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و لوازم اجتماعى كه در آن امكان بروز يافتند، از مسائلى زمينه،ساختار درونى علوم اجتماعى اسـت ها
با،در اين ميان. اخير توجه بسياری را متوجه خود كرده است های كه در دهه بهبرخى هـا تفاوت توجه
و در قياس با سـاير جوامـع داشـته، بـهو مشابهت هايى كه علوم اجتماعى در سير تحول خود در داخل

درهگيـریو رشـد جامع نحوی طرح مسئله كردند كه جريان اصلى را متوجه ملزومات شـكل شناسـى
رويكرد قايل به امتنـاع نظريـه،يكى؛دو الگويى كه در مقاله حاضر مورد توجه قرار گرفته. ايران كنند

و ديگـری علمـىشناختى است كه در برخى محافـل جامعه الگـوی علـوم،مـورد توجـه قـرار گرفتـه
مى. اجتماعى اسالمى است حال بـه، امـا تـا ايـن دو الگـو نيازمنـد بحـثو بررسـى اسـت،رسـد به نظر

شناسـى هرگونه بسط يا گشايش تئوريك در حوزه جامعه. مواجهه با آنها عمدتا رد يا انكار بوده است
در ايـن. شناسـى يـا علـوم اجتمـاعى اسـالمى اسـت بخشيدن به دعوی امتناع نظريـه جامعه نيازمند دقت

و روش اسنادی، ساخت تحقيق با استفاده از تكنيك مصاحبه نيمه ـين يافته و همچن ابتـدا اصـول ايـن نظريـه
و داليلو مستندات ارائه شناسى در مقايسه بـا علـوم وضعيت امتناع نظريه جامعه شده برای آن بررسى شده

و داليل مدافعانو منتقدان اجتماعى اسالمى با توجه به انگيزه آن. شـده اسـت واكاویها نتـايج حـاكى از
ـيب علـوم اجتمـاعى در ايـران، مثابـ است كه صحبت از وضـعيت امتنـاع به حكـم قطعـىو معنای بـهه آس

و يا از بين شـناختى نيسـت، بلكـه رفتن هرگونـه امكـان انديشـه جامعه صادرشده مرگ علوم اجتماعى
به معنای به نشـان همچنين بررسى مباحث مربوط به علوم اجتمـاعى اسـالمى. شده است كاربرده مشخصى
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و بيان مسئله مقدمه

ــناختى جامعه ــول ش ــه اص ــوازم روش از جمل ــه دارای ل ــى ك ا شناس ــى ــناختى مهم ــت، ش س

و ابتنای اين بازانديشانه در مقايسـه بـا سـاير. گونه شناخت بر وضـعيت اجتمـاعى اسـت بودن

و تبيـين شناسـى فهمـى زمينه های اجتمـاعى، جامعه شناخت منـد اسـت كـه در پـى توصـيف

در بسياری از تالش. آيد های بغرنج اجتماعى در شرايط مدرن برمى وضعيت  های آكادميك

ا قالب بـا ايـن حـال هنـوز فاصـله١.دهنده چنين تالشى اسـت ين زمينه، نشانهای مختلف در

و اتقــان چنــين شــناخت قابــل ــا اعتبــار ــه منظــور زمينه تــوجهى ت منــدكردن الگوهــای هايى ب

.)4: 1390توفيق،(تجربى داريم-شناختى ايرانى مبتنى بر مطالعات تاريخى جامعه

مندكردن آن متمـايز سازی يا زمينهمىبو برایها شناختى را از تالش آنچه شناخت جامعه

و اهميتى است كه بـرای شـناخت وضـعيت،كند مى از اولويت های اجتمـاعى معاصـر فـارغ

و زمينـه ارزش و هنجارهای تجويزی است كه خود از دل اقتضاءات ميـدانى ای ضـرورت ها

اعى شـناختى در سـاحت علـوم اجتمـ هـدف از الگوهـای جامعه،بـه عبـارت ديگـر. اند يافته

و مشـاور سياسـت معاصر، آن حوزه گذاری ای از مطالعات اجتماعى نيست كه در مقام داور

از اجتماعى ايفای نقش مى و بر اساس فهمى مهندسى«و با رويكرد» وضعيت مطلوب« كند؛

مى به آسيب» اجتماعى ؛ چراكه چنـين دانشـى همچـون)4:همان(پردازد شناسى وضع موجود

از رشته رو، الگوهـای از ايـن. جمله علوم پزشكى بيشتر به فن شباهت دارد تا علمهای بالينى

شناســى گرچــه دارای اقتضــاءات مهندســى هــای جامعه شــناخت اجتمــاعى مــدرن در قالب

و دانش هنجاری  يعنـى(اجتماعى است اما برخالف آنها تمايزی منطقى ميان دانش وجودی

و شناخت آنچه بايد باشد ای شود تا بتواند به اقتضاءات زمينهمىفرض) شناخت آنچه هست

.)88: 1390وبر،(و عملى خود نيز بهتر دست يابد

 شـناختى ممكن است اين اشكال در بدو امر به ذهن متبادر شود كه الگوی نظـری جامعه

از همايش.1 وضعيت علوم اجتماعى در آموزش: های متعددی در اين زمينه برگزارشده كه برخى از آنها عبارتند
ا)1370(و توسعه شناسى جامعه؛)1367(و پرورش ؛ مسائل)1377( جتماعى در ايران؛ وضعيت آموزش علوم

و مفهومى؛ كنكاش)1386(؛ علم بومى علم جهانى؛ امكان يا امتناع)1385( علوم اجتماعى ايران های نظری
و چالش)1387( ايرانۀجامع دربار² و)1389(ها؛ علوم اجتماعى در ايران؛ دستاوردها ؛ تفكر اجتماعى
).1394( هشت دهه علوم اجتماعى؛)1390( معاصرۀدر خاورميان شناسى جامعه
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و گيرافتـادن،اگر به نتيجه مفيدی جهت بهبود شرايط اجتماعى نينجامد نوعى فرار از مسـئله

در مقابـل، گولـدنر كـه از جملـه منتقـدين رويكردهـای. گوهای ذهنى استدر برج عاج ال

بخش نسـبت بـه های آگـاهى شناختى است نيز معتقد اسـت بـدون نظريـه گرايانه جامعه تقليل

؛درك كنـد،گونـه كـه هسـت وضعيت وجودی، امكان ندارد فردی قادر باشد مسائل را آن

مى،در واقـع. باشـد چه رسد به اينكه در پى بهبود يا تغيير شـرايط كننـد افـرادی كـه گمـان

توانند كار تحوالت جامعه را از نظريـات مربـوط بـه آن جـدا كننـد، بـدون نظريـه عمـل مى

و امكـان شان قابل بررسى علمى يا بازانديشى روش كنند، اما عملكرد ادعايى نمى مند نيسـت

پ. تصحيح يا جبران از آن سلب خواهد شد ى استفاده از يك نظريـه به عبارت ديگر، اگر در

مى نباشند، در آن صورت ناآگاهانه تحت تاثير نظريه آن ای قرار به گيرند كه دنبال خود ها را

تسليم نوعى حالـت بيگـانگى،های خود نيستند چون قادر به درك نظريه،واقعدر. كشد مى

.)23و1368:22گولدنر،(اند اند كه خود عليه آن قيام كرده شده

س آنچه ذكر شد، هرگونه مواجهه با وضعيت اجتمـاعى در شـرايط معاصـر ايـران بر اسا

های خاص خود نيز هست، الجرم سرشار از رويكردهـای نظـری اسـت كه دارای پيچيدگى

به كه مى و نحو آگاهانه تواند و اصالح قرار گيرد يـا ناآگاهانـه طردشـده ای مورد بازانديشى

ضرورت بازانديشى در شـناخت نظـری،اهميت دارد آنچه. امكان اصالح آن از دست برود

و رويكردهـايى اسـت كـه گروه جامعه نقـد يـا بـرایهـای مختلـف شناسانه معاصر در ايران

پرسـش اصـلى در مقالـه حاضـر بـه چيسـتى الگوهـای مختلـف. انـد اصالح آن اتخاذ كرده

و موانع شناخت نظـری جامعه بازانديشى در ارتباط با ظرفيت و ها لـوازم آن مربـوط شناسـى

های اجتماعى نيز دشوارتر امكان نقد يا اصالح وضعيت،ای بدون توجه به چنين مساله. است

و چگونگى چنـين بازانديشـى،مساله اصلى در مقاله حاضر. شود مى هايى معطوف به چيستى

ــه وضــعيت خودآگاهى. اســت ــا نســبت ب ــين،رو های اجتمــاعى پــيش هــای م ــه چن منــوط ب

موضـوع. شناختى در ايران است گرفته در باب الگوهای نظری جامعه صورت های بازانديشى

بـه منظـور. مطالعه در مقاله حاضر به صورت درجه دوم الگوهای نقادانه در اين زمينه اسـت

گويى به مساله اساسى تحقيـق، بـه بررسـى دو رويكـرد اصـلى در ايـن زمينـه پرداختـه پاسخ

ان مى و و مدافعان خاصى نيز دارد گيزهشود كه هريك مبتنى بر اصول :هايى است

و ضـرورت علـى-ای در ايـران قائلين به امتناع چنين انديشه،دسته نخست رغم اهميـت
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شناختى به منظور تبيين وضعيت باور دارند تاكنون الگوهای نظری جامعه،ايشان. است- آن

و لحاظ لـو اند در عين تاريخى كنونى ايران عمدتا نتوانسته ازم انسـانى كـه الزمـه علـوم بودن

و چگونگى روابـط بـين آنهـا را روشـن كننـد از ايـن. اجتماعى است، تاثير متغيرهای اصلى

به شناسان كمتر قادر بوده جامعه،منظر و تحليلـى بـه بررسـى مسـائل اجتمـاعى اند طور تبيينى

و اجتماعى خود داشته باشند و دانشى متناسب با موقعيت تاريخى ر اسـاس چنـينبـ. بپردازند

مـا در وضـعيتى دوگانـه قـرار داريـم؛ از سـويى يـك گـرايش نظـری در علـوم،رويكردی

های جديد، اين نظر را به وجود آورده كه ايـن اجتماعى ايران وجود دارد كه دائما با ترجمه

علوم اجتماعى ما به شـدت،از سوی ديگر؛رفت از اين وضعيت عمل راهى است برای برون

پ و گستردهدرگير نوعى ای شـده كـه تـاكنون راهـى بـه واقعيـت بـاز وزيتيويسم عاميانه

. است نكرده

های متعلـق بـه علـوم اسـالمى تـالش كسـانى هسـتند كـه براسـاس خاسـتگاه،دسته دوم

از ای برای گشودن طريقى بر چنين زمينه كنند تا زمينه مى و شـناختى معتبـر مندكردنى بيابنـد

مى. ارايه دهندوضعيت كنونى اجتماع ايرانى  ،كننـد از جملـه اهـدافى كـه ايـن دسـته دنبـال

و ضـرورت دسـت های متاثر از الگوهای نظری جامعه نقادی ساير خودآگاهى يابى شـناختى

مُ  . لهم از علوم اسالمى استبه شناختى

 روش پژوهش

ه با توجه به دو رويكرد اصلى مورد توجه در مقاله حاضـر، ابتـدا بـه بحـث از الگـوی نقادانـ

و مسـتندات آن پرداختـه تـرين مهمشناختى با تاكيـد بـر امتناع نظريه جامعه دعـاوی، داليـل

به. شود مى ترين چهره ايـن جريـان عنوان شاخص برای اين منظور، آرای سيدجواد طباطبايى

و تحليل قرار گرفته است اهميت نگرش انتقادی سيدجواد طباطبـايى دربـاب. مورد واكاوی

مىشنا نظريه جامعه او ختى از آنجا روشن و مباحث متعددی درباره نظـرات شود كه جلسات

مى های جامعه توسط انجمن و محققان در اين حوزه برگزار همـين امـر موجـب. شود شناسى

نقدهای ترين مهم،در اين مقاله. های انتقادی او نيز رواج يابد شده تا نقدهای فراوانى به ايده

و تامل قرار گرفته استمرتبط با پرسش اصلى مقاله  از سـوی ديگـر، در بحـث. مورد توجه

و متفكـران از آرای معطوف به اسالمى سازی علوم اجتماعى عمدتا آرای مربوط به محققان
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و،های اخيـر رواج يافتـه در اين حوزه با تاكيد بر مباحث كليدی كه در سال مـورد بررسـى

.گيرد ارزيابى قرار مى

ای كتابخانـه-شناختى از طريق روش اسنادی امتناع نظريه جامعههای مربوط به بحث داده

شـناختى با توجه به مباحث انتقادی كـه الگـوی امتنـاع انديشـه جامعه. آوری شده است جمع

مى برانگيخت، مهم رو، ابتدا ادلـه از اين. گيرد ترين نقدها به اين رويكرد نيز مورد توجه قرار

ب ازمربوط به الگوی امتناع با توجه و اسناد بـا روش تحليـل:ه اسناد موجود اعم كتاب، مقاله

شناسان نيـز بـا توجـه سپس ادله منتقدين اين رويكرد در ميان جامعه. گردد ثانويه ارزيابى مى

و گفتارها واكاوی مى1ها، به تحليل سخنرانى و ادله گروه. شود متون در مرحله بعد، دعاوی

مىسازی علوم اجت دوم در حوزه اسالمى يابى بـه روش اصلى برای دست. شود ماعى ارزيابى

و مصاحبه گيری نحوه نمونه. های عميق بوده است اين هدف دو تكنيك اصلى تحليل ثانويه

و هدفمند بوده است به صورت گلوله پس از استخراج اسامى افرادی كه در اين زمينـه. برفى

و تاثير بيشتری بودنـد، زمينـه بـرای دسـت و دارای اهميت يـابى بـه متـون آنهـا فـراهم شـده

و انجـام مصـاحبه،. هايى با آنها صورت گرفتـه اسـت مصاحبه در حـين تحليـل ثانويـه متـون

و پيادهو گفت و سپس بر أساس كدگـذاری گوها ضبط شده ای، های چندمرحلـه سازی شده

.مقوالت كليدی آن استخراج گرديده است
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ــه ــر اســاس مــدافعين ايــن الگــو، ب گيــری نظريــه طور مشــخص بايــد ملزومــات شــكل ب

توجهى به مبانى نظری علوم اجتماعى جديد، نتايجبى. شناختى را مورد توجه قرار داد جامعه

دنبال داشـته، كـه از سـويى باعـث شـده اصـحاب علـوم نامطلوبى بـرای علـوم اجتمـاعى بـه

بىاجتماعى نسبت به ماهيت اندي و از سوی ديگـر شه دوران قديم منطـق علـوم،توجه بمانند

و الزامــات آن را نشناســند تاســيس علــوم» شــرايط امتنــاِع«تــا زمــانى كــه. اجتمــاعى جديــد

زمين مورد بررسـى جـدی علوم اجتماعى در مغرب» شرايط امكان«اجتماعى در پيوند آن با 
 

و بررسي كتاب ابن.1 و علوم اجتماعي از جمله جلسه نقد شناسي به همت انجمن جامعه 1395كه در سال خلدون
.ايران برگزار شد
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و منطق شرايط امتناع تاسـيس علـوم اجتمـ اعى درك نشـده باشـد، حتـى طـرح قرار نگيرد،

و بـن از ايـن. پـذير نخواهـد شـد پرسش نيز امكان در رو، خـروج از وضـعيت بحـران بسـت،

توانـد باشـد پـذير نمى شرايط امتناع، جز از مجرای تغيير موضـع اساسـى در ديـدگاه امكـان

.)17-7: 1391 طباطبايى،(

دئدر گام نخست الزم است نگاه قا ر ارتباط با منطق علوم اجتمـاعى لين به الگوی امتناع

سپس الزم است گسستى كه الگوهای جديـد شـناختى در نسـبت بـا الگوهـای. بررسى شود

 نيـز،در انتهای بحـث از ايـن رويكـرد. آورند، مورد واكاوی قرار گيرد قديمى به وجود مى

و دعاوی آنها بررسى مى .شود ادله منتقدين الگوی امتناع

١.��  .`P� T+م ا���

ازۀ دنبال تحول در مبانى معرفتى در فلسف علوم اجتماعى جديد به و جديـد تاسـيس شـد

از اين منظـر،. شناسى در علوم اجتماعى دارای اهميت بسياری است اين حيث، بحث معرفت

بى عمده تـوجهى ترين علت عدم پيشرفت علوم اجتماعى دركشورهايى نظير ايران را بايد در

ه هـای كليـات اينكـه واپسـين فـرآورده. وجو كـرد مـين مبـانى جسـتيا در امتناع توجه بـه

آن جامعه ها ندارد، به اين علت است كـه مـوانعى شناسى در ايران، تفاوت چندانى با نخستين

و عـدم امكـان  اساسى همچون امتناع ورود در بحث مبانى جديـد، نقـد مبـانى فلسـفۀ قـديم

رو،ايجاد گسست معرفتى با آن و اين وضـعيت از راه را بر امكان يكردی بنيادين بسته است

و واپسين كوشش اساسى را برای خروج از اين شـرايط امتنـاع زمانى كه ابن خلدون نخستين

در زيـرا كوشـش ابن؛انجام داد، امـا راه بـه جـايى نبـرد، تغييـری نكـرده اسـت خلـدون نيـز

به بى و از اين حيث، رفتـى انست راه برونتو طور اصولى نمى توجهى به مبانى صورت گرفت

.)206و 205:همان(پيدا كند 

و روش های معرفت تا زمانى كه ريشه شناختى علـوم اجتمـاعى مـدرن در غـرب شناختى

و ضـعف آن در ايـران نيـز وجـود  مورد ارزيابى انتقادی قرار نگيرد، امكان فهم نقاط قـوت

و به زعم قائلين بـه الگـوی امتنـاع، بررسـى انتقـادی مبـدعان. ندارد علـوم اجتمـاعى مـدرن

و روشـى اهميـت دارد های دوگانـه ريشه در. شـناختى در ميـان واضـعان، ديـدگاه مـاركس

مـاركس. ای برخوردار است تحولى كه به تاسيس علوم اجتماعى منتهى شد، از جايگاه ويژه
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به( با اقتدای به هگل  ای بازسازی كـرد كـه بتوانـد راه را بـرای علـوم گونه كه منطق قديم را

عنوان كه بحث در شرايط امكان حصول معرفت را بـه(و كانت) اجتماعى جديد هموار كند

ای آغـاز گونـه، نقادی از مبانى سـنت فلسـفى را بـه)پرسش بنيادين فلسفۀ جديد مطرح كرد

. كرد كه بتواند با محدودكردن دامنه فلسفه، راهى نو به سوی علوم اجتماعى جديد باز كنـد

شناسى با نخستين نقادی ماركس از اقتصـاد سياسـى در جهتـى رانـده تحول اساسى در روش

و معرفتى علوم اجتماعى جديد حائز اهميت فراوانـى اسـت ،مـاركس. شد كه از نظر روشى

و انضمامى عين خارجى يـا بـا معقـول بـالعرض آغـاز بر خالف پيشينان خود كه با امر واقع

و حصـول آن در كردند، با واردكردن تمايز ميان تحقق امر مى ی در رونـد تكـوين تـاريخى

بـه عبـارت. دهـد ظرف ذهن، موضوع بحث را انضمامى انديشه يا معقـول بالـذات قـرار مى

بودن امـور روش رئاليسم اقتصاددانان پيش از خود را كه با دريافتى از طبيعى،ديگر ماركس

ــته  ــنده ندانس ــاعى بس ــوم اجتم ــد عل ــرای بحــث در مباحــث جدي ــت، ب ــد داش و روش پيون

مى معرفت و در جهـت تعميـق دسـتاوردهای انقـالب شناسى نويى را طرح كند كه در تداوم

دو شـيو² آغـاز علـم اقتصـاد را در تعـارض بـا،مـاركس. آليسم آلمانى اسـت كپرنيكى ايده

و با نقادی شيوه نخسـت كـه بحـث را بـا امـر واقـع آغـاز مى كنـد، نشـان يكديگر قرار داده

به مى در دهد كه و انضمامِى در ظرف ذهن يا معقـولِ رغم ك رايج كه امر واقع را انضمامى

انگارد، امر انضمامى واقعى، همان انضـمامى در ظـرف ذهـن يـا بالذات را امری انتزاعى مى

و تعي؛معقول بالذات است نـات متنـوع يـك امـر زيرا امر انضمامى، از انضمام وجـوه متكثـر

و در واقع فراهم مى همـين وحـدت كثـرت يـا،از نظـر مـاركس. است وحدت كثرت،آيد

بخشيدن به ايـن وحـدت علم جديد با موضوعيت،بنابراين. كليت، موضوع علم جديد است

مىكثرت، از تصور آشفته كل  و به ساحتى گذار را زنده فراتر رفته كند كه مـاركس آن

و نسبت مى كليت سرشار از تعينات بن،به عبارتى ماركس. نامد ها يادين ميان اين تمايزی

و بر فعاليت عاقل در بازسازی جهـان خـارج بـه دو روش وارد مى عنوان موضـوعى كند

مى يافتـه، كه در ظرف ذهن بنيان و نـه انضـمامى تاكيـد كنـد كـه انضـمامى انديشـه اسـت

.)238-228: همان( موجود در عالم خارج

د عالوه بر ماركس، دوركيم نيز از ميان مبدعان جامعه ر شناسـايى انتقـادی منطـق شناسى

در گفتار رساله قواعـد روش جامعه وی در پيش. علوم اجتماعى مدرن اهميت دارد شناسـى،
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و معرفتۀعنوان اصل يا قضي نظری به شناسى خود بر اين نكتـه تاكيـد كـرده بـود كـه روش

به داده ز اهميـت البتـه ايـن نكتـه حـائ. مثابه شى، مورد بررسى قـرار داد های اجتماعى را بايد

عنوان شـى هـای اجتمـاعى بـه است كه نظر دوركيم در بيان اين اصل به منزلت وجودی داده

تاسيس علـم نوبنيـاد. عنوان اصل معرفتى توجه دارد معطوف نيست، بلكه او به جايگاه آن به

و در واقـع، تنهـا از مجـرای شناسى، نيازمند رويكردی ويژه به داده جامعه های اجتماعى بـود

مىهمين  و تثبيت موضوع خاص جامعه رويكرد كه شناسى منتهـى بايستى در نهايت به تعيين

شد شد، تاسيس علوم اجتماعى جديد امكان مى اصـل دوركـيم نيـز.)39: 1387دوركيم،(پذير

و رئاليسم بنيادين آن ناظر بـود تـا بـا فاصـلهۀبه گسستى معرفتى با تجرب از شعور عام گـرفتن

به همين سبب اسـت كـه برخـى. شناسى را هموار كند وع خاص جامعهآن، راه تشكيل موض

به شناسان جديد، تجربه از معرفت و ترين مانع معرفتـى ويژه تجربۀ شعور عام را بزرگ گرايى

.)244-241: 1391طباطبايى،(اند علم نوبنياد دانسته²شدن شالود برای فراهم

ف،ماكس وبر هم معنای كنش اجتمـاعى را كـه بـه نظـر وی نيز برای اينكه بتواند تعليل يا

عنوان اسـاس سازی را بـه شناسى است، جانشين توصيف امر واقع كند، مفهوم موضوع جامعه

مى در اين روش، جامعه. كند روش علوم اجتماعى طرح مى از شناسى بايد تا جايى كه توانـد

و ملموس فاصله بگيرد تا بتواند بـه بيشـترين دقـت  .)1390وبـر،(نائـل آيـد واقعيت انضمامى

و معرفت برخالف روش،سان بدين طور گرای قديم كه بـه شناسى ناشى از فلسفه واقع شناسى

و معرفت شناسـى علـوم اجتمـاعى جديـد بـر عمده به توصيف امـر واقـع نـاظر اسـت، روش

و بـه همـين دليـل ترين نسبت شالوده منسجم پيچيده ، های معنادار ميان پديدارها استوار است

طباطبـايى،( مشاهده در واقعيت اجتمـاعى نيسـت، امـا در خـدمت توضـيح آن قـرار دارد قابل

مى بدين.)245: 1391 گيـری علـوم ترين تغييری كه منجر بـه شـكل اساسى،توان گفت ترتيب

از زمين شد، تغيير در شيوه اجتماعى در مغرب های نگريستن بـه اطالعـاتى بـود كـه احتمـاال

ا .صورت پذيرفته است يعنى تغيير موضع اساسى در ديدگاه؛ستقبل وجود داشته

و �دی2ه.٢ ��A  \#�  �� ا�9P� T`.  ��7+م ا���

از با تبيين منطق شكست كوشش ابن،طباطبايى خلدون، سعى كرده است بخشى اساسـى

و بن  خلـدون با اين استدالل كه ابن. بست تجدد در ايران را توضيح دهد توضيح وضع امتناع
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به معنایبهبيشتر از آنكه مؤدی به علم عمران عنوان موضوع دانش جديـدی بازسازی جامعه

شود، نتوانست از توصيف ظاهر تحول اجتمـاعى در تمـدن اسـالمى كـه عنصـر بنيـادين آن 

در بحث در علت و ايضـاح منطـق امـر اجتمـاعى و بـه تبيـين يابى انحطـاط بـود، فراتـر رفتـه

ۀمقدمـ،بنـابراين. كـم، مقـدمات چنـين تبيينـى را فـراهم كنـد دسـتاستقالل آن بپردازد يـا 

و معرفت ابن و با تكيـه بـر دسـتاوردهای منطـق شناسـى جديـد مـورد خلدون از اين ديدگاه

.بررسى قرار گرفته است

ويژه بـا تومـاس های ميانه، بـه زمين سده استدالل طباطبايى اين است كه انديشه در مغرب

ك1آكويناس دره او پايهو الهياتى گذاری كرد، در مسيری رانده شد كه از بنياد با علم كالم

و در واقـع، ادامـ²دور همـين تحـول بـود كـه راه دگرگـونى بنيـادينۀاسالمى متفاوت بـود

و فرانسـيس بـيكن و فلسفۀ دوران جديد را هموار كـرد و رنـه دكـارت2نوزايش 3انگليسـى

الهيات مسيحى، برخالف كالم اسالمى، نه علم دفـاع اينكه. گذاران آن بودند فرانسوی بنيان

و دهريان، بلكه جزئى از دانشى بود كه ايمـان را بـه عنوان از اصول شريعت در برابر ملحدان

و به و طـرح مـى عنوان معقـول موضوع علمى مستقل، در وعاء ذهن كـرد، بالـذات بازسـازی

بحـث،سـان بدين. كننده بوده اسـت زمين، تحولى تعيين فلسفى در مغربۀانديش²برای آيند

و فصلى نـو در فلسـفه گشـوده شـد4در عامل شناسايى ، در فلسفۀ جديد غربى اهميت يافت

در فلسـفۀ،در واقع. كه با تحولى كه در فلسفۀ دور² اسالمى صورت گرفته بود، متفاوت بود

علـم قـرار جديد غربى، با توجه به اصالتى كـه بـه عاقـل داده شـد، نفـِس علـم نيـز موضـوع 

و هگـل ايـن بيـان چنان؛گرفت كه دكارت از همان آغاز، انديشه را مالك هستى قـرار داد

و در رد اصـالت مـاده توضـيح داد كـه فلسـفه جـز بـر  و پيچيده را در علم منطق خود پرمعنا

آن بـودن هـر های وی، معقول ترين ايده از مهم. تواند تاسيس شود بالذات نمى اصالت معقول

)18: 1378هگل،(شده استت كه واقعچيزی اس

بهۀدر انديش،سان بدين عنوان امری مستقل، موضوع علـم قـرار فلسفى جديد غربى، علم
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و نظريه شد گرفت دنبال اين تحول در فلسـفۀبه. هايى بر مبنای پرسش از ماهيت علم تاسيس

و فلسفۀ غربـى ايجـاد شـد كـه بـه  مىجديد، شكافى ميان فلسفۀ دور² اسالمى رسـد تـا نظـر

دو پـى افكنـده زمانى كه دگرگونى بنيادينى در فلسفۀ اسالمى صورت نگيرد، پلـى ميـان آن

به. نخواهد شد دريافتى كه فيلسوفان اسالمى از فلسـفۀ پيرویمبنای فلسفه در دور² اسالمى،

و بنابراين از1دور² يونانى پيدا كرده بودند، بر نوعى از اصالت واقع بنياد بـا تاسيس شده بود

البته مورد استثنائى صدرالدين شـيرازی وجـود دارد كـه؛فلسفۀ جديد غربى در تعارض بود

بـا تمـايزی كـه،در واقـع. او از اين حيث اهميت بسياری دارد» اتحاد عاقل به معقول«ۀنظري

و معقول وارد كرد، مقدماتى را فراهم كرد كه اگر بسطى يافته بـود،  اين فيلسوف ميان عاقل

ای بـرای تـدوين نـوعى از فلسـفۀ مبتنـى بـر اصـالت عاقـل تبـديل شـود توانست شـالودهىم

.)206-208: 1391طباطبايى،(

ــرين شخصــيت از مهم ــوثر در شــكل ت ــزد برخــى، گيری انديشــه جامعه های م شناســى ن

و اساتيد علوم اجتمـاعى در حـال حاضـر پايان. خلدون است ابن و نامـه بسياری از محققان ها

اند كه حاكى از اهميت آن نـزد متفكـران خلدون نگاشته های متعددی در ارتباط با ابن كتاب

و انتقاد قرار از منظر الگوی امتناع نظريه جامعه. ايرانى است شناسى، اين جايگاه مورد ترديد

و معرفت،خلدون نكته مهم در مورد ابن. گرفته است شناسى توجه به اين امر است كه روش

و در قلمرو ايده عى، با رئاليسم ابنعلوم اجتما مى خلدون نسبتى ندارد زيـرا؛گيرد آليسم قرار

و معرفت سـينايى گرفتـه شـده ابن-خلدون از فلسفۀ ارسطويى شناسى مقدمۀ ابن مبانى روش

و ابن مى خلدون به ناچار، يافته است كند كـه های علم عمران خود را در قالب منطقى عرضه

پـس از توضـيحات مقـدماتى در بـاب،خلـدون ابن. وم اجتمـاعى نـداردنسبتى با تاسيس علـ

و تعريـف علـم عمـران در بـاب دوم، مفهـوم)1361( نخست از مقدمه ، در تحرير محل نزاع

مى عصبيت را به و تغيير جوامع از بـدوی بـه حضـری طـرح كنـد عنوان مفهوم بنيادين تحول

.)253-263: 1390خلدون، ابن(

ــراِن ــى از مفس ــزرگبرخ ــوم عصــبيت را ب ــه، مفه ــتاورد ابن مقدم ــرين دس و ت ــدون خل

طور عمـده ويژه مفسران مصری مقدمه كـه بـهبه. اند ترين مفهوم علم عمران او دانسته اساسى
 
1. realism 
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عنوان مفهـومى انـد، مفهـوم عصـبيت را بـه شناسـى دوركـيم بـوده تحت تـاثير مكتـب جامعه

را جامعه و آن با برخى مفاهيم نظريۀ دوركـيم در مـورد شناختى، بسيار پراهميت تلقى كرده

خلـدون، مفهـوم با توجه به جايگاه نظريۀ كهن طبيعت در نظام فكری ابن. اند جامعه سنجيده

از خلدون، از همان نظريۀ طبيعت گرته عصبيت نيز به تصريح خود ابن و برداری شـده اسـت

ون بـا واردكـردن خلـد چراكـه ابن؛ شـناختى اسـت اين حيث، فاقد هر گونـه مضـمون جامعه

كه در اصطالح طب قديم معادل مفهوم طبيعت در واژگـان فلسـفۀ ارسـطويى» مزاج«مفهوم 

و تفسـير خـود از عصـبيت قـرار داده اسـت ،بـه عبـارت ديگـر. است، آن را مبنای دريافـت

و تطور دولت موضوع اصلى مقدمۀ ابن مى خلدون، تحول حيـث، رسد كه از ايـن هاستو به نظر

در زيرا عامل محرك تحول دولت؛ومى اساسى استعصبيت مفه هاسـت، عصـبيتها تغييـر

و سـقوط دولت ديـالكتيكى تـاريخ هاسـت، حركـت اما صيرورتى كـه در مقدمـه عامـل ظهـور

بـر ايـن. نيست، بلكه طبيعت است كه بنا به تعريف فيلسوفان، عامل هر گونـه تغييـری اسـت

مب ابن،اساس نای دريافت فيلسوفان از طبيعت نتوانسـته اسـت خلدون با طرح نظريۀ عمران بر

و و اجتمـاع را تحليـل كـرده دهـد، بلكـه عامـل توضـيح ديالكتيك درونـى تحـول دولـت

و اجتماع انتقال داده است .)221-216: 1391طباطبايى،( حركت را به بيرون دولت

آورده شـده طباطبايى، شده در ارتباط با ايده در اين مرحله از بحث برخى نظرات مطرح

1در ارتباط با اين الگو، حسين كچويان در مقاله خـود. گيردو مورد ارزيابى انتقادی قرار مى

خلدون درگير مفهوم ارسطويى طبيعـت در نـزد فيلسـوفان اين مضمون كه ابن«: آورده است

ترين اثر متاخر دوركيم، صـور بنيـانى حيـات چنين برداشتى را در مهم... دور² اسالمى است

مىدي مى. يابيم نى، نيز اگر تعداد به نسبت درخور توجهى از اذهان چنين تصـور«: نويسد وی

را،دادن خاستگاِه اجتماعى به مقوالت كنند كه نسبت مى ناگزير همه ارزش نظری مقـوالت

 اش اين است كه بسياری از مردم جامعه را هنوز يك چيـز طبيعـى نمـى كند، دليل منتفى مى

و از همين مى دانند؛ . گيرند كه تصورات بيانگر جامعه هيچ ربطى بـه طبيعـت نـدارد جا نتيجه

روشـن اسـت كـه تلقـى ... اعتبـار اسـت اش، بـى گيری، مانند آن اصل بنيـادی ولى اين نتيجه

ما بودن جامعه، فاصله زيادی با تلقى طبيعى طبيعى و بودن زندگى اجتماعى برای انسان ندارد
 

و مفسران عبدالرحمن ابن«تحت عنوان.1 و سيدجواد طباطبا: خلدون .»ىيبررسى آراء طه حسين، محسن مهدی
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ب نيز نمى متعلق به سنت ارسـطويى،ه حكم چنين برداشتى از مفهوم طبيعتتوانيم دوركيم را

.)79و78: 1391 كچويان الف،(» يا جهان كالسيك بدانيم

خلدون توانسته از سـنت خـويش پـا ابن«: راد چنين اظهار كرده است قانعى،در اين زمينه

ت را بـه مفهـوم عصـبي،خلـدون حـاكم بـود چراكه آن سنتى كه در زمـان ابن؛فراتر بگذارد

و دينــى عصــبيت را كنــار مــى رســميت نمــى و بــا يــك رويكــرد صــوفيانه امــا.زد شــناخت

محدثى نيز در ايـن.»پردازی قرار دهد خلدون توانست يك مفهوم مطرود را مبنای نظريه ابن

مى«: زمينه چنين بيان كرده مى ارسطو از طبع صحبت دهـد نـه طبيعـت كند يـا بـه آن ارجـاع

و نمىن تعبيرش كامال طبـعخلدو ابن. بيرونى را هـای پديـده توانـد ويژگى انگارانـه اسـت هـا

و اجتمـاع را هـم همين توضيح دهد مگـر اينكـه هـر چيـزی را بـه ذات » طـور اش برگردانـد

.)1395راد، محدثى، ميری، قانعى(

شناسى، پيداكردن رويكردهای مشابه ميـان دو متفكـر از منظر الگوی امتناع نظريه جامعه

از تواند توجيه نمى و و قراردادن آنها در يك الگوی واحد شناختى باشد كننده رويكرد آنها

مى،اين جهت مى رسد ايـده به نظر و دوركـيم شـباهتى ای كـه تـالش كنـد تـا ميـان ارسـطو

خلدون به آن دچـار شـده همان اشتباهى را دچار شده كه مفسران مصری مقدمه ابن،بجويد

به. بودند شناسـى، اساسـاً تاكيـد بـر اسـتقالل گذاران علـم جامعه يكى از بنيان عنوان دوركيم

هايى در آن سطح، ضرورتاً بايد بـه موضوع اين علم نوبنياد دارد كه برای تبيين يا فهم پديده

دوركيم در فصل پـنجم كتـاب قواعـد روش خـود،به عبارتى. همان سطح ارجاع داده شود

مى كه عنوان قواعد تبيين وقايع اجتماعى ۀهـر واقعـۀعلـت موجبـ«كنـد كـه را دارد، تاكيـد

وجو كـرد نـه در ميـان حالـت شـعور اجتماعى را بايد در ميان وقايع اجتماعى مقـدم جسـت

.)122: 1387دوركيم،(» افراد

وی نقدی كه طباطبايى به ابن،از طرف ديگر و معتقد است كـه خلدون وارد كرده است

عنوان موضـوع دانـش بازسـازی جامعـه بـه معنای بـهان نتوانسته مؤدی بـه تاسـيس علـم عمـر

. جديدی شود، در نظر ماركس نسبت به فوئرباخ نيز وجود دارد كه اشـاره بـدان الزم اسـت

عيـب اصـلى ماترياليسـم از آغـاز«: نويسـد فوئربـاخ مـى²آنجا كه ماركس در تزهايى دربار

م و حسيت را، تنها بـه صـورت تعلـق فكـر يـا بـه صـورت تاكنون اين است كه شى، واقعيت

به ادراك حسى در نظر مى مثابـه فعاليـت حسـِى انسـانى، پـراكتيس، نـه بـه صـورت گيرد نه
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آليسـم تكامـل رو، چنين شد كه سوی فعال در برابر ماترياليسم با كوشش ايـده از اين. فاعلى

ر-آليسـم، فعاليـت واقعـى ای انتزاعى؛ چراكـه بـديهى اسـت ايـده گونه يافت ولى به ا حسـى

ای انديشـهتحسى را واقعا متفـاوت از موضـوعاتموضوعا،فوئرباخ. شناسد گونه نمى بدان

وی مى مـاركس،(» گيـرد خود فعاليت انسانى را چونان فعاليت عينى در نظر نمى،خواهد ولى

و پلخانف،  .)79: 1393انگلس

مى،فوئرباخ ر دهـد امـا ای عينـى را مـدنظر خـويش قـرا كند تا بتواند زمينه گرچه تالش

و مفهـوم مى از. شـود برخالف سودايى كـه در سـر دارد، موضـوع ادعـايى سرشـار از ايـده

مى اين در. دهـد رو، استقالل عينى موضوع خـود را نيـز از دسـت همـين اشـكال را فوئربـاخ

مى،فوئرباخ«. مواجهه با دين نيز دارد ولـى گـوهر. كنـد گوهر دين را در گوهر انسـان حـل

و در واقعيتش، مجموع روابط اجتماعى اسـت انتزاع،انسان فوئربـاخ. ذاتى در هر فرد نيست

: ناگزير است،در نتيجه؛شود كه وارد انتقاد از اين گوهر واقعى نمى

و آن را همچــون چيــزی بــه. الــف احســاس دينــى را از فرآينــد تــاريخى، تجريــد كنــد

و انسان را به صورت فرد انتزاعى منفردی خودی . تصور كندخود پندارد

مى،بنابراين.ب توانـد همچـون نـوع، همچـون يـك وجـه گوهر انسـان در نظـر او تنهـا

مى مشترك گنگ درونى كه صرفاً به شيوه درك،سـازد ای طبيعى بسياری از افراد را متحد

.)82و81: همان(» شود

شد همان علمـى تثبيـت اسـتقالل موضـوعۀمسئله پراهميت در اينجا، مسئل،طور كه گفته

يافته تـدوين شـود، مگـر در شـرايطى كـه تواند به صورتى نظام جديد است كه اين علم نمى

به پايۀ اصلىكه-استقالل موضوع آن علم  مى هر علمى وۀبر پاي-رود شمار مفاهيم بنيادين

امـری طبيعـى،های شناختى اشتراكات ميان گونه. مستقل آن علم، در عمل تحقق يافته باشد

عنوان هايى كفايت از استقالل ميـان موضـوعات علـوم بـه است اما چنين مشابهتو ضروری 

رو، الزم اسـت از ايـن. كنـد نمىرا های شناختى در ارتباط با عوارض آن موضـوعات گزاره

و تاسـيس علمـى  مىرا متفكرانى كه قصد ابـداع پرورنـد، پـيش از هـر چيـز حـدود در سـر

س و تثبيـت كننـد اير گونهاستقالل موضوع خود را در تمايز با از. های رقيب تقريـر بنـابراين

شناختى از نظر الگوی امتناع، عـدم اسـتقالل موضـوعات جمله مشكالت رويكردهای جامعه

شداها آن . ست كه به ابهامات منطقى منتج خواهد
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ت در الگوی امتناع نظريه جامعه اريخ جديدی متناسب بـا وضـعيت شناسى، نيازمند ترسيم

و از ايـن جهـت ايران بر اساس زمينه از نمى،های تـاريخى خـودش هسـتيم تـوانيم تـاريخ را

ملـى اسـت،-تاريخ جديد در اروپا سير دولت. سنخى بنويسيم كه در اروپا نوشته شده است

مـا،واقـعدر. اگرچه هنوز برخى از مقدمات آن وجود نداشت؛اما ما بسيار زود ملت شديم

بنـابراين مـا. انديشه ملت شديم²شناختى ملت نشديم، بلكه به اعتبار حوز از نظر مبانى جامعه

آيد، يا اينكـه بـه بايد تاريخ متفاوتى بنويسيم كه از اينجا به بعد ابزارهای غرب به كار ما نمى

كـه در بايد تاريخى بنويسـيم. صورت سلبى از طريق مفهوم مخالف ممكن است به كار آيد

هايى از اين تحول تاريخى طوالنى كه به موانع مهم برخـورديم، بتـوانيم ايـن بعضى از بخش

ها از قرن شانزده بـه يكى از آن موارد، مفهوم انحطاط است كه غربى. موانع را توضيح دهيم

مى. بعد مطرح كردند، اما ما در مورد تـاريخ خودمـان مطـرح نكـرديم كنـد كـه وی تاكيـد

و بعـد بـه ايجـادخ تاريخ تك و به پيدايش دولت ملى طى اروپا كه مسير خاصى را طى كرد

و تشكيل اروپای جديد رسيد، احتماال ديگر مسـير)های مختلف در اروپا گرايى ملى(ناسيوناليسم 

ما. ما نخواهد بود ما به جای اينكه سـير اثبـاتى،در واقع. وضعيت عكس اين است،در مورد

كـه ايـن؛يسم، شايد مجبور باشيم سير سلبى تاريخ خودمـان را بنويسـيمتاريخ خودمان را بنو

آن. چرا نشديم از ها از شرايط امكـان صـحبت كـرده به عبارتى و مـا بـرای ايـران بايـد انـد،

هـا ما به ضرورت در ادامۀ راهـى كـه غربى،بنابراين از اين منظر. شرايط امتناع صحبت كنيم

ولى بايد با آگاهى ديگری مسـائل خـود را بررسـى. ام دهيمتوانيم كاری انج باز كردند، مى

مـا چـه،در واقـع. در اينجا مسئلۀ سنت، مسئلۀ بسيار مهمـى اسـت. توانند ها نمى كنيم كه آن

و چه نداشته باشيم، نمى .توانيم خودمان را از آن جدا كنيم گرايش به سنت داشته باشيم

آ،از نظر طباطبايى شـما اساسـاً. موختن يك زبان جديد اسـتسنت مثل زبان مادری در

و برای يادگيری زبان جديد، ناچاريد زبـان دوم فارسى را بـرروی زبـان فارسـى زبان هستيد

و ما روی آن ايستاده. سوار كنيد و شما نمى سنت نيز چنين است توانيـد آن را از سـر بـاز ايم

اب،در ايـن بـاب. كنيد :خلـدون بيـان كـردهنسـيدجواد ميـری در همـان جلسـه نقـد كتـاب

دهد تا بفهميم قرار اسـت چـه چيـزی را نسـخ كنـيم تـا طباطبايى تعريفى از سنت ارائه نمى«

در صورتى كه طباطبايى برای توضـيح.»بتوانيم راه تجدد در مفهوم هگلى آن گشوده گردد
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: كننده آن اسـت اينكه منظور وی از سـنت چيسـت، نقـل قـولى از هگـل آورده كـه روشـن

دارانه بـه نگهـداری آنچـه بـه دسـت او رسـيده، تنها مانند كدبانويى نيست كه امانت،سنت«

و بى مى بسنده كند مجسـمۀ سـنگى،سـنت. دهـد هيچ دگرگونى آن را به آيندگان تحويـل

از بى و مانند رودخانـۀ نيرومنـدی اسـت كـه هـر انـدازه حركت نيست، بلكه موجودی زنده

م سرچشمه فاصله مى از... شودىگيرد، تنومندتر و كوشش ما عبارت اسـت دريافـت:موضع

و در آن، شكل و ارتقـای آن بـه مرتبـه دانش موجود، آموزش خود با آن بـا. ای بـاالتر دادن

و بـا آنچـه تصاحب اين دانش موجود، آن را به چيزی تبديل مى كنيم كـه بـه مـا تعلـق دارد

ت.)350:همـان(» پيش از اين بود، در تعارض است از نظر طباطبايى بـا تكيـه بـر،رتيببه همين

و ابن توان امكانى برای تجديـدمى،سينا تا صدرالدين شيرازی سنت انديشۀ فلسفى از فارابى

و به .)356:همـان(ويژه از مجرای نقادی آن، بـه تجديـد انديشـه پرداخـت انديشه يافت؛ حتى

ب كاری كه به نظر مى و بـا ررسـى مباحـث نظـری آيد خود طباطبـايى بـه آن همـت گماشـته

به ابن .طور اساسى، آن را آغاز كرده است خلدون

ايـن اسـت كـه،رفـت از وضـعيت امتنـاع دارد تاكيـد اساسـى كـه طباطبـايى بـرای برون

و تواند مؤدی به طرح پرسش پرداختن به تاريخ انديشه در ايران در صورتى مى هـای جديـد

و معرفتـى طور جدی، مباحـث بـا نقادی وضعيت كنونى شود كه به توجـه بـه مبـانى روشـى

راد، محـدثى، قـانعى(بسياری از منتقدين طباطبايى همچـون سـيدجواد ميـری. ها طرح شوند آن

را، ايراد تك)77: 1391 كچويان الف،(و حسين كچويان)1395ميری،  خطى ديدن سير تاريخى

مخ در حالى كه طباطبايى به وضوح در بخش. اند به وی وارد دانسته تلـف كتـاب خـود هـای

اشـاراتى. انـد تاكيد دارد كه ما نياز داريم تاريخ خود را از سنخى بنويسيم كه غربيان ننوشـته

و اتخـاذ موضـع آگـاهى  كه وی در باب تكيه بر دستاورد هگل دارد، تنها به نحـو² مواجهـه

و دائما تاكيد مى كند كه امكان انتقال آگاهى ممكـن نيسـت، امـا طـرح مشـكل جديد دارد

ــهآ ــا، نيازمنــد تاســيس نظري و موضــع م در گــاهى دوران جديــد ای از آن ســنخ اســت كــه

به ايده و  طباطبـايى،( ويژه در نظريۀ آگـاهى هگـل مطـرح شـد آليسم آلمانى از كانت تا هگل

ــى،از طــرف ديگــر.)346: 1391 ــال آگــاهى، ب ــه منظــور وی از عــدم امكــان انتق ــوجهى ب ت

كهآن(دستاوردهای غرب نيست  ،بلكـه معتقـد اسـت) سـيدجواد ميـری عنـوان كـردهگونه

و مى شود، اما ايـن قضـيه مـانع از ايـن غرب تنها جايى است كه ابزارهای علمى ساخته شده
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پذير اسـت كـه اجتهـادی امكان،تصرف به اين صورت. شود كه ما تصرفى در آن كنيم نمى

نس نه ؛بت به بيرون داشـته باشـيمتنها بر روی مباحث خودمان داشته باشيم، بلكه اجتهادی هم

آن يعنى ابزارهايى كه دريافت مى .ها برخورد كنيم كنيم، بتوانيم مجتهدانه با

�م ا�
	��� ا=��M: روی�5د دوم�� 

در اين قسـمت دعـاوی اصـلى مربـوط بـه علـوم اجتمـاعى اسـالمى كـه در بـاب اتخـاذ

و چگو جامعه رويكردی مشخص برای امكان نظريه يـافتن نگى نحوه دستشناختى در ايران

و زوايـای آن مـورد بررسـى انتقـادی قـرار  به آن مطرح شده است، آورده خواهد شـد

.گرفت خواهد

١.V�) ذC$ض ا�L �.دی � ه

تاسيس يا تدوين الگوی مطلوب، خـود را نيازمنـد برایلين به علوم اجتماعى اسالمىئقا

و پيش زمينه مى فرض سازی اصول خش الگوی پسينى آنها در نسـبت بـا دانند كه اعتبارب هايى

تنها خـود اعتبـار پيشـينى دارنـد بلكـه هـايى نـه فرض چنـين پيش. های اجتماعى اسـت پديده

. االجتماعى مطلوب را نيز از نظر قـائلين فـراهم كنـد های شناختى علم توانند اعتبار گزاره مى

آن فرض هر علمى از اين منظر نيازمند پيش درا،هـايى اسـت كـه بـر اسـاس مكـان شـناخت

،هـايى فرض در نسبت با علوم اجتماعى اسالمى، اگر چنين پيش. يابد نسبت با موضوع را مى

شد طور طبيعىبهعلم نيز،توحيدی باشد كردن مبـانى لحـاظ«از نظر ايشـان. اسالمى خواهد

.)1391ب، كچويان(» نظری مابعدالطبيعى نظام فكری اسالم اولين خصوصيت الزم است

الزم اسـت بـه،های مذكور با علوم اجتمـاعى اسـالمى فرض منظور بررسى نسبت پيش به

طـور كـه گولـدنر مطـرح همـان. های اجتماعى داده شود ها بر نظريه فرض بررسى تاثير پيش

از مـى،های اجتمـاعى سـروكار داشـته باشـد هر كسى بـا نظريـه«:كند مى دانـد كـه بسـياری

ط نظريه كننـده ريـق ارائـۀ اطالعـات اثبـات شـوند، ممكـن اسـت قانعها حتى قبل از اينكه از

و مورد پـذيرش قـرار گيرنـد، در حـالى رد محسوب شده كـه برخـى ديگـر در همـان ابتـدا

يكى از داليل مهم اين قضيه، وجود فرضيات كلـى مشـترك در ذهـن سـازندگان. شوند مى

و بررسى مى نظريه كنندهی ذهنـى بررسـىهـا فرض ای كـه بـا پيش باشد؛ نظريـه كنندگان آن
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و جايى در تجربيات شخصى او داشته باشد تـر پذيرفتـه از نظـر روانـى آسـان،نزديك باشد

آن. شود مى بخشـى از فرضـيات كلـى ذهـن،ايـن اسـت كـه ايـن فرضـيات،علت پـذيرش

مى بررسى آن داده كننده را تشكيل و بـه وضـوح بـا هـا مواجـه نشـده بـوده اند كه او مستقيما

اند، اما اكنون كه صريحا بـه شـكل يـك نظريـه در دورنمای ذهن او جای داشته زيرا؛است

و تكميـل فرضـيات ذهنـى خـود ارائه مى و يـا تاييـد و يا به علت وجـود تشـابه ذهنـى گردد

.)48: 1368گولدنر،(» گيرد شخص، به آسانى مورد پذيرش قرار مى

در مقيـاسدر» فرضيات كلى«،های شناختى علمى گيری گونه در شكل و هـای مختلـف

مى حيطه آن. كنند های گوناگون نفوذ هـا ماننـد يـك مخـروط واژگـون ترتيب قرارگـرفتن

از،اين فرضيات كلى كـه در راس مخـروط قـرار دارنـد. اند است كه در راس آن واقع شده

مى بزرگ و بدون هيچ محدوديتى هـا نفـوذ توانند در همۀ زمينـه ترين وسعت برخوردار بوده

و فرضيات جهـانى ناميـده ها اعتقاداتى بسيار كلى را در مورد جهان دربرمىآن.دكنن گيرند

به. اند شده مى طور كلى جهت اين نوع فرضيات و را دهنده بوده توانند كليه تجربيات ناآشـنا

از ابتدايى،فرضيات جهانى. بامعنى سازند و نافـذترين اعتقـادات را در مـورد برداشـت ترين

مىواقعيت تش مى. دهند كيل در اين فرضيات و آنچـه توانند اعتقاداتى در مورد اينكه جهـان

مى،آن است و يـا چندگونـه و يـا جهـان اصوال يكپارچه بوده و،باشـد اصـوال از پيوسـتگى

و يا چنـدگونگى(اتحاد  و) بدون در نظرگرفتن يكپارچگى و يـا پراكنـده برخـوردار اسـت

در متفرق مى و گـرايش.دگيرنـ برمى باشد را هـای فرضـيات جهـانى كـه در واقـع تعصـبات

مى درونى افراد را تشكيل مى و عقايدی هستند كه آن دهند، تمايالت را توان » متافيزيك«ها

مى خواند كه گاهى سويه فرضـيات كلـى كـه كـاربرد،گولـدنر.دنكن های متوهمانه نيز پيدا

و انســان دارنــد را  فرضــيات. خوانــدمى»ای زمينــه فرضــيات«محــدودتری در مــورد جامعــه

آن،ای زمينه و اعضـای همان فرضيات كلى هستند كه در مورد يك حيطه يـا زمينـۀ خـاص

به به كار برده مى و از جمله توهمات آن حوزه در فرضـيات زمينـه. آينـد شـمار مـى شوند ای

و جامعه مى من مورد انسان و يـا تواننـد مـثال عقايـدی را در مـورد اينكـه انسـان اصـوال طقـى

و يـا مشـكالت اجتمـاعى  و يا اينكه جامعه اصوال پايـدار يـا ناپايـدار اسـت غيرمنطقى است

و بدون برنامه طور خودبه به مى خود و يا رفتار انسان غيرقابـل پيش ريزی قابل حل بينـى باشند

و عواطف اوست را دربرگيرند  یو.)49: همان(است، يا انسانيت بشر تنها مبتنى بر احساسات
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مى جامعه،معتقد است آن شناسان هم از فرضيات كلى استفاده و هم تحت تاثير ها قـرار كنند

و اين مسئله مى ای تجربى است كه جامعه دارند و شناسان توانند آن را مورد مطالعه قرار داده

كشـف خصوصـيات دنيـای،شناسـى اگر هدف رسـمى جامعه،در اين صورت. تاييد نمايند

شـده بـه چگونه ممكن است اين شناخت از طريـق فرضـيات از پـيش تعيـين اجتماعى باشد،

ها محـدود شناسى به علت وجـود ايـن فرضـيه آيا الزم است كه اكتشافات جامعه. دست آيد

و يا تابع آن مى. ها باشد گردد و وی تاكيد كند در بعضى موارد چنـين عملـى صـحيح بـوده

و ناچار جامعه . است در چارچوب فرضيات موجود عمل كنـدشناسى انتخاب ديگری ندارد

و انديشـه ،مطالعـاتش را انجـام دهـد،های خـود اما در صورتى كه با آگاهى كامل از افكار

را تواند اين فرضـيه حداقل مى و صـحت هـر يـك و ارزش ها را مـورد آزمـايش قـرار داده

شناسـى تحـت نكته مهم آن است كه اگـر گفتـه شـود جامعه،در واقع. مجددا بررسى نمايد

فقط به اين موضوع اشاره شده است كـه،اش شكل گرفته ای سازندگان تاثير فرضيات زمينه

مى پـذيری شناسان هم دارای آسيب جامعه ؛باشـند هـای انسـانى در مـورد تعصـبات فرهنگـى

زيـرا از آنجـا؛تر از كنارگذاردن تعصبات نژادی است هرچند رهايى از اين تعصبات مشكل

انـدازد، هـايى از اعضـای جامعـه را مسـتقيما بـه خطـر مـى منـافع گروه،ژادیكه تعصبات نـ

و مقاومت ايـن گروه باعـث افـزايش آگـاهى اجتمـاعى نسـبت بـه وجـود ايـن،هـا اعتراض

ترنمـودن آگـاهى هـا عميق فرض هـدف نهـايى تاكيـد بـر پيش،در واقع. گردند تعصبات مى

خ جامعه و شناس نسبت به اين است كه در يك جامعه و در عصری مشخص، او كيست اص

ــه نقش و چگون و اعمــال اجتمــاعى چيســت ــه هــا ــاثير عنوان جامعه اش بــر كــار او ب شــناس ت

و توجه به اين امـر در عميق مى و ترنمـودن آگـاهى جامعه گذارد شـناس نسـبت بـه خـودش

.)538و 537:همـان(باشـد تقويت توانايى او در ارائه اطالعات معتبر درباه جهان اجتمـاعى مى

مى شناسِى خصلت متمايز جامعه،واقع در ای اسـت كند، رابطه تاملى گولدنر كه بر آن تاكيد

و انسان شناس كه ميان جامعه مى بودن و يا رابطه بودن برقرار و نقشـى سازد ای كه ميان انسـان

مى،كند كه ايفا مى وی شناسِى جامعه. آورد پديد شـد² تصوير متعارف از نقش جـدا،تاملى

و شيو² ديگری را در نظر دارد كـه هـدف آن دگرسـازی محقق را مورد انتقاد قرار مى دهد

مى شناس با حرفه رابطه جامعه .باشد اش

ــن اســاس ــر اي ــت،ب ــى مشــخص جه ــد از فرضــيات دين ــاعى بخواه ــالم اجتم اينكــه ع
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 بخشـيدن بـه علـم اجتمـاعى بندی به واقعيت اجتماعى شروع كند، صرفا مزيـت تعين صورت

و ايجاد زمينه برای بحث از پديده كند بلكـه خـود ها با نگاهى اسالمى را فراهم نمى اسالمى

مى نوع نگاه به پديده و اين خود موانعى را نيز از پيش ها را نيز محدوديت هـا بـه فرض بخشد

الزم اسـت بـرای افـزايش دقـت در بحـث از علـوم اجتمـاعى. كند علم اجتماعى تحميل مى

كسـانى،از طرف ديگـر. هايى نيز توجه شود فرض كننده چنين پيش های منعيهاسالمى به سو

و جامعه بـا پيش مى فرض كه تمايل به شناخت انسان و گمـان كننـد ايـن هـای دينـى دارنـد،

چه نسبت به اين قضيه خودآگـاه باشـند(تواند در شناخت بهتر به آنان ياری رساند قضيه مى

ك، كسانى)و چه ناخودآگاه و جامعـه برگرفتـهه عميقاند ترين فرضيات آنان نسبت به انسان

بدون شك با همـان فرضـيات،پردازان ديگر چنين افرادی همچون تمام نظريه. از دين است

و زمينه مى ای كه جهان كلى مى دهد، نظريه بينى آنان را شكل مى. كننـد پردازی تواننـد آنـان

ت نظريات و و به محك منتقدين بگذارندليل مسائلحشان را برای تبيين ،بنـابراين. ارائه كنند

توان برای مرزبندی در جهت تعريف رشـته نمى،های دينى فرض بر اساس نياز به اتخاذ پيش

و موانـع  علمى مجزايى ضرورتى قائل شد؛ چراكه اين ضرورت بر تمامى علوم حاكم اسـت

.خاص خود را نيز در پى دارد

٢."�  �.+ان  +g+ع �P: دی�

ّ رخى از قائلين به علوم اجتماعى اسالمى، امكان شكلب و تعي بخشيدن به آن را بـانگيری

مى قراردادن دين به اين امكان وجود دارد تـا بتـوان،از اين طريق. كنند عنوان موضوع دنبال

  و به علم دينى رسيداز موضوعى دينى كسب تعي قيـدی الزم،حيثيـت«از ايـن منظـر.ن كرد

علـم،لحاظ موضـوع ها بـه يكى از اين حيثيت. به دينى يا غير دينى متصف شوداست تا علم 

مى،است كه اگر موضوع دانش شما و اگر موضوع دين بود، گفته شود اين علم دينى است

اگر منظور تثبيت اسـتقالل،در اينجا.)1395پارسانيا،(» شود غير دين بود، اين علم غيردينى مى

معنـایت، بايد به اين نكته توجه كـرد كـه اسـتقالل موضـوع نـه بـهموضوع علمى نوبنياد اس

تعيين امر مورد بحث، بلكه استقالل در صـورت پديـداری اسـت كـه سـعى در شـناخت آن 

شناسى در باب موضوع علـم جديـد در فصل اول كتاب قواعد روش جامعه،دوركيم. داريم

به شناسى به بررسى ويژگى جامعه مىمى» ماعىواقعيت اجت«های مربوط و تالش كند پردازد
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به تا جنبه و منحصر فرد آن را توضيح دهـد تـا بتوانـد بـر اسـاس چنـين موضـوعى، های ويژه

.)37-27: 1387دوركيم،(های معتبر بررسى آن را توضيح دهد روش

مى،طباطبايى كنـد تـا ايـن كه از قائلين الگوی امتناعى بود با ارجاع بـه دوركـيم تـالش

و قا. شناسى را توضيح دهد ضع موضوعى در جامعهجنبه از :ل اسـتئـبه زعم وی، دوركـيم

هـای كـنش، ايـن امـور شـيوه؛ نظمى از امور وجود دارد كه دارای سرشتى بس ويژه اسـت«

و دارای نيروی اجبـاری اسـت كـه از  و احساس است كه بيرون از فرد قرار داشته انديشيدن

توان با پديـدارهای ارگـانيكى پس اين امور را نمى.كند مجرای آن خود را بر او تحميل مى

و كنش؛اشتباه كرد با پديدارهای نفسانى نيـزكه هايى است زيرا اين امور مبتنى بر تصورات

و به واسطۀ آن وجود نـدارد، نبايـد اشـتباه كـرد بنـابراين ايـن امـور،. كه جز در وجدان فرد

آن نوعى جديد به وجود مى و و آن صفت ها را بايد آورند به صفت اجتماعى متصف كرده

زيرا روشن است كـه چـون؛اين صفت با آن امور متناسب است. را مختص آن امور دانست

به فرد، محل انبعاث آن توانند داشته باشـند، خـواه ای جز جامعه نمى آيد، شالوده شمار نمى ها

كـه آن جامعـۀ كلـى های جزئى باشـد جامعۀ سياسى در كليت آن باشد، خواه يكى از گروه

مك هاست، مانند گروه شامل آن و جـز تب سياسى، ادبى، اتحاديـهاهای مذهبى، هـای صـنفى

» اجتمـاعى«زيـرا واژ²؛از سوی ديگر، اين صفت، نيز، تنها با امور اجتماعى تناسب دارد. آن

معنای محصلى ندارد، مگر به ايـن شـرط كـه تنهـا مبـين پديـدارهايى باشـد كـه منـدرج در

و مورد تعريف قرار گرفته هيچ پـس،. اند، نباشد يك از مقولۀ اموری كه تاكنون تشكل يافته

مى اين امور در قلمرو خاص جامعه .)129: 1391طباطبايى،(» گيرند شناسى قرار

به ترتيب جامعه بدين عنوان علمى مستقل، تالش برای شناخت ظـاهر پديـدارهايى شناسى

ا و در زندگى و اين شناخت مبتنى بر منطق است كه در جامعه جتماعى تاثيری ايجابى دارند

مى كه به و فهـم سـاحت مشخصـى از زنـدگى عنوان گفتاری منسجم تدوين شود، با بررسى

مى انسانى كه نمى و از اين جهت اسـت تواند به ساحات ديگر تقليل داده شود، به دست آيد

ده غايـاتى اسـت كـه تمـام سـاحات كننـ تعيين،ديـن. كنـد كه شانيت علمى مستقلى پيدا مى

مى زندگى انسان را دربرمى و از اين جهت هم گيرد بخش الهـام،هـا چـون سـاير حوزه توانـد

يافتن علـم ضرورت تعين،عالمان اجتماعى نيز باشد اما به صرف اينكه موضوعى دينى است

ت،موضوع علـم باشـد،هنگامى كه دين. آيد اجتماعى اسالمى پديد نمى بخش عـيناز آنچـه
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مى،شده غايات است در مقام امر داده و از آن چيـزی فروتـر از آنچـه هسـت نشـانده ،شـود

.شود طلب مى

�4 دی.� روش.٣.7 

 برخى از قائلين به علوم اجتماعى اسـالمى بـه بخشـيدن بـه ايـن علـم از خـاللندنبـال تعي

ب روش؛شناسى دينى يا اسالمى هستند روش مىهايى كه به دليل تعلق تواننـده سـاحت دينـى

مى. اعتباربخش نتايج معرفتى خود نيز باشند تـوان بـا در شناخت پديده اجتماعى از اين منظر

را،های مذكور در نهايت قراردادن روش ميانجى و نتـايجى معتبـر از اعتبار دين بهره گرفت

مى های بنيادينى مالك حجيت گاهى روش. انتظار داشت رد كـه در گيـ بخشى به علـم قـرار

و اصول موضوعه در محدود² يك موضوع«آن  قواعد كلى تفكر به انضمام برخى از مبادی

از؛شود خاص دنبال مى يعنى روش تفكر دربار² يك حوز² معرفتى خاص بر اسـاس برخـى

ــين شناســايى مى و اصــول موضــوعه مع ــانى ــود، آن اصــول موضــوعه مب ممكــن اســت،ش

و معرفت هستى د كــه در علــوم مربــوط بــه خــود، بــه بحــث گــذارده شــناختى باشــن شــناختى

و هستى توان بر اساس مفروضات معرفتمى... شوند مى و بـر شناختى شـناختى اسـالمى

و هم روش خـاص بـه آن توليـد كـرد اساس و تجربه، هم نظريه و شهود » عقل، نقل، وحى

.)50: 1388پارسانيا،(

دنبـال تحـول در مبـانى اعى جديد بـهدر اينجا اين نكته حائز اهميت است كه علوم اجتم

هـای بـه عبـارتى بـا تغييـر جهتـى كـه كالسـيك. معرفتى در فلسفۀ جديد غرب تاسيس شـد

هـای اجتمـاعى پيـدا كردنـد، تاسـيس علـوم شناسى با اتخاذ رويكـردی ويـژه بـه داده جامعه

شد اجتماعى امكان و ماركس با گسسـ اصل جامعه. پذير تى شناسان كالسيك، دوركيم، وبر

دادن بـه عامـل تـاريخى بـا اصـالت،ماركس. معرفتى با رئاليسم مرسوم زمانه خود همراه بود

و تكيـه بـر فهـم برای بازسـازی جهـان خـارج، وبـر بـا فاصـله گرفتن از توصـيف امـر واقـع

و دوركيم با فاصله ترين نسبت پيچيده گرفتن از تجربه شـعور عـام های معنادار ميان پديدارها

بهو رئاليسم بن و تاكيد بر مواجهه بـا امـر اجتمـاعى مثابـه شـى، كـه ايـن شـيئيت بـه يادين آن

ها، راه را برای تاسيس علمـى نوبنيـاد گردد نه منزلت وجودی داده جايگاه معرفتى آن بازمى

. شناختى بـود گيری علم جامعه تغيير در رويكرد، عامل اصلى شكل،به عبارتى. فراهم كردند



و علوم اجتماعى اسالمى در ايران واكاوی الگوی امتناع نظريه جامعه  133 شناسى

و گسستى كـه تاسـيس ايـن مشكل تغيير موضع نسبت به مبانى معرفتى علوم اجتماعى جديد

و انتقال اين علـوم از مغـرب زمـين علوم با تكيه بر آن امكان پذير شده، مشكلى بنيادی است

های تمـدنى، جـز از مجـرای تـاملى جـدی در مبـانى علـوم اجتمـاعى جديـد به ديگر حوزه

شد امكان در. پذير نخواهد مبانى اسالمى موثر بـر علـوم اجتمـاعى نيـز باب چنين بازانديشى

بايد به اين مساله پاسـخ گفـت كـه اينكـه شـناخت عـالم از طريـق،روينااز. ضرورت دارد

بـه. های اجتماعى را صورت دهد تواند رويكردی ويژه به داده وحى يا نقل باشد، چگونه مى

شناسـى چـه ضـرورت روش اينكه مبانى معرفتى را بخواهيم وحى يا نقل قرار دهيم،،عبارتى

مىو معرفت شد شناسى را آنچه در اين بخش توسط قائلين بايد مورد. توان برای آن متصور

بهی قرار گيرد، شفافيت روشتوجه جدّ  دنبال اعتباربخشيدن بـه شناختى است كه از منظر آن

آن. های شناختى هستند محتوای گزاره مى روش،مبـانى دينـى كـه از دل شـود هـايى اتخـاذ

اينكه به صورت عملياتى چگونه چنين مبـانى امكـان. صرفا نبايد به نحو ادعايى فرض شوند

اگر ادعايى وجـود دارد،،بنابراين. اهميت دارد،كنند مطالعه يا شناخت متفاوتى را ايجاد مى

چيسـت،،بايد مشخص شود كه مختصات روشى كـه از دل وحـى يـا نقـل در خواهـد آمـد

دا نحوه جمع آندهآوری بايد به وضوح تشريح شود كه هـم. ها چگونه است ها يا مواجهه با

و هم بررسى را داشته باشد و نـامفهومى، در غير اين. قابليت ارائه صورت، چنين دعوی مبهم

.چگونه خواهد توانست مودی به تاسيس علوم اجتماعى نوينى باشد

-.�LE دن روش+A� ��Mزی�+ی+) � ه

ح نمونه و اغلب افرادی كه قائل به علـوم اجتمـاعى اسـالمى هسـتند، بـر های تحقيق اضر

تواند كفايت الزم برای بررسى انسـان كـه دارای ابعـاد روحـانى اند كه تجربه نمى اين عقيده

مى. است را داشته باشد و اخالقـى توان موضوعى سرشار از پيچيدگى مگر و ابعاد ارزشى ها

از را به صورت و آن هايى مادی فروكاست تجربـه«،از ايـن منظـر. او را شـناخت،هـا خـالل

كند كه به همۀ حقـايق كند، يا تجربه كفايت نمى برای توليد يك دستگاه علمى كفايت نمى

ما اگر عقل را هم به كار بگيريم باز هم كـافى نيسـت، بايـد.و متعلقات آن دست پيدا كنيم

كنـد، بايـد تزكيـۀ عـادی كفايـت نمىهای وحى را به كار بگيريم كه آن هم برای ما انسـان

يـكيك. نفس بكنيم، نفس را مستعد كنيم تا بتوانيم با شهود به چيزهايى دسـت پيـدا كنـيم
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ها بايد با هم به كـار بسـته شـوند؛ معرفـت صـائب كنند بلكه همۀ اين ها كفايت نمى اين

و فرايند به كاربست همۀ اين مجاری صحيح، و كامل، برايند كارگرفت » با هم اسـتجامع

.)1393رشاد،(

اش، بـرای شـناخت امـر اجتمـاعى كفايـت گرايانـه حسـى اينكه تجربـه در معنـای تقليل

و قابل اعتناست نمى هاسـت كـه در جامعـۀ علمـى امـا همـين مسـئله سـال. كند، نقدی موجه

و كسـانى در جسـت وجوی يـافتن راهـى بـديل بـرای آن برآمدنـد كـه بتوانـد مطـرح شـده

و علـوم انسـانى،در واقع. را رعايت كند ملزومات علم از قرن نوزدهم كه ميان علوم طبيعـى

كسـانى معتقـد بودنـد راه علـوم. تمايز گذارده شد، اختالف نظرهای اساسى بروز پيدا كـرد

و بايـد از روش و اهـداف علـوم طبيعـى بـرای علـوم انسانى هماننـد علـوم طبيعـى اسـت هـا

ط. اجتماعى استفاده كرد بيعى كه مبتنى بر فرضيۀ اتحاد كلى بشر است، هنگـامى روش علوم

و زيرا تفاوت؛كند كه برای مطالعۀ انسان به كار گرفته شود، مشكالتى را ايجاد مى های ملى

و همچنين قرار آن بر ايـن اسـت طبقاتى كه به وضوح قابل رويت هستند، را ناديده مى گيرد

از. ده شودكه از علوم اجتماعى برای كنترل انسان استفا اين نوع نگـرش بـه علـوم اجتمـاعى

و تقليل مى جانب پوزيتيويسم خام اما در مخالفـت بـا ايـن ديـدگاه، تصـور.شد گرا حمايت

از جملـه. دانسـت های ديگری را ضروری مـى ديگری از علوم اجتماعى پديد آمد كه شيوه

ح و تفهم، شهود تاريخى، نزديكى درونى با موضوع مورد مطالعه به جـای فـظ فاصـله از آن

ايـن برداشـت از علـوم اجتمـاعى تمـام. ارتباطى درونى بـا آن بـه جـای بررسـى بيرونـى آن

و معانى مشتركى های اجتماعى را متشكل از انسان پديده ها بـه وجـود دانست كه انسانمى ها

نبوده يافتۀ ابدی های اجتماعى دارای ماهيت شكل از اين منظر پديده،ترتيب بدين. اند آورده

برای فهم جهان بيرونى بايـد بـه شـكافتن،بر اين اساس.و موجوديتى جدای از انسان ندارند

و آگاهى نسبت به خود . شرط ضروری كسب آگاهى نسبت به جهان است،درون پرداخت

هـای بسـياری از جانـب افـراد متعـددی از جملـه وبـر، بـرای معرفـى در اينجا بود كه تـالش

ك های همدالنه روش از طـرف. صـورت گرفـت،ه بتواند اقتضائات علمـى را دربربگيـردای

و كمـال ارائـه نمى،در اينكه علم مدرن،ديگر امـا. ای نيسـت مناقشـه،دهـد حقيقت را تمام

و شـناخت رسـاندن دعوی عالمانِ  علم مدرن نه شناسايى حقيقـت، بلكـه بـه حيطـه آگـاهى

و اين ممكن نيست مگـر بـا رعايـت زوايای واقعيتى است كه در جريان زندگى حاكم است 
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و بـه محـك سـنجش قـراردادن تمـام نظريـاتى كـه در خـدمت توضـيح امـر اقتضائات علم

ها، شناسـان، خصوصـا كالسـيك رو، نقد درستى است كه در ميان جامعه از اين. اند اجتماعى

و تاكيد بوده است .مورد توجه

 گيری نتيجه

شـناختى جامعه مربوط به الگوی امتناع انديشهواكاوی دعاوی،موضوع اصلى در اين تحقيق

و بـرای اينكه اين دعاوی به چه معنايى به كـار بـرده شـده.و علوم اجتماعى اسالمى بود انـد

گونه بـود كـه در درجـۀ آمده بدين نتايج به دست.ى ارائه شده استتتوجيه آن چه استدالال

به،اول حكـم قطعـى معنایبهعى در ايران، مثابه آسيب علوم اجتما صحبت از وضعيت امتناع

و يـا از بـين شـناختى رفـتن هرگونـه امكـان انديشـه جامعهو صادرشد² مرگ علوم اجتماعى

عنوان چهـر² اصـلى ايـن بـه،طباطبـايى. معنای مشخصى به كار برده شده است نيست بلكه به

زمينب، را در مقابـل بحـث امكـان علـوم در مغـر)تداوم در گسست(رويكرد، بحث امتناع 

و بـا مقايسـه) های متعدد از سنت گسست(كه بر مبنای گسست در تداوم  ای است، قرار داده

وی. سعى در فهم وضعيت كنونى آگاهى در ايران داشته است،بنيادين به،از نظر امكان نيل

و تعميق آن به در وضـع ايـران. عنوان مفهومى بنيـادين اسـت آگاهى از مجرای طرح بحران

مى ها طرح بحران بـهامروز، تن آمـدن شـرايط توانـد مـؤدی بـه فراهم عنوان مفهـومى بنيـادين

و الجرم بايد نه تنها از طرح پرسش آن بحران طفره نرفت، بلكـه امكان حصول آگاهى باشد

وی. بايد بحران را چونان مفهوم بنيادين پديدارشناسـى وجـدان ايرانـى طـرح كـرد ،از نظـر

به كه در ايده مشكل آگاهى چنان و ويژه در فلسفه هگل مطرح شده، كوششـى آليسم آلمانى

از اين دست در جهت طرح پرسش آگاهى در آلمانى بود كـه در بحـران ژرف تجـدد فـرو 

و در واقع از،رفته بود و تامـل فلسـفى در آن، چونـان امكـان فراگذشـتن طرح ايـن بحـران

در» گسيختگى« و تاسيس نظريه وحدتى است كـه و بـه ناشى از بحران طور اساسـى، نهايـت

و راه برون اگرچه انتقال،بنابراين. رفتى برای آن پيدا شود بايد در حوزه انديشه فلسفى طرح

آگاهى ممكن نيسـت، امـا اتخـاذ موضـع جديـد آگـاهى، از مجـرای طـرح مشـكل بحـران 

مى امكان در پذير و م بحـران توان مفهـومى،واقع، با تكيه بر دستاورد فلسفه هگل تواند باشد

.گذار از بحران مطرح كرد عنوان شرايط امكان را به



 1396 پاييز، دومم، شماره پنجسال 136

هـای فرض اتخـاذ پيش(دعاوی مربوط به علوم اجتماعى اسالمى نيـز ذيـل چهـار مولفـه

و كافى عنوان موضوع علم، روش دينى، دين به ) هـای پوزيتويسـتى نبـودن روش شناسى دينى

و هر كدام مورد بررسى انتقادی قرار بررسى اين دعاوی نشـان داد،. گرفتند قرار داده شدند

و كليـاتى دربـاب دعـاوی در بحث از علوم اجتمـاعى اسـالمى، بـه طـرح ضـرورت ايـده ها

و گـاهى نقـدهای بــه شناســان كالسـيك نيــز جايى كـه در ميـان جامعه پرداختـه شـده اســت

ت در اين مباحث، عمدتاً. نظر بوده، توجه شده است مطمح و منطق بحث مورد وجه ملزومات

و جزئيات به دقت تفصيل نيافته است و. قرار نگرفته بـديهى اسـت تـا زمـانى كـه ملزومـات

صِ  ،همچنـين. به جايى نخواهد بـرد،رف راهاقتضائات علمى، مورد توجه قرار نگيرد، دعوی

را،ضرورت دارد هر ادعايى و خـود زوايای متعدد بحث خود را با شفافيت الزم مطرح كند

و تطبيق در صورت عملياتى. ماع علمى قرار دهددر بوته نقد اجت پذيرسـاختن دعـاوی كردن

و پديده توان اعتبار آنها را مورد ارزيابىمى،های نوين در ايران علوم اجتماعى اسالمى

.داد قرار
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