
 

 چکیده

و بگیی نن    ترین نهادهای تأثیرگذار اجتماعی است که رنگ   بدون شک، دین یکی از مهم

امروزه، با رشد علیم اجتماعی، از نیمگ     .  های بشری را متأثر ساخته استسراسر تاریخ جامعه

بین عالمان اجتماعگی   های دیگر اجتماعی زیر ذرهسدۀ نیزدهم میالدی، دین هم چین پدیده

یگی بگه    هایی که بنا به طبیعت و میضیع خید، تیجه ویگهه   یکی از حیزه.  و انسانی قرار گرفت

این نیشت  کیتاه در پی نن اسگت تگا نگگاهی داشگته         .  شناسی استشناخت دین دارد جامعه

خیاهگد  شناسی دین؛ به عالوه، می   شناسی، یعنی جامعههای علم جامعهباشد به یکی از حیزه

شناسانه به دین چگینه نگاهی اسگت و      مکثی نیز روی این مسأله داشته باشد که نگاه جامعه

هگایی انگد و در نخگر بگه ایگن نکتگه                       شناسان چگینه پدیدهدین و امیر دینی از منظر جامعه

پردازد که نیا ما در جامع  سنتی و دینی افغانستان به چنین نگگاهی نیازمنگدیم و اًگال            می

 شناختی به دینانداز جامعهچشم

  پوهنیار علی احمد کاوه: نویسنده



 

 .امکان چنین نگاهی به دین در جامع  ما وجید دارد یا خیر

گرایگی، پدیدارشناسگی،    گرایی، عقگل  شناسی، دین، تقلیل شناسی، انسانجامعه:  کلیدواژه گان

 .گراییاثبات

 مقدمه

شناسی که در نیم  قرن نیزدهم با دانشمندانی مثل نگیست کنت و دورکیگم      علم جامعه

در فرانسه، ماکس وبر و زمیل و در نلمان و دیگگر کگشیرهای اروپگایی ن گاز یافگت، چگیزی             

نگذشت که در اواخر این سده دانشگاهی شد و به زودی مثل بسیاری از علیم دیگر به سگیی  

-هگای جامعگه   یکگی از حگیزه    .  های مختلف اجتماعی به پیش رفگت  تخصصی شدن در حیزه

را هم به خید جلگ  کگرد،    (  به ویهه دورکیم و وبر)شناسان شناسی که تیجه نخستین جامعه

 .های انسانی بیدمطالع  دین و زنده گی دینی و نیز نقش و کارکرد دین در جامعه

 شناختی به دیننگاه جامعه

شناسان کالسیک مانند امیل دورکیم برای مطالع  ادیان، تیجگه خگید را         برخی از جامعه

معطیف به ادیان کیچک و ابتدایی مثل تیتمیسم نمیدند و بر این باور بیدنگد از جگایی کگه           

ادیان در ماهیت اًلی خید شبیه به هم اند و کارکرد واحدی دارند مطالع  دینی ساده مثگل    

شناسان دیگگر   برخی از جامعه .  تیاند ماهیت اًلی هم  ادیان را نشکار سازدتیتمیسم هم می

. . . مثل ماکس وبر به مطالع  ادیان بگزر  جهگانی مثگل مگسی یت، اسگالم، هنگدویزم و                   

 .پرداختند تا نقش تاریخی و امروزین این ادیان را در ت یالت اجتماعی بررسی نمایند

کرد و کارکرد اًلی دیگن را همگسبتگی      امیل دورکیم از منظر کارکردی به دین نگاه می

دیگن چگیزی جگز      »به بگاور دورکیگم      .  دانستاجتماعی و پییند اعضای جامعه با یکدیگر می 

دین نه یگک تگیهم اسگت و نگه یگک چگیز اساسگا                 . . .  نیروی جمعی جامعه بر افراد نیست 

کنند که وابسته و مطیع یگک قگدرت خارجگی       وقتی مؤمنان این اعتقاد را پیدا می.  ساختگی

ایگن قگدرت    .  اندشان را از او دارند؛ در واقع فری  نخیرده نفسه خیباند که هم  چیزهای فی

 (1)« .در واقع وجید دارد و نن همان جامعه است
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هایی تیجه داشت که م تگیای یگک       وبر در بررسی دین و زنده گی دینی بیشتر به شییه

او مخصیًا  به بررسگی   .  گذارددین و باورهای دینداران بر رفتار فردی و جمعی ننان تأثیر می

های دیگر زنده گی دینداران، بگه ویگهه جنبگ  اقتگصادی             های دینی بر جنبهتأثیر باورداشت

بگه نقگش    داری  اخالق پروتستانی و روح سرمایه وبر در اثر معروف خییش  .  تیجه داشت

نوری سگرمایه و نگهداشگت نن       بخشی به دینگداران در جمگع      های دینی در انگیزهباورداشت

هگای  عگدالتی هگا و بگی    داند به دشیاری کند؛ به عالوه، وبر دین را اساسا  پاسخی میتأکید می

هگا را قگادر بگه       ها را تیجیه کند و در نتیجه، انسان کیشد این ناکامیزنده گی، چیزی که می

ها اعتماد به نفس بخشد؛ بدین طریگ،،  ها نماید و در برابر مشکالت به انسانکنار نمدن با نن

مند جلیه دهد، چیزی کگه  تیاند خصلت به ظاهر خیدسران  جهان را معنادار و ساماندین می

 (2. )گییدبدبختی و خیشبختی می« تیجیه الهی»وبر به نن 

دانگد  شناسانه به دین دارد و نن را بخشی از جهان اجتماعی میمارکس هم نگاهی جامعه

از خگید   »مارکس دین را نیعی    .  که ساخت  جنب  دیگر زنده گی اجتماعی، یعنی اقصاد است

یگی از نقگا اجتمگاعی کگه روابگع اسگتعمارگرایان  جامعگ                          دانست و نگشانه   می«  بیگانگی

کنگد کگه ایگن روابگع طبیعگی، و            کند؛ زیرا دینداران را متقاعد می داری را پنهان میسرمایه

 .بنابراین، قابل قبیل اند

. تگر مگسلع اسگت     شناسی ن از سدۀ بیستم امریکا، دیدگاه کارکردگرایانه بیگش   در جامعه

و نظگام     شرط کگارکردی بگرای جامعگه      نظری  کارکردگرایی تالکیت پارسینز، دین را با پیش   

مثگل تیمگاال الکمگن و پیتگر         )شناسان بعدی امریکایی    جامعه.  پندارداجتماعی ضروری می

دیگن را   . . .  شان مثل وبر، دیییس یینگر و    با پیروی از برخی سلف اروپایی و امریکایی(  برگر

الکمن، ننچه را امگروزه پروسگ       .  دیدندمعنایی میکنندۀ معنا در دنیای رو به بیبیشتر فراهم

شگدن نهادهگای    شید، بیشتر بگه دلیگل سگست       زدایی یا دنیاگرایی خیانده می رشد دینرو به

 (3. )داند نه خید پدیدۀ دینسنتی دینی می

وجگید انتخگاب و     . . .  نظری  انتخاب عقالنی رودنی استارک، ویلیگام سگمس و دیگگران           
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فرض اًلی این نظریه ایگن  .  دارندمطلیبیت را در امر انتخاب دین و پیروی از نن مفروض می

است که افراد به طیر طبیعی دیندار هستند؛ به منظیر این که سید خگید را بگه حگداکثر و            

هگای دینگی    های دیگر، انتخاب و گزینه    زیان خید را به حداقل برسانند، همانند تمام انتخاب

 ( 4. )گیرندخید را مد نظر می

این که دین چیست و چرا هست و چه کارکرد فردی و اجتماعی دارد البته که به اینجگا      

شناسی تا امروز در پی شناخت ماهیگت    پردازان دیگر جامعهها و نظریهنظریه.  گرددختم نمی

اند که در اینجا مجالی بیش از این نیست کگه میضگیع را بررسگی            و ابعاد مختلف این پدیده

-مند مطالعگ     شناسان عالقه پردازیم به پرسش دوم ما این که چرا جامعهبه ناچار، می. نمایم

یی پیچیگده و رازنلگیدی چگین        شناسی چگینه پدیدهدین و زنده گی دینی افراد اند و جامعه

هگای دیگگر اجتماعگی      شناسان دین را هم به سگان پدیگده   کند؟ نیا جامعهدین را مطالعه می

 اند؟یی در نظر گرفتهویهه، ابزار ویهه« چیز»کنند یا برای این مطالعه می

 شناسان به مطالعۀ دینمندی جامعهچرایی عالقه

شگید دیگد کگه      های مختلف، به خیبی مگی    ها در جامعهبا اندکی تأمل به زنده گی انسان

حگضیر دارد؛ از فکگر      (  دینگان و حتگا بگی    )های زنده گی دینداران  چگینه دین در هم  ل ظه

هگا تگا    داشتنگرفته تا عمل، از فرهن  تا سیاست، از کار تا تفریح، از تیلد تا مر ، از دوست  

و خالًگه همگ  زوایگای روشگن و تاریگک             . . .  ها، از حیزۀ خصیًی تا حیزۀ عمیمگی   نفرت

ها و تفکرهگای مگا      گی فرد و جامعه، بدون شک، رن  و بیی دینی دارد و بر هم  کنش    زنده

های علمی دیگر مثگل  شناسی دین به عنیان مکمل رشتهاینجاست که جامعه.  گذاردتأثیر می

ها و بگرای تیًگیف ابعگاد        به عنیان مکمل نن. . .  شناسی، تاریخ ادیان و پدیدارشناسی، روان

اجتماعی دین و شناخت روابع پیچیدۀ دین و جامعه و شناخت نیروی عظیگم دیگن پگا بگه            

 (5. )گذاردمیدان می

پگردازد نگه علگم دیگگری، فیگل          زنده گی دینی مگی   شناسی به مطالع این که چرا جامعه

با اشاره به ده حیزه و کارکرد اًلی علگم   «  شناسی دیندرنمدی بر جامعه»زاکرمن در کتاب 
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و حتگا   )شگید   ها حضیر دارد و می کند که دین در هم  این حیزهشناسی، استدالل میجامعه

 . به مطالع  نن پرداخت( باید

هگای  تردیگد گگروه   پردازند و ادیگان بگی     های اجتماعی می  شناسان به مطالع  گروهجامعه

 .اجتماعی هستند

پردازند و ادیان در پهلیی مسأل  تعامگل بگا       شناسان به مطالع  تعامل اجتماعی میجامعه

 .پردازندها نیز میخدا، به تعامل به انسان

پردازند و دین، طب، تعریگف،   شناسان به مطالع  نهادها و ساختارهای اجتماعی میجامعه

 .یی داردکنندهدهی ساختارهای اجتماعی نقش تعیینیک نهاد اجتماعی است و در شکل

دهگی الگیهگای    پردازند و دین در سازمان  شناسان به مطالع  الگیهای اجتماعی میجامعه

 .ها، نقش م یری دارداجتماعی، در هم  جامعه

کننگد و دیگن     شناسان فرد و اجتماع را در بستر تاریخی و اجتماعی نن مطالعه می جامعه

هم یک پدیدۀ تاریخی و اجتماعی است که در بستر زمگان و تگاریخ شگکل گرفتگه و رشگد                       

 .نمایدمی

شگان         پگذیری و تأثیرپگذیری افگراد از م یگع اجتمگاعی            شناسان به ن گیۀ شگکل     جامعه

 .دهی م یع اجتماعی هم دین استهای شکلمندند و بدون شک، یکی از این مؤلفهعالقه

ها و مقاومت افراد در برابگر نیروهگای اجتمگاعی دور و          شناسان مجذوب ناهمرنگیجامعه

ها برای تغییر دادن این نیروهای هستند و ادیگان هگم همیگشه بگا نیعگی          برشان و تالش نن

ان راف و کجروی از سنت حاکم شروع شدند و به مقاومت در برابر فشار اجتماعی پرداختنگد  

 .های حاکم بر جامعه شدندتا میف، به تغییر هنجارها و سنت

واقعیگت انگد و بگه بگاور بگسیاری از                     «  برسگاخت اجتمگاعی   »شناسگان مجگذوب     جامعه

هگا  های اجتماعی واقعیت است که در هم  جامعگه        شناسان، دین یکی از این برساختجامعه

 .جاری و ساری است

شناسی، بسیاری از مدعاهای دینی تجربگی    کنند و از منظر جامعهشناسان افشا میجامعه
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نیاز با بررسی جدی علمی و افگشاگرانه   (  شناسی نیستنه انتزاعی و متافزیکی که کار جامعه)

 .دارند

شناسی متضمن رویکرد انتقادی به فهم جهان است و این رویکرد انتقگادی هیگ       جامعه 

 (6. )بیندنارسی را در مقابل خید نمیامر مقدال و دست

شناسی، بنابر ماهیگت و     گان  زاکرمن تیانسته باشد ما را قانع کند که جامعه  اگر دالیل ده

بگه بخگش دوم     .  تیاند به مطالع  دین و دینداری بپردازنگد میضیع و حیزۀ مطالعاتی خید، می

نیگا  .  پردازندشناسان چگینه به مطالع  دین و امیر دینی می پردازیم که جامعهاین پرسش می

کنند یا با نگاه و ابزاری متفگاوت بگه      های اجتماعی دیگر نگاه میبه دین نیز مثل هم  پدیده

روند؟ پاسخ ساده به این پرسش این است که پاسخ ساده و مگیرد   بررسی دین و دینداران می

دیگن         (  شگناختی شگناختی و انگسان    جامعگه )بگرای مطالعگ  علمگی       .  قبیل همه وجید نگدارد    

هگا در   های مختلف پیشنهاد و تیًیه شده است که به گین  کیتگاه بگه برخگی از نن         رهیافت

 . کنیماینجا اشاره می

 های پژوهشی دین و دینداریرهیافت

گرایگی سگدۀ    گرایگی یگا اثبگات     ها در بررسی دین رهیافت عقگل   یکی از نخستین رهیافت

ایگن دسگته    .  انگاردنمیز، نابخردانه و بیهیده میهای مذهبی را تیهمنیزدهم است که برداشت

نگریستند که مانند هگر پدیگدۀ دیگگری        یی طبیعی میاز اندیشمندان، دین را به سان پدیده

این رویکرد طی سدۀ بیگستم جگایش را بگه          . . . .  باید میرد بررسی و تبیین علمی قرار گیرد

هگای  هگا و داعیگه    تر دارد و در برابر حقیقت گفتگه    رویکرد دیگری داده است که قاطعیت کم

 . است (Agnostic)گییانه  دانم دهد و  البا  نمیتری از خید نشان میمذهبی، انکار کم

گرایانه، رویکردهای دیگری هم در سدۀ بیگستم در بررسگی          های تقلیلدر مقابل رهیافت

دین به وجید نمده است، از جمله رویکردی که بر این باور اسگت کگه دیگن بگه هیگ  وجگه             

دین نهادی اجتماعی یا فرنوردۀ انسانی مانند نهادها و     .  شناختی نیستپذیرای ت لیل جامعه

های دیگر نیست که بتیان نن را میرد تبیین عقلی قرار داد؛ بلکه از نیعی سرچگشم     فرنورده
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گیرد که به جگز از تعگابیر مگذهبی و روحگی              بنیادی با خصلت روحی و  یرطبیعی مایه می

 (7. )تیان نن را به ًیرت دیگری بازشناختنمی

شناسان به راه سیمی روی نوردند و نن هم تیًیف   شناسان و انسانبرخی دیگر از جامعه

تیان نن را تبیین پدیدارشناختی یا تأویلگی      های اعتقادی است که میو تفسیر همدالن  نظام

هگای دیگنی بگه       میرچا الیاده از این دست از دانشمندان اسگت کگه بگا تقلیگل پدیگده         .  نامید

های مذهبگی  شناختی مخالف است و بر این باور است که پدیدههای اجتماعی یا روانواقعیت

. انگد ها از امر مقدال نشان داده را باید به همان ًیرتی بازشناخت که خید را در تجرب  انسان

دیدند و مطالعگ   های مقدال و رازنلید دنیای دینی را خیلی پررن  میاین اندیشمندان جنبه

 (8. )دیدندها را با ابزار علیم اجتماعی امروزی بسا که ممکن نمینن

شناسان معاًگر در برابگر دیگن، همگان           ترین میضع جامعهشدهترین و پذیرفتهشاید رایج

ایگن  .  شگید نامیده می «  شناختیگییی روش دانمنمی»هایش  میضعی است که یکی از ًیرت

هگای دیگنی نگدارد چگرا کگه بگسیاری از                    رهیافت کاری به حقانیت یا ًدق و کگذب داعیگه   

این رهیافت بیگشتر تیجگه خگید را بگه ابعگاد و               .  های دینی  یرتجربی و متافزیکی اندداعیه

های اجتماعی دین و دینداران معطیف ساخته دین را به سان هر پدیدۀ انگسانی دیگگر     کنش

 . کندهای معمیل علیم اجتماعی مطالعه میبه روش

شگناال دور   فیل زاکرمن هم تا زمانی دین و مدعاهای دینی را از زیر نقد و تیگ  جامعگه        

دارد که مدعاهای دینی  یرقابل تجربه باشند؛ مثال  این که نیا خگدا یگا خگدایانی وجگید            می

وجید دارد، امگیری  یرقابگل     . . .  دارند یا ندارند؛ و این که بهشت و دوزخ و تقدیر و نخرت و 

شگناال مثگل هگر      تجربی و ایمانی اند؛ اما وقتی دین مدعاهای تجربی داشگته باشگد جامعگه      

تیاند به بررسی و ًدق و کذب نن هم بپردازد؛ مثال  وقگتی دیگن و     دانشمند تجربی دیگر می

یگا  . . .(  زلزلگه و طیفگان و مریگضی و           )دینداران ادعا نمایند که عامل فالن مسأل  طبیعگی      

شگناال  این است و یا نن، جامعه. . .(  فقر، ناهنجاری اجتماعی، اعتیاد، فردگرایی و )اجتماعی 

تیاند مدعاهای دین را با دانش و پهوهش تجربی به نزمایش بگیرد و ًدق یا کگذب ایگن       می
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 (9. )مدعا را ثابت نماید

 شناسی دینهای جامعهدوتایی

برانگیز دین را در م یر هگشت      شناسان، میضیعات اًلی و احتماال  مناقشهیکی از جامعه

شناسگی دیگن و            هگا هگم جامعگه     مقیل  دوتایی زیر به ب ث گرفتگه اسگت کگه یکگی از نن           

معتقگد  :  کنیگم گانه اشارۀ کیتاهی مگی   های هشتشناسی دینی است که به این دوتاییجامعه

پگذیر،          تقلیگل /ناپگذیر قابگل تعمیگم، تقلیگل     /  بگشری،  یرقابگل تعمیگم     /  شناال، الیهگی  جامعه

شناسگی  گرایگی، جامعگه   شگمیل /  امکانی، حصرگرایی   /  کمی، ضروری   -بیرونی/ کیفی-درونی

 (11. )شناسی دینجامعه/دینی

یگا  )تیانگد   شناال دین مگی   شناال است؟ نیا جامعه دوتایی نخست در میرد شخا جامعه

: تگیان سگه امکگان را در نظگر گرفگت            باشگد؟ در ایگن دامنگه مگی         (  دینیا بی )دیندار  (  باید

انگدیش و   شناسی بازانگدیش  یرانتقگادی    ، جامعه (اندیشیا جزم )شناال دیندار معتقد   جامعه

رسگد کگه تنهگا گگروه سگیم انگد کگه               از این دامنه، به نظر می   . اندیششناال انتقادیجامعه

تیانند ح،ِ علم را به درستی ادا کنند و پس از نن، دست  دوم، یعنی کسانی که با داشگتن   می

دسگت  سگیم،    .  گیرنگد باورهای دینی معتقد به بازاندیشی علمی باورهای خید انگد، قگرار مگی     

شگناختی دیگن نیگستند؛ چگرا کگه میضگع             افراد مناسبی برای مطالع  جامعه (  اندیشانجزم)

-انتقادی(  یی افراد های اجتماعی و باورهای کلیشه  و هم  پدیده)شناسی در برابر دین جامعه

 .اندیشانهاندیشانه است؛ در حالی که میضع فرد معتقد اعتقادی

داننگد کگه در یگک       شناسان دین را بیشتر یک امر انسانی و برساخت  اجتماعی می جامعه

شید و بر   ها متأثر میها و نهادهای دیگر اجتماعی قرار دارد و از ننرابط  دیالکتیکی با پدیده

دیدن نن ضرورتا  به معنای   «  برساخت  اجتماعی»نگاه انسانی به دین و .  گذاردها تأثیر مینن

از ادیگان   )شناسان دین بر این باور اند کگه ادیگان جهگان        جامعه.  نفی منشأ الهی دین نیست

های ماهیی زیادی دارنگد کگه      در ماهیت و اًیل شباهت(  ابتدایی تا ادیان جهانی و امروزین

 –شناسی دیگن    شناسی دین خاص از جامعه  دهد که به جای جامعهها میاین امکان را با نن
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گرایانه بگه بررسگی     شناسان با نگاهی تقلیل   گرچه برخ جامعه.  ً بت کنند –به ًیرت عام 

اند، بسیاری معتقدند که این پدیدۀ پیچیده   دین به عنیان یک امر و پدیدۀ اجتماعی پرداخته

های دیگر را کگامال      تیان از ابعاد مختلف بررسی کرد، بدون این که شناخت  و بس مهم را می

شناسگان  تیان گفت که بیشتر جامعگه   در میرد روش کمی یا کیفی مطالع  دین می.  نفی کرد

های کیفی  دهند نن را با روش  بیدن دین ترجیح می(  سبهکتیی)بیدن و ذهنی به دلیل درونی

شناسان به دیگن بیگشتر بگه      جامعه. های کمی و نماری علمیمیرد بررسی قرار دهند تا روش

هگای  شید در جامعگه شد یا میکنند که مینگاه می(  در برابر امر ضروری)عنیان امری ممکن 

نهادها و ابزارهای و سازوکارهای دیگر اجتماعی هگستند   .  انسانی وجید داشته یا نداشته باشد

دیگن گرچگه    .  مندی امیر اجتماعی بپردازنگد    تیانند در  یاب دین در جامعه، به سامانکه می

تیان با مطالعه و بررسی دقی، نن، حگد و مگرز      پدیدۀ پیچیده و بسیار گیناگینی است؛ اما می

حد و مرز دین و التقگاط نن بگا       یی بازشناخت و از تعریف بیامر دینی از  یردینی را تا اندازه

 .های دیگر فرهنگی و اجتماعی احتزار کردپدیده

شناسی دیگنی؟ ننچگه    شناسی دین یا جامعهجامعه:  نکت  نخر نیازمند تأمل بیشتری است

شناسگی کگه    شناسی دین بید؛ یعگنی بخگشی از علگم جامعگه          تا اینجا گفتیم در میرد جامعه

شناسگی  جامعگه »متمرکز به بررسی دین به عنیان یک پدیدۀ اجتماعی است؛ اما منظگیر از         

-شناسی است که از منظر دین به جامعه و پدیگده       چیز دیگریست و نن نیعی جامعه«  دینی

این که چنین امری ممکن است یا خیر، نیازمنگد ب گث درازدامنگی        .  نگردهای اجتماعی می

شناسگی دینگی    تیان گفت که چیزی به عنیان جامعگه   در اینجا، فقع به گین  کیتاه می.  است

شناسگی  جامعه.  «فلسف  دینی »تر از   نمایی است متناقضوجید ندارد و این اًطالح متناقض

هگای  های تجربی به بررسگی پدیگده      به عنیان یکی از علیم اجتماعی نیین که بر اساال روش

پگردازد؛ در   ارزشی و ایدییلیژیک مگی    –های حکمی فرض و گزارهاجتماعی، بدون هی  پیش

 .دار از نگاه علمیحالی که منبع شناخت دینی چیز دیگری است و البته مسأله
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 شناختی دین در افغانستانامکان و ضرورت مطالعۀ جامعه

شناسی دین و امکان و چگینگی این علگم   نکت  نخر ب ث ما در میرد مسایل اًلی جامعه

هایگی  شناسی دین چیست و به چه چالش   مسایل اًلی و م یری جامعه.  در افغانستان است

در جامع  دینی رو به روست؟ از جایی که شناخت علمی با شناخت دینی یکی نیگست و در      

کننگد، چگینگه میتگیان در جامعگ          گیرند و یکدیگر را نفی میبسا میارد در برابر هم قرار می

دینی و سنتی بگه مطالعگ  علمگی و بیرونگی دیگن پرداخگت؟ نیگا بهگتر نیگست بگه جگای                         

سخن بگیییم و از نن استفاده نماییم؛ امگا ایگن    «  شناسی دینیجامعه»شناسی دین از  جامعه

شناسی دین وجید دارد یا نه، به ایگن      که در جامع  سنتی و دینی ما ضرورت و امکان جامعه

شناسی، در  از دیدگاه علمی و معمیل جامعه .  یی به نن نگاه کنیموابسته است که از چه زاویه

شناسی دین در ایگن جامعگه     شناسی و جامعهاین شکی نیست که نه تنها امکان وجید جامعه

هگای متعگدد ایگن جامعگه، رشگد          وجید دارد که برای شناخت ابعگاد مختلگف و ناهنجگاری         

میچیلگی دیلگین،    .  شناسی دینی امری ضروری و بایسته است   شناسی و به ویهه جامعه جامعه

اگگر کگسی بگه      »:  دانگد های معاًگر مگی    دین را یک عنصر بسیار ضروری در شناخت جامعه 

سپتامبر و پس از نن بایگد       11شناختی دین پیش از این شک داشت، حیادث مطالع  جامعه

نگاهی تاریخی اجتماعی به دیگن و امگیر دیگنی بگرای         (  11)«  دیدگاهش را تغییر داده باشد

شناخت ماهیت اًلی و اجتماعی دین امری ضروریست و تا زمانی کگه جامعگه، و بگه ویگهه            

شان از امیر اجتماعی و دینی به شدت سط ی و     اندیشمندان، به نن باورمند نگردند شناخت

هگای اجتماعگی     یرعلمی و ایدییلیژیک خیاهد بید و کمکی بگه شگناخت جامعگه و پدیگده            

رسگد  شناسانه به دین داشتیم، به نظر مگی   با نن تیًیفی که از نگاه جامعه جزم.  نخیاهد کرد

که میان  خیبی با این پدیده نداشته باشند و هرگز از نن استقبال نکنند و همیگشه در ًگدد     

نقد، و بدتر از نن، حذف و ممنیع کردنش باشند؛ اما عالمان و اندیشمندان، نه تنهگا در ایگن       
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دادنگد رو بگه رو      عصر و در این جامعه، همیشه با مقاومت عامه در برابر کاری که انجگام مگی    

بگه گفتگ     .  نمایاننگد شگان مگی   نورند و برایهای مردم را بیرون میها ریشهبیدند؛ چرا که این

ها زشگت انگد و مگا        هایش را تماشا کند؛ چین ریشهنیزابرلین، هی  کسی دوست ندارد ریشه

 (12. )های مان را ببینیمدوست نداریم زشتی

 نتیجه

شناسی به عنیان یکی از علیم مطرح اجتماعی امروزه به مطالعگه و بررسگی ابعگاد          جامعه

های مختلف به بررسی دیگن،     از میان رهیافت.  پردازدهای معاًر میدینی و اجتماعی جامعه

پردازد بیگشتر   طرفان  ابعاد اجتماعی دین می  گییا نه که بیشتر به مطالع  بیدانمرهیافت نمی

شناسی دین با ابزارهای معمیل این علم به پدیدۀ دین به عنیان یک امر   جامعه.  معمیل است

های دیگنی و    فرضپذیر و فارغ از پیشانسانی و اجتماعی نگریسته با مطالعات کیفی و تعمیم

نگاه انسانی به دین بگه      .  کندگی دینی را مطالعه میایدییلیژیک و از بیرون دین، دین و زنده

تاریخی و بشری ضرورتا  به معنای نفی جنب  الهگی و نسگمانی       –عنیان یک پدیدۀ اجتماعی 

هگای دینگی    جامع  افغانستان نیز چین بسیاری از جیامع امروز به دین و نمگیزه    .  دین نیست

شگناختی دیگن در ایگن       تعل، بسیار قیی دارد و این به معنای نفی مطالع  علمگی و جامعگه        

یگی        شگناختی ویگهه   جامعه نیست، به عکس، ت یالت اخیر جهان و افغانگستان، نگگاه جامعگه      

های اجتماعی نن را مطالعه نماید تا بهگتر بتگیان ریگش            طلبد تا دین و کارکردها و نقشمی

 .بسیاری از مسایل و مشکالت امروز جامعه را شناسایی کرد
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