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  شناسی اسالمی بررسی و نقد آراء نظري موجود در ایران در باب جامعه

  *محمد اسدي
   2/7/1397 :شتاریخ پذیر    10/11/1394 :تاریخ دریافت

  
  چکیده

در این مقاله رویکردها و آراء نظري موجود در ایران پس از انقالب، درباره نحوه ورود دین به 
مباحث و موضوعات اجتماعی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و در پایان، نویسنده بر 

 را اساس مبانی و چارچوب نظري مفروض خود یکی از رویکردهاي موجود در این مقاله
چنین، نحوه این ورود یکی   و یا امتناع ورود دین در حوزه اجتماعی و همامکان. برگزیده است

در این . شناسی در ایران است برانگیز در علوم اجتماعی و خصوصاً جامعه از موضوعات چالش
شده است که همگی در ذیل سه سنخ یا رویکرد کلی به بحث  هاي متعددي ارائه متن، روایت

. شناسی با تفکّر اجتماعی اسالمی است رویکرد اول، رویکرد جایگزینی جامعه. اند شدهنهاده 
رویکرد سوم، رویکرد . اعتنایی به تفکّر اجتماعی اسالمی است رویکرد دوم، رویکرد نفی یا بی
در این رویکرد تمام . شناسی و تفکّر اجتماعی اسالمی است توازي و دادوستد بین جامعه

شود  شناسی نفی نمی شده است و جامعه شناسی در نظر گرفته روضات علم جامعهمقدمات و مف
االجتماع  این رویکرد باب جدیدي را در علم. گردد و یا چیز دیگري جایگزین آن نمی

هاي غیرعلمی نیز امکان ورود به مباحث و موضوعات اجتماعی را  که معرفت نحوي گشاید؛ به می
 اساس، به کتب، مجالت نیبر ا.  استي مقاله روش اسنادنیدر اروش مورد استفاده . یابند می

 لی و تحلی منابع مورد بررسنیو مقاالت موجود در حوزة موردنظر مراجعه شده است و ا
  .اند قرارگرفته

شناسی اسالمی، اندیشه اجتماعی اسالمی، رویکرد جایگزینی، رویکرد   جامعه:واژگان کلیدي
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  طرح مسئله
ها است که در ایران  هاي دین درباره مسائل مربوط به جامعه، سال بررسی تفکرات و اندیشه

و خصوصاً در ایران پس از انقالب، محل بحث و نزاع فراوانی است و ذهن بسیاري از 
 که برخی از نحوي هشناسان و محققان اجتماعی را به خود مشغول کرده است؛ ب جامعه

هاي خود را به آن اختصاص  ها و گفته اي از نوشته محققان علوم اجتماعی حجم عمده
این دسته از محققان گاهی در مواردي با . ها پابرجا است ، ولی همچنان این چالش1اند داده

 تند نقدهاي ها را به هاي فاحش، آن هم اشتراك دارند، ولی در اغلب موارد اختالفات و تفاوت
هاي  هاي اجتماعی در دنیا، در دوره اندیشه. دارد یوامو صریحی نسبت به کار یکدیگر 

تر از ظهور  توان بسیار پیش اند و حتّی تاریخچه آن را می مختلفی ظهور و بروز یافته
اما، آن چه در ایران و در دوران پس از انقالب بسیار مورد توجه قرار . شناسی دانست جامعه

شناسی  هاي فراوانی شد، بحث اسالمی کردن علوم و ازجمله؛ جامعه نجر به چالشگرفت و م
شناسی  شناسی اسالمی از سویی به نفی جامعه مدعیان جامعه. عنوان علمی غربی بود به
هاي  عنوان یک علم غربی پرداختند و از سویی دیگر، به دنبال استخراج مفاهیم و گزاره به

این موضوع سبب آشوب، سردرگمی و انشقاق آراء شد؛ . دشناسانه از دین بودن جامعه
شناسی را به میدان آورد و آنان در فضایی پرآشوب به دفاع از  که مدافعان علم جامعه نحوي به

، 2باره، اگرچه آثار مکتوب و منقول فراوانی تولیدشده است دراین. شناسی پرداختند جامعه
الف را قانع نکرده است و نزاع بر سر نحوه ولی همچنان مدعیان رویکردهاي موافق و مخ

ها و تشتّت آراء  این کشمکش. ورود دین در موضوعات اجتماعی همچنان باقی و پابرجا است
شناسان مشاهده  توان برحسب نوع سؤالی که مطرح است در بین دو گروه از جامعه را می

وزه مسائل اجتماعی را اگر سؤال مورد بررسی این است که آیا دین امکان حضور در ح. کرد

                                                
-مقصود فراستخواه، عبدالکریم سروش، حسن : توان به اند، می سان و محققانی که در این حوزه سخن گفتهشنا  ازجمله جامعه

.رضا شجاعی زند، مصطفی ملکیان و غیره اشاره کرد محدثی، حسین کچویان، علی
-شناسی در ایران معهحلی براي مشکل اسالمی سازي جا راه: شناختی تمایز نظریۀ اجتماعی و نظریۀ جامعه«: عنوان نمونه  به«، 

پاسخ به مخالفان  «-1393: ، حسن محدثی»اي براي چند قرن بعد علوم اجتماعی اسالمی وعده «-1390: حسن محدثی
دفاع از ابعاد  «-1389: ، حمیدرضا جالیی پور»شناسی هاي دانش اجتماعی دینی و نسبت آن با جامعه روایت: شناسی جامعه

شناسی، تولّد  مرگ جامعه «-1389، حمیدرضا جالئی پور، »نما در ایران اجتماعی بدون قطبنقد علوم : شناسی جهانی جامعه
 -1386: اهللا فاضلی در دانشگاه عالمه طباطبایی ، نشستی با حضور دکتر حسین کچویان و دکتر نعمت»!مطالعات فرهنگی

مید پارسانیا و حسن محدثی در دانشگاه گیالن، ، مناظره ح»شناسی امکان یا امتناع علوم انسانی اسالمی با تأکید بر جامعه«
1394. 
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: دارد و یا چنین امري ناممکن است؟ در اینجا کشمکش در بین دو گروه پیش خواهد آمد
دانند و حضور دین را در عرصه  یکی آنان که دین را صاحب اندیشه و تفکرات اجتماعی می

این گروه معتقد است دین . کنند تنها ممکن، بلکه الزم و حتمی قلمداد می اجتماعی نه
تواند براي حل مشکالت و معضالت کنونی جامعه مدرن مؤثر واقع شود و مسائل آن را  یم

گروه دیگر، آنان که براي دین در عرصه اجتماعی مدخلیتی قائل نیستند و . برطرف سازد
از طرفی دیگر، اگر سؤال موردنظر این . کنند تنها آن را امري شخصی و فردي قلمداد می

یافت و مقدمات و مبانی  هاي اجتماعی دین دست وان به اندیشهت است که به چه نحوي می
هاي  یکی آنان که دین را حاوي گزاره: شود آن چیست؟ در اینجا نیز دو شق پدیدار می

این شق به گفته خود . ها از دین هستند دانند و در پی استخراج این گزاره شناسانه می جامعه
شناسی را علمی  شناسی اسالمی است و جامعه به دنبال علمی جدیدالتأسیس به نام جامعه

در مقابل، شق دیگري وجود دارد که دین را معرفتی . داند غربی و مضر براي جامعه می
هاي  توان اندیشه کند که در حوزه اجتماعی ورود کرده است و می غیرعلمی قلمداد می

مسلمان به کار منظور سامان دادن جوامع  اجتماعی موجود در آن را استخراج کرد و به
داند، چراکه  قبول می شناسی اسالمی را امري ممتنع و غیرقابل این شق جامعه. گرفت
هاي علمی  کند و آن را مغایر با گزاره هاي دینی را هنجارین و غیرعلمی قلمداد می گزاره

  .داند می
این مقاله، درصدد است تا رویکردهاي موجود در ایران، درباره نحوه ورود دین به 

بندي کند و سپس، با نقد و بررسی این رویکردها، رویکردي  وضوعات اجتماعی را صورتم
این . نوایی دارد را برگزیند هم جامع که مطابق با چارچوب نظري این مقاله است و با آن

هاي  یابی به اندیشه نوشته، کوششی است در جهت پروراندن رویکردي جامع براي دست
یق بتوان آثار اجتماعی روشمندي، مأخوذ از دین تولید کرد و اجتماعی دین، تا از این طر
  .هاي نظري گرفتار نشد بیش از این در وادي چالش

  
  چارچوب نظري

شناسی داراي تاریخ تطور و تکامل است، در چارچوب  ازآنجاکه هر علمی و ازجمله جامعه
گیري آن و انتظاري  لروم و به مقوله علم، نحوه شک نظري خود ابتدا به سراغ تاریخ علم می

ازاین مقدمات و با فراهم شدن یک چارچوب نظري  پس. پردازم ها داریم، می که ما از معرفت
ضمناً این  .تري به موضوع و مسئله موردنظرم خواهم پرداخت نظر بیش مشخص، با امعان
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 دربارة آنچهي از علم است و ا شاخهی شناس جامعهنکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که 
بنابراین، این . ی نیز قابل بسط استشناس جامعهي آن ذکر خواهد شد به ها یژگیوعلم و 

ی شناس جامعهۀ بین علم و رابط از خواننده که نیا فوق و فرض شیپمقاله با در نظر گرفتن 
 چرا به موضوع که نیا، دلیل نیچن هم. ي آتی خود خواهد رفتها بحثآگاهی دارد به سراغ 

ی اسالمی در شناس جامعهطور خاص،   این است که مدعیان علم دینی و بهام اختهپردعلم 
 و از این فیلد به بررسی و بحث دربارة علم دینی و روند یمابتدا به سراغ علم و تاریخ آن 

  .گیرم من نیز در بحث خود این مسیر را پی می. پردازند یمی اسالمی شناس جامعه
 چیست؟ به این سبب که معناي موردنظر ما از ما از علممراد در ابتدا باید بگویم که 

 علم در واژةمقصود از . درستی در ذهن مخاطب قرار گیرد علم مشخص شود و این مفهوم به
 علم جدید و دربارة، سخن ما اینجادر .  استscience این مقاله، همان معادل انگلیسی آن 

 مقال، هر نوع دانشی را شامل ي و تکامل آن است و بحث ما در اینریگ شکلتاریخ 
 و حدودوثغور علم را از دیگر معارف اند گفتهباره سخن  فیلسوفان علم، بارها دراین. شود ینم

به «در اینجا، علم . اند داده و آن را از دیگر معارف غیرعلمی تمییز اند ساختهبشر روشن 
 دخیل شان يردآورگ مستقیم حسی در داوري یا تجربۀشود که  هایی اطالق می دانستنی

هایی قرار   دانستنیهمۀ در برابر بلکهگیرد،  علم در اینجا در برابر جهل قرار نمی. باشد
؛ پایا، 11: 1383؛ داوري اردکانی، 2: 1388سروش، (» پذیر نیستند گیرد که آزمون می

رج ها را غیرعلمی قلمداد کرد چون خا توان برخی از معرفت بنابراین تعریف، می). 61: 1386
علم در این معنا، تنها بخشی از علم به . پذیر نیستند گیرند و آزمایش از قلمرو علم قرار می

تواند به بخشی از واقعیت آگاهی و تسلّط  گیرد و فقط می معناي فراگیر و کلی را در برمی
ان  افراطی آن در میرویکردذکر است که تنها روایت پوزیتیویستی از علم که  البتّه، قابل. یابد

 در این معنا از علم، عالوه بر مطالعات. ستین، موردنظر شد یم منطقی دیده انیگرا اثبات
 و کیفی دادهاي تجربی؛ مطالعات منظور از. موردنظر است نیز 1کیفی کمی، مطالعات متنوع

، شود یمبنابراین، علمی که از این طریق حاصل . مورد استفاده در پژوهش است کمی
  .ي کمی و یا کیفی باشدها دادهز مطالعات و  منتج اتواند یم

اند، معرفت  کرده که فیلسوفان علم اشاره چنان ، آنگیري و تکوین علم شکلنحوه درباره 
 به وجودهاي بشر در طول دوران  طور تدریجی و از انباشته شدن سؤاالت و پرسش علمی به

                                                
- تحلیل محتواي کیفی، تحلیل روایت، تحلیل گفتمان و ... 
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قف به خواست جمعی توان متو باید گفت که پیدایش معرفت علمی را نمی. آمده است
. گذاري کند واسطه تالش خود علمی را بنیان که فردي خواسته باشد به اندیشمند کرد، یا این

 شعر شبیه درست«علم : گوید گیري و تکوین علم به زبان تمثیل می سروش، در مقام شکل
 زبان خواهیم می که اند نگفته و ننشسته دورهم اي عده وقت هیچ که است زبان و گفتن

 مردم میان از زبان. است زبانش دستور این و لغات ها این و بیاوریم وجود به فارسی
 و شعر و حقیقت و مجاز قاعده، بی و باقاعده افعال پیداکرده، زبان دستور رفته رفته جوشیده،

 نیز معتقد است که تاریخ علم فراز و 1توماس کوهن). 1374سروش، (» است آمده پدید نثر
هاي علمی تنها در زمان بحران و عدم توانایی پارادایم  نی دارد و انقالبهاي فراوا نشیب

اما، چیزي که بسیار مهم . حاکم در پاسخگویی به مخالفان آن پارادایم به وقوع پیوسته است
 prenormalدوره . کند ها اشاره می است وجود دو دوره در تاریخ علم است که کوهن به آن

هنوز شکل نگرفته ) بهنجار(است و در آن علم عادي  normal scienceاي پیش از  که دوره
در . برند در این دوره دانشمندان در آشفتگی و ابهام به سر می). 25: 1361 کوهن،(است 
کوهن درباره علم . دهد گیرد و به راه خود ادامه می علم شکل می normal scienceدوره 

اي   است که به صورتی مستحکم بر شالودهعلم هنجاري به معنی پژوهشی«: گوید بهنجار می
از یک یا چند دستاورد علمی بناشده است، و جامعه علمی خاصی در مدتی از زمان به آن 

سروش ). 25: همان(» دهد ها را اساس علم آینده خود قرار می دستاوردها معتقد است و آن
دانند دانشمند کدام  میاند؛ یعنی اصالً ن دانشمندان گیج«: گوید در توضیح نظریه کوهن می

دانند، اسمش چیست و باید جزءِ کدام علم قلمداد شود، جواب  اند، مطالبی که می علم
ها به نحو  دانند، خود سؤال چندان روشن نیست، گاهی سؤال درستی نمی ها را به سؤال

یدا رفته تعین پ ها همه به لحاظ تاریخی رفته این. اند غامض، تیره و مبهم به اذهان آمده
پرسیدند این  وجه از اول سؤاالتی که مثالً در فلسفه بود یا فیلسوفان می هیچ به. کنند می

. کرد اگر این بود که فلسفه، تاریخ پیدا نمی. شکل روشن تمایزیافته کنونی را نداشته است
... یک معناي تاریخ فلسفه تاریخ پیدایش و تمایز و روشن شدن سؤاالت فلسفی است؛ 

تأمل سروش درباره  سخن قابل). 1374سروش، (» ر شیمی و فیزیک و سایر علومچنین د هم
در علم، انقالب «: گوید او می. انقالب در علم، تأکید و تأییدي بر مطلب یادشده است

این سخن مبین آن است ). 213: 1388سروش، (» شود توان کرد، در علم انقالب می نمی

                                                
1. Thomas Kuhn 
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یابد و  ها در طی زمان بروز و ظهور می و رشد اندیشهکه تکامل و رشد علم در اثر بالندگی 
  .ریزي نشده است انقالب کردن در علم از قبل برنامه

اگر به تمام نظریات انقالبی .  استعلم؛ معرفت و نظمی طراحی نشدهاز جانب دیگر، 
هاي ماقبل خود را برانداخته است  که سبب تغییرات عمده در علم شده است و اندیشه

ها قصد انقالب و  پردازان این نظریه کدام از نظریه نیم، خواهیم دید که هیچنظري بیفک
. اند قصد انقالب در علم گام برنداشته اند و از پیش، به طراحی یک نظریه انقالبی را نداشته
، )1859(، نظریه تکامل طبیعی داروین )1905- 1915(نظریه نسبیت خاص و عام اینشتین 

و بسیاري ازنظریات دیگر در حوزه علم از همین ) 1543(نیک نظریه خورشید مرکزي کوپر
 به عاریت گرفته است، 1به تعبیر سروش که البته، او نیز این مفهوم را از هایک. قبیل است

زبان یکی از امور «: گوید او می). 1374سروش، (علم، جزء عواقب ناخواسته رفتار است 
. ... علوم همین طوراند. مدبري است م نا و نظ نشدهنیشیپمنظوم است، اما نظمش طراحی 

کرده و اصالً کسی به دنبال این نبوده است که بگوید  هرکسی سؤال خودش را مطرح می
کنم متعلّق به طبیعیات، الهیات، ریاضیات، فیزیک، شیمی و یا  من سؤالی که می

  ).1374: همان(» شناسی است زمین
ر درباره معرفت علمی اشاره نمایم؛ در چارچوب نظري خود مایلم به دو مطلب دیگ

. ها انتظار ما از معرفت و دیگري، عدم ضرورت برتري معرفت علمی بر سایر معارفیکی، 
کنم که چه لزومی  موضوع عدم برتري یک معرفت بر معارف دیگر را با این سؤال آغاز می

ضرورت این امر دارد یک معرفت و شناخت بشري را برتر و باالتر از معرفت دیگري بدانیم؟ 
کنیم؟ چرا زمانی که  از کجا است؟ و اساساً ما بر اساس چه دلیل و معیاري چنین ادعایی می

آورد و لفظ علمی بودن بر آن نقش  معرفت علمی از پدیده یا موضوعی سخن به میان می
پذیریم و صحیح  شود و آن را به هر نحو که باشد می چیز راحت می بندد، خیالمان از همه می
این امر ابتدا . پنداریم؟ تقدیس علم و هژمونی علمی، مربوط به دوره تاریخی خاصی است می

در میان مدعیان علم نوین شکل گرفت و سپس به جامعه و فضاي فکري عوام نیز تسري 
] پوزیتیویسم[اندیشه مادر و بنیادین این مکتب «: گوید درباره این دوره سروش می. یافت

به سخن دیگر اینان علم . ...  به دانش تجربی راه به دانش دیگري ندارداین بود که بشر جزء
به معناي اول را معادل علم به معناي دوم گرفتند و بخشی از آن را مساوي همه آن 

گنجید در زمره مجهوالت و مبهمات درآوردند  دانستند و هرچه را در قلمرو علم تجربی نمی
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پس معادل درست و  علمی ازاین.  علمی تولّد یافتو چنین بود که لقب پرحرمت و کوبنده
و غیرعلمی با طنینی پوزیتیویستیک، مفهوم نادرست و خرافی را . رفت حقیقی به کار می

علم هیبتی ساحرانه به خود گرفت و لقب علمی چون بازوبندي جاودانه شد . نمود منتقل می
  ).4-5: 1388روش، س(» ماند بستند از نقد و اعتراض مصون می که بر هر چه می

پذیر هستند و از طرفی، برتري یک  ها از یکدیگر تفکیک معرفت: باره باید گفت دراین
هیچ معرفتی . کننده معتبر است معرفت بر معرفت دیگر نیازمند اقامه دلیل یا دالیل قانع

 تواند به تمام ابعاد یک پدیده یا واقعیتت پی ببرد، چراکه تصور چنین امري به قول نمی
وایتهد به نقل از سروش، . ( مغالطه واقعیتِ از جاي خود به در شده است1آلفرد نورث وایتهد

هاي   در پرتو نظریه القیاسیت خود که ازجمله نمونه2چنین، پاول فایرابند هم). 13: 1388
توان در رابطه میان مکانیک کالسیک و نظریه نسبیت دید، به بحث درباره عدم  آن را می

هاي   که یکی از مفسران دیدگاه3چالمرز. پردازد ري علم بر دیگر معارف میضرورت برت
طور موجهی اظهار  فایرابند به«: گوید شود درباره این رویکرد می فایرابند محسوب می

نشانند، بدون  کند که حامیان علم نوعاً آن را از انواع دیگر معرفت برتر می نارضایتی می
او قائل است که . اي مورد پژوهش قرار دهند  شایستهکه انواع دیگر را به طرز این

اند، اما  داده تفصیل مورد کاوش قرار گرایان انتقادي و مدافعان الکاتوش علم را به معقول
. هاي سنتی دیگر بسیار متفاوت است ها نسبت به مارکسیسم یا تنجیم، یا زندقه نگرش آن

. ... کنند ترین استدالالت بسنده می مایه ها و سست ترین کاوش در این مورد به سطحی
عالوه، در پرتو تز  به. تواند برتري ضروري علم بر سایر اصناف معرفت را بپذیرد فایرابند نمی

کند که هرگز برهان قاطعی براي برتري علم بر انواع  القیاسیت خود، این تصور را رد می
). 165: 1389چالمرز، (» ته باشداند، بتواند وجود داش دیگر معرفت که با آن غیرقابل قیاس
کند و  ها، نه معرفتی را باالتر از دیگر معارف قلمداد می باید دقّت داشت که تفکیک معرفت

ها را به رسمیت  کند و حقوق آن داند بلکه، قلمرو هر معرفت را تبیین می تر می نه کم
اخت ماهیت علم و گانه خود که در باب شن سروش، در اصل ششم از اصول پانزده. شناسد می

معرفت از یک نوع نیست و انواع «: روش صحیح مواجهه با آن مطرح کرده است، آورده است
حق همه معارف را . هاست زیستی معارف به سود آن کنند و هم معرفت یکدیگر را تقویت می

.. .ها بکوشیم ها در بهره بردن از آن جاي سعی در نادیدن و انکار آن به رسمیت بشناسیم و به
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انگیزي، سهم محدودي در پهنه  معرفت انواع دارد و علوم تجربی، با همه وسعت و دل. 
از گذشته دورهم که شما حساب معرفت را . اند شده دانش دارند و در آغوش دیگران بزرگ

بینید که ارتباط تنگاتنگی بین انواع معارف بوده و  دقت نظر کنید، می برسید و اگر به
ها معتقد به  سروش در عین تفکیک و جدایی معرفت). 214: 1388سروش، (» هست

او معتقد است که نباید هیچ معرفتی را نادیده گرفت و . ها است زیستی و تعاون میان آن هم
  .چنان به یک معرفت وسعت بخشید که جاي دیگر معارف را تنگ کند از طرفی نباید آن

کانات آن معرفت باشد که این مهم، باید بر اساس توانایی و ام 1ها انتظار ما از معرفت
که توقع ما از علم تا چه اندازه  این. آید تنها از طریق شناخت صحیح آن معرفت به دست می

خواهیم، خود پرسش مهمی است که باید به آن پاسخ گفت، تا  است و از علم چه می
ار و توقع ما از هر انتظ. حدومرز نشود دلیل گسترده و بی محدوده توقع و انتظار ما از علم، بی

تا زمانی که نتوانیم . گردد معرفت به شناخت و آگاهی ما از مبانی و مبادي آن معرفت برمی
یابیم انتظار داریم که دین برایمان علمی شود و کار علم را کند و یا  به چنین شناختی دست

  .بالعکس، علم جاي دین را بگیرد
  

  المی شناسی اس گانه در باب جامعه رویکردهاي سه
تر ذکر شد، اکنون به  که پیش) طرح مسئله و چارچوب نظري(با توجه به مقدماتی 

ی اسالمی خواهم پرداخت و توضیحاتی شناس جامعه در باب گانه سه رویکردهاي دربارةبحث 
) 1: بندي کرد چنین صورت توان این سه رویکرد موردنظر را می. باره ارائه خواهم کرد دراین

اعتنایی به  رویکرد نفی یا بی) 2. شناسی با تفکّر اجتماعی اسالمی  جامعهرویکرد جایگزینی
شناسی و تفکّر اجتماعی  رویکرد توازي و دادوستد بین جامعه) 3. تفکّر اجتماعی اسالمی

شناسی را  ما در هر رویکرد، ابتدا موضع مدعیان آن رویکرد نسبت به جامعه. اسالمی
  . را مورد بررسی قرار خواهیم دادآوریم و سپس رویکرد مفروضشان می

یادآوري این نکته بسیار الزم و ضروري است که ما ابتدا به موضع مدعیان هر سه 
این مطلب به لحاظ روشی بسیار حائز . میپرداز یمی شناس جامعه فوق نسبت به رویکرد

ی محرّك شناس جامعهیۀ این متفکّران نسبت به اولي ریگ جهتاهمیت است، چراکه 

                                                
-ام شناس، دکتر حسن محدثی به عاریت گرفته  این اصطالح را از جامعه. 



   
  
  
  

  197   ...   ، توازياعتنایی سه گانه جایگزینی، نفی یا بی

ی اسالمی و یا شناس جامعهي بعدي این متفکّران است و تالش براي تأسیس ها يریگ جهت
  .ردیگ یمیی منشأ ها يریگ جهتمقاومت در برابر آن، از چنین مواضع و 

باره مدعیانی در  دراین :شناسی با تفکّر اجتماعی اسالمی رویکرد جایگزینی جامعه
شناسی  اهی سلبی و نسبت به جامعهشناسی نگ ایران وجود دارند که نسبت به جامعه

شناسان و محققان اجتماعی که در ایران به  ازجمله جامعه. اسالمی نگاهی ایجابی دارند
اي در جهت تأسیس یک  صورت پروژه اند و آن را به شناسی اسالمی پرداخته موضوع جامعه

  ابوالحسننیحستوان به حسین کچویان، حمید پارسانیا،  اند، می علم جدید دنبال کرده
موضع اغلب این محققان نسبت . اشاره کرد... ، حسین بستان و  زندیشجاعرضا  تنهایی، علی

 در 1387اي که در سال  المثل، کچویان در سخنرانی فی. شناسی، سلبی است به جامعه
او معتقد است که . شناسی مطرح کرد ، اظهاراتی را درباره جامعه1دانشگاه عالمه برگزار شد

: گوید ارتباط می شناسانه دراین او با نگاهی معرفت. شناسی فرارسیده است رگ جامعهدوران م
گوییم، به معنی نفی هر نوع شناخت نسبت به اجتماع  شناسی سخن می اگر از مرگ جامعه«

شناسی مطرح است که اینک به زمان مرگ خود  نیست، بلکه موضوع خاصی از جامعه
شناسی قادر به حیات  درباره این موضوع که آیا جامعهاو ). 1387کچویان، (» 2رسیده است

هایی از آن دچار چنین بحرانی شده  ها و حوزه در جهان کنونی هست یا نه؟ و یا بخش
شناسی یا به  در حال حاضر از چند حوزه، سخنانی در مورد مرگ جامعه«: گوید است؟ می

متفکران ) 1: رسد شناسی به گوش می عبارتی ضرورت بازبینی ساختاري در جامعه
شدن همچون گیدنز، والراشتاین، رابرتسون و متفکران دیگري که به بحث  جهانی
موج ) 2. شناسی در جهان امروز هستند پردازند معتقد به عدم کاربرد جامعه شدن می جهانی

و حوزه سوم، مطالعات ) 3. شناسی بسیار جدي چنین رویکردي را برگزیده است سوم جامعه
شناسی جدا   شروع به فعالیت کرده و خود را از جامعه50که از حدود دهه فرهنگی است 

شناسی فرهنگی، بلکه مطالعات فرهنگی گذاشته  بنابراین اسم خود را هم نه جامعه. کرد
                                                

-توانید به آنجا  تر می جهت اطالع بیش. گاه دکتر حسین کچویان موجود است چنین متن آن، در وب ل این سخنرانی و هم فای
  .مراجعه کنید

 . ا محتوا و جهت  اگرچه ابتدا در غرب مطرح"شناسی مرگ جامعه"طرح مسئلۀگیري آن در جوامع غربی شده است، ام 
 در خدمت موجه سازي ایدة جایگزینی "شناسی مرگ جامعه"در اینجا ایدة . ران استگیري آن در ای متفاوت با محتوا و جهت

شده است که موضع کچویان  ، از آن حیث در این نوشته روایت"شناسی مرگ جامعه"ایدة . شناسی موجود است براي جامعه
گیري  شناسی، محرك جهت جامعهگیري از جانب کچویان نسبت به  این نوع جهت. سازد شناسی را آشکار می نسبت به جامعه

 .شناسی اسالمی است اي شده است که همان تالش براي تأسیس جامعه ثانویه
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). 1387همان، (» شناسی به جهان هستی داشته باشد است تا نگاه متفاوت نسبت به جامعه
 و گردد یبازمسوي کچویان به خوانش او از آثار فوکو ی از شناس جامعهدر واقع، اعالم مرگ 

هاي  در واقع در این حوزه نظریه«: کند یم از فوکو ارائه مدرن پست روایتی اینجاایشان در 
. شود ویژه فوکو مطرح است و افکار وي به اشکال مختلف طرح و بررسی می مدرن و به پست

گاه از  ا تبارشناسی نام گذارد و هیچوجود چنین نگاهی در فوکو موجب شد تا وي کارش ر
در واقع فوکو علم خود را با مرگ علوم مدرن و . شناسی استفاده نکند هاي جامعه واژه

کند و بر این اعتقاد است که پس از دوره مدرن، دوره علوم  شناسی مطرح می ازجمله جامعه
 موضوعی ضد علمی عنوان توان به تبارشناسی به شود که براي نمونه می ضد علم مطرح می

  ).1387همان، (» در حوزه تاریخ اشاره کرد
ی، مواضع ایجابی نسبت به شناس جامعهکچویان، عالوه بر موضع سلبی نسبت به 

گونه تعریف  ی را ایننیدشناسی  ایشان جامعه. ی اسالمی نیز اتخاذ کرده استشناس جامعه
 دین وصفی براي کهن است  معناي ایبهی در معناي درستش نیدشناسی  جامعه«: کند می

شناسی نیست، بلکه دین رنگ و بوي   مطالعاتی جامعهحوزةشناسی است؛ یعنی دین  جامعه
شناسی در این معناي درست و خاص، مثل  جامعه. دهد شناسی می خودش را به جامعه

). 114: 1389کچویان، (» شناسی فمینیستی است شناسی مارکسیستی و جامعه جامعه
: شناسی از یکدیگر است تر قائل به تفکیک دو نوع جامعه در نگاهی وسیعالبته، ایشان 

ی همان نیدشناسی  ی غیرسکوالر ؛ ازنظر او جامعهشناس جامعهشناسی سکوالر و  جامعه
.  فرق داردسکوالرشناسی   است که مفروضاتش با جامعهغیر سکوالرشناسی  جامعه

شناسی  اصطالح جامعه عمیقش و بهی در یک معناي خیلی گسترده و نیدشناسی  جامعه«
 عنوانهایی با  ، انواع بسیار مختلف ممکن است داشته باشد، مثالً جریانغیر سکوالر

شناسی یهودي، در آن معناي خیلی  شناسی بودایی و جامعه شناسی مسیحی، جامعه جامعه
 کلیدي بحث کچویان در نکتۀ). 115: همان(» گرفته است عمیقش در جهان شکل

شناسی از  او سریعاً پس از تفکیک دو جامعه. ها است فرض ی بحث از پیشنیدشناسی  جامعه
ها  فرض رود، و اصالً شاید بهتر است بگوییم همین پیش هاي آن می فرض  پیشدنبالهم، به 

او . شناسی به دو نوع سکوالر و غیر سکوالر واداشته است است که او را به تفکیک جامعه
 این است که این عالم، همین افق حسی سکوالرشناسی  ضات جامعهیکی از مفرو«: گوید می

 کامالً عقالنی است؛ ادلۀ بر اساس استدالل و غیرسکوالرشناسی  و پدیداري است؛ ولی جامعه
شناختی و  ، فرض غلطی است و در نتیجه، افق دیگري را براي ابعاد معرفتی، انسانفرضاین 
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ی، نیدشناسی  پس جامعه.  استدالل عقلی داردکند؛ که شناختی براي خودش فرض می روش
اش؛ از دین نشأت   است که حداقل مفروضات مختلف پیشینیغیر سکوالرشناسی  جامعه

ي که در ا موضوعهها و اصول  فرض از دیدگاه کچویان پیش). 114: همان(» گرفته است
رون از علم  فلسفی و عقیدتی دارد، اثبات نشده است و بیجنبۀشناسی وجود دارد  جامعه

شما ممکن است که یک «: ردیگ یمایشان از این سخن نتیجه ). 115: همان(قرار دارد 
 هم آنشناسی دیگري داشته باشید که مفروضات دیگري را مبنا قرار بدهد و  جامعه
ي است که رسکوالریغی شناس جامعهی دینی، شناس جامعه.  استغیرسکوالرشناسی  جامعه

  ).115: همان(» کند ی و با مبانی ارزشی دیگري شروع میبا مفروضات، مبانی فلسف
. پردازد یمشناسی آن  ی دینی موردنظرش، به روششناس جامعهکچویان، پس از اثبات 

شاید یکی از قلمروهایی است که .... شناسی  در مورد روش«: دیگو یمباره  او دراین
شود و البته، قطعاً با بعضی از   متفاوت میسکوالرشناسی  تر از جامعه شناسی خیلی کم جامعه
شاید ... شناسی پوزیتیویستی؛  مثالً با جامعه. هاي سکوالر متفاوت خواهیم شد شناسی جامعه

  ).116: همان(» شویم، شأنیت وحی است هایی که ما اینجا متفاوت می یکی از زمینه
 راجع 1389اي که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال   در جلسهچنین همکچویان، 

البته، ایشان در این . ی اسالمی برگزار شد، نظراتی را مطرح ساختشناس جامعه پارادایم به
 گزینش لفظ دربارةاو . کند یمي را اتخاذ تر متعادل مواضع همفکرانشجلسه نسبت به 

: دیگو یمشده بود،   ارائههمفکرانشی اسالمی که از جانب یکی از شناس جامعهپارادایم براي 
تر نگاه  اگر بخواهیم جدي... یاسالمشناسی  د گزینش لفظ پارادایم براي جامعهدر مور«

 متمایزي در نمونۀتوانیم یک الگو و   دید که منظور این است که ما میگونه اینکنیم، باید 
گزینش این اصطالح نیست چون معلوم  بنابراین اصراري به. شناسی داشته باشیم جامعه

تئوري . شکل بگیرد، الزاماً در چارچوب تئوري کوهنی بگنجدنیست آن چیزي که بنا است 
کند و ممکن است وضعیتی که در مورد تبیین  کوهن وضعیت اتفاق افتاده را توصیف می

. افتد متفاوت از این چیزي باشد که در این تئوري بگنجد ی اسالمی اتفاق میشناس جامعه
مثالً قبل از . دیگري را نیز در اینجا دیدتوان امکان گزینش هر تعبیر جایگزین  بنابراین، می

هاي مکتب، مثالً مکتب مارکسیستی و  که این اصطالح رواج یابد از واژه کوهن و قبل از این
کچویان در ادامه بحث ). 13- 14: 1390کچویان، (» شد استفاده می... یا کارگري یا اسالمی

 موضع جدیدي ین بارازند، ولی  ی هم میاسالمشناسی  خود گریزي به لفظ جامعه
 جاي بهباید ... «: دیگو یماو .  و معتقد است نباید از این لفظ استفاده کردندیگز یبرم
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شناسی یک معناي  چون جامعه. ی استفاده نموداسالمی اجتماع ۀینظرشناسی از  جامعه
ی شناس اشتباه هر نوع تأمل در باب امر اجتماعی را جامعه خاص و موسعی دارد که امروزه به

که یک معناي دقیق و خاصی دارد که با این نگاه خیلی چیزها  گویند؛ درحالی می
شناسی  دیگر جامعه...  وفمینیستی ۀینظری، فرهنگمثل مطالعات . شناسی نیست جامعه

شویم و  بنابراین اگر دقت زیادي روي این اصطالحات داشته باشیم دچار مشکل می. نیستند
  ).14-15: همان(»  کنیمبسنده عامی که وجود دارد بهتر است به همان معناي خیلی

 علوم اجتماعی اسالمی سازيکچویان، درجایی از مباحث خود به نقادي جریان 
فمینیسم ظرف بیست سال و شاید هم ده سال، یک پارادایم قوي «: دیگو یماو . پردازد یم

 آن دربارةفمینیسم هاي علم نیست که  اي از حوزه که حوزه نحوي براي خود ارائه کرد؛ به
کنیم،  نزدیک سی سال است که در رابطه با علوم اسالمی بحث می. .... ادعایی نداشته باشد

آمد و تعبیر و تفسیري با  اگر کسی در این زمان می. ولی هیچ محصولی را در دست نداریم
 داد، پردازي در چارچوب فکر و فهمی که مبادي آن مشخص است انجام می یک نوع نظریه

شده و یک سد مهمی شکسته شده بود و یک بناي استواري استقرار  خیلی کارها انجام
شده از جانب کچویان  که از مباحث پایانی مطرح چنان آن). 47-49: همان(» پیداکرده بود

شناسی اسالمی دچار تحوالتی شده  توان دریافت که نگاه او به موضوع جامعه ، میدیآ یبرم
شناسانه به موضوع داشته است تا  تر نگاهی نقادانه و آسیب یانی بیشاست و او در مباحث پا

 ۀینظرگذاري هم معتقد است که استفاده از  او حتّی در نام. گیري کند  بخواهد موضعکه این
  .ی اسالمی استشناس جامعهتر از  اجتماعی اسالمی پسندیده

المثل،  فی. کنند  میشناسی موضعی سلبی اتخاذ پارسانیا و بستان نیز نسبت به جامعه
هاي آن را  فرض داند و پیش شناسی کنونی را برخاسته از فرهنگ غرب می پارسانیا جامعه

او درباره بستر خیزش . کند مغایر با اندیشه و فرهنگ ایرانی و اسالمی قلمداد می
 مسائلی داراي آمریکایی و اروپایی اجتماعی محیط«: گوید هاي آن می شناسی و نظریه جامعه
 شناسان جامعه دهند، سازمان مسائل آن بر ناظر را خود مفاهیم باید آن دانشمندان و است

 قرار استفاده مورد خود مسائل تحلیل براي را ایشان نظریات و مفاهیم توانند نمی ایرانی
فرهنگ غرب در «: گوید چنین، ایشان درجایی دیگر می  هم).1392 پارسانیا، (»دهند
شناختی  شناختی، هستی شناختی و انسان از ابعاد مختلف معرفتترین الیه خود  عمیق

جنبه سلبی آن . شناختی فرهنگ غرب، روشنگري است خصوصیت معرفت... برخوردار است
انکار مرجعیت وحی و اصالت بخشیدن به عقل جزئی و مفهومی است و در مقطع دوم 
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خصوصیت . یقت استگرایی و در نهایت، شکاکیت و نسبیت معرفت و حق آمپریسم و حس
هستی شناختی فرهنگ غرب، سکوالریسم و یا دنیوي دیدن هستی است که صورت 
متصلب آن ماتریالیسم و مواجهه عریان با متافیزیک، معنویت و دیانت است و صورت پنهان 
آن، به انزوا بردن دیانت و راندن معنویت به حوزه زندگی خصوصی و خارج کردن آن از 

شناختی اومانیسم به معناي اصالت بخشیدن به  خصوصیت انسان. استقلمرو معرفت علمی 
صورت سلبی اومانیسم، نفی خالفت انسان نسبت به . انسان این جهانی و دنیوي است

پارسانیا، (» خداوند سبحان و روي بازگرداندن از ابعاد متعالی و کرامت آسمانی آدمی است
1385 :44.(  

شناسی اتخاذ کرده است و آن را   نسبت به جامعهایضاً، بستان نیز چنین مواضعی را
بستان، موضع . داند که براي جوامع اسالمی مضر است برخاسته از فرهنگ و فضاي غربی می

 است، سه تعریف براي آن 1او که از مدعیان علم دینی. سازد یمایجابی خود را نیز مطرح 
 سطح فرا دربارةائل است و او میان سطح تجربی و فرا تجربی تمایز ق. بیان کرده است

ي متافیزیکی، فلسفی و ارزشی، آن ها گزارهسطح فرا تجربی، افزون بر «: دیگو یمتجربی 
 ایمان ۀیپا را که قرار است بدون استناد به تجربه و صرفاً بر ریپذ آزمون هاي گزارهدسته از 

اریفی که بستان از تع). 140: 1384بستان و همکاران، (» گیرد در برمیدینی پذیرفته شوند، 
 با تأکید بر نمونه متعارف –علم دینی : تعریف اول«: ، بدین قرار استکند یمعلم دینی ارائه 

 عبارت است از –ي مشابه آن و در سطح تجربی ها رشتهعلوم طبیعی یعنی فیزیک و 
 ي معرفتی دربارة جهان واقع مادي که ضمن اخذ مبانی متافیزیک خود از دین، بها منظومه

 با تأکید بر علوم اجتماعی و برخی علوم –علم دینی : تعریف دوم. روش تجربی مستند باشد
 جهان واقع دربارةي معرفتی ا منظومه عبارت است از –طبیعی مانند طب و در سطح تجربی 

 به دین متکی و ازنظر داوري، ها هینظر و ها هیفرضمادي که ازنظر مبانی متافیزیک و ساخت 
ي ها هینظر و ها هیفرض علم دینی در مقام ساختن که نیاالبته . ی مستند باشدبه روش تجرب

 ها هیفرض علم دینی تمام که نیایکی : خود به دین متکی باشد، به دو شکل قابل تصویر است
ي پرداز هینظري و ساز هیفرضي خود را از متون دینی بگیرد و در نتیجه، ازنظر ها هینظرو 

ي علم ها هینظر و ها هیفرضکننده   دین تنها یکی از منابع تأمینکه نیاخودکفا باشد و دیگر 
علم دینی : تعریف سوم. دینی باشد و استفاده از منابع دیگر نیز براي این منظور تجویز شود

ي معرفتی دربارة جهان ا منظومه عبارت است از –شامل هر دو سطح تجربی و فرا تجربی 
                                                

-پردازند شناسی اسالمی از مدخل علم دینی به اثبات آن می ذکر است که مدعیان جامعه  قابل. 
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-142: همان(» حیانی، تجربی و عقلی مستند باشدي معتبر وها روشواقع مادي که به 
ی شناس جامعه، بستان، در مقام ایجاد یک علم جدید از لفظ پارادایم نیچن هم). 141

 داند یم ها واژه اصطالح موجود در میان دیگر نیتر مناسب و آن را کند یماسالمی استفاده 
 ها فرصت و ها تیمحدوداي یکسري  پارادایم را دارواژةالبته، پارسانیا ). 9: 1390بستان، (
: 1390پارسانیا، (ي آن استفاده کنیم جا به و معتقد است باید از لفظ اصل موضوعی داند یم

ی اسالمی؛ چیستی و شناس جامعه مراجعه شود به پارادایم تر شیببراي اطالع ). (20
  ).1390ی ، شناس روش

 ۀیساتنهایی، . پردازند یمه  و اصول موضوعها فرض شیپ نیز به شجاعی زندتنهایی و 
او .  و معتقد است راه گریزي از آن نیستداند یم را بر تحقیق قطعی ها فرض شیپسنگین 

 کنترل و بررسی دائماً شناسان جامعه تحقیقات در اگرچه ...«: ها فرض شیپ دیگو یم
 نتیجه .... شوند می دیده نیز تحقیقات سر بر ها آن همیشگی و جسور سایه ولی شوند، می
 را مسلم هاي فرض یا و موضوعه اصول برخی ناگزیر به شناسی جامعه مکاتب کلیه که آن

 »دهند می قرار خویش عملی و تجربی هاي پژوهش و نظري اندازهاي چشم مبناي و بدیهی
تر معتقد به علم دینی و علم  اندازي وسیع  شجاعی زند از چشم).15: 1376 تنهایی،(

شناسی غیردینی  شناسی دینی و جامعه مجرا معتقد است که جامعهاز این . 1غیردینی است
 ترین بدیهی از دینی علم«: گوید داند و می قبول می او ظهور چنین علمی را قابل. داریم
 شروع ،)نیست تردید و پرسش مورد علم نوع این (هست هم شده پذیرفته اساساً که سطح،

). 110: 1389 شجاعی زند، (»است جدي نقد محل البته که سطحش باالترین تا شود می
 بیان موردنظر دینیِ شناسی جامعه امکان یا دینی علم براي را سطح سه شجاعی زند

 نقد مورد سوم، سطح و است مقبول و شده پذیرفته اول، سطح شجاعی زند، ازنظر. کند می
 که ستا معرفت این دوم سطح در او. است مطرح آن باب در متعددي سؤاالت و است جدي

. کند می مطرح رویکرد این مدعیان دیگر همچون را بحثی و رود می ها فرض پیش سراغ به
 ها فرض پیش سطح «او، گفته به کند می معرفی دینی علم از شجاعی زند که را دومی سطح
 را موردنیازش اجزاي همه معرفتِ دینی شناسی جامعه. گویند می دوم معرفت آن به که است

 از یعنی قبلی، هاي معرفت و علوم از را آن از بخشی بلکه کند؛ نمی توجیه خودش
 همه علمی هیچ صورت، هر به... گیرد می گذشته اندیشمندان و متفکران دستاوردهاي

                                                
-پردازند ن میشناسی اسالمی از مجراي علم دینی به اثبات آ  الزم به ذکر است که مدعیان جامعه. 
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 تالش و بحث ترین کم بدون را آن از بخشی. سازد نمی را خود معرفتی نیازهاي و مقدمات
 از بعضی که باشد علمی تواند می دوم، معناي نای به دینی علم. کند می اخذ برهانی –اثباتی

 در دینی علم این، از فراتر بلکه. باشد گرفته دینی هاي آموزه از را هایش فرض پیش این
 موردنیاز منظر و دیدگاه بلکه گیرد؛ می دین از را هایش فرض پیش فقط تنها نه دوم، سطح
 نوع آن دینی، شناسی جامعه یک... . کند می اخذ دیگري جاي از هم را پدیده مطالعه براي

 و معرفتی هاي بنیان مبانی، از اي کننده تعیین و توجه قابل بخش که است شناسی جامعه
 یک صورت هر به که، این دوم. باشد گرفته دینی هاي آموزه از را اش موضوعه هاي فرض پیش

 تئوري بدون تباري،اع به و منظر و دیدگاه بدون خودش شناسی جامعه کار در شناس، جامعه
. کند می نگاه پدیده به تئوریک مقدمه یک با هم توصیفی مرحله در حتّی نیست،
 »است دوم سطح این. بگیرد دین از هم را دید زاویه این تواند می دینی شناسی جامعه

  ).111: همان(
شناسی اتخاذ  شناسی است که اگرچه موضع سلبی نسبت به جامعه شجاعی زند جامعه

هایی نیز براي  داند و حتی ویژگی شناسی اسالمی را بالاشکال می ند، ولی ظهور جامعهک نمی
 اساساً«: گوید شناسی اسالمی می هاي جامعه ایشان درباره ویژگی. کند آن ذکر می

 از یکی تقلیل به اسالمی شناسی جامعه بر اصرار. نیست آن مشخص معناي به شناسی جامعه
 نفع به دین یا دین نفع به شناسی جامعه یا یعنی. شود می منجر دیگري نفع به طرف دو

 هم و منظر در تغییر هم که شود می این باعث هم اسالمی شناسی جامعه زیرا شناسی؛ جامعه
 همان موضوع اسالمی، شناسی جامعه در. آید پدید شناسی جامعه غایت در هم و روش در

 یکی گفتم من که اي شناسی معهجا با حیث این از اسالمی شناسی جامعه. است جامعه
 است دین اسالمی شناسی جامعه منظر اما است مشترك ها آن موضوع نیست، تر بیش

 شناسی جامعه هاي حجیت و روش. است شناختی جامعه آن منظر که شناسی جامعه برخالف
 جامعه شناخت هم اسالمی شناسی جامعه غایت .... است تجربه و عقل از فراتر اسالمی
 ظاهري عنوان و مفهوم این از و بشود دقّت قدري اگر. نیست شناسی جامعه درواقع. نیست
 برخالف. است سازي جامعه غرض برویم، آن عمق به مقدار یک اسالمی شناسی جامعه
 مداخله و تغییر دنبال هستی، اصالح دنبال شما بگویند، آن به جا هر که شناسی جامعه

  ).1392 شجاعی زند، (»کشد می کنار را دامنش و خودش هستی،
رویکرد دوم در تقابل با رویکرد  :اعتنایی به تفکّر اجتماعی اسالمی رویکرد نفی یا بی

بعضی از مدعیان این رویکرد معتقدند که . شناسی زاده شد اول است و در دفاع از جامعه
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ع از شناسی را ندارد و به دفا دین صالحیت ورود به موضوعات اجتماعی و خصوصاً جامعه
برخی هم اگر اصالتی براي منظر دینی در امور اجتماعی . پردازند شناسی موجود می جامعه

بینند و البته، نسبت به دیدگاه  شناسی نمی قائل باشند، لزومی به خلط آن با مباحث جامعه
خارج از اصول و ) شناسی اسالمی جامعه(آنان این ترکیب را . کنند دینی نیز سکوت می

دانند و معتقدند این رویکردها برخاسته از جامعه علمی نیست و از فضایی  یمنطق علمی م
توان  ها را می ازجمله کسانی که آراء آن. شود خارج از آن موردحمایت و پشتیبانی واقع می

ها  اهللا فاضلی، عبدالکریم سروش، العطّاس مصطفی ملکیان، نعمت: در این رویکرد قرارداد
  .تندهس) فرید  سید- حسین سید(

 18 :1379قبادي،  (.داند شناسی اسالمی را مفهومی پارادوکسیکال می ملکیان جامعه
 روایات و قرآن که نیست معلوم اوالً« :گوید او می). 270:1389صالحی،  به نقل از ذاکر

 هایی فرض پیش اخذ با را علم بتوان که فرض ثانیاً به .هستند ما براي علوم بیان درصدد

 و بودایی و مسیحی و است اسالمی علم، این که شود می ادعا چگونه ولی کرد، دینی دینی،
 به التزام که هایی انسان با خواهد می چگونه وقوع، فرض به اسالمی علم ثالثاً نیست؟ یهودي

 که بشود متوسل همگانی عینی هاي به روش باید پس .بشود رو روبه ندارند، روایات و قرآن

 اقدام نفس ...«: گوید چنین او می  هم).همان(» نیست اسالمی علم دیگر هم، صورت آن در

 اي پاره یا همه از کنندگان اقدام که است این نشانگر موجود، علوم اسالمی المثناي ایجاد به

 یا همه که شود می بینی پیش رو ازاین .نیستند خشنود علوم این در شده عرضه ازنظریات
 علوم نظریات و آراء با شد خواهد ظاهر اسالمی المثناي این در که نظریاتی و آراء از اي پاره

 هاي داده بگوییم اگر بپذیریم؟ را کدام و کنیم چه صورت این  در .نباشند سازگار موجود
که  کنیم توجه باید بگیریم را اسالمی المثناي اند و جانب جاودانه و مطلق حقایقی وحیانی
 غیرقطعی حقایقی شما خود گفته به و اند عقلی هاي یافته از گزاره این هاي فرض پیش جمیع

  ).270: 1389 به نقل از ذاکر صالحی، 488 - 489 :1378ملکیان، (» !اند موقت و
شناسی مطرح  چنین ملکیان مواردي را در نقد اسالمی کردن علوم ازجمله جامعه هم

مراد از «: ددارن اشکالکند و معتقد است که دو رویکرد در اینجا وجود دارد که هر دو  می
ها را بر متون دینی عرضه کنیم و آنچه  اسالمی کردن علوم غیر اسالمی یا این است که آن

گیري  ها موافق نبود کنار بزنیم و بقیه را بپذیریم، یعنی بر اساس متون دینی به غلط با آن
 ؛ کنیم و اقتباساخذکه از متون اسالمی علوم جدیدي را  علوم غیر اسالمی بپردازیم و یا این

ها علوم تاریخی،  جاي آن یعنی علوم عقلی، تاریخی و تجربی موجود را کنار بگذاریم و به
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شکل اول اسالمی کردن  .عقلی و تجربی اسالمی را از متون دینی استخراج و استنباط کنیم
دلیلی بر این ندارید که گویندگان متون دینی درصدد بیان حقایق ) 1: پنج اشکال دارد

اند و یا این حقایق را بیان  شوند، بوده شده یا می اي که در علوم کشف خی و تجربیعقلی، تاری
هاي خود آن علوم نیز براي رد یا  آیا عالوه بر رجوع به قرآن و حدیث، از روش) 2 ؛اند کرده

فایده است و  کنید؟ اگر آري، در این صورت رجوعتان به قرآن و حدیث بی قبول استفاده می
تواند  علم نمی) 3 ؛یک از عالمان آن علم اعتبار ندارد  براي هیچسخنتان صورت اگرنه، در این

جاي  اي را بر اساس متون دینی رد کردید، چه چیزي به اگر نظریه. بدون نظریه باقی بماند
 علوم پیشرويساز  تواند سبب موضع شما انفعالی محض خواهد بود و نمی) 4 ؛آورید آن می

  .مشتري است بیچنین علمی  این) 5 ؛شود
) 2 ؛همان اشکال اول در شکل اول) 1: شکل دوم اسالمی کردن نیز چهار اشکال دارد

 با صرفِ تمسک به کتاب اند شده استخراجاگر علومی را که از طریق رجوع به کتاب و سنت 
 براي کسانی که پیرو دین شما سخنتانکنید، در این صورت  ت موجه و مدلل میو سنّ

توانند  چنین علومتان نقلی محض خواهد شد و علوم نقلی نمی  هم؛ نداردنیستند اعتباري
توان  ت میاگر با مراجعه به کتاب و سنّ) 3 ؛جانشین علوم عقلی، تاریخی و تجربی شوند
آیند؟  کار می اي که در اختیار بشر است به چه المثناي همه علوم را پدید آورد، قواي ادراکی

 اسالمی با علوم پیشین، کدام را برگزینیم؟ اگر بگویید علومی به هنگام تعارض این علوم) 4
هاي  که داده اند، خواهیم گفت به کدام مالك؟ اگر بگویید به دلیل این که از وحی برآمده

اند و باید به  هاي عقالنی غیرقطعی و موقت اند ولی یافته وحیانی حقایقی مطلق و جاودانه
کنید  خواهیم گفت مگر همین حکمی که میهاي وحیانی سنجیده شوند،  محک داده

نداشته باشند، آن  تحجی عقالنی هاي  اگر یافته،خودش یک یافته عقالنی نیست؟ بنابراین
  ).1379ملکیان، (» اعتبار خواهد شد سخن شما هم بی

 نیز از مخالفان اسالمی کردن علوم اجتماعی به - سید فرید،سید حسین - ها  العطّاس
المثل، سید حسین العطّاس، بحث کردن درباره اسالمی کردن علوم  فی. روند شمار می

 نقل به 2006 العطاس،(پندارد  میاندیشانه  سادهداند و آن را  می اشاعه گمراهیاجتماعی را 
شناسی در موضوع   سید حسین العطّاس، در باب آسیب).119-120: 1389 راد، قانعی از

 اجتماعی علوم به دعوت ...«او .  را مطرح کرده استهایی اسالمی کردن علوم اجتماعی بحث
 اجتماعی و علمی دینی، عوارض داراي و ها دانش این ویژگی به ناآگاهی از ناشی را اسالمی

 علوم به مربوط هاي بحث وارد فعال طور به کسانی مسلمان، کشورهاي در .... داند می
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 ادبیات و دین نگار تاریخ اي هعد به شما .نیستند اجتماعی عالم که اند شده اجتماعی
 اصرار مورد این در و کنند می صحبت اجتماعی علوم کردن اسالمی مورد در که خورید برمی
» کنند می صحبت اسالمی اقتصاد از که خورید برمی زبانی چرب اقتصاددانان به شما. دارند

االجتماع،  لم ناآگاهی و عدم شناخت صحیح از مبانی و مبادي علم و در اینجا ع.)همان(
سبب شده است برخی اندیشمندان مسلمان به سمت اسالمی کردن علوم اجتماعی قدم 

سید حسین العطاس، وحشت را عامل دیگري براي اسالمی کردن علوم اجتماعی . بردارند
 سازند، می دور خدا از را مردم علوم این که دلیل این به اجتماعی علوم از وحشت«. داند می

 از گناه شود، می سلب ها کتاب این مطالعه اثر بر شما اعتقاد اگر زیرا است بیهوده ترسی
طورکلی، تسرّي مفهوم مقدس و نامقدس در  به). همان(»  مؤلف از نه و است شما بالهت

 شدن اسالمی مفهوم با برخورد در ها العطاس« .ها است علوم اجتماعی مورد نقد العطّاس
 به نامقدس و مقدس مفهوم تسري و شدن اسالمی از سطحی هاي برداشت اجتماعی، علوم

غیر  یا و غربی دانش توان نمی آنان نظر به. دهند می قرار انتقاد مورد را اجتماعی دانش
 علماي هاي نقش آنان. کرد تلقی ارزش بی و اعتبار بدون آن هاي ریشه دلیل به را اسالمی

 یک عنوان به را اجتماعی علوم و دانند می متمایز همدیگر از را اجتماعی علماي و دینی
  ).136: 1389 قانعی راد، (»دهند می قرار بررسی مورد تخصصی قلمروي

شود و  بنابراین، چنین رویکردهایی ازنظر العطاس، منجر به ضعف جوامع اسالمی می
 در اجتماعی علوم رشد از تنها نه گمراهی این«. کند ها جلوگیري می از رشد و بالندگی آن

 العطاس،(» کند می ضعیف نیز را اسالمی جامعه بلکه کند، می جلوگیري مسلمان کشورهاي
سید فرید العطاس، اگرچه نقدهایی بر ). 119- 120: 1389 قانعی راد، از نقل به 2006
شناسی سلبی  کند اما، موضع او نسبت به جامعه شناسی مقلدانه و اروپامحور وارد می جامعه
 سخن آن حقیقی ارزش از و داند ارزش می داراي را تماعیاج علوم نفس العطاس،. نیست

گردد بلکه، سخن از علوم  شناسی نمی چنین، او به دنبال جایگزین براي جامعه هم. گوید می
 علوم سید فرید العطّاس،). 155: 1391العطاس، (آورد  اجتماعی مستقل به میان می

 گفتمان«: است معتقد و داند می جایگزین هاي گفتمان انواع از یکی را مستقل اجتماعی
 غیر اصیل، و غیر مقلّد خلّاق، گفتمانی دارد، ربط پیرامونی محیط به آنچه عنوان به جایگزین

 و ملی هاي بندي گروه سایر از مستقل و دولت از مستقل اروپامحور، ضد ماهیت گرا،
 علوم خود رايب توان می را جایگزین هاي گفتمان کلمه، دقیق معناي به. است فراملیتی
شناسی  چنین، برخالف مدعیان جامعه  هم).109: همان (»کرد توصیه غربی اجتماعی
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دانند و معتقدند نبایستی ساینس را  بینی می اسالمی که تمام سطوح علم را متأثّر از جهان
پارسانیا، (هستند  علم بر تأثیرگذار هاي متافیزیکی مستقل از متافیزیک دانست، زیرا گزاره

: رو هستیم ، سید فرید العطّاس، معتقد است ما در علوم اجتماعی با چهار وجه روبه)1392
 غایت و موضوع در تواند می تنها بینی جهان .غایت و هدف روش، مسئله، تعریف موضوع،«

  .)1392همان، (» باشد تأثیرگذار
تمانی شناسی در ایران را گف اهللا فاضلی، اسالمی سازي علوم و ازجمله جامعه نعمت

داند که بعد از انقالب شکل گرفت و آن را برخاسته از بطن  رسمی از جانب حکومت می
فاضلی، نظر . کند او این بحث را کامالً سیاسی معرفی می. داند دانشگاه و جامعه علمی نمی

 بحث 1340 دهه از نیز ایران در«: دهد چنین توضیح می خود راجع به این موضوع را این

 و روشنفکران توسط اسالمی دیدگاه از پهلوي دولت آموزشی و فرهنگی يها فعالیت نقد
 رسمی گفتمان صورت به که بود 1357 اسالمی انقالب از بعد تنها اما .شد مطرح روحانیت

 را خود اسالمی دولت جانبه همه حمایت از برخورداري با تا کرد تالش و درآمد حکومت

 ایده همواره اسالمی سازي ایده مختلف هاي زمان در تاکنون زمان آن از...  .سازد تثبیت

: 1389فاضلی، (» است بوده اجتماعی و انسانی علوم هاي رشته با مواجهه در حکومت اصلی
353.(  

و ) شناسی خصوصاً جامعه(عبدالکریم سروش، از پیشگامان و مدافعان علوم اجتماعی 
، فلسفۀ علوم اجتماعی )1388(هایی ازجمله تفرج صنع  در کتاب. روش علمی در ایران است

هاي متعدد، به   و مقاالت و سخنرانی1،)1388(، علم چیست، فلسفه چیست؟ )1388(
شناسی و دفاع از آن  بررسی و بیان نظرات خود راجع به علوم اجتماعی و خصوصاً جامعه

طور اجمال ازنظر سروش، الزم نیست کسی که داراي  به بیان خودم و به. پرداخته است
هاي دینی است و از طرفی در عرصه علم هم به بررسی و تحقیق در  قادات و اندیشهاعت

ها را به کناري  هاي دینی خود بردارد و آن زمینه اجتماع مشغول است، دست از اندیشه
کند و معتقد است چیزهایی در دین وجود دارد که به  او این دو را از هم تفکیک می. بنهد

شناسی و اقتصاد هم  که در جامعه در این«: گوید او صریحاً می. فتدا دام تجربه و آزمایش نمی
هاي مردم بحث  ها با فعالیت از رمز و راز فراخی نعمت و فراوانی محصوالت و رابطه آن

اي به ایمان قلبی مردم و تعبدشان  که در آن علوم هیچ اشاره شود شکی نیست و در این می
                                                

-شده از جانب دکتر سروش  که مباحث مطرح حال آن. ها چاپ جدید هستند که در اختیارم قرار گرفته است  این کتاب
  .ها مربوط به آن زمان است هاي اول انقالب است و چاپ اول این کتاب مربوط به سال
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که ما با  کنند نیز شکی نیست و در این روزي نمینسبت به خداوند در ارتباط با فراخی 
گوید موجود است باز  اي که قرآن می التزام به معارف مذهبی معتقدیم که قطعاً چنان رابطه

ها  اي که بین ایمان انسان هم هیچ تردیدي نیست؛ اما با توجه به نکاتی که گفتیم آیا رابطه
د به دام تجربه بیفتد و بتوانیم آن را است که بتوان اي هاست رابطه و فراخی روزي آن

علوم انسانی از . صورت یک قانون تجربی تکرارپذیر بیان کنیم یا نه؟ مسئله اینجا است به
  ).20: 1388سروش، (» هایی نظیر آن کامالً ساکت خواهند بود بحث درباره پدیده

 در متداول و رایج ذهنی هاي فرض پیش عنوان به سازد که سروش، عواملی را مطرح می
 ها آن و است شده معتقدان در ذهنی هاي آشفتگی به شوند و منجر قلمداد می ایران، جامعه

 حاضر علم جایگزین تا باشند دیگري اسالمی علوم و ها شناسی جامعه دنبال به تا واداشته را
 از انسانی، علوم که در  یا این وگیرد می فاصله عرفی درك از تجربی که علوم یکی این. کنند
 انسان نیست؛ خبري هم عارفان  انسان از انسانی، علوم در نیست؛ خبري فلسفی انسان

 نامتعین فرد و متعارف انسان انسانی، علوم موضوع نیست؛ حاضر انسانی علوم در هم مذهب
این موضوع به دلیل هژمونیک بودن معرفت دینی در جامعه . استثنایی هاي انسان نه خام و

چراکه فرد مسلمان معرفت دینی را از هر لحاظ، . رسد نظر می ین بهایران، بسیار سنگ
 از معرفت - موارد ذکرشده توسط سروش- خواهد عوامل یادشده  داند و نمی معرفت برتر می

رود و از  محابا به سراغ اسالمی سازي علم می به همین دلیل، بی. علمی کنار گذاشته شوند
. شود زي هم براي علم و هم براي دین میهاي فاحش و خطرسا این طریق دچار خلط

ارزش موارد دیگري هستند که سروش،  و دانش مغالطه وجه و و کنه چنین، مغالطه هم
  ).6- 16: همان(سازد  مهري نسبت به علوم انسانی مطرح می عنوان عوامل بی به

شناسی مسلمانان نیز موضوعاتی را مطرح  سروش از سویی دیگر، درباره جامعه
شناسی مسلمانان با اسالمی کردن علوم اجتماعی   اما، باید دقّت داشت که جامعهسازد می

 از این نظر، )49: همان (پردازد داوري می و شکار مقام دو تفکیک به سروش. تفاوت دارد
توان مواردي را یافت که  توان گفت که در مقام گردآوري و شکار موضوعات، می می

. ها را در بافت جامعه غربی یافت توان آن که نمی د، حال آنها دسترسی دارن مسلمانان به آن
ها تنها در مقام گردآوري است و محقق باید طی همان روش و ابزارهاي  البتّه، این

سروش، در جاي دیگري نیز به بررسی علم و عالِم از  .شمول به اثبات نظر خود بپردازد جهان
البتّه، ازنظر او . کند ها ذکر می ی را براي آنهای پردازد و ویژگی دیدگاه و بینش اسالمی می

هایی که  شود بلکه، ویژگی این بحث به اسالمی کردن علم به معناي امروزي آن منجر نمی
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در شریعت اسالم «: گوید باره می او دراین. گیرد اسالم براي علم در نظر گرفته است را پی می
 علم صفاتی و براي عالم هم صفاتی  است ولی براينشده فیتعرو در معارف اسالمی، علم 

ذکرشده است و اگر ما این صفات را در نظر بگیریم و سعی کنیم که مدلی بدهیم که این 
صفات را بپوشاند و در برگیرد به گمان من تا حدودي به مفهوم علم ازنظر اسالمی نزدیک 

  ).83: 1388سروش، (» ایم شده
این رویکرد در ایران  :اجتماعی تفکّر و شناسی جامعه بین دادوستد و توازي رویکرد

توان به، حمیدرضا جالئی پور و در سطحی  ها می داراي مدعیانی است که ازجمله آن
 تفکّر بحث به ورود از قبل. پیشروتر به حسن محدثی و مقصود فراستخواه اشاره کرد

 تفکر( اندیشه دو این میان باید تفکیکی باره، دراین گفتن سخن و اسالمی اجتماعی
شجاعی . گردد تر مشخص و تر روشن بحث تا شویم، قائل) اجتماعی تفکر و شناختی جامعه

 میان تفاوت وجود اصل شناسان، جامعه«: گوید می اندیشه دو این میان تفاوت نۀی زمدر زند،
 باب این در که کسانی و اند گرفته مسلّم را شناختی جامعه معرفت و اجتماعی اندیشه
 تر کم. است بوده تفاوت این وجوه بیان و بررسی مصروف عمدتاً تالششان اند، هداشت تأمالنی
 هاي تفاوت به و بداند شناس جامعه را خود که گرفت سراغ توان می را شناسی جامعه
 بر و نباشد واقف شناس غیر جامعه متفکرین با اغراض خویش تفاوت حتّی شناختی و روش

  ).4: 1383 شجاعی زند، (»نورزد تأکید آن
 چنین این را شناختی جامعه دانش و اجتماعی اندیشه میان تفاوت وجوه شجاعی زند

 این از کرد؛ تفکیک یکدیگر از زیر دسته چهار در توان می را... تفاوت وجوه«: کند می مطرح
 هاي تفاوت به دیگر، وجوه که درحالی دارند؛ گسستی ماهیت نخست، دودسته چهار،

. دارند اشارت است، زمان گذشت از ناشی تأثیرات به وطمرب بیشتر که محدودتري
 درون هاي تفاوت و انباشتگی در تفاوت اي، رشته بینا هاي تفاوت اي، انگاره هاي تفاوت
 خواهیم بررسی را او نظرات رویکرد همین ذیل در که نیز محدثی). 5-13: همان (»اي رشته
 شناختی جامعه نظریه و تماعیاج نظریه تفکیک و جداسازي درباره طورکلی به کرد،
 هاي از نظریه تجویزي یا هنجارین هاي نظریه تفکیک تمایز این مبناي«: گوید می

 جامعه باب در نگرش نخست ي گذارزی تمااین تثبیت براي. است توصیفی یا غیرهنجارین
 نقد مورد باهم دو این خلط و شده متمایز شناسی جامعه از) بینی جامعه یا نگري جامعه(

 نظریه دو این میان ویژگی، چند به توجه با او). 86: 1390محدثی، (»است گرفته قرار
 بودن، غیرهنجارین یا هنجارین«: اند چنین او موردنظر هاي ویژگی. است شده قائل تفاوت
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 آن طراحی عدم یا ایده آل جامعه طراحی علمی، هاي گزاره از برخورداري عدم یا برخورداري
 سخن مشخص و دقیق یا گویی کلی و گفتن سخن مبهم جامعه، تبیین و توصیف صرفاً و

 هاي نظریه و شناسی جامعه یعنی معرفتی، تولید و فعالیت نوع دو تمایز این بر اساس. گفتن
 ).86- 87: همان (»شوند می تفکیک هم از دانشی چهره نوع دو نیز و اجتماعی

 و موضوعات مربوط به آن، شناسی دین جالئی پور، اگرچه در حوزه جامعه حمیدرضا
آثار مکتوب و مرجوع فراوانی ندارد، ولی به این دلیل ایشان را در رویکرد حاضر گنجاندم که 

هاي  شناسی یافتم که در آن روایت اي از ایشان با عنوان پاسخ به مخالفان جامعه اخیراً مقاله
 آغاز مقاله جالئی پور این سؤال که در. شده است اي از دانش اجتماعی دینی مطرح گانه شش

ها در عین  دهد که ایشان نیز به دنبال تفکیک و تمایز معرفت آمده است، خبر از آن می
 و دین حق هم شناسی جامعه مخالفان چرا«: سؤال این است. ها است حفظ حدودوثغور آن

 جالئی پور، اگرچه چنین تفکیکی را). 1389جالئی پور، (» دارند؟ نمی پاس را علم حق هم
شناسی، هویدا و  در حوزه علوم ارائه نکرده است، ولی از فحواي کالم او و دفاعیاتش از جامعه

عنوان یک علم و تفکر اجتماعی دینی را شناخته  شناسی به آشکار است که جایگاه جامعه
کند و منتظر پایان و مرگ آن  شناسی موضع سلبی اتخاذ نمی او در مواجهه با جامعه. است

داند و معتقد است  شناسی را بسیار الزم و ضروري می  پور، تبیین جامعهجالئی. نیست
ایشان، در مقابل ). 320: 1389جالئی پور، (نماید  نما عمل می شناسی همچون قطب جامعه

 ازجمله (اجتماعی علوم«: کند و معتقد است شناسی دفاع می  از جامعه1سه گروه
 هاي رشته زمره از مکاتبش و ها نظریه ها، روش مفاهیم، در تنوع رغم به) شناسی جامعه

] شناسی جامعه... [. دارد را نما قطب نقش اجتماعی هاي پدیده تحلیل در که است دانشگاهی
 براي درك و هست نیز اجتماعی هاي واقعیت شناخت و دانش کسب هاي رشته از یکی

ا توجه به دفاع بنابراین، ب). 308- 313: همان(» است راهگشا اجتماعی هاي پدیده چرایی
 شناسی اسالمی دانست، بلکه او توان او را حامی جامعه شناسی، نمی جالئی پور از جامعه

                                                
-» ها مبانی نظري و  شناسی بدبین هستند؛ آن امعههاي فکري و خاستگاه ج شود که به ریشه گروه اول شامل افرادي می

گروه دوم شامل افرادي . دانند  الهی مسلمانان می-ها را مغایر با مبانی نظري  شناسی واقعاً موجود در دانشگاه تاریخی جامعه
گروه سوم شامل . ننددا شناسانه می هاي جامعه هاي ایران را نه علم که ایدئولوژي شناسی متداول در دانشگاه شود که جامعه می

شناسی واقعاً موجود در ایران،  جاي نقد جامعه شناسی انتقادي، به شود که عمدتاً به شکل شفاهی و با سالح جامعه افرادي می
 ).308-310: 1389جالئی پور، (» کنند هاي موجود کمک می عمالً به نفی فعالیت
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 در زمره علوم را آن و داند نمی دفاع قابل را ایران در شناسی جامعه اسالمی کردن رویکرد
  .)312: همان(کند  می نما معرفی یا گفتارهاي اجتماعی بدونِ قطب نما قطب اجتماعی بدونِ

 را دیگري اندیشه و تفکّر که نیست این دنبال به خود نقدهاي در جالئی پور،
از طرفی، باب اظهارنظرهاي دینی در حوزه اجتماعی را هم . شناسی کند جامعه جایگزین

 است علم یک عنوان به شناسی جامعه از دفاع سمت به تر بیش او بحث جهت بندد، بلکه نمی
 اجتماعی دانش که است معتقد و دارد می نگه نیز را انصاف نبجا راستا این در البته، و

ما به هر «. به چنین تبیینی در جامعه نیاز داریم ما و باشد داشته وجود تواند می دینی نیز
با تضعیف . طور فردي و اجتماعی نیازمندیم شناختی به هاي دینی و جامعه دو نوع تبیین

ها  که مردم در زندگی روزمره با آن... ایی معضالت هاي مؤثر شناس شناسی یکی از راه جامعه
اي که به نام حقایق  پایه هاي بی کلیشه: افتد برند از رونق می رو هستند و از آن رنج می روبه

کند و با ننشاندن  شود امکان نقد و وارسی پیدا نمی مسلم در عرصه افکار عمومی پخش می
جاي خود، جامعه ما از یکی از انواع تفسیر و هاي دینی از امر اجتماعی در  دانش و تبیین

بخش به زندگی فردي و  دهنده و هویت و یکی از منابع معنا) هاي دینی تبیین(تبیین 
). 1389جالئی پور، (» شود هاي اخالقی جامعه محروم می کننده بنیان اجتماعی و تقویت

:  معتقد است کهگانه خود درباره دانش اجتماعی دینی هاي شش جالئی پور، در روایت
شناسی منازعه ندارد و عرصه عمومی جامعه  روایت ششم از دانش اجتماعی دینی با جامعه«

 در او ...نیاز دارد ) شناختی ازجمله جامعه(ایران به حضور هر دو نوع تبیین دینی و علمی 
 که دارند غفلت امر این از شناسی جامعه رادیکال منتقدان که کند می مطرح اینجا
 ها تبیین این از یک هیچ درواقع،. دارد وجود اجتماعی امر تبیین براي متفاوتی هاي نیتعقال
  ).1389: همان(» نیست دیگري به تقلیل قابل

که بر  نحوي کند، به موجود معرفی می شناسی جامعه »کلیت «ایشان، روایت اول را نفی
 و شده ناشی بغر امروزي مادي زندگی از رایج، شناسی اساس این روایت، جامعه

 و امروزي زندگی مرگ با بلکه موجود شناسی جامعه مرگ از پس فقط نه دینی شناسی جامعه
امکان ظهور  روایت، این در .آمد  خواهد وجود به) اسالمی (دینی زندگی رویش
 علمی روش منکران روایت دوم، روایت). 1389: همان(شناسی اسالمی فراهم است  جامعه
 هایش نظریه و آراء وسقم صحت شناسی جامعه« بر اساس روایت موجود،. شناسی است جامعه

 واقع با مطابقت علمی معیار که درحالی دهد می قرار ارزیابی مورد واقع با مطابقت معیار با را
 متعال خداي پرستش جهت در ها آن کارآمدي ثبات به ها نظریه صحت معیار. نیست صحیح
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نظري  هاي رهیافت«ان جالئی پور، روایت سوم به بی). 1389: همان(» دارد بستگی
: همان(» پذیرد می را آن تجربی روش که این عین در کند، می رد را موجود شناسی جامعه
پذیرد،  شناسی موجود را می شناسی دینی روش جامعه  بر اساس این روایت، جامعه.)1389

جالئی  گانه شش روایات از چهارم روایت. گیرد هاي نظري خود را از دین می ولی رهیافت
. کند می دفاع دینی پژوهشی برنامه از جاري شناسی جامعه از دفاع جاي به«: پور

 شناسی جامعه هاي روش و ها نظریه مفاهیم، مقاصد، کارگیري به با دینی شناسی اینجامعه
 ما مداري دین شناسی جامعه چنین تحقق براي. کند نمی پیدا تحقق امکان موجود و متعارف

 و ها نظریه اغراض، پژوهشی، برنامه این تا داریم نیاز مسلمان محققان پژوهشی برنامه هب
 .)1389: همان(» کند هدایت و دهی جهت شناختی جامعه تحقیق هنگام در را ما هاي روش

داند که به علت طوالنی نشدن بحث  جالئی پور، نقدهایی نسبت به چهار روایت اول وارد می
 .شناسی مراجعه کنید له ایشان با عنوان پاسخ به مخالفان جامعهتوانید به مقا می

هاي مکتوب و منقول  شناسان دین در ایران است و بحث محدثی، از جامعه حسن
به . شناسی اسالمی و موضوعات مربوط به امکان و امتناع آن دارد متعددي درباره جامعه

 او: دثی را مطرح سازم، باید بگویمهاي مح اندیشه بیان خودم اگر بخواهم خالصه کوتاهی از
 تواند نمی و دارد را خود موضوع به پرداختن صالحیت تنها شناسی جامعه که است معتقد

 حوزه وارد توانند نمی نیز ها معرفت دیگر که گونه همان. شود دیگري معرفتی حوزه وارد
 و دارد را خود اصخ تاریخ و مبادي و مبانی ایشان ازنظر شناسی جامعه. شوند شناسی جامعه
ها را به یازده دسته  محدثی، بر اساس هفت معیار، معرفت. شود ها ادغام با دیگر معرفت نباید

 هر یعنی (معرفت حصول نحوه - 1 «:اند از هفت معیار او عبارت. کند بندي می تقسیم
 منطق معرفتی هر (معرفت آن استداللی منطق - 2 ،)شود می حاصل راهی از معرفتی
 و علمی هاي گزاره (معرفت آن مفاهیم و ها گزاره جنس -3 ،)دارد را خودش یاستدالل

   ،)دارند فرق هم ها آن مفاهیم. دارند فرق آخر الی و مذهبی هاي گزاره و ادبی هاي گزاره
 کاري هر به معرفتی هر و دارد را خودش ویژه کاربرد معرفتی هر (معرفت آن کاربرد نوع - 4

 کاربرد ها معرفت. خورد نمی دردي هر به معرفتی هر. ددارمی تأکلیخی این روي من. آید نمی
محدثی،  (»کنندگان مصرف - 7 حامالن، -6 مولدان، -5 ،)بشناسیم را این باید ما. دارند ویژه

 یک هرکدام دین و علم است معتقد و پردازد می ها معرفت بندي دسته به سپس او. )1392
. کند وارد خللی دیگري توسعه و رشد در یکی یدنبا و شوند می محسوب جداگانه معرفت

 معرفت هنري، معرفت عرفانی، معرفت اي، اسطوره معرفت فلسفی، معرفت دینی، معرفت«
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 و انگلیسی زبان مثل – زبان، از هستند عبارت که ابزاري هاي معرفت روزمره، معرفت ادبی،
 صحبت عالم در رازهایی از که غریبه یا خفیه معرفت ریاضی، و منطق – آلمانی و فرانسوي

 از چیزهایی و آید درمی قرآن مقطعه حروف از که دانشی مثل ابجد، حروف مثل – کند، می
 مثل اعتباري هاي معرفت - خوانند می را رازهایی ما دست کف از که فالگیري مثل قبیل، این

  .)1392همان، (» علمی معرفت باالخره و حقوق و اخالق ایدئولوژي،
 سلبی موضعی شناسی جامعه قبال در محدثی موضع ام، شده متوجه من که چنان آن

. نیست علم یک عنوان به آن نفی و شناسی جامعه رد به دنبال او دیگر، عبارتی به نیست،
 را شناسی جامعه محدثی بلکه کند، نمی طلب شناسی جامعه براي هم جایگزینی چنین، هم

 علم گونه را خود تکاملی سیر مسیر، این در و هدد ادامه خود راه به باید که داند می علمی
 که ندارد دلیلی و هست نیز شناسی جامعه بر حاکم علم، بر حاکم قوانین درواقع،. کند طی

 هر بنابراین،. باشیم آن براي جایگزینی دنبال به و کرده حذف را شناسی جامعه بخواهیم
 به محدثی،. شود می اطالق زنی شناسی جامعه بر شود اطالق علم بر که نقصی و کاستی
 را غیرعلمی و علمی معرفت دست ها، معرفت تفکیک یعنی؛ اش بنیادي اندیشه از پیروي

 زیستی  هم همان ها معرفت کردن همگام از منظورم. کند می همگام هم با را ها آن و گیرد می
 این که آن بدون هم، با ها آن دادوستد یعنی، هم، با ها معرفت بودن همگام. است هم با ها آن

 اصطالح خودش محدثی البتّه،. گردند یکدیگر جایگزین یا و شوند آمیخته هم به ها معرفت
 این از ها معرفت یعنی؛. نامد می انتقادي خودسازي آنِ از را آن و برد می به کار را دیگري
 معرفت یک از مفهومی که طوري به بگیرند، عاریت به هم از را شان مفاهیم توانند می طریق

 ).100: 1390 محدثی، (جوید سود آن از معرفت آن و شود گرفته به کار دیگر معرفت در
 اندیشیدن منابع و گزیند برمی نیز دیگري شناسی، رویکرد جامعه از دفاع بر عالوه محدثی،

 دربارة او. سازد نمی محدود شناسی جامعه علم به تنها را اجتماعی هاي پدیده و مسائل درباره
 منبعی شناسی، جامعه کنار در است معتقد و گوید می سخن اجتماعی اسالمی رتفکّ

  .است اجتماعی هاي پدیده و مسائل درباره اعتنا قابل
  : کند می بندي دسته هاي زیر مقوله در طورکلی به را اجتماعی تفکّر ایشان،

 نظام تفکّر اجتماعی دینی و در صدر اسالم مشخصاً) 2 اي تفکر اجتماعی اسطوره) 1
نظریه اجتماعی؛ ) 5 اجتماعی واسط؛ شۀیاند) 4 اجتماعی؛ فلسفه) 3ي دینی؛ ها يریگ جهت

در آثار ادبی و فرهنگ عامیانه و در دیگر منابع (مفردات اجتماعی ) 7شناسی؛  جامعه) 6
 را آن من که ادیان حوزه در اجتماعی تفکر به شود می مربوط عمدتاً دوم، دسته» )معرفتی
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 مشهود پردازي نظریه آن در و است ایستار داراي بخش این .نامم می اجتماعی گیري جهت
 فارابی، همچون مسلمانی فیلسوفان میان در که اجتماعی تفکر سوم دسته در نیست؛

 فلسفه را آن من که شود می دیده دیگران و مطهري حتی و مالصدرا و غزالی سینا، ابن
 پیشامدرن دوران به مربوط اما است مبانی داراي اجتماعی فلسفه هرچند نامم، می اجتماعی

 همچون هجدهم قرن اندیشمندان اجتماعی نظریه به مربوط نیز چهارم دسته. است
 یک نه و است اجتماعی پرداز نظریه یک مونتسکیو من ازنظر یعنی. است روسو و مونتسکیو

 اجتماعی فکّرت پنجم دسته باالخره و) ریمون آرون چون کسانی برخالف (شناس جامعه
 تفکّري و شود می مربوط بعد به نوزدهم قرن دوم نیمه شناسان جامعه به که است مدرن
ازآنجاکه موضوع این مقاله، مربوط ). 1391 محدثی، (»است تجربی هاي بنیان داراي و علمی

هاي محدثی به  بندي به رویکردهاي نظري درباره اندیشه اجتماعی اسالمی است، در تقسیم
 پیش محدثی، .سازم باره مطرح می روم و مباحثی را دراین گیري اجتماعی او می جهتسراغ 

 و هنجارین هاي نظریه بررسی به تر کلی بندي تقسیم یک در اجتماعی، تفکر به پرداختن از
 و نخستین فکر. کند می تفکیک هم از را دو این و پردازد می جامعه باب در غیرهنجارین

  .نیست شناسی جامعه جامعه، درباره گفتنی سخن نوع هر که است این او مبنایی
 دینی، (غیرعلمی جامعه نگري تا کند می استفاده 1نگري جامعه عام مفهوم از او
 شناسی جامعه یعنی، علمی جامعه نگري از را) غیره و اي اسطوره عرفانی، ادبی، فلسفی،
 شناسی جامعه مدعیان به نسبت که نقدهایی از دریکی محدثی که همچنان. سازد متمایز

 :است گفته را سخن این کند می مطرح ها، آن از منتشرشده ایجابی مطالب و اسالمی
 عدم«: ها آن ازجمله که هست اسالمی شناسی جامعه مدعیان کار در مشکالتی و ها نارسایی

 ادامه در او هرحال، به). 2: 1393 محدثی، (» است2شناسی جامعه و جامعه نگري بین تمایز
 واقعیت تبیین و توصیف به هایی که نظریه«: غیرهنجارین هاي نظریه گوید، می خود حثب

 و کنند نمی وارد بررسی تحت اجتماعی شرایط بر را نقدي هیچ و کنند می بسنده اجتماعی
 است، اجتماعی جهان شناخت ها آن هدف. نیستند جامعه براي بدیل طرحی ارائه دنبال به

 مقابل در). سوبژکتیو یا ابژکتیو واقعیتی عنوان به خواه (دارد وجود که نحوي بدان
 و روند می فراتر هست، که طور آن جامعه، تبیین و توصیف از که گیرند می قرار هایی نظریه

 آن براي مطلوب و بدیل طرحی ارائه و بررسی تحت اجتماعی شرایط نفی و نقد به دنبال

                                                
1. view of society 
2. sociology 
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 توضیحات این با  او).90: 1390محدثی، (»یابند می هنجارین یا تجویزي خصلتی و هستند
 هاي نظریه ذیل در آن، غیر چه و باشند اسالمی چه اجتماعی هاي نظریه که است معتقد

  .گیرند می قرار هنجارین
 و اجتماعی جهان درباره مدرن هنجارین نظریه نوعی مثابه به اجتماعی نظریه میان«

 و جامعه درباره تبیینی و توصیفی مدرن نظریه نوعی مثابه به شناختی جامعه نظریه
 نسبتاً مواضع طرح اجتماعی هی از نظرما مراد: ایم شده قائل تمایز اجتماعی، هاي پدیده

 این. است جامعه و اجتماعی حیات باب در مشخص مفروضات بر مبتنی و منسجم
 شناختی، انسان شناختی، معرفت هستی شناختی، مفروضات: از اند عبارت مفروضات

 درباره مواضع طرح اجتماعی نظریه. جامعه ماهیت به مربوط مفروضات نیز و اختیشن روش
 همواره. نیست جامعه درباره اي علمی نظریه و است کالن سطح در اجتماعی حیات

 و نیست پذیر ابطال لزوماً هایش گزاره. گذارد می باقی مبهم را مسائلی و موضوعات
 باشد؛ کالن یا خرد تواند می شناختی جامعه نظریه اما. دارد وثیقی پیوند فرد يها باارزش

 و پذیر ابطال ابهام، از خالی که است آن مطلوب بلکه نیست آن اصلی مشخصه ابهام
 امور تحول روند ممکن حد تا کند؛ عرضه را مشخصی پژوهشی هاي فرضیه باشد؛ پذیر آزمون

 کشف را بررسی مورد تماعیاج هاي پدیده بر حاکم قواعد و ها شکلی هم و کند بینی پیش را
 از فارغ و منطقی بندي صورت نوعی از را ها ویژگی این همه باالخره، و نماید بندي صورت و

 نظریه دو این جداسازي و تفکیک از پس محدثی  بنابراین،).96: همان (»نماید اخذ ارزش
 نظر در هم از دور و بسته را ها معرفت این هم، از جدا اجتماعی تفکّر نوع دو عنوان به

 دادوستد هم با توانند می ها معرفت دیگر همچون نظریه دو این است معتقد بلکه، گیرد نمی
  .باشند داشته معرفتی

 باب در اي نظریه اجتماعی نظریه «:گوید او درباره همسایگی این دو نوع معرفت می
 به مربوط بحث نوع هر در تولیدشده آراي و دستاوردها از تواند می الجرم. است جامعه
 اجتماعی نظریه امروزه دلیل، همین به. سازد مجهز و غنی را خود و شود مند بهره جامعه
 سود بسیار شناسی جامعه ویژه به و اجتماعی علوم تجربی و نظري دستاوردهاي از عمالً
 اجتماعی پردازان نظریه هاي سازي مفهوم و ها بصیرت از تواند می نیز شناسی جامعه. جوید می
 و افکار پرورش راه در ، انتقادي خودسازي آنِ از فرآیند نوعی طی را ها آن و گیرد هبهر

 ارزشمند نتیجه از  ایشان).100: 1390 محدثی، (»دهد قرار استفاده مورد جدید هاي نظریه
 جایگزینی آن، نتایج از یکی که است معتقد و گوید می سخن نیز تفکیک و جداسازي این
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 تعبیر جاي به اسالمی اجتماعی اندیشه خاص طور به یا دینی اجتماعی هاندیش نام به تعبیري
 هاي نظریه سو یک از توانیم می ما« :گوید می او. است اسالمی شناسی جامعه متناقض
 نظریه به دنبال دیگر سوي از و کنیم استخراج و بندي صورت را مسلمان متفکران اجتماعی
 مسلمانان اجتماعی زندگی شرایط و مسائل ويپاسخگ تا باشیم مطلوبی اسالمی اجتماعی

ی نیز شناس جامعه اسالمی سازي پروژةنقد  محدثی، به). 103: همان (»باشد حاضر عصر در
او . کند یم را در چند بند بررسی رویکردي و ازجمله دالیل پیدایش چنین پردازد یم

درن و واکنشی بودن طرح این مفهوم به وساطت تفکر اجتماعی م) 1«: دیگو یمباره  دراین
هاي معرفتی در میان مدافعان  ناتوانی در مبناکاوي و تفکیک سرمشق) 2طرح چنین بحثی؛ 

شناسی اسالمی در   و درجا زدن مدافعان فکر جامعهقفتو) 3شناسی اسالمی؛  فکر جامعه
عدم توجه ) 4شناسی اسالمی؛  اي در حوزة جامعه بحث از امکان و عدم تولید هر نوع نظریه

شناسی  زا بودن فکر جامعه آسیب) 5شناسی اسالمی به تاریخ علم؛  دافعان فکر جامعهم
  شود؛   اجتماعی اسالمی میشۀیاسالمی که سبب غفلت و ناتوانی از شناخت درست اند

شناسی اسالمی محصول هژمونیک بودن معرفت دینی در جامعۀ ما  طرح فکر جامعه) 6
 در اجتماعی تفکّر نفی دنبال به محدثی شد دیده که گونه همان .)1394محدثی، (» 1است
  و حتی معتقددکن  اجتماعی دینی دفاع میۀیاز لزوم ارائۀ نظراو بلکه برعکس  نیست دین

 از لزوم نجات تفکر ایشان. باره فعال گردد بایست دانشکده یا پژوهشگاهی دراین که میاست 
 ).1393محدثی، ( است ن گفتهشناسی اسالمی سخ اجتماعی دینی از دست مدافعان جامعه

 ایران در ما اکنون هم که آفرینی است آشوب ازنظر ایشان خلط اسالمی،/ دینی شناسی جامعه
  ).93 :1390محدثی،(ایم  آمده گرفتار آن به

شناسی دین در ایران است و آثار  نظران حوزه جامعه مقصود فراستخواه، ازجمله صاحب
کنم،  وار و خالصه به آثار او اشاره گر بخواهم فهرستا. متعددي در این حوزه نگاشته است
. شناسی، موضعی بر اساس مبادي و مبانی این علم دارد باید بگویم که ایشان در قبال جامعه

شمول و عام است، ولی مبالغه درباره آن را  طورکلی، نگاه او به موضوع علم، نگاهی جهان به
ها باید با دقت به کار گرفته شوند  قد است واژهاو معت). 16: 1390فراستخواه، (پذیرد  نمی

جاي  شناسی را به توان تفکر اجتماعی و جامعه بر اساس این گفته، نمی). 1390فراستخواه، (
و در اینجا [فراستخواه، علم . همچنان که او نیز به این امر معتقد است. یکدیگر به کار برد

                                                
-1394 آذر 18د به مناظرة حسن محدثی با حمید پارسانیا در دانشگاه گیالن در تاریخ چنین، رجوع شو  هم. 
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داند و  روکراتیک ، بلکه نور و روشنی میرا نه یک ابزار ایدئولوژیک و بو] شناسی جامعه
او ). 1389فراستخواه، (کند  ورزي را ساحتی از وجود و استعدادهاي آدمی معرفی می علم

شناسی همان  مراد ما از جامعه«: گوید عنوان یک علم مدرن می شناسی به درباره تاریخ جامعه
 وقتی از دانش .علم به معناي خاص است که در سده نوزده در اروپا تأسیس شد

کنیم نه  گوییم به چیزي در تاریخ واقعی و عالم واقعی اشاره می شناسی سخن می جامعه
» شناسی بدهیم صورت دلبخواهی و گزاف به هر چیز عنوان جامعه که بخواهیم به این

مثابه یک علم بیان  شناسی به هایی براي جامعه فراستخواه، ویژگی). 1390فراستخواه، (
او . شوند ها می شناسی از دیگر انواع معرفت ها، سبب تمایز جامعه ن ویژگیکند که آ می

ها است که از  ها و گزاره اي از مفاهیم و سازه مبتنی بر سامانه«شناسی،  معتقد است جامعه
دعاوي . ... شود شود و چرایی امور جهان فهمیده می ها روابط متغیرها تبیین می طریق آن

توان از حیث سازگاري درونی و بیرونی به محک زد و از همه  را می] شناسی جامعه[آن 
اند  پذیر هستند و به شواهد بیرونی حساس بررسی تجربی و آزمون هستند، ابطال تر قابل مهم

چنین ). 1390همان، (» صورت میان ذهنی بررسی مجدد کرد ها را به شود آن و می
ها و تفکرات  نوان علم، از دیگر اندیشهع شناسی را به هایی ازنظر فراستخواه، جامعه ویژگی

گوید که هیچ معرفت دیگري حق اظهارنظر  فراستخواه، نمی. سازد اجتماعی متمایز می
ها و منابع اجتماعی را معارف غیرعلمی مرتبط با  درباره جامعه را ندارد بلکه، او دیگر معرفت

ها  مایز است و نه بایستی آنشناسانه متفاوت و مت داند که با اظهارنظرهاي جامعه جامعه می
در تکمیل مواضع تاریخی فراستخواه نسبت ). 1390همان، (شناسی خلط کرد  را با جامعه
توان پاسخی نسبت به مدعیات مدافعان  که این موضع را می شناسی و این به جامعه

شناسی اسالمی دانست، باید گفت، ایشان فضاي فکري جهان پیشامدرن را با فضاي  جامعه
شناسی در جهان پیشامدرن  داند و معتقد است که جامعه فکري جهان مدرن یکسان نمی

  .موضوعیت ندارد
چه امر پیشین طبیعی و (در فضاي فکري پیشامدرن، حیات اجتماعی امري پیشین «

شناسی  شود و در چنین فضاي فکري، اصالً جامعه درك می) چه امر پیشین طبیعی
؛ حیات اجتماعی امري )مانند هابز(هاي مدرنی  یق اندیشهدر غرب از طر. موضوعیت ندارد
تواند از طریق تجربه و عقالنیت و قرارداد اجتماعی شکل  امري که می. پسین تلقی شد

شود و اینجا است که  بگیرد، در آن صورت، این حیات اجتماعی موضوع بررسی و نقد می
 به مواردي که از مواضع با توجه). 1390همان، (» شناسی، تأسیس پذیر است جامعه
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شناسی اسالمی ،  شناسی ذکر شد، باید گفت که او نسبت به جامعه فراستخواه درباره جامعه
البتّه، . داند و نه ممکن موضعی سلبی اتخاذ کرده است و چنین علمی را نه مقبول می

شناسی و تفکّر اجتماعی از یکدیگر، تفکّر اجتماعی  فراستخواه پس از تفکیک جامعه
داند، ولی معتقد است چنین تفکري در ایران دچار عسرت  برخاسته از دین را بالاشکال می

شناسی  او تفکّر اجتماعیِ دینیِ رشد یافته که سبب تأثیر در جامعه). 1390همان، (است 
عنوان  اگر کسی در حوزه تفکر بخواهد از مفاهیم دینی به«: کند گونه توصیف می شود را این

و در خروجی تفکّر ... ها را نقد و تحلیل بکند،   خود بهره بگیرد، باید بتواند آنهاي فکر نهاده
بینی داشته  پیش او ما باید انتظار اکتشافات و انتقادات و افکار بدیع و نوپدید و غیرقابل

اما، وقتی قرار . توان از تفکر اجتماعی دینی سخن گفت در این صورت است که می. باشیم
نخورده بماند و خط قرمزي در حوزه اندیشیدن وجود داشته  شین دستباشد که امر پی

). 1390همان، (» !باشد، در آن صورت چه تفکر اجتماعی و حتی چه تفکر اجتماعی دینی
فراستخواه، برخوردهاي منحط با علم و نیز عدم رشد مستقل تفکّر اجتماعی دینی در ایران 

 منحطی در جامعه ما در کسوت دینی و تفکرات –داند  را، هم یک مسئله معرفتی می
، و هم در حصار و )1389فراستخواه،  (-غیردینی وجود دارد که با علم بیگانه هستند 

  ).1390فراستخواه، (هاي رسمی  کنترل سیستم
  

  اعتنایی، توازي هاي جایگزینی، نفی یا بی گانه سه نقد و بررسی
 راهی همان شناسی، جامعه نسبت به میزتحقیرآ و خشک کنم نگاه در رویکرد اول، گمان می

 نگاه. بودند آن دنبال به گرایانه افراط شناسی جامعه پیشین آباي و اندیشمندان که رود می را
 کنت، که اندیشه این چنین هم و کنت جانب از جامعه ، طبیعی علم یک و آفرینش آرمانی

 اي تازه دین گذار بنیان و پیامبر یک تر بیش بلکه اجتماعی، دانشمند یک تنها نه را خود
 که افراطی بس است نگاهی گردد ، بشر دردهاي همه بخش درمان بایست می که دانست می
 ).36-23: 1385 کوزر، (قرارداد آن کنار در را امروز گرایانه تفریط و ناامید نگاه توان می

ها و  شناسی به دلیل غربی بودن آن، عدم سازگاري گزاره مغضوب شدن جامعه
شناسی،  هاي دینی و گشتن به دنبال یک جایگزین براي جامعه هاي آن با اندیشه فرض شپی

مطلب بسیار مهمی که باید به . دهد خبر از یک مسئله و معضل معرفتی در جامعه ایران می
که شایسته و بایسته است در  چنان آن اشاره نمایم این است که علم و تاریخ تکامل آن، آن

ورد توجه قرار نگرفته است و حقیقتاً، ما با مشکل معرفتی جامعه علمی کشور م
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که  شناسی اسالمی باید بگویم، این در نقد مدافعان جامعه. برانگیزي مواجه هستیم چالش
عنوان یکی از منابع  دین به. تواند وارد حوزه اجتماعی شود، محل اشکال نیست دین می

بزند و در این حوزه اظهارنظر کند، اما تواند عینک اجتماعی خود را  معرفت اجتماعی می
توان  سؤال اساسی اینجا است که روش دین براي ورود به حوزه اجتماعی چیست؟ آیا می

توان  اسالمی ارائه داد؟ آیا می/شناسی دینی شناسی با عنوان جامعه ترکیبی از دین و جامعه
خود در بستر دیگري شناسی که  معرفتی به نام دین را با معرفت دیگري به نام جامعه

شناسی و دین، حاکی از تعارض در  گرفته است تلفیق کرد؟ چنین ترکیبی از جامعه شکل
علم در معناي امروزي خود امري . توان آن را امري مقبول پنداشت ها است و نمی روش

توان آن را  ها که از دین برآمده باشد نمی تجربی و تکرارپذیر است و با تغییر برخی گزاره
دین مایعی نیست که بتوان آن را در هر دوره در قالبی ریخت و محدود به علم یا . نی کرددی

  .اي کرد اندیشه
هاي عمده در این حوزه است باید بگویم،  درباره اصول موضوعه که یکی از چالش

شود و در مقدمات مؤثر است، ولی صفتِ علمی  بینی عالم می ها، مربوط به جهان فرض پیش
ها و رویکردهاي تجربی است که  گیرد بلکه، روش یک پدیده ازاینجا نشأت نمیبودن براي 

اي است که  هاي دینی، مسئله فرض بینی الهی و پیش داشتن جهان. کند علم را علم می
هرچند که وجود چنین . شود بینی عالم مربوط می ربطی به علم ندارد و تنها به جهان

یان مسلمانان بسیار مطلوب و الزم است ولی، ما این اي در جامعه اسالمی و در م بینی جهان
کنیم بلکه، معتقدیم دین در  منظور دینی شدن و اسالمی شدن علم مطرح نمی سخن را به

چنین، از  تواند مؤثر باشد و هم مقام گردآوري و طرح سؤال بر کار و فعالیت دانشمند می
تواند  عالِم می. گیرد ینی دینی قرار نمیب بینی علمی لزوماً در تقابل با جهان طرفی دیگر جهان

ماندگار ببیند اما، تحدید نگرش موقّت  ها را به نحو درون در مقام کار و نگرش علمی، پدیده
. عنوان انسان الهی ندارد ماندگار نگري، منافاتی با نگرش استعالیی او به درون عالِم به 

بار از نسبت  ها با یکدیگر پرسش کند و یک تواند از نسبت پدیده بار می دیگر، او یک عبارت به
گیرند بلکه، در طول یکدیگر قرار  این دو پرسش در مقابل هم قرار نمی. یالهها با امر  پدیده
 در تقابل با هم قرار 1ماندگار جهان و تبیین استعالیی جهان بنابراین تبیین درون. دارند

که بیماري توسط   وقتی :شود ان میاین اندیشه حتی در زبان مردم عامی نیز بی. ندارند
کنند نه  شود، مردم او را وسیله و واسطه جاري شدن لطف الهی تلقی می پزشک معالجه می

                                                
-ام  این دو مفهوم را از دکتر حسن محدثی به عاریت گرفته. 
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آورند و هم از  جا می جاي خدا قرار دهند و بر همین اساس، هم شکر خدا را به که او را به این
  .کنند پزشک تشکر می

ض، علمی با متافیزیکی دینی ایجاد شود از طرفی دیگر، سؤال این است که اگر به فر
و نام آن را علم دینی بگذاریم، کسی که چنین متافیزیکی را قبول ندارد علمی که تولید 

توان این علم را به کار گرفت و از آن به نفع جامعه  آید؟ و آیا نمی کند به کار نمی می
شود و محصوالتی  ید میچنین، علمی که در جامعه مسلمانان تول مسلمان استفاده کرد؟ هم

آورد، آیا این علم وقتی در جامعه غیرمسلمان قرار بگیرد، علم دینی محسوب  را پدید می
المللی  شود و مارك دینی دارد؟ منطقاً چنین نیست، بلکه این علم در فضایی بین می

شود و تا کسی از طریق معرفت دینی و منابع دینی به متافیزیکی دینی قائل  ردوبدل می
: گوید محدثی نیز درباره اصول موضوعه می. باشد، این علم او را دینی نخواهد کردن

 دانشمند یک. نیستند جزمی اما آید می دیگري جاي از که است درست علوم مفروضات««
 منقّح را ها آن کرده، نقد یا کند عوض کند، دگرگون را خودش پیشین مفروضات تواند می
 جزمیات با دین در اندیشی اعتقادي معموالً. نیست علم نندهما دین در مفروضات... . کند

 نحوي هر به ما که کند می ایجاد خودش به نسبت ما در تعلقی دین عموماً. است همراه
 »دهیم می تغییر را مان دینی باورهاي سختی به و کنیم حفظ را مان دینی باورهاي

عه، مراجعه شود به کتاب تر درباره اصول موضو هاي بیش براي بحث ().1392محدثی،(
 سخن که نیا، نیچن هم ).79-72: 1391شناسی دین؛ روایتی ایرانی از حس محدثی،  جامعه

بحث از سکوالر بودن و یا «:  گفتتوان یم، در پاسخ رود یماز علم سکوالر و غیرسکوالر 
 و دشون یمبراي نیل به مقصود ساخته ] علم[ است زیرا وسایل وجه یبسکوالر نبودن علم 

. ...  معنی نداردها آنذاتشان در وسیله بودن است و به این جهت، سکوالر بودن یا نبودن 
 و شود یم که در شریعت مباح شمرده ردیگ یمعلم اگر وسیله است، در حدود اموري قرار 

 و دین در مورد آن ردیگ ینمامر مباح به یک معنا سکوالر است زیرا حکم دینی به آن تعلق 
  ).12: 1383داوري،  (»1ساکت است

 از دین ها ومیآگز با گرفتن کنند یم این موضوع که برخی ادعا دربارة، نیچن هم
هاي فلسفی  هر علمی اصولی دارد، پایه...«: دیگو یم علم دینی ساخت، محدثی توان یم

پس ما اگر مبانی فلسفی را از . بحثی است در متاتئوري) ها ومیآگز(هاي فلسفی پایه. دارد

                                                
-1383، سال 54، فصلنامه نامه فرهنگ، شماره "تجدد و سکوالریسم"تر رجوع شود به مقالۀ   براي آگاهی و مطالعۀ بیش. 
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 دیآ یعلم به وجود نم) کنند اسالمی ادعا مییشناس طور که مدعیان جامعه آن(ن بگیریم دی
 فلسفی را داشته باشیم بعد يها هیل باید پااو. و تا به امروز هم به وجود نیامده است

نظریه متشکل از . هایی مطرح کنیم در رابطه با آن ارائه دهیم و در ادامه فرضیهيا هینظر
شما باید بتوانید . شود ی ساخته نمها ومیاست و نظریه تنها از آگز) هاي نظريارهگز(ها تئورم

 هی را از دین بگیرید نظرها ومیکه برخی آگز صرف این. دیکن  نیز استخراجییها از دین تئورم
  ).1394: محدثی(» شود یعلمی دینی ساخته نم

 مدعی ،)فرهنگی مطالعات (اندیشه یک مؤسسان و مبدعان که این دیگر، طرفی از
 و دلیل تواند نمی است، رسیده خود کارکرد و عمر پایان به) شناسی جامعه (علمی که شوند

 در فوکو آراي از کچویان دریافت و قرائت. شود قلمداد علم آن عمر پایان و زوال بر حجیتی
 توانب نیز دیگري هاي دریافت و ها قرائت بسا چه و است چنین فرهنگی مطالعات رشته مورد

: گوید می باره دراین کچویان سخنان نقد در فاضلی،. دارد وجود که همچنان داشت، آن از
 مطالعات در واقع، چراکه دانست، فوکو قرائت بر اساس تنها را فرهنگی مطالعات توان نمی«

 نقدهاي با اگرچه نیز شناسی جامعه دیگر سوي  از.است قرائتی چند و چندالیه فرهنگی
 و بعدي یک که است نشده تبدیل روحی بی و خشک علم به گاه هیچ اما تاس مواجه جدي
 مطالعات و شناسی جامعه میان بسیاري هاي دیالوگ همواره اساس این بر. باشد ابزاري

 »گفت سخن دیگري تولّد یا یکی مرگ از توان نمی گاه هیچ و است داشته وجود فرهنگی
شناسی و تولد مطالعات فرهنگی  مرگ جامعهچنین، فراستخواه ادعاي   هم).1387 فاضلی،(

کننده  آمیز و گمراه کند که ازنظر او تناقض مدرن قلمداد می را نفی مدرنیته با لحن پست
شناسی  تر رجوع شود به درباره مرگ جامعه براي اطالع بیش). (70: 1389فراستخواه، (است 

شناسی  مدعیان جامعهمحدثی، رویکرد ). 70-71: 1389و مطالعات فرهنگی، مهرنامه، 
 ری غو و ادعاهاي آنان را غیر مدون کند می معرفی خردآزار یزدگ  علماسالمی را نوعی

 از او معتقد است، بخشی از ادعاي آنان متأثّر). 1- 2: 1393محدثی،  (داند  میمند نظام
رویکرد درباره دو  ).1: همان(ها است  پسامدرنیست از متأثّر بخشی و ها فرانکفورتی مکتب

شناسی با هم اشتراك دارند و بر اساس مبانی نظري  دیگر، اگرچه از حیث دفاع از جامعه
گرفته  اي دارد و در تاریخ خاصی شکل شناسی مبادي و مبانی ها، علم جامعه صاحبان آن

. است و باید به مسیر رشد و تکامل خود ادامه دهد اما، داراي تفاوت و تمایز نیز هستند
اعتنایی به تفکر اجتماعی اسالمی، داراي  م، هم در صورت نفی و هم در صورت بیرویکرد دو

 .سازد کاستی و نقص است و جامعه مسلمان را از یک منبع معرفت اجتماعی محروم می
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گشاید و معرفت اجتماعی دیگري با توجه به مبانی  که رویکرد سوم، باب جدیدي می درحالی
معرفت –ها  ي این معرفتهردوز طرفی، حضور ا. کند و مبادي صحیح معرفی می

ها بر یکدیگر   در جامعه، هم سبب تأثیر و تأثّر آن-شناسی و اندیشه اجتماعی دینی جامعه
ي این هردوتوان امیدوار بود که  کند و هم می ها را فراهم می شود و موجبات رشد آن می

  .تماعی آنان مؤثر واقع شوندوفتق امور اج ها به کار جامعه مسلمان آیند و در رتق تبیین
  
  گیري نتیجه

به دلیل وجود معرفت دینی غالب در جامعه ایران و بافت فرهنگی آن، بروز چنین 
اما، باید در نظر داشت که در دریاي . نماید ناپذیر می هایی در حوزه اندیشه، اجتناب بحث

هاي  بحث. باشدهایمان رسیدن به مقصد  پرتالطم اندیشیدن غرق نشویم و هدف از بحث
 این مقاله، بسیار فرسایشی شده است و  موردبحثرایج در جامعه ایران درباره موضوع

ایم تولیداتی  باید در نظر داشت، ما هنوز نتوانسته. مانده است همچنان در مقدمات بحث باقی
هاي نظري و کشاکش آراء میان  در حوزه تفکر اجتماعی اسالمی داشته باشیم، چراکه چالش

به گمان نویسنده این مقاله . ققان این حوزه، ما را از اهداف مهم و اصلی دور کرده استمح
و فضاي  1چنین، با در نظر گرفتن بستر اجتماعی و با توجه به چارچوب نظري مفروضم و هم

چراکه از . قبول پنداشت توان رویکرد سوم را رویکردي جامع و قابل جامعه ایران، می 2فکري
دارد و هم باب معرفت اجتماعی  عنوان یک معرفت نگه می انب علم را بهسویی، هم ج

دارد و به تعبیر  رویکرد برگزیده، حدود هر معرفت را نگه می. گشاید دیگري را می
این رویکرد، ). 1389فراستخواه، (سازد  علم متبدل نمی فراستخواه، علم را به ناعلم و یا شبه
انداز به تبیین  توان از طریق این چشم کند و می از میباب اندیشه اجتماعی اسالمی را ب

تر  نظر بیش نویسنده، امیدوار است که محققان این حوزه با امعان. جامعه اسالمی پرداخت
دارند و به  هاي سازنده و ثمربخش، جانب اعتدال را نگه در حوزه تفکرات اجتماعی و بحث

سو، در سایه شناخت  ین مهم، از یکا. هاي آتی دست یابند تولیدات ارزشمندي در سال
ي ها تیفعالها و  پیوندد و از سویی دیگر، نیازمند تالش صحیح معرفت موردنظر به وقوع می

  .گروهی و چندجانبه است

                                                
1. context 
2. concept 
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