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چكیده

شناسی دین دورکیم واکااو  شادا اساای ایان      این مقاله، نقد شریعتی بر جامعه در
نشاان   یعتیوشر یردمورد بحث و نقد قرار گ یدبا ا  یههر نظر دهد واکاو  نشان می
کردن مقولاة    جامعو  ها سرچشمه ینتر از مهم یکی یمیدورک ةیدادا اسا که نظر

 یان کناد  و در ا  یاا را تقو یماهه   ضاد  گوناگون   ها نحله توانستهاسا )که  یند
از آن باا مههاو     ینای د یاا  کاه در ادب  ابشر   یخدر تار «ینیاحساس د» ةمسئل ،قالب
 «ینای احساس د» بین یکبا تهک یعتیو مسخ کند و شر یرا نه اگردد یم یاد« فطر »
 تئوریاک  یکارد رو یان ا یاا  اساا  اان  کاردا را نقا    یاه نظر ینا «یروح اجتماع»و 
 یان، در جهاان مطارح شاود و ا    یاد با «یکاناداز کسسا   چشم» یکوان عن به یعتیشر
 یشناسا  درچهاارچو  جامعاه   ینای مطالعاا  د  سنّا یجاداتواند  میخود،   خود به
روش مطالعه در را به منصة ظهور برساندی  یعتیبا قرائا شر یرانیا یکردبر رو یم تن

 این مقاله، روش تجزیه و تحلیل متون اسای

شناسای دیان، انقیااد     س دینی، احساس اجتماعی، فطر ، جامعاه احسا :هادواژهیکل
 تئوریکی

 
مقدمه.1

اساا کاه    یانو شناخا اد یختارا  تک ی،پژوه یند ةدر حوز یعتیمهم شر یاراز آاار بس یکی
 یان باه ا  یاق ال کم یناسا و ا قرارگرفته یرانیشناسان ا شناسان و مرد  جامعه  توجه موردتر  کم
 یان د یشناسا  جامعه  ةدر حوز یعتیها  شر   ورئبه ت یزن یدر سطح جهانکه  شدا موجب ،اار
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، م انقاس  خاوانک کنناد   را در قالاب معلّا   یعتیو غال ا  شار  یردصور  نگا   شایستهتوجه 
 یم  چناین برداشاتی یاک   بپارداز  یعتیشار   فکر ةبه منظوم یکاگر از منظر آکادم که درحالی

محساو    یعلاو  انساان   هاا   یکاز کسسا  یکای  یعتیشر ،سخن دیگر  اسای به یقنقصان عم
 ،م انقاس  معلّا  باه هاا  معطاو      در چهارچو  خوانک یعتیگهتمان شر یدو تحد شود یم

ساپارد و بار اصاحا      مای  یانرا به طاق نسا  یعتیشر یکو آکادم  ابعاد و ساحا  مهم فکر
تاا   یناد نما  را واسااز  یاون خاوانک انقسب  یناسا که به انحاء گوناگون ا یرانا یعلو  انسان
مهام دساا    یان تاوان باه ا   که می ییها از راا یکیی شودالوصول  قابل یعتیشر یگرساحا  د
 یان ، تاسش بار ا  ینمقالاه و مارکوزا اسای در ا یچگوروبازخوانی شریعتی در نس ا با  یافا،

 متوجاه آن نشادا اساا را    دورکیماو به باور که  یز به دورکیم و تما یعتیاسا که نگاا شر
دورکایم برسااختة   و  د گرفاسنجه قرار خواه یارمع ،یعتینگاا شر در این پژوهک، یبسنجیم

کاه در فرانساه و ساپر در قالاب      یا دورکیمنّس یامتن دورکیم  توجه استنه شریعتی، مورد
 شاود ممکن اسا این پرسک مطرح ی شدابداع  یکامرآتالکوث پارسونز در یی کارگردا سنّا
پرساک   ایان ؟ شاود  ارزیابی نمای خودش  یکمتن کسس ةیزاودورکیم از ، در این اارچرا  که
محور مطالعه نیسا  بلکه آنچاه  ، دورکیم پژوهک، یناسا که در ا ینپاسخ ا اما ،اسا ینیمت

دیگار    ع ارتی  به یاسا یپژوه یند ةبه مقول یعتینگاا شراصلی اسا،  ةحائز اهمیا و دغدغ
از دورکایم   یعتیبرساخا شار  ینبلکه ا یسا،ن این پژوهک ةمسئل ،نهسه یدورکیم ف یکردرو

نادارد    یوجاهت یکردرو ینا ممکن اسا منتقدین بگویند اسای بحث ینآغاز ةاسا که نقط
نادرساا   یها  علو  انسان  یککسس حتّی یااز دورکیم و  یعتیممکن اسا برداشا شر یراز

 ی؟ آنتاون قارار داد  یکمطالعاه خاو   یاار برداشا نادرساا را مع  یکوان ت یباشد و چگونه م
و   دار سارمایه باا عناوان    یکتااب  9199در ساال   لیسای شناس انگ جامعه پرداز و  یهنظر یدنزگ
کاه خاوانک   کردمنتشر  مارکر، دورکیم و وبر ها  : بررسی نوشتهمدرن یها  اجتماع  یهنظر

، تاا  ها  معاصر متهاو  باود   از خوانک یار با بس ارائه شدا در آن از مارکر، دورکیم و وبر
 Gregor) لانن  ماک شناسان بزرگ همچون گرگور  جامعه از متهکران و  یار بس حتّی ا کهآنج

McLennan, 1984: 123-129   از  ساا نادر به برداشاا  متّهمرا  یدنزبا او مخالف بودند و گ
جا  در نسا را باه عاد  ا   یادنز گ ندنتوانسات  انپرداز یهنظر یک از یچه ا، ام کردند یککسس سنّا

دارد و اگار   یهای تعر  در قالب نظر ی انسجا  مههوماو ال  یراز نمایندی ممتّه  چهارچو  نظر
تواناد آن را نادرساا    یکار نما   یچه ،باشد  بر انسجا  در چهارچو  نظر یم تن شیخوان

 سانّا از  یککسسا  یاک خاوانک   یا نقد اسای و اان قابل یدواند بگوت یم حداکثربلکه   بخواند
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 یگار، د بیاانی  ی باه یردگ یوا  نم یگرد ییرا از جا یکخو اعت اراعت ار اسا و -دخو یکی،کسس
باودن خاود    یککسس یلاسا و خوانک او به دل یها  علو  انسان  یکاز کسس یکی یعتیشر
 یتاوان خاوانک او را نادرساا تلقا     میمنظر ن ینو از ا اردند یرونیب یاربه مع یاز ن ،یعتیشر

 حتّای  یاا و  ییکاارکردگرا  سانّا هااو  از  تاوان نگااا او را مت   وجه می ینکرد، بلکه در بهتر
  ،هاا  نظار    یلرو تأوینهسه در بستر تهس یف ینقلمداد کرد و ا یدنز و گ  خوانک پارسونز

باه   ،شاد به موضوع روشان   بحثرودی حال که چهارچو  ورود  ممدوح به شمار می  امر
از  ،یان د یشناسا  هجامع  هب یعتینگاا شر نظر اسا، نچه موردآ ینجای در ایمپرداز میاصل بحث 

اساا و آن   یمههاوم  یاادین بن یزتما یکبر  یم تناین بحث  یدآ نظر می منظر دورکیم اسای به
منظار   یان و از ا اساقائل  یو احساس اجتماع ینیاحساس د میان یعتیاسا که شر یز تما

 پردازدی دورکیم می یلبه نقد ام

اساای در ایان     Textual Analysis) روش پژوهک در این مطالعه، تجزیه و تحلیل متون
ا  محور اصلی اسای اما برا  بررسای کتاب، ابتادا بایاد پرساک و       پژوهک، روش کتابخانه

ا  را مطرح کرد، سپر کتب موجاود را ماورد اساتنطاق قارار دادی پایک از ورود باه        لهئمس
پژوهشای کاه    ةو این ش که ذیل یک برناماسا « مههومی ةش ک»کتابخانه، محقق نیازمند یک 

گیردی آنگااا محقاق،    طول سالیان متماد  پژوهک و کنکاش تکوین یافته اسا، شکل می در
کنادی   دید خویک مطرح مای  ةخویک با امر اجتماعی از زاوی ةهایی را م تنی بر مواجه پرسک

ل و شاناختی اساا کاه باا تخی ا      ا  نیازمند نوعی بینک جامعه ع ار  دیگر، روش کتابخانه به
 سازدی لی میمطالعاتی مرت ط اسا و یک نظا  معنایی و میدان تخی  ةتحقیق در بستر برنام

 

یپرستمثابهجامعهبهتوتمیسم.2

راجا    بسیار ها    بحث رجوع کنید، یاناد یشناس جامعه و  یپژوه یند ةدر حوز اار  به هر
را باا ارجااع باه ماهاهب      یخیتاار  ةیشارفت پ یاان ادکه در تسشند  خواهید دید یاناد ةیشبه ر
یسام  توتم یمیسام، ان یشیسام، چاون فت  یمیقارار دهناد و ماثس  از مهااه     لیال تح ردمو ییبتداا
(Radcliffe-Brown, 1961: 30   یاین ت   و ارواح مرماوز بارا   ینگاچاون شاور   ییهاا  و قاوا 
چاون   یچیادا پ ینای هاا  د   فهم دستگاا  که براامر  ینا ال تّهکنندی  استهادا می ینیها  د  یداپد
 یاه او ل ةوان از اساطور تا  یچقادر ما   ینتوییو شا  یزرتشات  یی،دهارما یی،بودا یمی،ابراه یاناد

-1Levi) باودا و هساا   یپژوها  یان هاا  د    تئاور  یزتارین برانگ مناقشه یکی از ،استهادا کرد
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Strauss, 1962: 18از مراحال   یکیمثابه  به یسمتوتم ،آنچه مورد بحث من اسا ینجادر ا  ، اما
 دورکاایم  در دسااتگاا فکاار یسااماز توتم یعتیربلکااه خااوانک شاا یسااا رشااد مااههب ن

(Durkheim, 1912: 8   یدگو می یعتیی شراسااسا که مورد بحث: 

و  یمشناساان مساتق   جامعاه   ةو هم  ا  کند می یهآن تک  که دورکیم رو یمهه  ینتر ییی معرو 
را  نیا [ اال تّاه اساای    یسایم ماههب توتم  ا هستند او یشناس جامعه تز  یرتحا تأا یممستقیرغ

دورکایم آن   یول ،اند چون اسپنسر و النگتونییی آوردا ینکردا اسای بلکه کسان  دورکیم وض
 ضاد  و هم تز نو  یشناس جامعه نه   مههب دادا و به یهنو، عل یشناس جامعه تز  یک نعنوا را به
 ی 40 :90  یآیشریعتی، اسا[ییی ) قرارگرفته در عالم معاصر مورد اق ال  یمهه 

هاا     یاه و نظر یککسسا  یشناسا  جامعاه  از  یخوانشا  ینجاا در ا یعتیشر یگر،دع ار   به
بلکاه    گرگور ماک لانن نادارد    یا یدنز به خوانک گ یش اهت یچدهد که ه ارائه می یاجتماع

)میار ،   اساای  یعتینشأ  گرفته اساا کاه مخاتو خاود شار       ا از دغدغه یدآ به نظر می
  بارا  یاساا کاه پاساخ    یان ا یعتیشر ی  اصلها  از دغدغه اما کدا  دغدغه؟یکی  1 :9019
فهام عصار مادرن      و اساسا  معتقد اسا که برا یابددربارا مههب ب یدها  عصر جد  پرسک

 The Age of) عصار الحااد   یاا   The Age of Reason) یای عصار خردگرا  ینکاه باا عنااو   

Atheism  ینناو  بخاک   ییرهاا  یاز کاس  اجتمااع   یاباداع ناوع   یازمندشود، ما ن شناخته می 
بشناساد و هام    یعصار را باه درسات    ینا  ها بتواند پرسک یدابداعا  مهم با اینکه  یمهست
 یازمناد امار ن  یان عصر را برسااخا کناد و ا   ینها  ا  ها  منسجم و معطو  به پرسک  پاسخ
ماههب در ذهان    یاه عل»کاه   یزهاییمههب اسا و نه آن چ یهمعاصر عل  از تزها یقفهم دق
  ی  46: 90 یآی شریعتی، ) «اسای ممتعلق به قرن نوزده در اصلییی[ اماماسا  
 یگر،سخن د به

 یلای یی خیها[ حر  یناسا و ییی  ا ای [ییی مثس  منشأ مههب ترس اسا، مالکییمبگو ینکهییی  ا
دورکایم و   یشناسا  جامعاه  کهنه و متعلق به قرون پانزدهم و شانزدهم اساییی اماروز بحاث   

تاز   ینتار  یعال ینبنابرا ا  اسا یشناس جامعه  ةیدپد ینیکر دکه د ا   اصالا جامعه مطرح اسا
 یارا ز ،ی ماال دورکایم اساا   یشمارد[ی مههب را مردود می یعلم ر صو  که به یشناس جامعه 

ماههب در ذهان ماساا، متعلاق باه قارن        یاه که عل یزهاییمعاصر ما اسا و آن چ یمدورک
 . 46 :90  یآیشریعتی، ) باشد نوزدهم می

 ییهاا  مسئله که در ذهن جامعه چاه پرساک   ینا یکی  دنک وجه توجه می به دو یعتیشر
 یاا نکتاه توجاه داشاا کاه آ     یان باه ا  یاد هاا با  پاساخ باه پرساک     وجود دارد و اساسا  برا
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کاه   یوجها  ین؟ و دوما یااخیر انساجا  دارد   ، از منظر عصار  ،ها پرسک کسن   بند صور 
مختلاف در   یال که جامعه ما هم باه دال  یاسا که در افق جهان اینزد اپرد به آن می یعتیشر
هاا     مههب برساخا شادا اساا و راا   یهطرحوارا عل ینکدام ،عصر پرتا  شدا اسا ینا

از  ،دهاد  مورد خوانک قرار مای  یعتیکه شر یمیرساتر، دورک یر به تع  یسا؟مقابله با آن چ
فهام   یان ا یاساا پارسونز متهاو   تالکو  یا یدنزگ یکه با افق آنتون یردگ سرچشمه می یافق

را از  یعتیکاه شار   اساا  یها  علاو  انساان    یکدر رابطه با کسس ،یها  اجتماع  یهافق و نظر
 ینکنادی بناابرا   مای  یزمتماا  ییاروپاا یرهاا  غ   در آسمان یحوزا علو  انسان یشمنداناند یگرد
صار  در بساتر معا  یماهه   ضد  یننو  تزها ینتر یاز متعال یکیعنوان  را به یسیمتوتم یعتیشر

 :اسا که ینا یسمکند و قرائتک از توتم می ییبازشناسا

 یشامال  یکا مرآ یقا،فرآدر  یزکه امروز ن یلیو ق ا ا    ها  بدو  یلهمعتقد اسا که ق  توتمیسم
پرنادا   یا یوانپرستندی ح ی را مییییوانیح یاشئ  یک هر ا کنند می یزندگ یادر بدو یاو استرال
پرساتندییی   را مای  یچارا ماثس  طاوط    یمکه اگر بپرس یردگ قرار می یلهمورد پرستک ق  یخاص
 یناد گو مای  ی،باشا  یطاوط  یوانت یچگونه م ینکهو درجوا  ا یمهست ید که ما طوطینگو می

شادن   یباودا اساای پار از متسشا     یطاوط  یام، ا ما که همه از او منشعب شدا  جد اعس
ا کاه در اطارا    اس یلهق  روح جد  یمدی اکنون طوطآدر  یدسه یجسمک به صور  طوط

 یطاوط  ینخواهدی بنابرا و برکا می سماس انمیبرا کند و می یاگردد و از ما حما می یلهق 
کاردا اساای و    یادا پ ییار مدا و تغآشکل در ینکه به ا یلهق   اعس ع ار  اسا از همان جد 

 اا  مرگ اساا  ینوع ماندگار و ب  ا  یرد،بم یهسا که اگر فسن طوط یشههم ،یچون نوع طوط
 هرا کا  ی[ طاوط یگار ع اار  د  باه  ان اساای  دجااو  یطاوط  یئادر ه یشههم یلهق  جد  پر
مشاتر    ةپرستند روح جامع خودشان را که می پرستند و جد  خودشان را می جد  ،پرستند می

  ی  46- 40 :90 یآی شریعتی، پرستند ) می ،افراد وجود دارد ةخودشان را که در هم

   یله:هر ق  ،یگرسخن د هب

حرکاتشااان  یااکدر آرا ،یدندر ل اااس پوشاا ، در مراساام ع اااد یلااهرد و افااراد ق دا تااوتمی
کنند، ل اس بپوشند، موهاشاان را   یکبه شکل او آرا یاورند،توتمشان را درب  کوشند تا ادا می

را  یشاان اعس و اطاعاا از جاد    یارو  پ یلهوس ینی بدیاورنددرب ا  سر او یا او  ا  به شکل پرها
خاوردن   یلاه، شان ااباا کننادی ق    را به خود و وجدان جامعه شان یادگزلنشان بدهند و حس
: 90 یآی شاریعتی،  ناه )  یگار د یلاه ق   برا یول ،دارند خودش حرا  می  گوشا توتم را برا

 ی 46

 عنوان مثال اگر در به
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شاان گااو     امروز یاناز اد یکپ،اسا که ابتد ینا  برا ،دانند گاو را حرا  می ییی هند گوشا
باه   یلاه ق  یکدر  یوانپر حرما گوشا فسن حی بودا اسا و حاال هم هسا ییایآر  توتم

و جن اه   یدندبخشا  ن تجسم مای آخودشان را در   اعس جد  یعنیخاطر توتم بودن آن اسا 
 ی 46 :90  یآیشریعتی، اند ) س و حرما نس ا به آن داداتقد 

استهادا کناد و   یزن یدانیاب  مند از منک یتسش م یعتیشر یک،خو  اا ا  مدعا  برا ال تّه
 :کند که ادعا می

گشاتم و   یاران در ا یپرسات  آاار توتم یدارند، در پ یر عشا یشهکه ر یانیدانشجو یلهوس ییی به
ی چرقوناد وییی  ،شاغالوند  ،هاا  ساگوند    هساا باه ناا     یلیهنوز ق اا  یراندر غر  ا یافتمدر
 یاا پادر   ینکهبه حسن، و نشان ا منسو  یعنیحسنوند  یکه وند پسوند نس ا اسا یمدان می

ها مربوط باه بعاد از اساس  اساا،       گهار نا  ینحسن بودا اسای که ا هاآن یااو   جد اعس
رسد، کاه خودشاان    از اسس  می یکبه پ  ا  منسو  به سگ یعنی اچون سگوند   ییها نا  یول

کاس ،   یماثس  بنا   یام، دار ییها  گهار نا  ینچن یزکنندی در عر  ن منسو  می یوانا را به ح
 ی 44 :90ی  یآشریعتی، اعلب و ییی ) یکلب، بن یبن

 :که آیدبه نظر  یبممکن اسا عج ینا یدگو می یعتیشر ،او لگاا ندر  ال تّه

 یاوان، ح کاه  یابیم یو درم یمشناس توتم را می یاما وقت ،بخواند یوانییی انسان خود را فرزند ح
 یاه چناان در عار  کن   ییشودی اسما مان کاسته می اسا، از تعجب یکه روح انسان یواننه ح

کاه زائاو     ا یمهبر در خ یوانید فرزند، حهنگا  تولّ  اسا که به ینمثس  ا یهاسا و وجه تسم
 یاه را کن یاوان وقاا ناا  هماان ح    آمدا اسا، آن چشم می گهشته و به اسا، می ابود  بستر

شادا اساا    بچه بزرگ می ینبعدها که ااندی  تهسدان زاد نوزادشان می اند و هم اکرد انتخا  می
شاان  اند کاه جد   شدا می یوانی، افراد خانوادا منسو  به حدادا اسا می یلتشک  ا و خانوادا

 ی 44 :90  یآیشریعتی، گرفته اسا ) کنیهدر هنگا  تولد آن را 

مهام   یاراز موضوعا  بسا  یکی ،مظهر عا  در جهان یکمثابه  به یسمتوتم یگر،د ع ار  به
 یادا ا یان بار ا  ،و خاوانک او از دورکایم   یعتیاسا و نگاا شار  یند یدارشناسیپد ةوزدر ح

 :90  یآیشاریعتی،  ) دکنا  یادا ماههب را پ  یشهر ،تز ینخواهد از ا استوار اسا که دورکیم می
باه   ییگو تواند با ابتناء بر پاسخ ینم یمهه  ضد که نقد افکار  اساباور  ینبر ا یعتی  و شر44
تاز   ینتار  یعاال »فهام   یازمناد بلکاه ن  یارد، پانزدهم و شانزدهم صاور  بگ  ها  قرون   ورئت
   اماا متعلق به دورکیم اسا «تز یننوتر» ینو ا هستیم ،«مههب اسا یهیی که علییشناس جامعه 
 ی 46 :90 ی یآ، شریعتی) «اردارزش د حد  هاصل تا چ ینکه ا ینیمب  یدبا»

رو  یان دورکایم اساا و از ا   یولوژیکالسا به دن ال نقاد درون سو  یعتیشر یگر،د بیانی به
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دورکایم از نگااا     بر چهارچو  نظار  یم تن یقدق یهیتعر ،کند در مرحله نخسا تسش می
ماههب   یشهر یسم،فهم توتم یقخواهد از طر دورکیم می یدگو می یعتیارائه دهدی شر یکخو

 اصل ساخن ا که اس ینا ،شود یمطرح م ینجاکه ا یپرسش یگرد ع یرت  کندی به  ساز را مههو 
باا   یگر،د  ع ار   دهد؟ به یحمههب را توض یشهتواند ر چگونه می یسمتوتم یسا؟دورکیم چ
موفاق   یکند و اگر خوانک دورکیم می یدامههب را پ یشهدورکیم ر یسماز توتم یچه خوانش

 ةیشا ر یگرد  سخن  استوار اسا؟ به یز ه بر چه چیش، آن رشود مههب می ةیشر یافتنبه باز
 :یدگو می یعتیکجاسا؟ شرمههب 

و  یباا پرساتک تاوتم، مع ودشاان را، معشاوق متعاال       یلاه ق  یاک اسا که افراد  یننه ا مگر
خودشاان را،    را، وجاه اعاس   ا اساا  یلهق  یکه حام ا   و برتر یدجاو یقابرترشان را، حق

اساا   یمشتر ، تنهاا وجها   جد  ینکها  پرستک؟ برا یناسا به ا یاز اما چه ن پرستند؟ یم
 ینکه باد  اند یمشتر  اساییی دورافتادگان یلهق  یکمختلف  ها  واداهمة افراد و خان ینکه ب
کاه   یپرسا، درحال توتم یلةق  یکی پر افراد یابند یم یوندو دوبارا پ شوند یم یکنزد یبترت

مشترکشاان را   جاد   کاه  درحالیو  پرستند یمشترکشان را م جد  پرستند، یتوتم خودشان را م
کاه وجاه مشاتر  افاراد مختلاف       یو وقتا  پرساتند  مای تنها وجاه مشاترکان را    د،پرستن یم

پار   پرساتند،  یرا ما  یکخاو   بناد  و دساته  یروح جمعا  پرساتند،یعنی  یشان را ما  جامعه
  ی44 :90  یآیشریعتی، ) یپرست به جامعه شود یم یلت د یپرست توتم

   یک یرکه در ز  فرادا یگر،د ع ارتی اسای به یمدورک سخن اصلی ینا یعتی،ظر شرنم از

پرستک پرچم، پرساتک وجاه مشاتر      کنند، یم یرو پرچم را تقد یرندگ ییی پرچم قرار می
ندارناد، باا    یممساتق  یشااوند  و خو شناساند  یرا نما  یکادیگر که   همه اسا و افراد بدو

ی کنناد  یما  یکمشاتر  اساا، ساتا    ه،پرستک توتم، وجدان جامعة خودشان را کاه در هما  
 گویناد  یاناد و ما   س قائلشان تقد  جامعه  برا افراد منظر اسا که  یناز اتوتم هم  یرتقد
افاراد   یحام یشهزندا اسا و هم ،روح جم  یعنیماسا،  یاعس زندا اسا و حام جد  حرو

روح  یقاا، حق یان اساای ا  یاد اساا و جاو  یهساا کاه بااق    یقای اسای اماا در افاراد حق  
  ی49- 44 :90 یآییعتی، شراسا ) «یوکلکت»روح  یناسا، خودِ ا یجمع دسته

 یکای  ،شاود  یمطرح م یعتی،از منظر شر یم،توسط دورک ید دو مههو  مهم و کل ینجاا در
 یعتیدر خاوانک شار   یگر،اسای به ع ار  د« ستقد »مههو   یگر و د «یشاوند خو»مههو  
 یم،از دورک

خاود و   ینکه با  ا  یشاوند خو ینچن توتمک قائل اسا و هم  پرسا برا که توتم سیتقد 
 ییادة اسا که فرد و جامعه با هم دارند چاون فارد زا   ا  یشاوند خو کند، یتوتم احساس م
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ی پار  دانناد  یتاوتم ما   ییادة خودشان را زا ،هم اسا که همة افراد ینهم  جامعه اسای برا
 یاماا جما  و روح جمعا    روناد،  یو ما  آیناد  یکه افراد ما  ،جامعه اسا یدِپرچم جاو ،توتم
  ی49 :90  یآیشریعتی، بودن اسا ) یدجاو ینهم یل به دل شا سو تقد  ماند، یم

 یاربسا  ةو نکتا  کند یمطرح م« توتم»خدا را در نس ا با مههو   یدةا یمدورک ینجا،در ا ال تّه
 یماز منظاار دورکاا «یروح جمعاا»آن را در بسااتر  یعتیکااه شاار کشااد یماا یکرا پاا یقاایدق

مطارح   یمکاه دورکا   یگار  مسائله د  یدگو یم یعتیشر یگر،د  ع ار   ی بهکند یم  ساز مههو 
 :کند یم

 یشاه هم یلاه هساای افاراد ق    یاز، ن ی اایی منشأ ز یله،افراد ق   برا« توتم»اسا که  ینییی ا»
 یاد خاود، تقل  یاک و شاکل او را در آرا  شاان  یجمعا  و دساته   حرکا  او را در رفتار ع ااد 

و فکار   شاود  یخادا ما  به مع اود و   یلتوتم ت د ینهم یم،اسا که به قول دورک ینی اکنند یم
پرساا   تاوتم  یلاة اسا، که افراد ق   بدو یافتههمان فکر تکامل « ار ماسایدگخدا آفر» ینکها
  و«ی ماسا یدگارماسا، پر آفر  اعس چون توتم جد : »گهتند یم

 یقک باودا، و حرمتا  و تهو   توتم قائل بودند، به خاطر برتر  ها برا پرسا که توتم یحرمت
بودن و  یو اعتقاد به ازل یابد یقائل شدند، از آنجا نشأ  م یاندا و خداخ  هم که بعدها برا

 یادان جاو او بعاد از خودا   یک،پ  ا را   اسا که توتم  بودن خدا، ادامة اعتقاد اقوا  بدو  ابد
اساا   مانادا  یما  یبااق  اا    یلاه ق  یجمع روح دسته  ا و توتم  اند مردا یچون آنها م اند دانسته یم
  ی49 : 90 یآی شریعتی، )

 :که شود یاستنتاج ختم م ینبه ا ،یماز دورک یعتیشر یرتقر یگر،د سخن به

 یممهااه  یگار و د ،هنر، مههو  مکان و زمان، چپ و راسا شناسی، ی اییفلسهه، ز یک،ییی تکن
س که احساس تقاد   یهمه از جامعه گرفته شدا و مههب و احساس مهه  ، و اعتقاد یذهن

فاارد از روح  یکس و احساااس سااتامگاار تقااد  یسااان یااز مع ااود اسااا، چ یکو سااتا
  ی49 : 90ی  یآشریعتی، ) اش یجمع دسته

 ط اق  یاد: گو مای  یعتیاسا که شار  ینا یماز دورک یعتیشر یرتقر ینمهم در ا یاربس ةنکت
   یم،خودِ دورک  ها گهته

و  ی،و پرساتک اجتمااع   یع ار  اساا از پرساتک قاوم    ینیشد که پرستک د ینییی اصل ا
 حرو یهام باه تجلّا    یلاه، اساا کاه هارییی ق     یان مختلف وجود دارند، ا یانخدا ینکها اعلّ

هار   یان ا ،ق ائل، و توتم یگرو و استقسل از دبه تشخّ اش یلهدارد، هم ق  اجحتّیا اش یجمع
جامعه اساا در ذهان افارادش،     یک یمههب تجلّ ی،کلّ طور به ینی بنابرادهد یدو را انجا  م
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[ ییی رابطاة بنادا و   یگار  د ع اار   ی  باه  اسا در روح فرد یجمع روح دسته یک یخدا تجلّ
ماههب باا چهارة     ینو همچن ا   اش یلهنس ا به ق   ا  اش یجمع حمع ود، رابطة فرد اسا با رو

پار   یگار، د  هاا  جامعاه  بار جامعاه خااا اساا در برا    یکمشخّصاستقسل  یتوتم، تجلّ
کاه رابطاة فارد اساا باا       اا  راد باا تاوتم   رابطة افا  یاخدا،  یاطور که توتم،  خود همان خودبه
 ی،تاوتم  یابعااد ماهه    ینتار  مشاخّو از  ییکیجامعاه اساا   یاک روح  یتجلّ  ا اش جامعه
کاه   یگر،د  ها جامعه اسا در برابر جامعه یکجدا کردن و استقسل دادن به  ،و دادنتشخّ
خاو    یاا س ییی خار یگار د یکای اساییی و از  یجامعه، مثس  ییی طوط ینتوتم ا دهد یم ننشا
  ی46 :90ی  یآشریعتی، )

و  شاود  یقائل نم «یروح اجتماع»و  «ینیحر د» میان یکیتهک یمدورک گوید یم شریعتی
 یاا اساای آ  یمسخنان خود دورک ی نق ،یکعد  تهک ینو ا پندارد یجنر م یکهر دو را از 

دول ع ا  یکخاو  یان د یشناسا  در جامعاه  یمیدورک سنّااز  یمدورک یااسا؟ آ ینگونهواقعا  ا
 یییی ساخن یمییی دورکا یماهه   یزنادگ  ةی ا او ل یم اان » تا در ک گوید: یم یعتیکردا اسا؟ شر

  ی46 :90  یآیشریعتی، « )[ییی کهییی برخس  تزش  اسا[ییییدگو ی م
را  یعتیشار  یار م، نخساا تقر یبپارداز  یماز آنکه به سخن دورک یکپ یسا؟ن سخن چآ
اگار   گویاد  یما  یتیعشار  یداشته اسا یماز دورک یائتاو چه قر ینیمب  تا یممرور کن یگرد یک ار
را  یو هام ب عاد جمعا     اسا و توتم هام ب عاد فارد    یند یاصل یشةر یسمکه توتم یریمبپه
تاوتم    یاا و خادا )  ،جامعه اسا در ذهن افارادش  یک یمههب تجلّ یعنی کند، یم یندگینما
 ،رابطاه  یان ا یاادین نب یجاز نتاا  یکیآنگاا   ،اسا در روح فرد یروح دسته جمع یک یتجل
ی شاود  می یجادد ا  متعد  ها ها  )توتم  یگانخدا یقاسا که از طر «معو و جاتشخّ» ةمسئل
باه آن    نظار  ةتار در حاوز   کاه کام   یندب می یادینتناق  بن ینوع  تئور یندر ا یعتیا شرام 

 ینتار  مشاخّو از  یکای  یماسا که دورکا  یعمد  یعتیشر یگر،د سخن پرداخته شدا اسای به
 یگار جامعاه در برابار د   یاک دادن به  استقسلو دادن و جدا کردن و را تشخّ یسمعاد توتماب

 :یدگو حال می ینع در اما کند یم یلجوام  تأو

 یاا قو ، به جامعاه   یاجامعه  یککه انتقال مههب از  کنند یم یالشناسان خ از جامعه یییی بعض
کاه امثاال    یبزرگ اسا، درصورت انیاد ةیژانسان و و یافتة ن تکاملمخصوا تمد  یگر،قو  د

اناد کاه چگوناه     نشان دادا ا  یشمال یکا و هم در آمر یاهم در استرال ا  یلوراسپنسر، مولر و تا
 یماهه   یاد عقا یگرد یلةشدا و افراد ق  یگرد ةیلوارد ق  یلهق  یکاز  ی،مهه  یدمههب و عقا

- 46 :90  یآییعتی، شار باه نقال از    یمییی )دورکاند یرفتهشناخا په یارا در اار تماس  یلهآن ق 
  ی41
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   یعتیبه قول شر یراشدا اسا، ز ی یدچار تناق  عج یمدورک یدآ نظر می به ینجاا در

اساییی، اما اگر احسااس و اعتقااد باه     یو اجتماع یقوم یتجلّ یکیییمن ق ول دار  که توتم 
اگر همة ماهاهب  و  یسا،از آن هم ن یرغ یگراسا و د مختو  یتوتم، همان احساس مهه 

  ا شاکلک  تارین  یافتاه  تاا تکامال   اهستند و مههب از ابتدا   یپرست فکر توتم یافتة تکامل یگر،د
جامعاه از   یاک کاردن   مشخّوو  و مختو  خاا  یروح جمع یک هو دادن بنقک تشخّ
 یاد و عقا یروح ماهه   توانناد  یچگونه م یگرد  ها را داشته اسا، پر جامعه یگرجوام  د

  ی41 :90  یآیشریعتی، ) یرند؟را بپهعه جام ینا ینید

 یند یم،ط ق نظر دورک زیرا،

حاال،   هماان  جدا کندییی و در یگراش را از جوام  د جامعه خواهد یما   یکمهه  یددر عقا اییی 
درساا بادان    یان و ا  اا  یمدورکا   نظار بعاد  ط ق  ا  پهیردی یم یزرا ن یگرد  ها جامعه یدعقا
و جواما    یرانای در جامعاة ا  ا  تاوتم اساا   یکه خود نوع ا مان  پرچم یلةکه ما به وس ماند یم
 یگار و د شاویم  یجادا ما   یگاران از د یاب، ترت ینو باد  کنایم  یبودن م ینیرااحساس ا یگر،د

ماا را   یگاران و استقسل اساا، د  یگرانجدا بودن از د یلی پر پرچم دلینچن هم یزکشورها ن
 هاا   چاون فرانساو   یاان م یان ا در اشان، ام ا  را به پرچم یگرانو ما د شناسند، یمان م به پرچم

و ماا   کنناد  یو پرچم ما را انتخا  ما  آید یخوششان م گکاز رن ینند،ب پرچم ما را می ا  مثس  ا 
کاه ماا را از    یاز  چ یعنیکه پرچم  یی درحالپهیریم یو آن را م پسندیم یرنگ پرچم آنها را م
 یرشپاه  یم،نشاو  حالّ   ،ا ما، و ما در جامعاه در   ا جدا کند، و تا جامعهآنها و آنها را از ما 

  ی41: 90  یآیشریعتی، ) یساممکن ن یگر،د یپرچم

را باه   «یاحسااس ماهه   »و  «یاحسااس اجتمااع  » یزمیاان تما یمدورکا  آید، ینظر م به اام 
معتقاد   یمبادهم  دورکا   یحتوضا  یشترموضوع را ب ینا یددر  نکردا اسای اجازا ده یدرست

 :اسا که

پنج توتم وجاود داشاته    یستیپنج جامعه جدا با یعنیجدا  ةیلپنج قو  و ق  ینب  ییی در مسنز
 مشاخّو از هام جادا بودنشاان     ینکاه تا ا یجمع پنج روح مستقلّ ینی،م عباشد به نا  تجس 

 یلاة تاوتم جداساا و ق     دارا A یلةکه ق  یا درحال ، ام یلق ا میانافراد و مهم  ینباشد )هم ب
B یلةرا از ق  ینیو مراسم د ینانو قو قایداز ع یار بس A و  شود یو به آنها معتقد م پهیرد یم

فرد باا   ةرابط یپرستک، تجلّ یعنی ینیی پر اگر احساس ددهد یبعد همان مراسم را انجا  م
اش را  باا جامعاه   یگار رابطة فرد د تواند یفرد در جامعة خودش نم ینجامعة خودش اسا، ا

  ی93- 41 :90  یآیشریعتی، کان ندارد )ام چیز  ینو احساس کندی چن یدتقل

 یاز جنر رابطة فرد با روح جمعا  تواند یمقولة پرستک نم رسد، ینظر م به یگر،د سخن به
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  تئاور   یالکار اسا که در قالاب سوشا   در یگر د یسممکان ،رابطه یندر ا بدون شک یباشد
 Bجامعاة   یدو تقل Bة با جامع Aجامعة  ةرابط گوید، یم یعتیی شریسان یرقابل تهس یمیدورک

 :باشد که یهتوج قابل تواند یم یزمان Aجامعة   یو مهه ییاز نظا  معنا

ناوع   یاک  یا احسااس ماهه   ام ا  ،رابطة فرد با جمعاک اساا   یتجلّ یپرست توتم ییمییی بگو
کاه   باشاندی چناان   یختاه غال ا  هار دو باا هام آم     اسا هر چند در اقوا  بدو یگراحساس د

 یاد پرچم خاود  روح جاو  ةیلوس و به کنم یم یکپرچم خود  را ستا که یدرحالمن  بینیم، یم
جادا   یگرد  ها ا  را از جامعه پرچم خود  جامعه یلهوس و به یماست یا وجامعه خود  را مملّ
 یاا و  ورز  یهام عشاق ما    یگرمههب د یکبه  ،حال ینع در کنم، یو جدا احساس م یابم یم
 :90 یآیشاریعتی،  ) کانم  یعوض مرا   ممهه یادا اسا، میگرآد  که از جا کنم یم یداپ یمانا

  ی93
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 میاان  یمههاوم  یزتماا  ،در نقد نگاا دورکایم چرا  یسا؟چ یزتما یناز ا یعتیمقصود شر واقعا 
 یندچاار چنا   یمواقعا  دورکا  یامهم اسا؟ آ یعتیشر  برا «یاجتماع حرو»و  «ینیاحساس د»

 تار  یکگونه کاه پا   اسا؟ همان کردادو ساحا خَلط  ینا میانشدا اسا که  یفاحش  خطا
 ،«ینای مظااهر د »و  «یمظاهر اجتماع» ینن امر اسا که تهاو  بیقائل به ا یعتیاشارا شد، شر

 ینمت اا « جانر »دو   بلکاه دارا  یساتند متراد  هم ن ،دو ساحا ینآن اسا که ا ةخود نشان
 :گوید یم یعتیشر ی،مههوم ینت ا ینا یحتوض  هستندی برا

روح جامعاة   یجامعاه باشاد و ماهه ک تجلّا     یکفرد وابسته به  یکشود که  ییی چگونه می
بدهااد؟  ییااراش را عااوض کنااد، مااهه ک را تغ  جامعااه ینکااهخااودش باشااد و باادون ا 

را  B ةهساا، ماههب جامعا    A ةکاه در جامعا    فارد  شاود  ی[ ییی معلو  میگر،د ع ار   به
را اخاه   یگار  را نگرفتاه، احسااس د   B عةجام یجمع روح دسته یه تجلّک یدرحال گیرد، یم

 یار ، وقا امکان ندارد که پارچم فرانساه را بگ   یچهستم ه یرانیمن که ا  که برا کرداییی چنان
 یاک، تکن ینکاه ا  بارا  یار ی بگ تاوانم  یآنهاا را ما   ةو فلساه  یساندگی نو یافرانسه  یکاما تکن
  اسااا انیانسا  یشاة کااار اند یساا، ن  فرانساو  یروح جمعاا یتجلّا  ،و فلساهه  یساندگی نو

 تواناد  یشاعر و عرفاان ماا را ما     ،فرانسه یاکنم  یدتقل توانم یهستم، آن را م یرانیکه ا یدرحال
  ی93 :90 یآیشریعتی، ) یسابودن ن یرانیا یروح جمع یشعر تجلّ ینکها  کند، برا یدتقل

 :گوید یدارد و م یمبه نگاا دورک ،هم یگر نقد د شریعتی
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جامعاه در   یاک افاراد   گوید یم یمطور که دورک دو  اسا که همان یرادا تر، یبعج ینیی از ای
روح  یاک  ،یلاه ق  یاک ی پار افاراد   پرساتند  یرا ما  شان یپرستک توتم خودشان روح جمع

جامعاه   ینشادا کاه در هما    یادا د  در اقوا  بدو یبپرستند، ول یدمشتر  دارند که آن را با
 یادا ماههب پ  ییار بازرگ هساتند تغ   ةکه جزء همان جامع تیلی مههب دارند، اق یکواحد که 

و توتم  دانند یتوتم خود م ةخود را زاد ،یو از نظر قشر وراات یاز نظر اجتماع یعنیاند،  کردا
 :90 یآیشاریعتی،  اناد )  گرفتاه  یگرد ةیلرا از ق  یند ینی،از لحاظ د یول پرستند، یرا م ای اکثر
  ی93

، او ال را  «یمای تنااق  دورک » یان اسا کاه ا  ینا یعتیشرهَم  و تسش تما  یگر،د ع ار  به
او  یگار، د  ساخن   را ارائاه دهادی باه    یکسپر تاز خاو   کند  ساز مههو آن را  یا ،و اان بههمد

 :که دهد ینشان م ،جامعه یکدر  یاند ادکه تعد  گوید یم

ه شادا و هساا کا    یارجداسا، گرچه بسا  یاز جنر روح اجتماع ینیاحساس د رییی جن
 یدر ناژاد و جامعاه تجلّا    ینای روح د یاا  یهود،کردا مثل مههب  یتجلّ یندر د یروح جمع

و روح  یونااانیروح  یاسااا و مااههب تجلّاا یونااانکااه در  یکااردا مثاال مااههب اجتماااع
  ر   امپراتاور  یکه وقتا  دهد ینشان م ریختا یزدو مورد ن ینا در همآن اسا، ام  یجمع دسته
را  یوناانی  ةکه جامعا  یدرحال گیرد، یرا م یونان ینیمظاهر د و یونانیمهاهب  شود یم یلتشک
اعاارا  و  یاااندر م یاازن یهااوددارد و مااههب  یگاار د یروح جمعاا ،کااردا و خااود حاالّ
 اناد،  باودا ماههب   یهاود   ینهاا ا یعنیییی نهوذ داشته اسا، یمن یلاز ق ا یار خصوا بس به
  ی99 :90ی  یآ، شریعتیباشند ) اسرائیل یاز بن آنکه یب

بسی تااریخ بلناد داردی    ،شناسی دین جامعه سنّانقد جامعه شناسی دین دورکیم در  ل تّها
ها  علمای   شناسی و روش فلسهه، روان ةتوانیم به نقد گلدنویزر در نشری عنوان مثال، ما می به

باودی   قرارگرفتاه مورد نقد بنیاادین فلساهی و روشای     ،اشارا کنیم که رویکرد دورکیم به دین
 سانّا پژوهی  از این دسا نقدها  م نایی به دورکیم و دین ،ا در ایران  ام 990-910 :9199)

ا ساخن شاریعتی   دین سراغ ناداریمی ام ا    شناسی دین و مرد   شناسی جامعه ةآکادمیک در حوز
سام ل  « پرساتک »از جانر   ینای مع اود د « پرساتک »اسا که  ینا یعتیشر سخن چیسا؟
نادرساا   یساخن  یمکاه دورکا   یاد خواهد بگو می ییعترساتر، شر یر تع  ی بهیسان یاجتماع

 یان ا میاناسا که او نتواسته  ینتک ارا نق  کردا اسا و علّ یکخو یگهته اسا و تز اصل
عاد  در    ینو هما ل شاود  قائا  ایز  تما یو روح اجتمااع  ینیاحساس د یعنی« )جنر»دو 

 ،ال تّاه ی شاد  یان د  یشناسا  جامعاه   ةدر حوز یمیدورک سنّادر  ییگو تناق  موجب ،منسجم
 یولوژیکالبه گهتمان سوسا   کنند که او از موض  اعتقاد متّهمرا  یعتیشر یممکن اسا برخ
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 یان ا یزتماا  یاد گو کند و می می یرا نه یکردرو ینخود او آشکارا ا اام  ،اسا یستهنگر یمدورک
هاا     او بار اساتدالل   ،یزتماا  یان فهام ا   مساج ل اساا و بارا    یخی،دو ساحا از منظر تار

  کاه تئاور   او در ایان راساتا اساا    تما  تسش کهبل کند ینم یهتک یند ،دربار یعیالط  ماوراء
 خواهاد  یما  یعتیشار  یگار، د ساخن  ی باه کناد یرفهام و تقر  ،یشناخت جامعه  ا    را درون یمیدورک

   که یدبگو یمبرخس  سخن دورک

ان باا  پرستک و رابطة انسا  یسا،ن یاز جنر پرستک سم ل اجتماع ینی،ییی پرستک مع ود د
ممکان   یاک اعس جاد  ی رابطة فرد باا  یسافرد با روح جمعک ن ةهمان رابط شا ینیمع ود د

 یاا انساان نسا ا باه خادا      ینیا از نوع احساس دفراوان باشد، ام  یکستا یااسا پرستک و 
 ،جامعاه  یاک امکاان نادارد فارد در     ینکها  ی برایسااش ن ینیو د ی یسا  غمقد  یا یانخدا
شاریعتی،  جانر ن اشاد )   یاک اش از  مههب باا روح جامعاه   ینکهگر امههب بدهد م ییرتغ
  ی99 :90 یآی

بحاث  پژوهی مورد  ینکه هنوز در گهتمان د دهد یارائه م یلعا دو دلمد  ینا  برا شریعتی
 یاد نظر من از دو منظر متهاوتقابل تأمل اسا  از منظر نخساا با  اسا و به قرار نگرفتهو نقد 

نقاد قارار دادا اساا و     یدانرا در م یمیدورک سنّا  محتوااکه ، چرگرفا  نقد را جد  ینا
 «یرانای منظار ا »را  کاه مان آن   نیاز  از منظار دو    قابل تأمل اسا ،لمع یداندر م نهسه یف ینا

دساا   «یمای تکرار گهتمان دورک»  جا به شمار  برمی یانمطالعا  اد ةدر حوز یشناس جامعه
  بارا  یعتیشار  یال اساای دو دل  کردایوآلترناات  یاق طر ةو سپر نقد و ارائا  یمدورک یربه تقر
اساا   یان ا یمیدورک یکردرو رد   برا یعتیشر یلن دلیاو لیسا؟چ یمدورک یکردرو یرفتننپه
 :که

چاون افاراد در    یسااز نوع مههب ن کند، یم یداپ یکه در توتم تجلّ یییی پرستک روح جمع
نکاردا،   ییار آنهاا تغ  یمعا ج روح دساته  کاه  یدرحاال  ،واحد ةیلق  یکجامعة واحد و در  یک

  ی99 :90 یآیشریعتی، اند ) را گرفته یگرد ةمههب جامع

پنداشاا و   یکیرا  یو جنر روح اجتماع ینیجنر احساس د توان ینم یگر،د ع ار  به
 یعتی  شار دو  یال ی دلیزدر فرو می یمدورک یسمتوتم  ن استدالل متقن باشد، اصل تئوریاگر ا
 :ا کهاس ینا یمدورک  تئور رد   برا

ماههب معتقدناد    یاک باه   یاد ة زا عد همه به توتم خودشان معتقدند، ام  ،جامعه یکییی در 
ناوع پرساتک    یاک ناوع تاوتم و    یک،جامعاه  یکدر  یعنی یگرمههب د یکبه  یکم ةوعد 

 ینبناابرا  شود، یم  یداچندتا مههب در جامعه د یگاه یاتا  سه یاتا  دو یول ،اجداد وجود دارد
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  ی99 :90 یآیشریعتی، باشد ) یکی یبا روح مهه  تواند ینم یروح جمع

 یعتیکاه شار   کردمطرح  یمدورک یةنظر د بر ر توان یم یزن یگر ناگهته نماند که ادلّة د ال تّه
 یاد اضافه بر ادلّة مهکور، ن ا گوید، یعنوان مثال، او م کوتاا داردی به یاشارات یزاز آنها ن یبه برخ

 :فراموش کرد که

همه از آن منشاعب   ،یگرکه مهاهب د یسان ییتنها شکل منحصر مههب ابتدا یرستپ ییی توتم
و  یسام اساا و ناه توتم    ماههب بادو   یار ،بسا  یدةعق به یمیسم،و ان یشیسمشدا باشندی فت

 یاءو ارواح اشا  ییجادو  قوا مشخّوو نا شمار یب یروها که پرستک ن یمیسمو ان یشیسمفت
پرساتندا باشاد و ارواح و    ةیلا ق  یاا  یهاه طا یجمعا  روح یتجلّا  تواناد  ینم ،اسا یعاو ط 
باه   یشاتر جامعاه نادارد بلکاه ب    ینیم عبه تجس  یربط یچه ،مههب یندر ا ییجادو یروها ن
اش باا   جهان و رابطاه  ها  یداپد یلو تعل یلو تحل یعاو ط  یاز هست ییابتدا یرو تهس یتلق

  ی91- 99 :90 یآی، شریعتی) شا انسان مربوط اسا و نه به رابطة فرد با جامعه

احسااس  »از  درساتی در   یمنشان دهد که دورکا  کند یتسش م یعتیشر سخن،  یگرد  به
نگااا  »بار   یرا م تنا  یمای عاد  در  دورک  یناخواهاد  ینما  یعتینداشته اسا و شر «یمهه 
 سانّا و در   یولوژیکالدر قالاب سوسا   کاه کناد بل  یلتعل «یزیکالمتاف یکردرو» یا «یکتئولوژ
و  یروابط اجتمااع  یاسا که مههب تجلّ ینا یکعاو مد  کند می یلو تحل یهزتجا یمی  دورک

 :یبرخ حتّیو  یسان «یوروح کلکت»برآمدا از 

 یان و ا دانناد  یما   ا  پرساتک ارواح  یاا  اا   یمیسماز مههب ان یرا نوع یشیسمییی مثل اسپنسر، فت
 :90ی یآشاریعتی،  ) شناسند یبشر م ییابتدا جوام در  یروشن احساس مهه  یمههب را تجلّ
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تنهاا عاد     ناه شناسی دورکیم واکاو  و بررسی شدا اسای  در این مقاله، نقد شریعتی بر دین
 کاه بل  محل اشاکال اساا   یمدورک  در تئور یو روح اجتماع یاحساس مهه  میان یکتهک

کال   شاود  یباعث ما اسا که   جد  ایرادها دچار  یاناد یخاز نظر تار نیزمههب  یت ارشناس
 یان چرا ا ،ی حالشودواق    جد  یکمورد تشک یمیدورک یند یشناس جامعه یدستگاا مههوم

 تاوان  یپرساک ما   یان پاسخ به ا  مهم اسا؟ برا یرانیا یشناس جامعه  برا تئوریک یکتشک
 یارد ماورد بحاث و نقاد قارار گ     یاد با ا  یاه نظر یا  ، هر تئوراو ال صور  موجز گها که ةب
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  هاا  سرچشامه  ینتار  از مهام   یکای  یمیدورک یةنشان دادا اسا که نظر ی اییز به یعتیوشر
کناد    یاا را تقو یماهه   ضد گوناگون   ها نحله توانستهاسا )که  ینکردن مقولة د  جامعو
از آن باا مههاو     ینای د یاا  بشار کاه در ادب   یخدر تار «ینیاحساس د» ةقالب مسئل ینو در ا

روح »و  «ینای احسااس د » یاک باا تهک  یعتیکناد و شار  و مساخ   یرا نه شود یم یاد« فطر »
 یاک عناوان   باه  ،یعتیشر تئوریک یکردرو ینا یا اسا  اانکردا را نق   یهنظر ینا ،«یاجتماع

 سانّا  یجااد اتواند  میخود،   به خود ین،در جهان مطرح شود و ا یدبا «یکانداز کسس چشم»
را باه   یعتیبا قرائا شار  یرانیا یکردبر رو یم تن یشناس چهارچو  جامعه در ینیمطالعا  د

 یااد انق»حااال    زماا را ا  تواند یدسا از مطالعا  م  ینا یگر،ع ار  د منصة ظهور برساندی به
  رویشاارا پ  Alatas, 2013: 117-129) ینیناو  یاک تئور  رهاا ساازد و فضااها    «یاک تئور
ران و دیگار متهکّا  پژوهای دورکایم    دیگر، نقاد دیان    سخن  یدی بهبگشا یوناترپردازان آلت یهنظر

ناوعی   کاه بل  Alatas, 2008: 179)ریک نقد یاک روش نیساا   سنتیورو سنّاکسسیک در 
دینی را ماورد اساتنطاق     بینی در نس ا با معرفا گشایک در افق دید اسا که ساختار جهان

توان در اینجا مطرح کرد این اسا که معرفا دینای   پرسشی که می ال تّهدهدی  بنیادین قرار می
ا  کاه معرفاا    ه جعهر  پاساخ دادا ا؟ در مقالی دیگر من به این پرسک از منظر عسم چیس

 ی 96-9 :9016شود که از هها اقلیم متشکل شدا باشد )میر ،  هته میگدینی به معرفتی 
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