 بـرای نیـز معتبـری روش و باشـد منسوب اسالم به معتبری شکل به که آنگاه ویژه به− ای بدنه چنین

  کنـد. می عرضـه اسالمی اجتماعی علم سنخ از را ملموسی موجودیت −شود معرفی آن به دستیابی
                                                           

 مبـانی، و هـا فـرض پیشۀ الی سه یا )٢٠۵−٢٠٢، ص١٣٨۴ (بلیکی، مدلی و ای قضیه تحلیلی، فرانظری، قالب چهار مثًال، .١
 ).١۴−١٣ص ،١٣٨۵ (چلبی، نظری قضایای و تحلیلی های سازه
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 ؛)۶، ص٢−١٣٩٣ (سـلیمی، بخشـد می دقت علم، این ابعاد و امکانۀ دربار بحث برای را زمینه و
 و منسـجم جـامع، نظـامی قالـب در اجتمـاعی یها آسـیب بـا مقابله راهکارهای شناسایی .دو      

کالن،  های اقدام و ها برنامه راهبردها، ها، سیاست از فراگیر ای مجموعه شامل که ای گونه به کارآمد،
 بتواند است. شده شناسایی ها در این عرصه که باشد متنوعی ابعاد و محورها همچنین و میانه و خرد

 اجتمـاعی گذاری سیاسـت قلمـرو در ویژه، بـه و شود. معرفی اسالمی اجتماعی کنترل نظام نام به
  ؛باشد عرضه قابل کشور
 عنـوان ذیـل کـه آنهـا تبیین و شناسی سبب با پیوند در ها آسیب با مقابله راهکارهای تنسیق .سه

 مهمـی مزیت است. کاربردی علوم قلمرو در پردازی نظریه اساسی ویژگی یک »عمل و نظر پیوند«
، ١٣٨٠ صـفاری، ؛۵۶−۵۵، ص١٣٨٧ دیگران، و (بیات شود می شمرده علوم این های نظریه برای
 یها آسیب با مقابله بومی های گذاری سیاست عرصه در ای شده گم حلقه البته، و، )٢٨٢−٢٧٧ص

  1.)١٩، ص١٣٩٠ هینز، و (وایت است اجتماعی
کیـد علمـیۀ الزمـ کـه گرفـت قـرار توجه مورد دیگر مهمۀ نکت دو همچنین بخش این در  بـر تأ
 اعتبـار که هایی تخصص و علوم از گرفتن  بهره ضرورت نخست، بود: اسالم به ها یافته پذیری نسبت

 از اسـتفاده لـزوم دوم، و کنـد. تضـمین و تأمین را بیتاهل و خداوند کالم به انتسابالزم برای 
 را آنهـا روایـی معیارهـای احراز و ها تخصص و علوم این ضوابِط  رعایت ظرفیت که تحقیقی روش
  باشد. داشته
  

  تحقیق در مناسب شروعۀ نقط. ٣−٢
 علمـی سـطح لحـاظ بـا ویژه، به که، بود تحقیق برای مناسب شروعی نقطه شناسایی دیگر،ۀ دغدغ
 و کـریم قـرآن هـای گزاره بـه مراجعـه دغدغـه، این پاسخ .گردید مطرح آْن  محصول از انتظار مورد

کید پی در که بود بیت اهل های روایت  دسـت بـه اسالم به ها یافته بودن پذیر نسبت همیتا بر تأ
 هـا، گزاره ایـن بر تکیه که دادند نشان زیر موارد همچنین شد. رهنمون نقطه این به را همکاران و آمد
 جهـات از هـم و کنـد. می تـأمین آوری، اطمینـان شـکل بـه را، اسالم به پذیری نسبت ضرورت هم

  دهد: می قرار پژوهش اولویت در را آنها به مراجعه دیگری،
 و اسـالمی هـای آمـوزه اصـیل و اّولـی های سرچشـمه ،بیـت اهل هـای روایت و قرآن .یک
 در را اعتبـار سـطح بـاالترین آنهـا، هـای درونمایـه و هسـتند. اسـالمی  معرفـت  منـابع  ترین اصلی
  ؛دارند اسالم به پذیری نسبت

                                                           
 آمـده سـجاد امـام از زیـر حـدیث در جمله، از و، شده مطرح اسالمی های آموزه در بنیادین راهبردی بسان نکته این .١

  ).٢٩٩ص ،١۴٠٨ ، (دیلمی »کند می تباهش دارویش نشناسد، را دردش آنکه« است:



      ٣۵  ...اجتماعی های آسیب مطالعۀ به اسالمی رویکرد در مسیری معرفی

 

 بسـترهای ایجـاد و لهئمسـ طـرح در مسـتمری و مهـم نقـش اسـالمی، مقـدس متـون این .دو
 آن فهـم در مهمـی شـاخص و انـد. داشته اسالمی جوامع و مسلمان اندیشمندان بین در خردورزی
 ؛)١٢٧−١٢۶، ص١٣٨۵ (سلیمی، آیند می شمار به اندیشمندان این آرای و بسترها
 بـه عملـی و علمـی پاسخی سو، یک از ،بیت اهل های روایت و قرآن در جستجو نتایج .سه

 علـوم مختلـف هـای حـوزه بـه اسـالمی های آموزه ورود امکان و توان پیرامون که است تردیدهایی
 و اندیشــمندان توجــه دیگــر، ســوی از ).۴−٣، ص٢−١٣٩٣ (همــو، دارد وجــود اجتمــاعی
 بـا  مقابلـه بومی های گذاری سیاست قلمرو در باید که کند می جلب جایگاهی به را گذاران سیاست
  ؛)۴۵، ص١٣٨٧ سلیمی، و (جمشیدیها شد قائل اسالمی های آموزه برای اجتماعی یها آسیب

 منسـوب ایـران، در قانون وضع و گذاری  سیاست خاص مبانی و ها حساسیت به توجه با .چهار
ۀ عرصـ در آنهـا مقبولیـت بـرای حلـی راه دینـی، هـای آموزه بـه کنترلـی راهکـار یاتبیین  یک شدن

 ها حساسیت آن با سو یک از زیرا، ).١٣−١٢، ص١٣٨٨ همکاران، و (سلیمی است گذاری  سیاست
 محققان سیاسی یا علمی های دیدگاه تفاوت مانند موانعی دیگر، سوی از و دارد. سازگاری مبانی، و
 اسـت شده سبب )٣٣٢−٣٢٧، ص١٩٩٨( راک و داونز نظر به که کند می رفع را گذاران سیاست با
 گذاری  سیاسـت رسمی منبع عنوان به را شناسی آسیب مطالعات های یافته کشورها، از بسیاری در تا

 ؛نشناسند رسمیت به ها آسیب با مقابله
 و اقتصـادی فرهنگـی، اجتماعی، تحوالت در اسالمی های آموزه اثرگذار و پررنگ حضور .پنج
 جامعـه ایـن فرهنگـی و اجتماعی های مؤلفه و ها آموزه این بین را وثیقی پیوند ایران،ۀ جامع سیاسی
 حضـور از هایی جلوه پیوند، همین سبب به را، پارسی ادب منابع مثًال، که آنجا تا است. کرده برقرار
 نـوعی هـا آموزه ایـن هـای دیـدگاه یافتن تا شود می سبب نکته، این دانند. می جامعه در ها آموزه این

  ).۴٢، ص١٣٨٧ سلیمی، و (جمشیدیها آید شمار به نیز پژوهش سازی بومی
 

  تحقیق برای مناسب رویکرد. ۴−٢
 چـه منـابع، ایـن در جسـتجو بـرای کـه شد مطرح پرسش این تحقیق، شروعۀ نقط شناسایی پی در

 و اسـتقرایی قیاسـی، رویکرد سه زمینه، این در مطرح های گزینه جمله از است؟ مناسب رویکردی
 و قـرآن بـه مراجعـه طـرح، همکـاران که شد سبب زیر نکات پرسش، این پاسخ در 1.بودند ترکیبی

                                                           
 آغـاز خاصـی نظـری یـا مفهـومی چـارچوب لحـاظ یا فرض پیش بدون و محقق شخصی فهم براساس استقرایی رویکرد .١

 زمـانی آن، کـاربرد و کند. می آغاز پیشین، تحقیقی  های یافته و ها دانش از استفاده با را تحقیق قیاسی، رویکرد شود. می
 و هـا پرسـش ابتـدا نیـز ترکیبی رویکرد باشد. داشته وجود موضوع، پیرامون اتکایی قابل پیشینی دانش که شود می توصیه
 هـای پرسش شناسایی برای سپس و کند. می تدوین موضوع، پیرامون دانش حسب بر و پیشینی شکل به را آنها بین روابط
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 آغـازۀ نقطـ را اجتمـاعی شناسـی آسیب موجود دانش های سشپر براساس بیت اهل های روایت
  1:برگزینند را ترکیبی رویکرد تحقیق،ۀ ادام برای و بدانند.
 علمـیۀ حـوز یـک کـه شـوند می آغـاز حـالی در اجتماعی یها آسیب اسالمی مطالعات .یک
 قابـل حجـم اسـت: زیر مهم ویژگی سه دارای حوزه، این و دارد. وجود عرصه این در یافته رسمیت
 و کـاربردی و نظـری قلمـرو دو در شده شناخته و خاص زبان تجربی، و نظری های یافته از اعتنایی
 ایـن از هریـک از گـرفتن بهـره کـه اسـت حالی در این خود. به مختص روایی معیارهای همچنین
  دارد: را زیر ثمرات −شود می میسر تحقیق، در برگزیده رویکرد در که− ها ویژگی
 را علمـی های پرسشبراساس  بیت اهل های روایت و قرآن به مراجعه اسالمی، محققان .دو
 از رمزگشـایی را نتیجه و متون این مفاد تحلیل در علمی های یافته و مفاهیم گرفتن خدمت به نوعی

 داننـد می عرصـه ایـن معـارف و تحقیقـات گسترش و آنها فهم در پیشرفت متون، این های ناشکفته
  ؛)١۵۴ص ،١٣٨٨ رضایی، ؛٢٢، ص١٣٧٩ اعرافی، ؛٢۴−٢٣، ص١۴٢۶ صدر،: (ر.ک
 ارزشـمند را علوم این های یافته از استفاده اجتماعی، علوم مطالعات به اسالمی رویکرد در .سه

کیـد آنهـا از اسـتفاده بر ها یافته این در زیر مزیت دو به اشاره با ویژه، به و دانند. می  طـرح دارنـد: تأ
 (مصـباح، مسـائل ظرافـت بـا و دقیـق روشن، بیان و پاسخگویی به نیازمند های پرسش از بسیاری
  ؛)٢٩۵−٢٩۴، ص١٣٧٧

 نـوعی اجتمـاعی، علـوم هـای پرسش به بیت اهل های روایت و قرآن های پاسخۀ ارائ .چهار
 ورود بـرای مهمـی مجرای زبانی، هم این است. اجتماعی علوم زبان به اسالمی های پاسخ برگردان

  ؛است یکدیگر با آنها های یافته خوردن پیوند و علوم این مطالعات جمع به اسالمی مطالعات
 سـاز زمینه دارد: را زیـر آثـار اجتمـاعی، علوم و اسالمی مطالعات های یافته خوردن پیوند .پنج
 و اسـالمی مطالعـات بـین را مـؤثری ارتبـاط اسـت؛ دانشـگاهی و حوزوی محققان مؤثر گفتگوی
 بـرای مناسـبی بستر ).۴، ص٢−١٣٩٣ (سلیمی، کند می ایجاد آنها اجرایی و دانشگاهی مخاطبان

 در کـه، 2اسـت دیگـرۀ حـوز معیارهایبراساس  حوزه هر های یافته −اعتباربخشی و− اعتبارسنجی
 دانشـی افزایی هم برای ای آید و زمینه به شمار می پیوندها این تحکیم عامل دیگری برای خود، جای
  است. عرصه این در دوگانگی و کاری موازی های آفت از پرهیز و عملۀ مرحل در حوزه دو این

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          
 دیگـر های گزینـه بـرای ).۴٣ ص ،٢٠٠٨ دمسکرودر، و (فورمن پردازد می استقرایی مطالعۀ به اولیه موارد پاالیش یا جدید
 .٨٢−٨٠، ص٢−١٣٩٣ سلیمی،: ر.ک تحقیق، رویکرد تعیین در

 نکردن بسنده با و کند؛ می تأمین را تحلیل های سازه روایی پیشین، دانش به مراجعه با دارد: را مهمۀ ثمر  دو رویکرد، این .١
 ).١۴٣ص ،١٣٩١ سلیمی، و محسنی: (ر.ک ماند می دور متن، به معنا تحمیل و سوگیری احتمال از دانش، این به
 عقلـی علوم از تعدادی با اسالمی معارف و علوم از بخش هر اینکه به توجه با« که: برآنند اندیشمندان برخی مثال، برای .٢

 به مربوط نظریات جدیدترین از که کرد ثابت ای عرصه هر در را اسالم برتری توان می هنگامی شود، می مربوط تجربی و
گاه آن  ).١٢٢، ص١٣٧۶ (مصباح، »باشیم داشته را اسالم نظرات با آنها مقایسه و ارزیابی و بررسی توان و باشیم. آ



      ٣٧  ...اجتماعی های آسیب مطالعۀ به اسالمی رویکرد در مسیری معرفی

 

  تحقیق اجرای های دغدغه. ۵−٢
 مطـرح نیـز دیگـری روشی و محتوایی تأمالت تحقیق، اجرایی مراحل در شده، یاد نکات بر افزون
  شود: می اشاره آنها از برخی به ادامه در .است  شده اتخاذ هایی حل راه آنها، به پاسخ در و، گردیده
 ضـرورت تحقیق، در را ویژگی دو اسالم، به ها یافته پذیری نسبتۀ دغدغ گذشت، که چنان .یک
 را بیـت اهل و خداوند کالم به انتساب اعتبار که هایی تخصص و علوم حضور نخست، بخشید.
 در باشـد. داشته را آنها روایی معیارهای رعایت ظرفیت که تحقیقی روش کاربرد دوم، و کند. تأمین
 صرفاً  بیت اهل های روایت و کریم قرآن های گزاره از معتبر استفاده که بود آشکار نخست، بخش

 کـه شـد می سـبب ،منظر این از و است. ممکن ،مرتبط حوزوی های تخصص و علوم از استفاده با
 و اسـالمی علوم با آشنا محققان کاری اولویت اجتماعی، شناسی آسیب مطالعات در ورود نوع این

 ایـن ای رشـته چنـد حیثیـت ذیـل در نیـز معتبـر و مناسـب تحقیق روش از استفاده باشد. اجتماعی
  ؛شود می اشاره آن به ادامه، در که، گرفت قرار توجه مورد مطالعات
 از اسـتفاده آن، دانشگاهی و حوزویۀ جنب دو اهمیت کنار در مطالعه، ای رشته چند حیثیت .دو

 بـر بخشـید. می ضرورت را اجتماعی و اسالمی علوم مختلف های حوزه متخصصان و ها تخصص
 و محققـان مـؤثرو تعامـل  حضـور نیازمنـد مطالعـات، ایـنۀ بهینـ انجام رسید نظر به اساس، این

 و حـوزوی تحصـیالت از برخوردار محققان  نقش ایفای همچنین و علمیۀ حوز دو هر متخصصان
  ؛است حوزه دو این پیوند های حلقهعنوان  به دانشگاهی
 هـای روش تفـاوت ویژه، بـه و، اجتمـاعی شناسـی آسـیبۀ حوز به اسالمی مطالعات ورود .سه
 ایـن ای رشـته چنـد حیثیـت رعایـت که شد می سبب حوزه، دو این در آن روایی معیارهای و تحقیق

 و روشـی اعتبـار کـه بود آن نیز امر این گریزناپذیر و منطقیۀ الزم بیابد. بیشتری اهمیت مطالعات،
 و اسـالمی علـومۀ حـوز دو هـرهای مـرتبط  رشته معیارهایبراساس  مطالعات این های یافته روایی

 ؛)١٩ص ،٢−١٣٩٣ سلیمی، ؛١۵٣، ص١٣٩١ سلیمی و  (محسنی شود احراز اجتماعی،
 هـای روایت و قـرآن از استحصـال قابـل هـای گزاره از ای عمـده بخـش کـه بـود آشکار .چهار

 ماننـد و دهنـد. می شکل را اسالمی های آموزه به پذیر نسبتۀ نظری ای گزارهۀ بدن صرفاً  ،بیت اهل
 شـناختی، جهـان مبانی (یعنی، ها آموزه آن فراتجربی مبانیبراساس  باید ،های دیگر نظریه های گزاره
  1؛شوند تفسیر و تحلیل شناختی)، روش و شناختی معرفت شناختی، ارزش شناختی، انسان

 شناســی یبمطالعــات متعــارف آس های یافتــهو  ها یــهنظر یهــا و گزاره یاســالم یهــا . گزارهپــنج
 یفراتجربـ یاند و بـر مبـان ابـراز شـده یمتفاوت های یمپارادا یا یفکر یها در درون چارچوب یاجتماع

                                                           
 از آنهـا تمیـز با و دهند. می ها مفهوم آن بین روابط و آنها در رفته کار به های مفهوم ها، گزاره به خاصی معانی مبانی، این .١

 ).١٢۴−١١۶، ص٢−١٣٩٣ سلیمی،ر.ک. ( بخشند می دقت را اسالمی های دیدگاه مرزهای و محتوا دیگر، های تحلیل



                         ١٣٩٨بهار و تابستان / ٢١ش/ ١١سعلوم اجتماعی/ اسالم و    ٣٨

  

 یـنا ینها و همچن گزاره ینا های یهها و درونما مفهوم ینکته، احتمال ناهمخوان یندارند. ا  یهتک ینیمتبا
مناسـب  یعمًال به معنـا ید،ترد ینآنها برقرار کرد. ا ینب یکه نتوان ارتباط مؤثر کرد یم یترا تقو یدترد

  به دست آمد:  یرز ۀبود. پاسخ مشکل، با تأمل در سه نکت یقتحق یبرا یدهبرگز یکردنبودن رو
 و ها مفهوم نتیجه، در و، هستند واقع به ناظر حدیثی، و قرآنی های گزاره از توجهی قابل بخش −
 (سلیمی، باشند داشته همخوانی اجتماعی علوم مفاهیم و واژگان با توانند می آنها در موجود واژگان
  ؛)١۶٠، ص١٣٨۶
 را موضـوعی خـود، خـاص مبـانی بـا و خاص انداز چشم از پرداز نظریه یا نظریه یک هرچند −
 مبـانی و اندازها چشـم که پردازانی نظریه یا ها نظریه برای تواند می موضوع همان اما کند. می تحلیل

  ؛)١٢٢ ،١٠٢، ص١٣٨٧ پور، جالییر.ک: ( شود مطرح نیز دارند متمایزی
 تواننـد یمختلـف م های یممتعلق به پارادا های یدهها و ا که پرسش دانند یم یرفتهرا پذ ینامروزه ا −

از  یـزن ی). برخـ١۴۶−١۴١، ص١٣٨٣و مورگـان،  یل(بور یندهمخوان باشند و با هم جمع آ یاهمگرا 
اند که آنهـا،  کرده و توجه داده یاد یمعاصر کجرو های یهاز نظر ی) شمارeclecticism( ینیگز پراکنده

  ).٣۵١، ص١٣٨٣ ینز،و ه یتاند (وا گرد آورده یزیمتما ینظر یها خود را از سّنت های ینشب
 

  ها یافته و ها فعالیت. ٣

 و تحقیـق اجـرای مسـیر در طـرح همکـاران که است ابتدایی بسیار هایی گام از گزارشی زیر سطور
  اند: برداشته آن های دغدغه کردن برطرف
 یـافتن قالـب در کجـروی اسـالمیۀ نظریـ ای گـزارهۀ بدنـ تـدوین مسـیر در برداشتن گام .یک
 شناسـی آسـیبۀ حوز ماندگارِ  و معتبر نظری رویکرد ده های پرسش به اسالمی های آموزه های پاسخ

 کـنش فرهنگـی، پـاره تضـاد، ساختی، عقالنی، گزینش رویکردهای از هستند عبارت که اجتماعی
   شناسی.  بزهدیده و پدیدارشناسی مبادله، یادگیری، کنترل، متقابل،
  ساختند: آشکار را زیر مهمۀ نکت دو ها بررسی اینجا، در

 تعـالی و هـا انسـان هـدایتۀ زمینـ در کـه را رسـالتی تحقق اسالمی، های آموزه آنکه، نخست
 مسـائل و ها پدیـده هـا، ویژگی شـناخت پرتـو در دارنـد، آنهـا اجتماعی و فردی حیات به بخشیدن
 نـوعی را هـدایت و شمرند. می ممکن او حیات سطح دو هر شناسی آسیبنیز  و اجتماعی و انسانی

 رو، ایــن از داننــد. می افــراد بــه آنهــا آمــوزش و ها عرصــه ایــن هــای فرصــت و تهدیــدها مــدیریت
 فردی حیات شناسی آسیب و مسائل، و ها پدیده آن تبیین و تحلیل در را توجهی شایان های درونمایه

  ).١١۵، ص٢−١٣٩٣ (سلیمی، دارند ها آسیب با مقابله راهکارهای معرفی و ها انسان اجتماعی و
 را زیـر هـای ویژگی ،بیـت اهل هـای روایت و قـرآن از استحصال قابل های گزاره آنکه، دیگر



      ٣٩  ...اجتماعی های آسیب مطالعۀ به اسالمی رویکرد در مسیری معرفی

 

 بـه را مسـتقلیۀ نظریـ یـا رویکـرد قادرنـد آنهـا کـه دهـد می نشـان نیـز ها ویژگی این وجود دارند.
 دارای روزآمـد، االطـراف، جـامع کـه ای نظریـه کنند. عرضه دانشگاهی، و حوزوی های خردورزی
 عمـل و (تبیـین) نظـرۀ عرصـ دو هـر بـه نـاظر و اجتمـاعیاسـالمی و  علـومدر  پذیرش معیارهای
ــت ــدام) و گذاری (سیاس ــت  اق ــو،اس ــو، ؛١٠٧ ،٨٩−٨٨ ،۵−۴ص ،٢−١٣٩٣ (هم ، ١٣٨٩ هم

  ):١۵۴−١۵٣، ص١٣٨۵ همو، ؛١۶١−١۶٠، ص١٣٨۶ همو، ؛٣۵ص
 ؛هستند خارجی وقایع به ناظر .١
 قبولی قابل عنایت و اصالی نگاهی اجتماعی، یها آسیب به تجویزی و ارزشی نگاه کنار در .٢

 1؛دارند آنها از گرایانه واقع هایی تحلیل و تحقیق موضوع با مرتبط کاربردی و نظری مسائل به
 اند؛ بهره گرفته پذیر، یتکّم  ییها اند. و از مفهوم به مسئله پرداخته یقابل قبول نگری یو جزئ یل. با تفص٣
 2؛دارند خود در را موضوع به ناظر اطالعات از توجهی قابل حجم .۴
 همـه بـه را مناسـبی و تفصیلی های پاسخ و دارند. اجتماعی یها آسیب به فرابخشی نگاهی .۵
 3؛دهند می ارائه شده، یادۀ حوز ده در موجود های پرسش و مسائل
 4؛آورند می فراهم ها پرسش این به پاسخ در را نوی های شناخت .۶
 5؛دارند −نظریه یک تنسیق برای ویژه، به− را الزم ساختاری و مضمونی همگرایی و انسجام .٧
 و اجتمـاعی های پدیـده مجمـوع از کلی تصویریۀ ارائ اجتماعی، زندگی کلی فرایندهای به .٨

                                                           
 عّلـی ارتبـاط دارنـد. کجـروی از گـذاری ارزش از فـارغ هایی تعریف جمعی، و فردی میان فردی، سطوح در مثال، برای .١

 بـودن دوسـویه بـه انـد. کرده تحلیل و بررسی آنها از بزهدیدگی و اجتماعی های آسیب با را سطح سه هر به متعلق عوامل
  . .و.. اند پرداخته ارتباط بین آنها های شبکه و سازوکارها همچنین و روابط، این

 داننـد می تحلیـل بـرای آن بـودن مناسـب شـرط را مـتن یـک در ویژگی این وجود کیفی، محتوای تحلیل نظران صاحب .٢
 ).٣۶، ص٢٠٠۶ مارش، و وایت ؛۴٣، ص٢٠٠٨ دمسکرودر، و فورمن ؛١١۶−١١٢ ،٩٩، ص٢٠٠۴ (کریپندورف،

 و انجـام هـا حوزه این از هریک های پرسش به قرآن های پاسخ بررسی قالب در مطالعات تا شد سبب جمله، از نکته، این .٣
 ؛١٣٨٩ ؛١٣٨۶ ؛١٣٨۵ سـلیمی،: ر.ک شـوند. ارائـه ،و بزهدیـدگی یکجـرو یقرآنـ یۀنظر  از هایی قطعهعنوان  به ها یافته

  .١٣٩١ همکاران، و محسنی ؛١٣٨٨ همکاران، و سلیمی ؛١٣٨٧ سلیمی، و جمشیدیها ؛١٣٩۶ ؛١٣٩۵ )؛٢ ،١( ١٣٩٣
 توجه شایان بعد یک آنکه ویژه به کرد. اشاره »نفاق« از قرآن تلفیقی و چندسطحی جامع، تحلیل به توان می نمونه، برای .4

 علـوم موجـود ادبیـات در که دادند می نشان جستجوها آنکه حال است. ساختی علل به پدیده این ارجاع تحلیل، این در
 میانـهْ  و خـرد سطوح در و ارتباطات و اجتماعی شناسی روان شناسی، روان های حوزه در صرفاً  مضمونی چنین اجتماعی،

 قـرار توجه مورد ساختی، علل به ارجاع با و اجتماعیئلۀ مس یا آسیب یکعنوان  به ،متون اسالمی در تنها و است. مطرح
 ).١٨۵−١۵٨، ص٢−١٣٩٣ سلیمی، ؛١٣٩١ همکاران، و محسنی: (ر.ک است گرفته

 چهـار هـای پرسـش بـه پاسـخ در و بزهدیـدگی و کجروی عّلی مناسباتۀ دربار  قرآن دیدگاه بررسی را ظرفیت اینۀ نمون .5
 نخسـت،ۀ حـوز  سـه که است حالی در این .ه استداد نشان شناسی بزهدیده و فرهنگی پاره تضاد، ساختی، نظریۀ حوز 
 و مسـتقل نسـبتاً  خاسـتگاه نیـز شناسـی بزهدیده و هسـتند. مستقلی نظری رویکردهای کجروی، شناسی جامعه قلمرو در

 ایـن نتـایج شوند. کاسه یک کجروی، های تبیین با اند نتوانسته همچنان آن های یافته گذشت، که چنان و، داشته مجزایی
 هـای مضـمون قـرآن در کـه دادنـد نشـان و شـدند. ارائه مستقلۀ مقال سه و دکتریۀ رسال یک از بخشی قالب در بررسی
 انسـجام و همگرایـی شکل، همین به اند. شده تلفیق یکدیگر با خوبی، به کالن، و میانه ُخرد، تحلیلۀ حوز  سه به متعلق
 در ها یافتـهدر حال حاضـر، ایـن  شوند. ارائه یکپارچه نظریه یک قالب در توانند می داد می نشان که بود حدی به ها یافته
 .هستندتدوین  دست در »کالن رویکرد بزهدیدگی: و کجروی قرآنیۀ نظری« عنوان با طرحی قالب
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 یـا جوامـع بـر حاکم کلی اصول و تاریخی−اجتماعی روندهای به یافتن دست و آنها متقابل روابط
 و پـذیر آزمون اجتمـاعی هـای واقعیـت و ها پدیده تبیین و توضیح به زمان، هم و 1.دارند توجه تاریخ
 2.پردازند می روزمره و علمی زندگی و اجتماعی تجربه در مشاهده قابل

 ممکن را بیت اهل های روایت و قرآنی های گزاره از استنباط که تحقیقی روش شناسایی .دو
 اجتمـاعی، و اسـالمی علـومۀ حـوز دو هر در مقبول معیارهای بر تکیه با را ها یافته روایی و پایایی و

 تحلیـل و (رویکـرد بیرونـی) موضـوعی تفسـیر روش دو شناسـایی تالش، این حاصل کند. تأمین
 در روش دو ایـن کـه ظرفیتـی بـا که است یافته این آمدن حاصل و ترکیبی) (رویکرد کیفی محتوای
 علوم در اسالمی مطالعات در زمان هم توانند می دارند، یکدیگر مزایای از استفاده و ضوابط رعایت

 ؛١٣٩١، سـلیمی و  محسنی: (ر.ک کنند تأمین را تحقیق ای چندرشته روایی و آیند. کار به اجتماعی
 3؛)١٣٩٧؛ همو، ١١٢−۶٩ص ،٢−١٣٩٣ سلیمی،
 و واژگـانبراسـاس  اجتمـاعی یها آسیب با مقابله اسالمی راهکارهای معرفی و بازخوانی .سه
 و درمـان پیشگیری، های راهبرد از: عبارتند جمله، از که، اجتماعی علوم در شده شناخته های قالب
 و محـور اجتمـاع محور، موقعیـت محور، بزهدیده کجرومحور، رویکردهای مجازات، بخشی، توان

 مطالعـه، از بخش این انجام در 4.اجتماعی کنترل غیررسمی رسمی، بیرونی، درونی، هایسازوکار
 اند: بوده توجه مورد زیر محور دو ویژه، به

بـرای آنهـا؛  برای شده شناسایی  علل با ها آسیب با مقابله راهکارهای پیوند چگونگی بررسی −
(ر.ک:  نمونۀ این تالش، با محتوای بررسی پیوند راهکارهای اسالمی پیشگیری با عقبۀ تبیینـی آنهـا

 ؛)١٣٨٧جمشیدیها و سلیمی، 
 و زیسـا فرهنگۀ عرص در متعارف ادبیات با که شکلی به آنها های ویژگی و راهکارها معرفی −

  5؛باشند پذیرش و عرضه قابلهمخوان و در این عرصه  اری،ذگ سیاست
                                                           

  .١٩٠، ص١٣٨۴ بلیکی، ؛٢٨٩، ص١٣۶٢ دوورژه،: ر.ک ،»نگر کالنۀ نظری« مفهوم با مضمون این همخوانی برای .١
 از برگرفتـه یۀنظر  که است داده نشان یژگیو  نیا. جا همان.ک: ر ،»متوسط برد یۀنظر « مفهوم با مضمون نیا یهمخوان ی. برا٢

 ی). و هـم راهنمـا۶٣−۶٢، ص١٣٩۴منش،  و عرفـان ی(صـادق دیـآ حاصـل ،یاسـناد ۀمطالعـ از توانـد یمـ هم ها گزاره نیا
 از و. شود ادآوری آنها به را لیتحل در توجه انیشا سطوح و رهایمتغ ۀگستر  و). ١٩٣ص، ١٣٨۴ ،یکیباشد (بل یمطالعات تجرب

 قرآن، دگاهید  از نفاق ۀدیپد نییتب یمحتوا با یقرآن نگاه نیا ۀنمون. باشد ارزشمند بحث، موضوع مطالعات یبرا ز،ین منظر نیا
 .٧۵ص، ١٣٩١ بستان، و یمهدو.ک: ر نیهمچن. ١٣٩١ همکاران، و یمحسن: است مشاهده قابل ریز  منبع در

 تحقیقـی، طـرح انجـام چـون متفاوتی های قالب در و است. شده بررسی تحقیق ١٨ خالل در تاکنون روش، این ییاکار  .٣
 اسـتادان همکـار، محققـان نقد و هدایت فکری، هم اشراف، از دانشجویی های نامه پایان هدایت و مقاله و کتاب تدوین
 است. بوده برخوردار مقاله و کتاب داوران و نامه پایان داور و مشاور راهنما،

 اجـزای از یکـیعنوان  بـه که است اجتماعی های آسیب از پیشگیری قرآنی الگویبا عنوان  دکتریۀ رسال کار، این نمونه .4
  اجراست. دست در دانشگاه و حوزه پژوهشگاه پژوهی قرآن گروه در »اسالمی نگرش با کجروی: شناسی جامعه« طرح

 و (داوری ... اجتمـاعی: های آسـیب از پیشـگیری سـازوکارهای و نمـاز کتـابتـدوین  بـه تـوان می ها گام اینۀ جمل از .5
امر به معروف و  اجتماعی بازخوانی آن محتوای که کرد اشارهدر دست اجرای دیگری  طرح همچنین و )١٣٩۶ سلیمی،



      ۴١  ...اجتماعی های آسیب مطالعۀ به اسالمی رویکرد در مسیری معرفی

 

 اجتمـاعی هـای ظرفیت و اجتماعی یها آسیب با مقابله اسالمی راهکارهای کردن وارد .چهار
 ؛اجراۀ عرص در آنها با مرتبط

 بهـره بـا خاص، یها آسیب با مقابله برای کاربردی تبیینی الگویی طراحی جهت در اقدام .پنج
  1.اجتماعی و اسالمی علوم مختلف های رشته متخصصان و ها تخصص از گرفتن
  

  پیشنهادها و نتایج. ۴

 راه آغـاز در همچنـان »اسـالمی نگـرش با: کجروی شناسی جامعه« طرح ذیل در شده انجام تحقیقات
 و اند نبوده امان در 2کنند، می تهدید را نوبنیاد های پژوهش ویژه، به که، متعددی های کاستی از و. هستند
 های دیـدگاه بررسی به عمدتاً  روشی، مشکالت و اجرایی های محدودیت سبب به آنکه جمله از. نیستند
  اجتماعی شناسی آسیب ماندگار و کّلِی  های مضمون به ناظر ها یافته. اند مانده محدود تبیینی آرای و قرآنی
  ... .و. 3کنند نمی روشن  حوزه، این های یافته و آرا با را اسالمی های دیدگاه جزئی تمایزهای و. هستند
 هـای آورده تحقیقـات، ایـن در آمده حاصل های یافته و ها تجربه که رسد می نظر به حال، این با
 قابـل مسـیری شـکل، بـدین و کنند. می عرضه اجتماعی شناسی آسیب اسالمی مطالعاتبه  را زیر
 قـرار اجتمـاعی، علومۀ حوز در اسالمی یها پژوهش دیگر همچنین و مطالعات این فراروی را تأمل
 چگـونگیۀ دربـار نقـد و چالش برای مناسبی شروعۀ نقط توانند می همچنین ها آورده این دهند. می

  هستند: زیر شرح به آنها از برخی باشند. نظر مورد مطالعاتۀ بهین و مؤثر اجرای
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          

 هـدف و جایگاه و کارکردهای کنترلـی، سـازوکارها و موانـع تحقـق و اثرگـذاری ایـن دو فریضـه معرفی ونهی از منکر 
 است. کشور اجتماعی گذاری سیاستۀ عرص به آن مؤثر معرفی و جامعه در آنها ترویج و سازی نگفره سازی زمینه

 انجـام کشـور در گری روسـپی بـا مقابلـه بـرای پژوهشـی طرحی اقبال) بدون (متأسفانهۀ ارائ و طراحی قالب در اقدام این .١
  پزشـکی، دانشـگاهِی  هـای تخصـص (از مـرتبط هـای حوزه متخصصـان از متشـکل تیمـی، حضور طرح این در گرفت.
 مــدیریت، تربیتــی، علــوم شناســی، روان حقــوق، شناســی، جرم اجتمــاعی، شناســی آسیب شناســی، جامعــه پزشــکی، روان

 تفسـیر، حـوزوِی  هـای تخصـص و ها رشته این حوزوی محققان تا گرفته راهبردی ریزی برنامه و فرهنگی گذاری سیاست
 هـای پاسـخ با تکیـه ها یافته تابینی شده بود  معظم تقلید پیش مراجع دفاتر در افتا بخش نیز و کالم) و سیره فقه، حدیث،

 و برسـند. مجتهـدان تأییـد بـه آینـد. دسـت بـه آسـیب اینۀ دربار  مختلف علوم مسائل و ها پرسش به دینی و دانشگاهی
  گردند. برخوردارۀ فتوا پشتوان از گذاری سیاست مجامع به مؤثرۀ ارائ برای سرانجام،

 نیـا در ریـز  مـوارد ماننـد یمشـکالت وجـود بـه محققان ،یشناس دهیبزهد ۀرشت یریگ رغم گذشت چند دهه از شکل . مثًال، به٢
 نشـدن روشـن آنهـا، پاسـخ یب و متعدد انتقادات و ها هینظر  بودن جوان واگرا، یها دگاهید  وجود: دارند اشاره یمطالعات ۀحوز 

 یشناسـ روش و هـا روش ها، داده منابع، ،یمبان در ضعف و کمبود زین و یکجرو یها نییتب با آنها نشدن کاسه کی و وندهایپ
 ن،ی؛ َکِتر ١٣−١١ص، ٢٠٠٢ راک،؛ ٣٠٠ص، ٢٠٠٩ لسون،یو  از نقل به؛ ٢۴ص، ١٣٩۶ ،یمی(سل یدانیم و یتجرب مطالعات و

 ).١٢٠−١١۶، ص١٣٧٨؛ همو، ٣۴٩−٣۴٧، ١٣٠−١١٢، ص١٩٩١؛ عبدالفتاح، ٢٧۴−٢۶٢ص، ١٣٨٢
 وفاق و کافی علمیۀ پشتوان از آنها بودن برخوردار سبب به اجتماعی، شناسی آسیب ماندگار و کّلِی  های مضمون انتخاب .3

 غیرقطعـی علمـی های یافته بر تکیه از که است داده شده انجام تحقیقات به را فرصت این ویژگی، این است. بوده نسبی
 ،١٣٨٨ بـاقری، ؛١٠۴ص ،١٣٨۶ (دالل، بماننـد دور −داننـد می قـرآن تفسـیر بـرای تهدیـدی را آن کـه− آیـات فهم در
 سـبب دیگـر، سوی از است. بوده مناسب تحقیق آغازین مراحل برای سو، یک از انتخاب، این لذا، ).١٠٠ ،٨٨−٨۶ص

 کـرده ترسـیم آتـی، هـای پژوهش بـرای را مسیری شکل، بدین و شده قرآنی رویکرد کّلی خطوط و ابعاد شدن مشخص
 ).۴١ص ،١٣٩۶ همو، ؛٢٨ص ،١٣٩۵ (سلیمی، است
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 گیـری بهره بـرای هـایی راه همچنـین و مطالعـات ایـن در اثرگذار های تخصص و ها دانش .یک
  ؛است شده معرفی و شناسایی آنها، از مؤثر و زمان هم

 مطالعـات هـای پرسـش و مسـائلبراسـاس  بیـت اهل هـای روایت و قـرآن بـه مراجعه .دو
 حـوزه، ایـن بـه ارزشـمند و نو پژوهشی بستر یک و رویکرد یکعنوان  به اجتماعی، شناختی آسیب
 اتخاذ که است شده آشکار همچنین است. شده شناسایی عرصهْ  این در ورود برای مسیری و معرفی
  دارد: دربر را زیر توجه شایاننتایج  تحقیق، در رویکرد این

 مسـیر در گـامیعنوان  بـه و شناسـایی عمـل، و نظرۀ عرص دو در اسالمی، های آموزه ظرفیت −
 ویژه، بـه و− اجتمـاعی شناسـی آسیب مطالعـاتیۀ حـوز بـه اجتمـاعی علـوم در دینی پردازی نظریه

 ؛شود می معرفی −حوزه این بومی مطالعات
 در اسـالمی و اجتماعی علوم های یافته و ها دانش از زمان هم و مؤثر مستمر، گیری بهره مجال −
  ؛آید می فراهم مطالعات این

 اجتمـاعی، و اسـالمی علـوم های یافته و ها دانش دادن پیوند و مشترک بحث موضوع ایجاد با −
 حوزه دو اندیشوران در متقابل فهم ایجاد دانشگاهی، و حوزوی مجامع مؤثر گفتگوی برای ای زمینه

  1.شود می فراهم حوزه دو بین معرفتی تبادل و
 حیثیـت به −حوزه این اسالمی مطالعات ویژه، به− اجتماعی شناسی آسیب مطالعات توجه .سه
 فنـون و تحقیق روش به همچنین و حیثیت این حفظ و رعایت ضرورت مطالعات، این ای رشته چند

 و قرآنی های گزاره از معتبر استنباط نماید. رعایت را حیثیت این است قادر که شده جلب ای روشی
 معیارهـای بـر تکیـه با را تحقیق های یافته روایی و پایایی و سازد. ممکن را بیت اهل های روایت
  ؛کند تأمین اجتماعی، و اسالمی علوم در مقبول

ــار ــه .چه ــور ب ــایی منظ ــاهی شناس ــه جایگ ــوزه ک ــای آم ــالمی ه ــد می اس ــرو در توانن  قلم
 مهـم محور دو در مسیرهایی باشند، داشته اجتماعی یها آسیب با  مقابله بومی های گذاری سیاست

  است: شده برداشته راستا این در نسبی هایی توفیق از برخوردار هایی گام و شناسایی زیر
های  های اجتماعی براساس واژگان و قالب بازخوانی و معرفی راهکارهای اسالمی مقابله با آسیب −

 مرسوم علوم اجتماعی؛
 اجرا.ۀ عرص در اجتماعی یها آسیب با مقابله اسالمی های ظرفیت و راهکارها کردن وارد −

                                                           
 های دیدگاه به نگاهی کجروی: و همنشینی کتاب تدوین از: عبارتند اند شده انجام تحقیق، این در که کار این های نمونه .١

 اجـرای دسـت در پـژوهش شناسـی، جامعه و قرآنـی علـومۀ حـوز  دو محققـان همکاری با اجتماعی های یافته و اسالمی
ۀ رسـال و شناسـی جامعه و حـدیث علـومۀ حوز  دو محققان همکاری با »کجروی بر زنی برچسب آثار و دینی های گزاره«

 و قرآنـی علـوم اسـتاد دو راهنمـایی بـا کـه اجتمـاعی های آسـیب از پیشـگیری قرآنـی الگـوی اجـرای دست در دکتری
  اجراست. دست در دانشگاه و حوزه پژوهشگاه پژوهی قرآن گروه در شناسی جامعه



      ۴٣  ...اجتماعی های آسیب مطالعۀ به اسالمی رویکرد در مسیری معرفی

 

 هـای قابلیـت و هـا ظرفیـت انـد، آمده دسـت بـه تحقیـق متعـدد مراحـل در که هایی یافته .پنج
  دهند: می نشان زیر، بنیادین محورهای در را اسالمی های آموزه
 های واقعیت و حیات کلی فرایندهای به توأمان نگاه (با روزآمد و فراگیر علمیۀ نظری یکۀ ارائ −
 ؛فردی) و فردی میان جمعی، مختلف سطوح به ناظر های تحلیل و پذیر آزمون
 اجتمـاعی کنتـرل نظـام یـک قالـب در اجتمـاعی یها آسـیب بـا مقابلـه راهکارهای معرفی −
 ؛اریذگ سیاست و سازی فرهنگۀ عرص در ارائه قابل و روزآمد،کارآمد منسجم، جامع، محور، سبب
 ؛آنها با مقابله و اجتماعی یها آسیب تبیینۀ عرص دو به نو های شناختۀ ارائ −
  .یبوم یتجرب مطالعات یساز نهیبه و تیهدا −
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  منابع

  

ــد .١ ــدباقر ( ،یآخون ــ«)، ١٣٨۵محم ــو در پژوهش یروش ــا ن ــناخت جامعه یه ــرآن یش ، »در ق
 .٢١٧−٢٠۴، ص۴٨، شیقرآن یها پژوهش

و ناصـر  اضیـف میابـراه ؛یدامامیسـ دکاووسیسـ ؛ییابوالحسـن تنهـا نیحس ؛یتق ،یآزادارمک .٢
، )»٢( ینـید یشناسـ بـر امکـان طـرح جامعه ینظـر یجسـتار«)، ١٣٨٩(مصاحبه) ( یفکوه

 .١۴۶−١٢۵ص، ٢ش شیپ ،یمحمد خان  میگر کر ، مصاحبهیاجتماع و یفرهنگ مطالعات
 امـام کـالم و رهیسـ نـهیآ در یتـیترب یها آموزه استنباط یشناس روش«)، ١٣٧٩( رضایعل ،یاعراف .٣

 .٢۶−١۵، ص۴، شیاسالم تیترب، »یعل
ــاقر .۴ ــ ،یب ــط یعل ــار«)، ١٣٨٨( اوس ــأث یمج ــته شیپ ریت ــ یها دانس ــر در تفس ــرآن ریمفس ، »ق

 .١١٠−٧٣، ص٢، ش٢، سشناخت قرآن
 ، اـن یـ اوشـ چ  ن سـ ح  ه م رج ، ت ی اع م ت اج  یها پژوهش  ی طراح)، ١٣٨۴. اچ. (وینورمن دبل  ،یکیبل .۵

 . ی ن ر ش ن: ران ه ت
 لیـتحل و هیـتجز و یشـناخت جامعه کـالن یها هیـنظر)، ١٣٨٣گارت مورگـان ( بسون،یگ ل،یبور .۶

 امــام یپژوهشــ و یآموزشــ ۀمؤسســ ســمت،: تهــران ،ینــوروز ی، ترجمــه محمــدتقســازمان
 .ینیخم

 کــردیرو بــا :جــرم از یریشــگیپ)، ١٣٨٧( یو نــرگس عبــد پــور یبهــرام؛ جعفــر شــرافت ات،یــب .٧

 .یانتظام یروین ی، تهران: معاونت اجتماعرمحو اجتماع
 ،»ثیـاز احاد یشـناخت فهم معـارف روان یشناس بر روش یدرآمد«)، ١٣٨۶عباس ( ده،یپسند .٨

 .١٠٩−٨٨)، ص۴−٣( ١٢، شثیعلوم حد
 م؟یشـو رو روبـه چگونه یشناس جامعه گوناگون یها هینظر با«)، ١٣٨٧( درضایحم پور، ییجال .٩

، ٣٣، شیاجتمـاع علـوم ۀنامـ ،»ییدانشـجو یها نامـه انیپا ینظـر یهـا چارچوب بـه اشاره با
 .١٣٠−٩٩ص
 ،»یتفکـر اسـالم ۀنیشیاز جرم در پ یریشگیپ«)، ١٣٨٧( یمیسل یغالمرضا و عل ها،یدیجمش .١٠

 یشـناخت جامعه کـردیرو بـا جـرم از یریشگیپ ،یسروستان قیصد هللا و رحمت هایدر محمد فرج
 یکـاربرد قـاتیتهـران: دفتـر تحق)، از جـرم یریشگیپ یمل شیهما نی(مجموعه مقاالت نخست

 .٨۶−۴١ناجا، ص یریشگیپ سیپل
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                               .   ی ر ن ش تهران: ن ، ش ن ک  یا ض ف در  ی اع م ت اج  ل ی ل ح ت)، ١٣٨۵ود ( ع س م ، ی ب ل چ .١١
، یاجتمـاع یها بیآس از یریشگیپ یسازوکارها و نماز)، ١٣٩۶( یمیسل یمحمد و عل ،یداور .١٢

 تهران: ستاد اقامه نماز و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
و  ی، ترجمه محمـدجواد اسـکندرلو، بررسـعلم و قرآن، »علم و قرآن«)، ١٣٨۶دّالل، احمد ( .١٣

 .١٣۵−۶١ص، ١ش، ١س، علم و قرآن ،یاصفهان ییرضا ینقد محمدعل
 .ریرکبی، تهران: ام٢خسرو اسدی، چ ۀ، ترجماجتماعی علوم های روش)، ١٣۶٢( سیدوورژه، مور .١۴
، قـم: مؤسسـة ١، چ  نیالمـؤمن صـفات یفـ نیالد أعالم )،١۴٠٨( الحسن یاب بن حسن ، یلمید .١۵

 .تیالب آل
 ،»عهیمفســران شــ دگاهیــقــرآن از د یعلمــ ریتفســ«)، ١٣٨٨( یمحمــدعل ،یاصــفهان ییرضــا .١۶

 .١٨٢−١۴٧، ص٢۶، ش٧، دیشناس عهیش
 معـارف انجمـن مجله ،»یکجرو یاجتماع عتیو طب ینید یها گزاره«)، ١٣٨۵( یعل ،یمیسل .١٧

 .١۶٠−١٢٣، ص۴، ش٢س ،یاسالم
 براسـاس یکجـرو یاجتمـاع یـۀنظر کیـ یها هیـدرونما یجسـتجو«)، ١٣٨۶( یعل ،یمیسل .١٨

علـوم  ۀنامـ ژهیمعّلم (و تیدانشگاه ترب یانسان علوم و اتیادب ۀدانشکد ۀمجل ،»یقرآن یها آموزه
 .١٨١−١٢٩، ص۵٧−۵۶)، ش٣ یاجتماع

 ،»یقرآن یها در آموزه یفرهنگ انیارتباطات م یۀنظر کی یها هیدرونما«)، ١٣٨٩( یعل ،یمیسل .١٩
 .٣٨−٧، ص۴، ش٢س ،یاجتماع علوم و اسالم

 یهـا براسـاس آموزه یقیتلف یی: الگویقدرت و کجرو یوندهایپ«)، ١−١٣٩٣( یعل ،یمیسل .٢٠
 .۶٢−٢٧، ص١٢، ش۶س ،یاسالم و علوم اجتماع ،»یقرآن

 آرای براسـاس :یکجـرو یقرآن یۀنظر در تضاد و یساخت های یلتحل)، ٢−١٣٩٣( یعل یمی،سل .٢١

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ،یشناس رشته جامعه یدکتر ۀ، رسالشیعه تفسیری
 علــوم و اســالم ،»یکجــرو یقرآنــ یــۀدر نظر یفرهنگ پــاره لیــتحل«)، ١٣٩۵( یعلــ ،یمیســل .٢٢

 .٣۴−۵، ص١۵، ش٨، سیاجتماع
 یفرهنگ معرفت ،»یکجرو یقرآن یۀدر نظر یشناخت دهیبزهد کردیرو«)، ١٣٩۶( یعل ،یمیسل .٢٣

 .۴۴−٢٣)، ص٣٢( ۴، ش٨، سیاجتماع
های اجتماعی قرآن  کاربرد تحلیل محتوای کیفی در استخراج تحلیل«)، ١٣٩٧سلیمی، علی ( .٢۴

، ٩٧، ش٢۵دشناسـی علـوم انسـانی،  روش، »کریم: گزارشـی تحلیلـی از روش یـک تحقیـق
 .٩٩−٧۵ص
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و  ی(مجموعه مطالعات کجرو یکجرو یشناس جامعه )،١٣٨٧( یداور محمد و یعل ،یمیسل .٢۵
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه: قم، ٢چ، ٢ راستیو)، ١ کتاب: یکنترل اجتماع

 بـه نگـاهی :یکجـرو و ینیهمنشـ)، ١٣٨٨( یو محمـد داور یمحمود ابـوتراب ؛یعل ،یمیسل .٢۶

 کتاب: یو کنترل اجتماع ی(مجموعه مطالعات کجرو یاجتماع های یافته و یاسالم های یدگاهد
 تهران. یشهردار یاجتماع −یفرهنگ سازمان دانشگاه، و حوزه پژوهشگاه: قم)، ٣
در  یپژوهش اسـناد یشناخت روش یمبان«)، ١٣٩۴منش ( عرفان مانیو ا الیسه ،ییفسا یصادق .٢٧

، ٨، دفرهنـگ راهبـرد ،»یرانـیمدرن شدن بـر خـانواده ا راتیمورد مطالعه: تأث ،یعلوم اجتماع
 .٩١−۶١، ص٢٩ش

 و میالکـر للقـرآن یالموضـوع ریالتفسـ یعلـ یحتـوی :ةیالقرآن المدرسة)، ١۴٢۶( دمحمدباقریصدر، س .٢٨
 الصدر. دیللشه ةیالتخصص، قم: مرکز االبحاث و الدراسات ةیقرآن مقاالت و القرآن علوم یف بحوث

ــ ،یصــفار .٢٩ ــان«)، ١٣٨٠( یعل ــوع از یریشــگیپ ینظــر یمب ــاتیتحق ،»جــرم وق ــوق ق  ،یحق
 .٣٢١−٢۶٧، ص٣۴−٣٣ش

 یریـگ و بهره یاسـیق یفیک یمحتوا لیتحل«)، ١٣٩١( یمیسل یو عل رضایعل ،یزیتبر  یمحسن .٣٠
ــا از آموزه ــالم یه ــاع یاس ــوم اجتم ــ روش ،»یدر عل ــوم یشناس ــان عل )، ٧٢( ١٨، شیانس

 .١۵٨−١٣۵ص
نفـاق:  یاجتمـاع نیـیتب«)، ١٣٩١( یمیسـل یو علـ یمحمود رجبـ رضا؛یعل ،یزیتبر یمحسن .٣١

، ٢ش، ٢، سمسلمان متفکران یاجتماع یها هینظر ،»یقرآن یها براساس آموزه یقیتلف ییالگو
 .١۵١−١١١ص

، ٢٨، ششـهیاند هـانیک ،»یرابطـه قـرآن بـا علـوم بشـر«)، ١٣۶٨( یمحمدتق ،یزدی مصباح .٣٢
  .۵٩−۴٨ص

در مـورد مباحـث  ییسلسله گفت و شـنودها«)، ١٣٧٢(مصاحبه) ( یمحمدتق ،یزدی مصباح .٣٣
 .٢۴−٩، ص٨، ش٢س ،مصباح ،»یعلوم انسان یادیبن
)، قم: مؤسسـه ها ی(مجموعه سخنران حوزه درباره یمباحث)، ١٣٧۶( یمحمدتق ،یزدیمصباح  .٣۴

 .ینیامام خم یو پژوهش یآموزش
 ی، قم: مؤسسه آموزشـ١، جیاسالم تیریمد یازهاین شیپ)، ١٣٧٧( یمحمدتق ،یزدیمصباح  .٣۵

 .ینیامام خم یو پژوهش
قلمرو معارف قرآن و ارزش فهم «)، ١٣٧٢(مصاحبه) ( یو محمود رجب یمعرفت، محمدهاد .٣۶

 .١١−۵، ص۶، شمعرفت، »ما از قرآن
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، معرفـت، »قلمرو معارف قرآن و ارزش فهم مـا از قـرآن«)، ١٣٧٢مکارم، ناصر (مصاحبه) ( .٣٧
  .١١−۵، ص۶ش

 یسـاز هینظر یشناخت روش یمبان«)، ١٣٩١) (ی(نجف بستان نیحس و دمحمدصادقیس ،یمهدو .٣٨
 .٩٨−۶٩، ص٧١، ش١٨س ،یانسان علوم یشناس روش، »یاسالم یشناس جامع در
 یکجـرو و جـرم یها هینظر یدرس متن :یشناس جرم و جرم)، ١٣٩٠( نزیه ونایرابرت و ف ت،یوا .٣٩

: قـم، ۴چ ،یمیسـل یعلـ ترجمـه). ٢ کتـاب: یو کنترل اجتمـاع ی(مجموعه مطالعات کجرو
 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه
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