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چکیده
در اين مقاله رويکردها و آراء نظری موجود در ايران پس از انقالب ،درباره نحوه ورود دين به مباحث و
موضوعات اجتماعی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است و در پايان ،نويسنده بر اساس مبانی و چارچوب
نظری مفروض خود يکی از رويکردهای موجود در اين مقاله را برگزيده است .امکان و يا امتناع ورود دين
در حوزه اجتماعی و همچنین ،نحوه اين ورود يکی از موضوعات چالشبرانگیز در علوم اجتماعی و
خصوصاً جامعهشناسی در ايران است .در اين متن ،روايتهای متعددی ارائه شده است که همگی در ذيل
سه سنخ يا رويکرد کلی به بحث نهاده شده اند .رويکرد اوّل" ،رويکرد جايگزينی جامعهشناسی با تفکّر
اجتماعی اسالمی" است .رويکرد دوّم" ،رويکرد نفی يا بیاعتنايی به تفکّر اجتماعی اسالمی" است.
رويکرد سوّم" ،رويکرد توازی و دادوستد بین جامعهشناسی و تفکّر اجتماعی اسالمی" است .در اين
رويکرد تمام مقدمات و مفروضات علم جامعهشناسی در نظر گرفتهشده است و جامعهشناسی نفی
نمیشود و يا چیز ديگری جايگزين آن نمیگردد .اين رويکرد باب جديدی را در علماالجتماع میگشايد؛
بهنحویکه معرفت های غیرعلمی نیز امکان ورود به مباحث و موضوعات اجتماعی را میيابند .روش مورد
استفاده در اين مقاله روش اسنادی است .بر اين اساس ،به کتب ،مجالت و مقاالت موجود در حوزهی
مورد نظر مراجعه شده است و اين منابع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند.
واژگان کلیدی :جامعهشناسی اسالمی ،انديشه اجتماعی اسالمی ،رويکرد جايگزينی ،رويکرد نفی يا
بیاعتنايی ،رويکرد توازی و دادوستد ،تفکیک معرفتها.
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طرح مسئله
بررسی تفکرات و انديشههای دين درباره مسائل مربوط به جامعه ،سالها است که در ايران
و خصوصاً در ايران پس از انقالب ،محل بحث و نزاع فراوانی است و ذهن بسیاری از
جامعهشناسان و محققان اجتماعی را به خود مشغول کرده است؛ بهنحویکه برخی از
محققان علوم اجتماعی حجم عمدهای از نوشتهها و گفتههای خود را به آن اختصاص
دادهاند ،1ولی همچنان اين چالشها پابرجا است .اين دسته از محققان گاهی در مواردی با
هم اشتراک دارند ،ولی در اغلب موارد اختالفات و تفاوتهای فاحش ،آنها را به نقدهای
تند و صريحی نسبت به کار يکديگر وامیدارد .انديشههای اجتماعی در دنیا ،در دورههای
مختلفی ظهور و بروز يافتهاند و حتّی تاريخچه آن را میتوان بسیار پیشتر از ظهور
جامعهشناسی دانست .امّا ،آن چه در ايران و در دوران پس از انقالب بسیار مورد توجّه قرار
گرفت و منجر به چالشهای فراوانی شد ،بحث اسالمی کردن علوم و ازجمله؛ جامعهشناسی
بهعنوان علمی غربی بود .مدّعیان "جامعهشناسی اسالمی" از سويی به نفی جامعهشناسی
بهعنوان يک علم غربی پرداختند و از سويی ديگر ،به دنبال استخراج مفاهیم و گزارههای
جامعه شناسانه از دين بودند .اين موضوع سبب آشوب ،سردرگمی و انشقاق آراء شد؛
بهنحویکه مدافعان علم جامعهشناسی را به میدان آورد و آنان در فضايی پرآشوب به دفاع از
جامعهشناسی پرداختند .دراينباره ،اگرچه آثار مکتوب و منقول فراوانی تولیدشده است،2
ولی هم چنان مدّعیان رويکردهای موافق و مخالف را قانع نکرده است و نزاع بر سر نحوه
ورود دين در موضوعات اجتماعی همچنان باقی و پابرجا است .اين کشمکشها و تشتّت آراء
را میتوان برحسب نوع سؤالی که مطرح است در بین دو گروه از جامعهشناسان مشاهده
کرد .اگر سؤال مورد بررسی اين است که آيا دين امکان حضور در حوزه مسائل اجتماعی را
دارد و يا چنین امری ناممکن است؟ در اينجا کشمکش در بین دو گروه پیش خواهد آمد:
يکی آنان که دين را صاحب انديشه و تفکرات اجتماعی میدانند و حضور دين را در عرصه
 -1از جمله جامعهشناسان و محققانی که در اين حوزه سخن گفتهاند ،میتوان به :مقصود فراستخواه ،عبدالکريم سروش ،حسن محدثی ،حسین
کچويان ،علیرضا شجاعیزند ،مصطفی ملکیان و غیره اشاره کرد.
 -2به عنوان نمونه«:تمايز نظريهی اجتماعی و نظريهی جامعهشناختی :راهحلی برای مشکل اسالمیسازی جامعهشناسی در ايران» ،حسن محدثی« -1390 :علوم
اجتماعی اسالمی وعدهای برای چند قرن بعد» ،حسن محدثی« -1393 :پاسخ به مخالفان جامعهشناسی :روايتهای دانش اجتماعی دينی و نسبت آن با
جامعهشناسی» ،حمیدرضا جاليیپور« - 1389 :دفاع از ابعاد جهانی جامعهشناسی :نقد علوم اجتماعی بدون قطبنما در ايران» ،حمیدرضا جالئیپور« - 1389 ،مرگ
جامعهشناسی ،تولّد مطالعات فرهنگی!»  ،نشستی با حضور دکتر حسین کچويان و دکتر نعمتاهلل فاضلی در دانشگاه عالمه طباطبايی« - 1386 :امکان يا امتناع علوم
انسانی اسالمی با تاکید بر جامعهشناسی» ،مناظره حمید پارسانیا و حسن محدثی در دانشگاه گیالن.1394 ،
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اجتماعی نهتنها ممکن ،بلکه الزم و حتمی قلمداد میکنند .اين گروه معتقد است دين
میتواند برای حل مشکالت و معضالت کنونی جامعه مدرن مؤثر واقع شود و مسائل آن را
برطرف سازد .گروه ديگر ،آنان که برای دين در عرصه اجتماعی مدخلیتی قائل نیستند و
تنها آن را امری شخصی و فردی قلمداد میکنند .از طرفی ديگر ،اگر سؤال موردنظر اين
است که به چه نحوی میتوان به انديشههای اجتماعی دين دستيافت و مقدمات و مبانی
آن چیست؟ در اينجا نیز دو شق پديدار میشود :يکی آنان که دين را حاوی گزارههای
جامعهشناسانه میدانند و در پی استخراج اين گزارهها از دين هستند .اين شق به گفته خود
به دنبال علمی جديدالتأسیس به نام "جامعهشناسی اسالمی" است و جامعهشناسی را
علمی غربی و مضر برای جامعه میداند .در مقابل ،شق ديگری وجود دارد که دين را
معرفتی غیرعلمی قلمداد میکند که در حوزه اجتماعی ورود کرده است و میتوان
انديشه های اجتماعی موجود در آن را استخراج کرد و بهمنظور سامان دادن جوامع مسلمان
به کار گرفت .اين شق "جامعهشناسی اسالمی" را امری ممتنع و غیرقابلقبول میداند،
چراکه گزارههای دينی را هنجارين و غیرعلمی قلمداد میکند و آن را مغاير با گزارههای
علمی میداند.
اين مقاله ،درصدد است تا رويکردهای موجود در ايران ،درباره نحوه ورود دين به
موضوعات اجتماعی را صورتبندی کند و سپس ،با نقد و بررسی اين رويکردها ،رويکردی
جامع که مطابق با چارچوب نظری اين مقاله است و با آن همنوايی دارد را برگزيند .اين
نوشته ،کوششی است در جهت پروراندن رويکردی جامع برای دستيابی به انديشههای
اجتماعی دين ،تا از اين طريق بتوان آثار اجتماعی روشمندی ،مأخوذ از دين تولید کرد و
بیش از اين در وادی چالشهای نظری گرفتار نشد.
چارچوب نظری
از آنجا که هر علمی و از جمله جامعهشناسی دارای تاريخ تطوّر و تکامل است ،در چارچوب
نظری خود ابتدا به سراغ تاريخ علم میروم و به مقوله علم ،نحوه شکلگیری آن و انتظاری
که ما از معرفتها داريم ،میپردازم .پس از اين مقدمات و با فراهم شدن يک چارچوب
نظری مشخص ،با امعاننظر بیشتری به موضوع و مسئله موردنظرم خواهم پرداخت .ضمناً
اين نکته را نیز بايد مورد توجّه قرار داد که جامعهشناسی شاخهای از علم است و آنچه که
در بارهی علم و ويژگیهای آن ذکر خواهد شد به جامعهشناسی نیز قابل بسط است.

بنابراين ،اين مقاله با در نظر گرفتن پیشفرض فوق و اينکه خواننده از رابطهی بین علم و
جامعهشناسی آگاهی دارد به سراغ بحثهای آتی خود خواهد رفت .همچنین ،دلیل اينکه
چرا به موضوع علم پرداختهام اين است که مدعیان علم دينی و به طور خاص ،جامعه-
شناسی اسالمی در ابتدا به سراغ علم و تاريخ آن میروند و از اين فیلد به بررسی و بحث در
بارهی علم دينی و جامعهشناسی اسالمی میپردازند .من نیز در بحث خود اين مسیر را پی
میگیرم.
در ابتدا بايد بگويم که مراد ما از علم چیست؟ به اين سبب که معنای موردنظر ما از
علم مشخص شود و اين مفهوم بهدرستی در ذهن مخاطب قرار گیرد .مقصود از واژهی
"علم" در اين مقاله ،همان معادل انگلیسی آن " " scienceاست .در اينجا ،سخن ما
دربارهی علم جديد و تاريخ شکلگیری و تکامل آن است و بحث ما در اين مقال ،هر نوع
دانشی را شامل نمیشود .فیلسوفان علم ،بارها در اينباره سخن گفتهاند و حدود و ثغور
"علم" را از ديگر معارف بشر روشن ساختهاند و آن را از ديگر معارف غیر علمی تمییز داده-
اند .در اينجا ،علم «به دانستنیهايی اطالق میشود که تجربهی مستقیم حسی در داوری
يا گردآوریشان دخیل باشد .علم در اينجا در برابر جهل قرار نمیگیرد ،بلکه در برابر
همهی دانستنیهايی قرار میگیرد که آزمونپذير نیستند» (سروش2 :1388 ،؛ داوری
اردکانی11 :1383 ،؛ پايا .)61 :1386 ،بنا بر اين تعريف ،میتوان برخی از معرفتها را غیر
علمی قلمداد کرد چون خارج از قلمرو علم قرار میگیرند و آزمايشپذير نیستند .علم در
اين معنا ،تنها بخشی از علم به معنای فراگیر و کلّی را در برمیگیرد و فقط میتواند به
بخشی از واقعیّت آگاهی و تسلّط يابد .البتّه ،قابل ذکر است که تنها روايت پوزيتیويستی از
علم که رویکرد افراطی آن در میان اثباتگرايان منطقی ديده میشد ،مورد نظر نیست .در
اين معنا از علم ،عالوه بر مطالعات کمّی ،مطالعات متنوع کیفی 1نیز مورد نظر است .منظور
از مطالعات تجربی؛ دادهای کیفی و کمّی مورد استفاده در پژوهش است .بنابراين ،علمی که
از اين طريق حاصل میشود ،میتواند منتج از مطالعات و دادههای کمّی و يا کیفی باشد.
درباره نحوه شکلگیری و تکوين علم ،آنچنانکه فیلسوفان علم اشارهکردهاند ،معرفت
علمی بهطور تدريجی و از انباشته شدن سؤاالت و پرسشهای بشر در طول دوران بهوجود
آمده است .بايد گفت که پیدايش معرفت علمی را نمیتوان متوقف به خواست جمعی
انديشمند کرد ،يا اينکه فردی خواسته باشد بهواسطه تالش خود علمی را بنیانگذاری کند.
 -1تحلیل محتوای کیفی ،تحلیل روايت ،تحلیل گفتمان و ...
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سروش ،در مقام شکلگیری و تکوين علم به زبان تمثیل میگويد :علم «درست شبیه شعر
گفتن و زبان است که هیچوقت عدّهای دورهم ننشسته و نگفتهاند که میخواهیم زبان
فارسی به وجود بیاوريم و اينها لغات و اين دستور زبانش است .زبان از میان مردم
جوشیده ،رفتهرفته دستور زبان پیداکرده ،افعال باقاعده و بیقاعده ،مجاز و حقیقت و شعر و
نثر پديد آمده است» (سروش .)1374 ،توماس کوهن 1نیز معتقد است که تاريخ علم فراز و
نشیبهای فراوانی دارد و انقالبهای علمی تنها در زمان بحران و عدم توانايی پارادايم
حاکم در پاسخگويی به مخالفان آن پارادايم به وقوع پیوسته است .امّا ،چیزی که بسیار مهم
است وجود دو دوره در تاريخ علم است که کوهن به آنها اشاره میکند .دوره
" "prenormalکه دورهای پیش از " "normal scienceاست و در آن علم عادی (بهنجار)
هنوز شکل نگرفته است (کوهن .)25 :1361،در اين دوره دانشمندان در آشفتگی و ابهام به
سر میبرند .در دوره " "normal scienceعلم شکل میگیرد و به راه خود ادامه میدهد.
کوهن درباره علم بهنجار میگويد« :علم هنجاری به معنی پژوهشی است که بهصورتی
مستحکم بر شالودهای از يک يا چند دستاورد علمی بناشده است ،و جامعه علمی خاصی در
مدتی از زمان به آن دستاوردها معتقد است و آنها را اساس علم آينده خود قرار میدهد»
(همان .)25 :سروش در توضیح نظريه کوهن میگويد« :دانشمندان گیجاند؛ يعنی اصالً
نمیدانند دانشمند کدام علماند ،مطالبی که میدانند ،اسمش چیست و بايد جز ِء کدام علم
قلمداد شود ،جواب سؤالها را بهدرستی نمیدانند ،خود سؤال چندان روشن نیست ،گاهی
سؤالها به نحو غامض ،تیره و مبهم به اذهان آمدهاند .اينها همه به لحاظ تاريخی رفتهرفته
ال در فلسفه بود يا فیلسوفان
تعیّن پیدا میکنند .بههیچ وجه از اوّل سؤاالتی که مث ً
میپرسیدند اين شکل روشن تمايزيافته کنونی را نداشته است .اگر اين بود که فلسفه ،تاريخ
پیدا نمی کرد .يک معنای تاريخ فلسفه تاريخ پیدايش و تمايز و روشن شدن سؤاالت فلسفی
است؛  ...همچنین در شیمی و فیزيک و ساير علوم» (سروش .)1374 ،سخن قابلتأمل
سروش درباره انقالب در علم ،تأکید و تأيیدی بر مطلب يادشده است .او میگويد« :در علم،
انقالب نمیتوان کرد ،در علم انقالب میشود» (سروش .)213 :1388 ،اين سخن مبیّن آن
است که تکامل و رشد علم در اثر بالندگی و رشد انديشهها در طی زمان بروز و ظهور
میيابد و انقالب کردن در علم از قبل برنامهريزی نشده است.

1. thomas kuhn

از جانب ديگر ،علم؛ معرفت و نظمی طراحی نشده است .اگر به تمام نظريات انقالبی که
سبب تغییرات عمده در علم شده است و انديشههای ماقبل خود را برانداخته است نظری
بیفکنیم ،خواهیم ديد که هیچکدام از نظريهپردازان اين نظريهها قصد انقالب و طراحی يک
نظريه انقالبی را نداشتهاند و از پیش ،بهقصد انقالب در علم گام برنداشتهاند" .نظريه نسبیت
خاص و عام اينشتین" (" ،)1905-1915نظريه تکامل طبیعی داروين" (" ،)1859نظريه
خورشید مرکزی کوپرنیک" ( )1543و بسیاری ازنظريات ديگر در حوزه علم از همین قبیل
است .به تعبیر سروش که البته ،او نیز اين مفهوم را از هايک 1به عاريت گرفته است" ،علم،
جزء عواقب ناخواسته رفتار" است (سروش .)1374 ،او میگويد« :زبان يکی از امور منظوم
است ،اما نظمش طراحی پیشیننشده و نظم نا مدبّری است .علوم همین طوراند ... .هرکسی
ال کسی به دنبال اين نبوده است که بگويد من سؤالی
سؤال خودش را مطرح می کرده و اص ً
که میکنم متعلّق به طبیعیات ،الهیات ،رياضیات ،فیزيک ،شیمی و يا زمینشناسی است»
(همان.)1374 :
در چارچوب نظری خود مايلم به دو مطلب ديگر درباره معرفت علمی اشاره نمايم؛
يکی ،عدم ضرورت برتری معرفت علمی بر ساير معارف و ديگری ،انتظار ما از معرفتها .موضوع
عدم برتری يک معرفت بر معارف ديگر را با اين سؤال آغاز میکنم که چه لزومی دارد يک
معرفت و شناخت بشری را برتر و باالتر از معرفت ديگری بدانیم؟ ضرورت اين امر از کجا
است؟ و اساس ًا ما بر اساس چه دلیل و معیاری چنین ادعايی میکنیم؟ چرا زمانی که
معرفت علمی از پديده يا موضوعی سخن به میان میآورد و لفظ علمی بودن بر آن نقش
میبندد ،خیالمان از همهچیز راحت میشود و آن را به هر نحو که باشد میپذيريم و صحیح
میپنداريم؟ تقديس علم و هژمونی علمی ،مربوط به دوره تاريخی خاصی است .اين امر ابتدا
در میان مدّعیان علم نوين شکل گرفت و سپس به جامعه و فضای فکری عوام نیز تسری
يافت .درباره اين دوره سروش میگويد« :انديشه مادر و بنیادين اين مکتب [پوزيتیويسم]
اين بود که بشر جزء به دانش تجربی راه به دانش ديگری ندارد ... .به سخن ديگر اينان علم
به معنای اول را معادل علم به معنای دوّم گرفتند و بخشی از آن را مساوی همه آن
دانستند و هرچه را در قلمرو علم تجربی نمیگنجید در زمره مجهوالت و مبهمات درآوردند
و چنین بود که لقب پرحرمت و کوبنده "علمی" تولّد يافت" .علمی" ازاينپس معادل
"درست و حقیقی" به کار میرفت .و "غیرعلمی" با طنینی پوزيتیويستیک ،مفهوم
1. hike
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"نادرست و خرافی" را منتقل مینمود" .علم" هیبتی ساحرانه به خود گرفت و لقب
"علمی" چون بازوبندی جاودانه شد که بر هر چه میبستند از نقد و اعتراض مصون
میماند» (سروش.)4-5 :1388 ،
در اينباره بايد گفت :معرفتها از يکديگر تفکیکپذير هستند و از طرفی ،برتری يک
معرفت بر معرفت ديگر نیازمند اقامه دلیل يا داليل قانعکننده معتبر است .هیچ معرفتی
نمیتواند به تمام ابعاد يک پديده يا واقعیتت پی ببرد ،چراکه تصوّر چنین امری به قول
آلفرد نورث وايتهد" 1مغالطه واقعیتِ از جای خود به در شده" است( .وايتهد به نقل از
سروش .)13 :1388 ،همچنین ،پاول فايرابند 2در پرتو نظريه "القیاسیّت" خود که ازجمله
نمونههای آن را میتوان در رابطه میان مکانیک کالسیک و نظريه نسبیت ديد ،به بحث
درباره عدم ضرورت برتری علم بر ديگر معارف میپردازد .چالمرز 3که يکی از مفسران
ديدگاههای فايرابند محسوب میشود درباره اين رويکرد میگويد« :فايرابند بهطور موجهی
اظهار نارضايتی می کند که حامیان علم نوع ًا آن را از انواع ديگر معرفت برتر مینشانند،
بدون اينکه انواع ديگر را به طرز شايستهای مورد پژوهش قرار دهند .او قائل است که
"معقولگرايان انتقادی" و مدافعان الکاتوش علم را بهتفصیل مورد کاوش قرار دادهاند ،امّا
نگرش آنها نسبت به مارکسیسم يا تنجیم ،يا زندقههای سنتی ديگر بسیار متفاوت است.
در اين مورد به سطحیترين کاوشها و سستمايهترين استدالالت بسنده میکنند... .
فايرابند نمیتواند برتری ضروری علم بر ساير اصناف معرفت را بپذيرد .بهعالوه ،در پرتو تز
القیاسیّت خود ،اين تصوّر را رد میکند که هرگز برهان قاطعی برای برتری علم بر انواع
ديگر معرفت که با آن غیرقابل قیاساند ،بتواند وجود داشته باشد» (چالمرز.)165 :1389 ،
بايد دقّت داشت که تفکیک معرفتها ،نه معرفتی را باالتر از ديگر معارف قلمداد میکند و
نه کمتر میداند بلکه ،قلمرو هر معرفت را تبیین میکند و حقوق آنها را به رسمیت
میشناسد .سروش ،در اصل ششم از اصول پانزدهگانه خود که در باب شناخت ماهیت علم و
روش صحیح مواجهه با آن مطرح کرده است ،آورده است« :معرفت از يک نوع نیست و انواع
معرفت يکديگر را تقويت میکنند و همزيستی معارف به سود آنهاست .حق همه معارف را
به رسمیت بشناسیم و بهجای سعی در ناديدن و انکار آنها در بهره بردن از آنها بکوشیم...
1.Alfred north whitehead
2. paul feyerabend
3. chalmers

 .معرفت انواع دارد و علوم تجربی ،با همه وسعت و دلانگیزی ،سهم محدودی در پهنه
دانش دارند و در آغوش ديگران بزرگشدهاند .از گذشته دورهم که شما حساب معرفت را
برسید و اگر بهدقت نظر کنید ،میبینید که ارتباط تنگاتنگی بین انواع معارف بوده و
هست» (سروش .)214 :1388 ،سروش در عین تفکیک و جدايی معرفتها معتقد به
همزيستی و تعاون میان آنها است .او معتقد است که نبايد هیچ معرفتی را ناديده گرفت و
از طرفی نبايد آنچنان به يک معرفت وسعت بخشید که جای ديگر معارف را تنگ کند.
انتظار ما از معرفتها 1بايد بر اساس توانايی و امکانات آن معرفت باشد که اين مهم،
تنها از طريق شناخت صحیح آن معرفت به دست میآيد .اينکه توقع ما از علم تا چه اندازه
است و از علم چه می خواهیم ،خود پرسش مهمی است که بايد به آن پاسخ گفت ،تا
محدوده توقع و انتظار ما از علم ،بیدلیل گسترده و بیحدومرز نشود .انتظار و توقع ما از هر
معرفت به شناخت و آگاهی ما از مبانی و مبادی آن معرفت برمیگردد .تا زمانی که نتوانیم
به چنین شناختی دست يابیم انتظار داريم که دين برايمان علمی شود و کار علم را کند و يا
بالعکس ،علم جای دين را بگیرد.
رویکردهای سهگانه در باب "جامعهشناسی اسالمی"
با توّجه به مقدّماتی (طرح مسأله و چارچوب نظری) که پیشتر ذکر شد ،اکنون به بحث
دربارهی رویکردهای سهگانه در باب جامعهشناسی اسالمی خواهم پرداخت و توضیحاتی در
اينباره ارائه خواهم کرد .سه رويکرد موردنظر را میتوان اينچنین صورتبندی کرد)1 :
رويکرد جايگزينی جامعهشناسی با تفکّر اجتماعی اسالمی )2 .رويکرد نفی يا بیاعتنايی به تفکّر

اجتماعی اسالمی )3 .رويکرد توازی و دادوستد بین جامعهشناسی و تفکّر اجتماعی اسالمی .ما در
هر رويکرد ،ابتدا موضع مدّعیان آن رويکرد نسبت به جامعهشناسی را میآوريم و سپس
رويکرد مفروضشان را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
يادآوری اين نکته بسیار الزم و ضروری است که ما ابتدا به موضع مدّعیان هر سه روی-
کرد فوق نسبت به جامعهشناسی میپردازيم .اين مطلب به لحاظ روشی بسیار حائز اهمیّت
است ،چرا که جهتگیری اوّلیّهی اين متفکّران نسبت به جامعهشناسی محرّک جهتگیری-

 -1اين اصطالح را از جامعهشناس ،دکتر حسن محدثی به عاريت گرفتهام.
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های بعدی اين متفکّران است و تالش برای تأسیس جامعهشناسی اسالمی و يا مقاومت در
برابر آن ،از چنین مواضع و جهتگیریهايی منشأ میگیرد.
رویکرد جایگزینی جامعهشناسی با تفکّر اجتماعی اسالمی :دراينباره مدّعیانی در
ايران وجود دارند که نسبت به جامعهشناسی نگاهی "سلبی" و نسبت به جامعهشناسی
اسالمی نگاهی "ايجابی" دارند .ازجمله جامعهشناسان و محققان اجتماعی که در ايران به
موضوع جامعهشناسی اسالمی پرداختهاند و آن را بهصورت پروژهای در جهت تأسیس يک
علم جديد دنبال کردهاند ،میتوان به حسین کچويان ،حمید پارسانیا ،حسینابوالحسن
تنهايی ،علیرضا شجاعیزند ،حسین بستان و  ...اشاره کرد .موضع اغلب اين محققان نسبت
به جامعهشناسی ،سلبی است .فیالمثل ،کچويان در سخنرانیای که در سال  1387در
دانشگاه عالمه برگزار شد ،1اظهاراتی را درباره جامعهشناسی مطرح کرد .او معتقد است که
دوران مرگ جامعهشناسی فرارسیده است .او با نگاهی معرفتشناسانه دراينارتباط میگويد:
«اگر از مرگ جامعهشناسی سخن میگويیم ،به معنی نفی هر نوع شناخت نسبت به اجتماع
نیست ،بلکه موضوع خاصی از جامعهشناسی مطرح است که اينک به زمان مرگ خود
رسیده است( »2کچويان .)1387 ،او درباره اين موضوع که آيا جامعهشناسی قادر به حیات
در جهان کنونی هست يا نه؟ و يا بخشها و حوزههايی از آن دچار چنین بحرانی شده
است؟ میگويد« :در حال حاضر از چند حوزه ،سخنانی در مورد مرگ جامعهشناسی يا به
عبارتی ضرورت بازبینی ساختاری در جامعهشناسی به گوش میرسد )1 :متفکران
جهانیشدن همچون گیدنز ،والراشتاين ،رابرتسون و متفکران ديگری که به بحث
جهانیشدن میپردازند معتقد به عدم کاربرد جامعهشناسی در جهان امروز هستند )2 .موج
سوم جامعهشناسی بسیار جدی چنین رويکردی را برگزيده است )3 .و حوزه سوم ،مطالعات
فرهنگی است که از حدود دهه  50شروع به فعالیت کرده و خود را از جامعهشناسی جدا

 -1فايل اين سخنرانی و همچنین متن آن ،در وبگاه دکتر حسین کچويان موجود است .جهت اطالع بیشتر میتوانید به
آنجا مراجعه کنید.
 .2طرح مسألهی "مرگ جامعهشناسی" اگرچه ابتدا در غرب مطرح شده است ،امّا محتوا و جهتگیری آن در جوامع غربی
متفاوت با محتوا و جهتگیری آن در ايران است .در اينجا ايدهی "مرگ جامعهشناسی" در خدمت موجّهسازی ايدهی جای-
گزينی برای جامعهشناسی موجود است .ايدهی "مرگ جامعهشناسی"  ،از آن حیث در اين نوشته روايت شده است که موضع
کچويان نسبت به جامعهشناسی را آشکار میسازد .اين نوع جهتگیری از جانب کچويان نسبت به جامعهشناسی ،محرک
جهتگیری ثانويهای شده است که همان تالش برای تأسیس جامعهشناسی اسالمی است.

کرد .بنابراين اسم خود را هم نه جامعهشناسی فرهنگی ،بلکه مطالعات فرهنگی گذاشته
است تا نگاه متفاوت نسبت به جامعهشناسی به جهان هستی داشته باشد» (همان.)1387 ،
در واقع ،اعالم مرگ جامعهشناسی از سوی کچويان به خوانش او از آثار فوکو باز میگردد و
ايشان در اينجا روايتی پستمدرن از فوکو ارائه میکند« :در واقع در اين حوزه نظريههاى
پستمدرن و بويژه فوکو مطرح است و افکار وى به اشکال مختلف طرح و بررسى مىشود.
وجود چنین نگاهى در فوکو موجب شد تا وى کارش را تبارشناسى نام گذارد و هیچ گاه از
واژههاى جامعه شناسى استفاده نکند .در واقع فوکو علم خود را با مرگ علوم مدرن و از
جمله جامعهشناسى مطرح مىکند و بر اين اعتقاد است که پس از دوره مدرن ،دوره علوم
ضد علم مطرح مىشود که براى نمونه مىتوان به تبارشناسى به عنوان موضوعى ضدعلمى
در حوزه تاريخ اشاره کرد» (همان.)1387 ،
کچويان ،عالوه بر موضع سلبی نسبت به جامعهشناسی ،مواضع ايجابی نسبت به
جامعهشناسی اسالمی نیز اتخاذ کرده است .ايشان "جامعهشناسی دينی" را اينگونه تعريف
میکند« :جامعهشناسی دينی در معنای درستش به معنای اين است که دين وصفی برای
جامعهشناسی است؛ يعنی دين حوزهی مطالعاتی جامعهشناسی نیست ،بلکه دين رنگ و
بوی خودش را به جامعهشناسی میدهد .جامعهشناسی در اين معنای درست و خاص ،مثل
جامعهشناسی مارکسیستی و جامعهشناسی فمنیستی است» (کچويان .)114 :1389 ،البته،
ايشان در نگاهی وسیعتر قائل به تفکیک دو نوع جامعهشناسی از يکديگر است:
"جامعهشناسی سکوالر" و "جامعهشناسی غیرسکوالر"؛ از نظر او "جامعهشناسی دينی"
همان جامعهشناسی غیرسکوالر است که مفروضاتش با جامعهشناسی سکوالر فرق دارد.
«جامعهشناسی دينی در يک معنای خیلی گسترده و عمیقش و به اصطالح جامعهشناسی
غیرسکوالر ،انواع بسیار مختلف ممکن است داشته باشد ،مثالً جريانهايی با عنوان
جامعهشناسی مسیحی ،جامعهشناسی بودايی و جامعهشناسی يهودی ،در آن معنای خیلی
عمیقش در جهان شکل گرفته است» (همان .)115 :نکتهی کلیدی بحث کچويان در
"جامعهشناسی دينی" بحث از پیشفرضها است .او سريع ًا پس از تفکیک دو جامعهشناسی
از هم ،به دنبال پیشفرضهای آن میرود ،و اصالً شايد بهتر است بگويیم همین
پیشفرضها است که او را به تفکیک جامعهشناسی به دو نوع سکوالر و غیرسکوالر واداشته
است .او میگويد« :يکی از مفروضات جامعهشناسی سکوالر اين است که اين عالم ،همین
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ال
افق حسی و پديداری است؛ ولی جامعهشناسی غیرسکوالر براساس استدالل و ادلهی کام ً
عقالنی است؛ اين فرض ،فرض غلطی است و در نتیجه ،افق ديگری را برای ابعاد معرفتی،
انسانشناختی و روششناختی برای خودش فرض میکند؛ که استدالل عقلی دارد .پس
جامعهشناسی دينی ،جامعهشناسی غیرسکوالر است که حداقل مفروضات مختلف
پیشینیاش؛ از دين نشأت گرفته است» (همان .)114 :از ديدگاه کچويان پیشفرضها و
اصول موضوعهای که در جامعهشناسی وجود دارد "جنبهی فلسفی و عقیدتی" دارد" ،اثبات
نشده" است و "بیرون از علم" قرار دارد (همان .)115 :ايشان از اين سخن نتیجه میگیرد:
«شما ممکن است که يک جامعهشناسی ديگری داشته باشید که مفروضات ديگری را مبنا
قرار بدهد و آن هم جامعهشناسی غیرسکوالر است .جامعهشناسی دينی ،جامعهشناسی
غیرسکوالری است که با مفروضات ،مبانی فلسفی و با مبانی ارزشی ديگری شروع میکند»
(همان.)115 :
کچويان ،پس از اثبات جامعهشناسی دينی مورد نظرش ،به روششناسی آن می-
پردازد .او در اينباره میگويد« :در مورد روششناسی  ....شايد يکی از قلمروهايی است که
جامعهشناسی خیلی کمتر از جامعهشناسی سکوالر متفاوت میشود و البته ،قطع ًا با بعضی از
جامعهشناسیهای سکوالر متفاوت خواهیم شد .مثالً با جامعهشناسی پوزيتیويستی؛  ...شايد
يکی از زمینههايی که ما اين جا متفاوت میشويم ،شأنیت وحی است» (همان .)116 :
کچويان ،هم چنین در جلسهای که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1389
راجع به "پارادايم جامعهشناسی اسالمی" برگزار شد ،نظراتی را مطرح ساخت .البته ،ايشان
در اين جلسه نسبت به همفکرانش مواضع متعادلتری را اتخاذ میکند .او دربارهی گزينش
لفظ "پارادايم" برای جامعهشناسی اسالمی که از جانب يکی از همفکرانش ارائه شده بود،
میگويد« :در مورد گزينش لفظ پارادايم برای جامعهشناسی اسالمی ...اگر بخواهیم جدیتر
نگاه کنیم ،بايد اين گونه ديد که منظور اين است که ما میتوانیم يک الگو و نمونهی
متمايزی در جامعهشناسی داشته باشیم .بنابراين اصراری به گزينش اين اصطالح نیست
چون معلوم نیست آن چیزی که بنا است شکل بگیرد ،الزام ًا در چارچوب تئوری کوهنی
بگنجد .تئوری کوهن وضعیت اتفاق افتاده را توصیف میکند و ممکن است وضعیتی که در
مورد تبیین جامعهشناسی اسالمی اتفاق میافتد متفاوت از اين چیزی باشد که در اين
تئوری بگنجد .بنابراين ،میتوان امکان گزينش هر تعبیر جايگزين ديگری را نیز در اين جا
ديد .مثالً قبل از کوهن و قبل از اين که اين اصطالح رواج يابد از واژههای مکتب ،مثالً

مکتب مارکسیستی و يا کارگری يا اسالمی ...استفاده میشد» (کچويان.)13-14 :1390 ،
کچويان در ادامه بحث خود گريزی به لفظ "جامعهشناسی اسالمی" هم میزند ،ولی اينبار
موضع جديدی برمیگزيند و معتقد است نبايد از اين لفظ استفاده کرد .او میگويد ...« :بايد
به جای جامعهشناسی از "نظريهی اجتماعی اسالمی" استفاده نمود .چون جامعهشناسی
يک معنای خاص و موسعی دارد که امروزه به اشتباه هر نوع تأمل در باب امر اجتماعی را
جامعهشناسی می گويند؛ در حالی که يک معنای دقیق و خاصی دارد که با اين نگاه خیلی
چیزها جامعهشناسی نیست .مثل مطالعات فرهنگی ،نظريهی فمنیستی و ...ديگر
جامعه شناسی نیستند .بنابراين اگر دقت زيادی روی اين اصطالحات داشته باشیم دچار
مشکل می شويم و بهتر است به همان معنای خیلی عامی که وجود دارد بسنده کنیم»
(همان.)14-15 :
کچويان ،در جايی از مباحث خود به نقادی جريان اسالمیسازی علوم اجتماعی
میپردازد .او میگويد« :فمینیسم ظرف بیست سال و شايد هم ده سال ،يک پارادايم قوی
برای خود ارائه کرد؛ به نحوی که حوزهای از حوزههای علم نیست که فمنیسم دربارهی آن
ادّعايی نداشته باشد .... .نزديک سی سال است که در رابطه با علوم اسالمی بحث میکنیم،
ولی هیچ محصولی را در دست نداريم .اگر کسی در اين زمان میآمد و تعبیر و تفسیری با
يک نوع نظريه پردازی در چارچوب فکر و فهمی که مبادی آن مشخص است انجام میداد،
خیلی کارها انجام شده و يک سد مهمی شکسته شده بود و يک بنای استواری استقرار پیدا
کرده بود» (همان .)47-49 :آن چنان که از مباحث پايانی مطرح شده از جانب کچويان
برمیآيد ،میتوان دريافت که نگاه او به موضوع "جامعهشناسی اسالمی" دچار تحوالتی شده
است و او در مباحث پايانی بیشتر نگاهی نقادانه و آسیبشناسانه به موضوع داشته است تا
اين که بخواهد موضعگیری کند .او حتّی در نامگذاری هم معتقد است که استفاده از
"نظريهی اجتماعی اسالمی" پسنديدهتر از "جامعهشناسی اسالمی" است.
پارسانیا و بستان نیز نسبت به جامعهشناسی موضعی سلبی اتخاذ میکنند .فیالمثل،
پارسانیا جامعهشناسی کنونی را برخاسته از فرهنگ غرب میداند و پیشفرضهای آن را
مغاير با انديشه و فرهنگ ايرانی و اسالمی قلمداد میکند .او درباره بستر خیزش
جامعهشناسی و نظريههای آن میگويد« :محیط اجتماعی اروپايی و آمريکايی دارای مسائلی
است و دانشمندان آن بايد مفاهیم خود را ناظر بر آن مسائل سازمان دهند ،جامعهشناسان
ايرانی نمیتوانند مفاهیم و نظريات ايشان را برای تحلیل مسائل خود مورد استفاده قرار
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دهند» (پارسانیا .)1392 ،همچنین ،ايشان در جايی ديگر میگويد« :فرهنگ غرب در
عمیقترين اليه خود از ابعاد مختلف معرفتشناختی ،هستی شناختی و انسانشناختی
برخوردار است ...خصوصیت معرفتشناختی فرهنگ غرب ،روشنگری است .جنبه سلبی آن
انکار مرجعیت وحی و اصالت بخشیدن به عقل جزئی و مفهومی است و در مقطع دوم
آمپريسم و حسگرايی و در نهايت ،شکاکیت و نسبیت معرفت و حقیقت است .خصوصیت
هستی شناختی فرهنگ غرب ،سکوالريسم و يا دنیوی ديدن هستی است که صورت
متصلب آن ماتريالیسم و مواجهه عريان با متافیزيک ،معنويت و ديانت است و صورت پنهان
آن ،به انزوا بردن ديانت و راندن معنويت به حوزه زندگی خصوصی و خارج کردن آن از
قلمرو معرفت علمی است .خصوصیت انسانشناختی اومانیسم به معنای اصالت بخشیدن به
انسان اين جهانی و دنیوی است .صورت سلبی اومانیسم ،نفی خالفت انسان نسبت به
خداوند سبحان و روی بازگرداندن از ابعاد متعالی و کرامت آسمانی آدمی است» (پارسانیا،
.)44 :1385
ايضاً ،بستان نیز چنین مواضعی را نسبت به جامعهشناسی اتخاذ کرده است و آن را
برخاسته از فرهنگ و فضای غربی میداند که برای جوامع اسالمی مضر است .بستان ،موضع
ايجابی خود را نیز مطرح میسازد .او که از مدّعیان علم دينی 1است ،سه تعريف برای آن
بیان کرده است .او میان سطح تجربی و فرا تجربی تمايز قائل است و دربارهی سطح
فراتجربی میگويد« :سطح فراتجربی ،افزون بر گزارههای متافیزيکی ،فلسفی و ارزشی ،آن
دسته از گزارهای آزمونپذير را که قرار است بدون استناد به تجربه و صرفاً بر پايهی ايمان
دينی پذيرفته شوند ،دربرمیگیرد» (بستان و همکاران .)140 :1384 ،تعاريفی که بستان از
علم دينی ارائه میکند ،بدين قرار است« :تعريف اوّل :علم دينی – با تآکید بر نمونه متعارف
علوم طبیعی يعنی فیزيک و رشتههای مشابه آن و در سطح تجربی – عبارت است از
منظومهای معرفتی در بارهی جهان واقع مادی که ضمن اخذ مبانی متافیزيک خود از دين،
به روش تجربی مستند باشد .تعريف دوّم :علم دينی – با تآکید بر علوم اجتماعی و برخی
علوم طبیعی مانند طب و در سطح تجربی – عبارت است از منظومهای معرفتی دربارهی
جهان واقع مادی که از نظر مبانی متافیزيک و ساخت فرضیهها و نظريهها به دين متکی و
از نظر داوری ،به روش تجربی مستند باشد .البته اينکه علم دينی در مقام ساختن فرضیهها
و نظريههای خود به دين متکی باشد ،به دو شکل قابل تصوير است :يکی اينکه علم دينی
 -1قابل ذکر است که مدعیان جامعهشناسی اسالمی از مدخل علم دينی به اثبات آن میپردازند.

تمام فرضیهها و نظريههای خود را از متون دينی بگیرد و در نتیجه ،از نظر فرضیهسازی و
نظريهپردازی خودکفا باشد و ديگر اينکه دين تنها يکی از منابع تأمین کننده فرضیهها و
نظريههای علم دينی باشد و استفاده از منابع ديگر نیز برای اين منظور تجويز شود .تعريف
سوم :علم دينی شامل هر دو سطح تجربی و فراتجربی – عبارت است از منظومهای معرفتی
در بارهی جهان واقع مادی که به روشهای معتبر وحیانی ،تجربی و عقلی مستند باشد»
(همان .)141-142 :همچنین ،بستان ،در مقام ايجاد يک علم جديد از لفظ "پارادايم
جامعهشناسی اسالمی" استفاده میکند و آن را "مناسبترين اصطالح موجود" در میان
ديگر واژهها میداند (بستان .)9 :1390 ،البته ،پارسانیا واژهی پارادايم را دارای يکسری
"محدوديتها" و "فرصتها" میداند و معتقد است بايد از لفظ "اصل موضوعی" بهجای آن
استفاده کنیم (پارسانیا( .)20 :1390 ،برای اطالع بیشتر مراجعه شود به "پارادايم جامعه-
شناسی اسالمی؛ چیستی و روششناسی".)1390 ،
تنهايی و شجاعیزند نیز به پیشفرضها و اصول موضوعه میپردازند .تنهايی ،سايهی
سنگین پیشفرضها را بر تحقیق قطعی میداند و معتقد است راه گريزی از آن نیست .او
میگويد پیشفرضها ...« :اگر چه در تحقیقات جامعهشناسان دائماً بررسی و کنترل
میشوند ،ولی سايه جسور و همیشگی آنها بر سر تحقیقات نیز ديده میشوند ... .نتیجه
آنکه کلیه مکاتب جامعهشناسی به ناگزير برخی اصول موضوعه و يا فرضهای مسلم را
بديهی و مبنای چشماندازهای نظری و پژوهشهای تجربی و عملی خويش قرار میدهند»
(تنهايی .)15 :1376 ،شجاعیزند از چشماندازی وسیعتر معتقد به علم دينی و علم
غیردينی است .1از اين مجرا معتقد است که جامعهشناسی دينی و جامعهشناسی غیردينی
داريم .او ظهور چنین علمی را قابلقبول میداند و میگويد« :علم دينی از بديهیترين
سطح ،که اساس ًا پذيرفتهشده هم هست (اين نوع علم مورد پرسش و ترديد نیست) ،شروع
میشود تا باالترين سطحش که البته محل نقد جدی است» (شجاعیزند.)110 :1389 ،
شجاعیزند سه سطح را برای علم دينی يا امکان "جامعهشناسی دينیِ" موردنظر بیان
میکند .ازنظر شجاعیزند ،سطح اوّل ،پذيرفتهشده و مقبول است و سطح سوم ،مورد نقد
جدی است و سؤاالت متعددی در باب آن مطرح است .او در سطح دوّم اين معرفت است که
به سراغ پیشفرضها میرود و بحثی را همچون ديگر مدّعیان اين رويکرد مطرح میکند.

 -1الزم به ذکر است که مدعیان جامعهشناسی اسالمی از مجرای علم دينی به اثبات آن میپردازند.
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سطح دوّمی را که شجاعیزند از علم دينی معرفی میکند به گفته او« ،سطح پیشفرضها
است که به آن "معرفت دوّم" میگويند .جامعهشناسی دينی معرفتِ همه اجزای
موردنیازش را خودش توجیه نمیکند؛ بلکه بخشی از آن را از علوم و معرفتهای قبلی،
يعنی از دستاوردهای متفکران و انديشمندان گذشته میگیرد ...به هر صورت ،هیچ علمی
همه مقدمات و نیازهای معرفتی خود را نمیسازد .بخشی از آن را بدون کمترين بحث و
تالش اثباتی– برهانی اخذ میکند .علم دينی به اين معنای دوّم ،میتواند علمی باشد که
بعضی از اين پیشفرضهايش را از آموزههای دينی گرفته باشد .بلکه فراتر از اين ،علم دينی
در سطح دوّم ،نهتنها فقط پیشفرضهايش را از دين میگیرد؛ بلکه ديدگاه و منظر مورد
نیاز برای مطالعه پديده را هم از جای ديگری اخذ میکند ... .يک جامعهشناسی دينی ،آن
نوع جامعهشناسی است که بخش قابل توجّه و تعیینکنندهای از مبانی ،بنیانهای معرفتی و
پیشفرضهای موضوعهاش را از آموزههای دينی گرفته باشد .دوّم اينکه ،به هر صورت يک
جامعهشناس ،در کار جامعهشناسی خودش بدون ديدگاه و منظر و به اعتباری ،بدون تئوری
نیست ،حتّی در مرحله توصیفی هم با يک مقدمه تئوريک به پديده نگاه میکند.
جامعهشناسی دينی میتواند اين زاويه ديد را هم از دين بگیرد .اين سطح دوّم است»
(همان.)111 :
شجاعیزند جامعهشناسی است که اگرچه موضع سلبی نسبت به جامعهشناسی اتخاذ
نمیکند ،ولی ظهور "جامعهشناسی اسالمی" را بالاشکال میداند و حتی ويژگیهايی نیز
برای آن ذکر میکند .ايشان درباره ويژگیهای "جامعهشناسی اسالمی" میگويد« :اساساً
جامعهشناسی به معنای مشخص آن نیست .اصرار بر جامعهشناسی اسالمی به تقلیل يکی از
دو طرف به نفع ديگری منجر میشود .يعنی يا جامعهشناسی به نفع دين يا دين به نفع
جامعهشناسی؛ زيرا جامعهشناسی اسالمی هم باعث اين میشود که هم تغییر در منظر و هم
در روش و هم در غايت جامعهشناسی پديد آيد .در جامعهشناسی اسالمی ،موضوع همان
جامعه است .جامعهشناسی اسالمی از اين حیث با جامعهشناسیای که من گفتم يکی
بیشتر نیست ،موضوع آنها مشترک است اما منظر جامعهشناسی اسالمی دين است
برخالف جامعهشناسی که منظر آن جامعهشناختی است .روش و حجیتهای جامعهشناسی
اسالمی فراتر از عقل و تجربه است ... .غايت جامعهشناسی اسالمی هم شناخت جامعه
نیست .درواقع جامعهشناسی نیست .اگر قدری دقّت بشود و از اين مفهوم و عنوان ظاهری
جامعهشناسی اسالمی يک مقدار به عمق آن برويم ،غرض جامعهسازی است .برخالف

جامعهشناسی که هر جا به آن بگويند ،شما دنبال اصالح هستی ،دنبال تغییر و مداخله
هستی ،خودش و دامنش را کنار میکشد» (شجاعیزند.)1392 ،
رویکرد نفی یا بیاعتنایی به تفکّر اجتماعی اسالمی :رويکرد دوّم در تقابل با
رويکرد اوّل است و در دفاع از جامعهشناسی زاده شد .بعضی از مدّعیان اين رويکرد معتقدند
که دين صالحیت ورود به موضوعات اجتماعی و خصوصاً جامعهشناسی را ندارد و به دفاع از
جامعهشناسی موجود میپردازند .برخی هم اگر اصالتی برای منظر دينی در امور اجتماعی
قائل باشند ،لزومی به خلط آن با مباحث جامعهشناسی نمیبینند و البته ،نسبت به ديدگاه
دينی نیز سکوت میکنند .آنان اين ترکیب را (جامعهشناسی اسالمی) خارج از اصول و
منطق علمی میدانند و معتقدند اين رويکردها برخاسته از جامعه علمی نیست و از فضايی
خارج از آن موردحمايت و پشتیبانی واقع میشود .ازجمله کسانی که آراء آنها را میتوان
در اين رويکرد قرارداد :مصطفی ملکیان ،نعمتاهلل فاضلی ،عبدالکريم سروش ،العطّاسها
(سید حسین -سید فريد) هستند.
ملکیان "جامعهشناسی اسالمی" را مفهومی "پارادوکسیکال" میداند( .قبادی:1379 ،
 18به نقل از ذاکر صالحی .)270:1389 ،او میگويد« :او ًال معلوم نیست که قرآن و روايات
درصدد بیان علوم برای ما هستند .ثانیاً به فرض که بتوان علم را با اخذ پیشفرضهايی
دينی ،دينی کرد ،ولی چگونه ادّعا میشود که اين علم ،اسالمی است و مسیحی و بودايی و
يهودی نیست؟ ثالثاً علم اسالمی به فرض وقوع ،چگونه میخواهد با انسانهايی که التزام به
قرآن و روايات ندارند ،روبهرو بشود .پس بايد به روشهای عینی همگانی متوسل بشود که
در آن صورت هم ،ديگر علم اسالمی نیست» (همان) .همچنین او میگويد ...« :نفس اقدام
به ايجاد المثنای اسالمی علوم موجود ،نشانگر اين است که اقدام کنندگان از همه يا پارهای
ازنظريات عرضهشده در اين علوم خشنود نیستند .ازاينرو پیشبینی میشود که همه يا
پارهای از آراء و نظرياتی که در اين المثنای اسالمی ظاهر خواهد شد با آراء و نظريات علوم
موجود سازگار نباشند .در اين صورت چه کنیم و کدام را بپذيريم؟ اگر بگويیم "دادههای
وحیانی حقايقی مطلق و جاودانهاند" و جانب المثنای اسالمی را بگیريم بايد توجه کنیم که
جمیع پیشفرضهای اين گزاره از يافتههای عقلیاند و به گفته خود شما حقايقی غیرقطعی
و موقتاند!» (ملکیان 489-488 :1378 ،به نقل از ذاکر صالحی.)270 :1389 ،
هم چنین ملکیان مواردی را در نقد اسالمی کردن علوم ازجمله جامعهشناسی مطرح
میکند و معتقد است که دو رويکرد در اينجا وجود دارد که هر دو اشکال دارند« :مراد از
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اسالمی کردن علوم غیر اسالمی يا اين است که آنها را بر متون دينی عرضه کنیم و آنچه
با آنها موافق نبود کنار بزنیم و بقیه را بپذيريم ،يعنی بر اساس متون دينی به غلطگیری
علوم غیر اسالمی بپردازيم و يا اينکه از متون اسالمی علوم جديدی را اخذ و اقتباس کنیم؛
يعنی علوم عقلی ،تاريخی و تجربی موجود را کنار بگذاريم و بهجای آنها علوم تاريخی،
عقلی و تجربی اسالمی را از متون دينی استخراج و استنباط کنیم .شکل اول اسالمی کردن
پنج اشکال دارد ) 1 :دلیلی بر اين نداريد که گويندگان متون دينی درصدد بیان حقايق
عقلی ،تاريخی و تجربیای که در علوم کشفشده يا میشوند ،بودهاند و يا اين حقايق را بیان
کردهاند؛  )2آيا عالوه بر رجوع به قرآن و حديث ،از روشهای خود آن علوم نیز برای رد يا
قبول استفاده میکنید؟ اگر آری ،در اين صورت رجوعتان به قرآن و حديث بیفايده است و
اگرنه ،در اين صورت سخنتان برای هیچيک از عالمان آن علم اعتبار ندارد؛  )3علم نمیتواند
بدون نظريه باقی بماند .اگر نظريهای را بر اساس متون دينی رد کرديد ،چه چیزی بهجای
آن میآوريد؛  )4موضع شما انفعالی محض خواهد بود و نمیتواند سببساز پیشروی علوم
شود؛  )5اينچنین علمی بیمشتری است.
شکل دوم اسالمی کردن نیز چهار اشکال دارد )1 :همان اشکال اول در شکل اول؛ )2
ف تمسک به کتاب
اگر علومی را که از طريق رجوع به کتاب و سنت استخراجشدهاند با صر ِ
و سنّت موجه و مدلل میکنید ،در اين صورت سخنتان برای کسانی که پیرو دين شما
نیستند اعتباری ندارد؛ همچنین علومتان نقلی محض خواهد شد و علوم نقلی نمیتوانند
جانشین علوم عقلی ،تاريخی و تجربی شوند؛  )3اگر با مراجعه به کتاب و سنّت میتوان
المثنای همه علوم را پديد آورد ،قوای ادراکیای که در اختیار بشر است به چهکار میآيند؟
 )4به هنگام تعارض اين علوم اسالمی با علوم پیشین ،کدام را برگزينیم؟ اگر بگويید علومی
که از وحی برآمدهاند ،خواهیم گفت به کدام مالک؟ اگر بگويید به دلیل اينکه دادههای
وحیانی حقايقی مطلق و جاودانهاند ولی يافتههای عقالنی غیرقطعی و موقتاند و بايد به
محک دادههای وحیانی سنجیده شوند ،خواهیم گفت مگر همین حکمی که میکنید
خودش يک يافته عقالنی نیست؟ بنابراين ،اگر يافتههای عقالنی حجیّت نداشته باشند ،آن
سخن شما هم بیاعتبار خواهد شد» (ملکیان.)1379 ،
العطّاسها -سیّد حسین ،سیّد فريد -نیز از مخالفان اسالمی کردن علوم اجتماعی به
شمار میروند .فیالمثل ،سیّد حسین العطّاس ،بحث کردن درباره اسالمی کردن علوم
اجتماعی را "اشاعه گمراهی" میداند و آن را "سادهانديشانه" میپندارد (العطاس 2006 ،به

نقل از قانعی راد .)119-120 :1389 ،سیّد حسین العطّاس ،در باب آسیبشناسی در
موضوع اسالمی کردن علوم اجتماعی بحثهايی را مطرح کرده است .او « ...دعوت به علوم
اجتماعی اسالمی را ناشی از ناآگاهی به ويژگی اين دانشها و دارای عوارض دينی ،علمی و
اجتماعی میداند ... .در کشورهای مسلمان ،کسانی بهطور فعال وارد بحثهای مربوط به
علوم اجتماعی شدهاند که عالم اجتماعی نیستند .شما به عدهای تاريخنگار دين و ادبیات
برمیخوريد که در مورد اسالمی کردن علوم اجتماعی صحبت میکنند و در اين مورد اصرار
دارند .شما به اقتصاددانان چربزبانی برمیخوريد که از اقتصاد اسالمی صحبت میکنند»
(همان) .ناآگاهی و عدم شناخت صحیح از مبانی و مبادی علم و در اينجا علماالجتماع،
سبب شده است برخی انديشمندان مسلمان به سمت اسالمی کردن علوم اجتماعی قدم
بردارند .س ّید حسین العطاس" ،وحشت" را عامل ديگری برای اسالمی کردن علوم اجتماعی
میداند« .وحشت از علوم اجتماعی به اين دلیل که اين علوم مردم را از خدا دور میسازند،
ترسی بیهوده است زيرا "اگر اعتقاد شما بر اثر مطالعه اين کتابها سلب میشود ،گناه از
بالهت شما است و نه از مؤلف"» (همان) .بهطورکلی" ،تسرّی مفهوم مقدس و نامقدس" در
علوم اجتماعی مورد نقد العطّاسها است« .العطاسها در برخورد با مفهوم اسالمی شدن
علوم اجتماعی ،برداشتهای سطحی از اسالمی شدن و تسری مفهوم مقدس و نامقدس به
دانش اجتماعی را مورد انتقاد قرار میدهند .به نظر آنان نمیتوان دانش غربی و يا غیر
اسالمی را به دلیل ريشههای آن بدون اعتبار و بیارزش تلقی کرد .آنان نقشهای علمای
دينی و علمای اجتماعی را از همديگر متمايز میدانند و علوم اجتماعی را بهعنوان يک
قلمروی تخصصی مورد بررسی قرار میدهند» (قانعی راد.)136 :1389 ،
بنابراين ،چنین رويکردهايی ازنظر العطاس ،منجر به ضعف جوامع اسالمی میشود و
از رشد و بالندگی آنها جلوگیری میکند« .اين گمراهی نهتنها از رشد علوم اجتماعی در
کشورهای مسلمان جلوگیری میکند ،بلکه جامعه اسالمی را نیز ضعیف میکند» (العطاس،
 2006به نقل از قانعی راد .)119-120 :1389 ،سیّد فريد العطاس ،اگرچه نقدهايی بر
جامعهشناسی مقلدانه و اروپامحور وارد میکند امّا ،موضع او نسبت به جامعهشناسی سلبی
نیست .العطاس ،نفس علوم اجتماعی را دارای "ارزش" میداند و از ارزش حقیقی آن
سخن میگويد .همچنین ،او به دنبال جايگزين برای جامعهشناسی نمیگردد بلکه ،سخن از
"علوم اجتماعی مستقل" به میان میآورد (العطاس .)155 :1391 ،سیّد فريد العطّاس ،علوم
اجتماعی مستقل را يکی از انواع گفتمانهای جايگزين میداند و معتقد است« :گفتمان
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جايگزين بهعنوان آنچه به محیط پیرامونی ربط دارد ،گفتمانی خلّاق ،غیر مقلّد و اصیل،
غیر ماهیت گرا ،ضد اروپامحور ،مستقل از دولت و مستقل از ساير گروهبندیهای ملی و
فراملیتی است .به معنای دقیق کلمه ،گفتمانهای جايگزين را میتوان برای خود علوم
اجتماعی غربی توصیه کرد» (همان .)109 :همچنین ،برخالف مدّعیان جامعهشناسی
اسالمی که تمام سطوح علم را متأثّر از جهانبینی میدانند و معتقدند "نبايستی ساينس را
مستقل از متافیزيک دانست ،زيرا گزارههای متافیزيکی تأثیرگذار بر علم هستند" (پارسانیا،
 ،)1392سیّد فريد العطّاس ،معتقد است ما در علوم اجتماعی با چهار وجه روبهرو هستیم:
«موضوع ،تعريف مسئله ،روش ،هدف و غايت .جهانبینی تنها میتواند در موضوع و غايت
تأثیرگذار باشد» (همان.)1392 ،
نعمتاهلل فاضلی ،اسالمی سازی علوم و ازجمله جامعهشناسی در ايران را "گفتمانی
رسمی از جانب حکومت" میداند که بعد از انقالب شکل گرفت و آن را برخاسته از بطن
دانشگاه و جامعه علمی نمیداند .او اين بحث را کامالً سیاسی معرفی میکند .فاضلی ،نظر
خود راجع به اين موضوع را اينچنین توضیح میدهد« :در ايران نیز از دهه  1340بحث
نقد فعالیتهای فرهنگی و آموزشی دولت پهلوی از ديدگاه اسالمی توسط روشنفکران و
روحانیت مطرح شد .امّا تنها بعد از انقالب اسالمی  1357بود که بهصورت گفتمان رسمی
حکومت درآمد و تالش کرد تا با برخورداری از حمايت همهجانبه دولت اسالمی خود را
تثبیت سازد ... .از آن زمان تاکنون در زمانهای مختلف ايده اسالمی سازی همواره ايده
اصلی حکومت در مواجهه با رشتههای علوم انسانی و اجتماعی بوده است» (فاضلی:1389 ،
.)353
عبدالکريم سروش ،از پیشگامان و مدافعان علوم اجتماعی (خصوصاً جامعهشناسی) و
روش علمی در ايران است .در کتابهايی ازجمله تفرج صنع ( ،)1388فلسفة علوم اجتماعی
( ،)1388علم چیست ،فلسفه چیست؟ ( 1،)1388و مقاالت و سخنرانیهای متعدد ،به
بررسی و بیان نظرات خود راجع به علوم اجتماعی و خصوص ًا جامعهشناسی و دفاع از آن
پرداخته است .به بیان خودم و بهطور اجمال ازنظر سروش ،الزم نیست کسی که دارای
اعتقادات و انديشههای دينی است و از طرفی در عرصه علم هم به بررسی و تحقیق در
زمینه اجتماع مشغول است ،دست از انديشههای دينی خود بردارد و آنها را به کناری
 -1اين کتابها چاپ جديد هستند که در اختیارم قرار گرفته است .حال آنکه مباحث مطرحشده از جانب دکتر سروش
مربوط به سالهای اول انقالب است و چاپ اول اين کتابها مربوط به آن زمان است.

بنهد .او اين دو را از هم تفکیک میکند و معتقد است چیزهايی در دين وجود دارد که به
دام تجربه و آزمايش نمیافتد .او صريح ًا میگويد« :در اينکه در جامعهشناسی و اقتصاد هم
از رمز و راز فراخی نعمت و فراوانی محصوالت و رابطه آنها با فعالیتهای مردم بحث
میشود شکی نیست و در اينکه در آن علوم هیچ اشارهای به ايمان قلبی مردم و تعبدشان
نسبت به خداوند در ارتباط با فراخی روزی نمیکنند نیز شکی نیست و در اينکه ما با
التزام به معارف مذهبی معتقديم که قطعاً چنان رابطهای که قرآن میگويد موجود است باز
هم هیچ ترديدی نیست؛ اما با توجّه به نکاتی که گفتیم آيا رابطهای که بین ايمان انسانها
و فراخی روزی آنهاست رابطهای است که بتواند به دام تجربه بیفتد و بتوانیم آن را
بهصور ت يک قانون تجربی تکرارپذير بیان کنیم يا نه؟ مسئله اين جا است .علوم انسانی از
بحث درباره پديدههايی نظیر آن کامالً ساکت خواهند بود» (سروش.)20 :1388 ،
سروش ،عواملی را مطرح میسازد که بهعنوان پیشفرضهای ذهنی رايج و متداول در
جامعه ايران ،قلمداد میشوند و منجر به آشفتگیهای ذهنی در معتقدان شده است و آنها
را واداشته تا به دنبال جامعهشناسیها و علوم اسالمی ديگری باشند تا جايگزين علم حاضر
کنند .يکی اينکه "علوم تجربی از درک عرفی فاصله میگیرد" و يا اينکه "در علوم انسانی ،از
انسان فلسفی خبری نیست؛ در علوم انسانی ،از انسان عارفان هم خبری نیست؛ انسان مذهب هم در
علوم انسانی حاضر نیست؛ موضوع علوم انسانی ،انسان متعارف و فرد نامتعین و خام نه انسانهای

استثنايی" .اين موضوع به دلیل هژمونیک بودن معرفت دينی در جامعه ايران ،بسیار سنگین
به نظر میرسد .چراکه فرد مسلمان معرفت دينی را از هر لحاظ ،معرفت برتر میداند و
نمیخواهد عوامل يادشده  -موارد ذکرشده توسط سروش -از معرفت علمی کنار گذاشته
شوند .به همین دلیل ،بیمحابا به سراغ اسالمی سازی علم میرود و از اين طريق دچار
خلطهای فاحش و خطرسازی هم برای علم و هم برای دين میشود .همچنین" ،مغالطه کنه
و وجه" و "مغالطه دانش و ارزش" موارد ديگری هستند که سروش ،بهعنوان عوامل بیمهری
نسبت به علوم انسانی مطرح میسازد (همان.)6-16 :
سروش از سويی ديگر ،درباره جامعهشناسی مسلمانان نیز موضوعاتی را مطرح
میسازد امّا ،بايد دقّت داشت که جامعهشناسی مسلمانان با اسالمی کردن علوم اجتماعی
تفاوت دارد .سروش به "تفکیک دو مقام شکار و داوری" میپردازد (همان )49 :از اين نظر،
میتوان گفت که در مقام گردآوری و شکار موضوعات ،میتوان مواردی را يافت که
مسلمانان به آنها دسترسی دارند ،حال آنکه نمیتوان آنها را در بافت جامعه غربی يافت.
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البتّه ،اين ها تنها در مقام گردآوری است و محقق بايد طی همان روش و ابزارهای
جهانشمول به اثبات نظر خود بپردازد .سروش ،در جای ديگری نیز به بررسی علم و عالِم از
ديدگاه و بینش اسالمی میپردازد و ويژگیهايی را برای آنها ذکر میکند .البتّه ،ازنظر او
اين بحث به اسالمی کردن علم به معنای امروزی آن منجر نمیشود بلکه ،ويژگیهايی که
اسالم برای علم در نظر گرفته است را پی میگیرد .او دراينباره میگويد« :در شريعت اسالم
و در معارف اسالمی ،علم تعريف نشده است ولی برای علم صفاتی و برای عالم هم صفاتی
ذکرشده است و اگر ما اين صفات را در نظر بگیريم و سعی کنیم که مدلی بدهیم که اين
صفات را بپوشاند و در برگیرد به گمان من تا حدودی به مفهوم علم ازنظر اسالمی نزديک
شدهايم» (سروش.)83 :1388 ،
رویکرد توازی و دادوستد بین جامعهشناسی و تفکّر اجتماعی :اين رويکرد در
ايران دارای مدّعیانی است که از جمله آنها میتوان به ،حمیدرضا جالئی پور و در سطحی
پیشروتر به حسن محدثی و مقصود فراستخواه اشاره کرد .قبل از ورود به بحث "تفکّر
اجتماعی اسالمی" و سخن گفتن در اينباره ،بايد تفکیکی میان اين دو انديشه (تفکر
جامعهشناختی و تفکر اجتماعی) قائل شويم ،تا بحث روشنتر و مشخصتر گردد.
شجاعیزند ،در زمینهی تفاوت میان اين دو انديشه میگويد« :جامعهشناسان ،اصل وجود
تفاوت میان انديشه اجتماعی و معرفت جامعهشناختی را مسلّم گرفتهاند و کسانی که در
اين باب تأمّالنی داشتهاند ،تالششان عمدتاً مصروف بررسی و بیان وجوه اين تفاوت بوده
است .کمتر جامعهشناسی را میتوان سراغ گرفت که خود را جامعهشناس بداند و به
تفاوتهای "روششناختی" و حتّی تفاوت "اغراض" خويش با متفکرين غیر جامعهشناس
واقف نباشد و بر آن تأکید نورزد» (شجاعیزند.)4 :1383 ،
شجاعیزند وجوه تفاوت میان انديشه اجتماعی و دانش جامعهشناختی را اينچنین
مطرح میکند« :وجوه تفاوت ...را میتوان در چهار دسته زير از يکديگر تفکیک کرد؛ از اين
چهار ،دودسته نخست ،ماهیت گسستی دارند؛ درحالیکه وجوه ديگر ،به تفاوتهای
محدودتری که بیشتر مربوط به تأثیرات ناشی از گذشت زمان است ،اشارت دارند.
تفاوتهای انگارهای ،تفاوتهای بینا رشتهای ،تفاوت در انباشتگی و تفاوتهای درون
رشتهای» (همان .)5-13 :محدثی نیز که در ذيل همین رويکرد نظرات او را بررسی خواهیم
کرد ،بهطورکلی درباره جداسازی و تفکیک نظريه اجتماعی و نظريه جامعهشناختی

میگويد« :مبنای اين تمايز تفکیک نظريههای هنجارين يا تجويزی از نظريههای
غیرهنجارين يا توصیفی است .برای تثبیت اين تمايزگذاری نخست نگرش در باب جامعه
(جامعه نگری يا جامعه بینی) از جامعهشناسی متمايز شده و خلط اين دو باهم مورد نقد
قرار گرفته است» (محدثی .)86 :1390،او با توجّه به چند ويژگی ،میان اين دو نظريه
تفاوت قائل شده است .ويژگیهای موردنظر او چنیناند« :هنجارين يا غیرهنجارين بودن،
برخورداری يا عدم برخورداری از گزارههای علمی ،طراحی جامعه ايده آل يا عدم طراحی آن
و صرفاً توصیف و تبیین جامعه ،مبهم سخن گفتن و کلیگويی يا دقیق و مشخص سخن
گفتن .بر اساس اين تمايز دو نوع فعالیت و تولید معرفتی ،يعنی جامعهشناسی و نظريههای
اجتماعی و نیز دو نوع چهره دانشی از هم تفکیک میشوند» (همان.)86-87 :
حمیدرضا جالئی پور ،اگرچه در حوزه جامعهشناسی دين و موضوعات مربوط به آن،
آثار مکتوب و مرجوع فراوانی ندارد ،ولی به اين دلیل ايشان را در رويکرد حاضر گنجاندم که
اخیراً مقالهای از ايشان با عنوان "پاسخ به مخالفان جامعهشناسی" يافتم که در آن
روايتهای ششگانهای از دانش اجتماعی دينی مطرحشده است .اين سؤال که در آغاز مقاله
جالئی پور آمده است ،خبر از آن میدهد که ايشان نیز به دنبال تفکیک و تمايز معرفتها
در عین حفظ حدودوثغور آنها است .سؤال اين است« :چرا مخالفان جامعهشناسی هم حق
دين و هم حق علم را پاس نمیدارند؟» (جالئی پور .)1389 ،جالئی پور ،اگرچه چنین
تفکیکی را در حوزه علوم ارائه نکرده است ،ولی از فحوای کالم او و دفاعیاتش از
جامعهشناسی ،هويدا و آشکار است که جايگاه جامعهشناسی بهعنوان يک علم و تفکر
اجتماعی دينی را شناخته است .او در مواجهه با جامعهشناسی موضع سلبی اتخاذ نمیکند
و منتظر پايان و مرگ آن نیست .جالئی پور ،تبیین جامعهشناسی را بسیار الزم و ضروری
میداند و معتقد است جامعهشناسی همچون "قطبنما" عمل مینمايد (جالئی پور:1389 ،
 .)320ايشان ،در مقابل سه گروه 1از جامعهشناسی دفاع میکند و معتقد است« :علوم
اجتماعی (ازجمله جامعهشناسی) بهرغم تنوع در مفاهیم ،روشها ،نظريهها و مکاتبش از
« -1گروه اول شامل افرادی میشود که به ريشههای فکری و خاستگاه جامعهشناسی بدبین هستند؛ آنها مبانی نظری و
تاريخی جامعهشناسی واقعاً موجود در دانشگاهها را مغاير با مبانی نظری  -الهی مسلمانان میدانند .گروه دوّم شامل افرادی
میشود که جامعهشناسی متداول در دانشگاه های ايران را نه علم که ايدئولوژیهای جامعهشناسانه میدانند .گروه سوم شامل
افرادی میشود که عمدتاً به شکل شفاهی و با سالح جامعهشناسی انتقادی ،بهجای نقد جامعهشناسی واقعاً موجود در ايران،
عمالً به نفی فعالیتهای موجود کمک میکنند» (جالئی پور.)308-310 :1389 ،
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زمره رشتههای دانشگاهی است که در تحلیل پديدههای اجتماعی نقش قطبنما را دارد... .
[جامعهشناسی] يکی از رشتههای کسب دانش و شناخت واقعیتهای اجتماعی نیز هست و
برای درک چرايی پديدههای اجتماعی راهگشا است» (همان .)308-313 :بنابراين ،با توجّه
به دفاع جالئی پور از جامعهشناسی ،نمیتوان او را حامی جامعهشناسی اسالمی دانست،
بلکه او رويکرد اسالمی کردن جامعهشناسی در ايران را قابل دفاع نمیداند و آن را در زمره
"علوم اجتماعی بدونِ قطبنما" يا "گفتارهای اجتماعی بدونِ قطبنما" معرفی میکند (همان:
.)312
جالئیپور ،در نقدهای خود به دنبال اين نیست که تفکّر و انديشه ديگری را جايگزين
جامعهشناسی کند .از طرفی ،باب اظهارنظرهای دينی در حوزه اجتماعی را هم نمیبندد،
بلکه جهت بحث او بیشتر به سمت دفاع از جامعهشناسی بهعنوان يک علم است و البته ،در
اين راستا جانب انصاف را نیز نگه میدارد و معتقد است که "دانش اجتماعی دينی" نیز
میتواند وجود داشته باشد و ما به چنین تبیینی در جامعه نیاز داريم« .ما به هر دو نوع
تبیینهای دينی و جامعهشناختی بهطور فردی و اجتماعی نیازمنديم .با تضعیف
جامعهشناسی يکی از راههای مؤثر شناسايی معضالت  ...که مردم در زندگی روزمره با آنها
روبهرو هستند و از آن رنج میبرند از رونق میافتد :کلیشههای بیپايهای که به نام حقايق
مسلم در عرصه افکار عمومی پخش میشود امکان نقد و وارسی پیدا نمیکند و با ننشاندن
دانش و تبیینهای دينی از امر اجتماعی در جای خود ،جامعه ما از يکی از انواع تفسیر و
تبیین (تبیینهای دينی) و يکی از منابع معنا دهنده و هويتبخش به زندگی فردی و
اجتماعی و تقويتکننده بنیانهای اخالقی جامعه محروم میشود» (جالئی پور.)1389 ،
جالئی پور ،در روايتهای ششگانه خود درباره دانش اجتماعی دينی معتقد است که:
«روايت ششم از دانش اجتماعی دينی با جامعهشناسی منازعه ندارد و عرصه عمومی جامعه
ايران به حضور هر دو نوع تبیین دينی و علمی (از جمله جامعهشناختی) نیاز دارد  ...او در
اين جا مطرح میکند که منتقدان راديکال جامعهشناسی از اين امر غفلت دارند که
عقالنیتهای متفاوتی برای تبیین امر اجتماعی وجود دارد .درواقع ،هیچيک از اين تبیینها
قابلتقلیل به ديگری نیست» (همان.)1389 :
ايشان ،روايت اوّل را "نفی «کلیت» جامعهشناسی موجود" معرفی میکند ،بهنحویکه
بر اساس اين روايت" ،جامعهشناسی رايج ،از زندگی مادی امروزی غرب ناشی شده و
جامعهشناسی دينی نهفقط پس از مرگ جامعهشناسی موجود بلکه با مرگ زندگی امروزی و

رويش زندگی دينی (اسالمی) به وجود خواهد آمد" .در اين روايت ،امکان ظهور
جامعهشناسی اسالمی فراهم است (همان .)1389 :روايت دوّم" ،روايت منکران روش علمی
جامعهشناسی" است .بر اساس روايت موجود« ،جامعهشناسی صحتوسقم آراء و
نظريههايش را با معیار "مطابقت با واقع" مورد ارزيابی قرار میدهد درحالیکه معیار علمی
"مطابقت با واقع" صحیح نیست .معیار صحت نظريهها به ثبات کارآمدی آنها در جهت
پرستش خدای متعال بستگی دارد» (همان .)1389 :به بیان جالئی پور ،روايت سوّم
«رهیافتهای نظری جامعهشناسی موجود را رد میکند ،در عین اينکه روش تجربی آن را
میپذيرد» (همان .)1389 :بر اساس اين روايت ،جامعهشناسی دينی روش جامعهشناسی
موجود را میپذيرد ،ولی رهیافتهای نظری خود را از دين میگیرد .روايت چهارم از روايات
ششگانه جالئی پور« :بهجای دفاع از جامعهشناسی جاری از "برنامه پژوهشی دينی" دفاع
میکند .اين جامعهشناسی دينی با بهکارگیری مقاصد ،مفاهیم ،نظريهها و روشهای
جامعهشناسی متعارف و موجود امکان تحقق پیدا نمیکند .برای تحقق چنین جامعهشناسی
دينمداری ما به "برنامه پژوهشی" محققان مسلمان نیاز داريم تا اين برنامه پژوهشی،
اغراض ،نظريهها و روشهای ما را در هنگام تحقیق جامعهشناختی جهتدهی و هدايت
کند» (همان .)1389 :جالئی پور ،نقدهايی نسبت به چهار روايت اوّل وارد میداند که به
علت طوالنی نشدن بحث میتوانید به مقاله ايشان با عنوان "پاسخ به مخالفان
جامعهشناسی" مراجعه کنید.
حسن محدثی ،از جامعهشناسان دين در ايران است و بحثهای مکتوب و منقول
متعددی درباره جامعه شناسی اسالمی و موضوعات مربوط به امکان و امتناع آن دارد .به
بیان خودم اگر بخواهم خالصه کوتاهی از انديشههای محدثی را مطرح سازم ،بايد بگويم :او
معتقد است که جامعهشناسی تنها صالحیت پرداختن به موضوع خود را دارد و نمیتواند
وارد حوزه معرفتی ديگری شود .همانگونه که ديگر معرفتها نیز نمیتوانند وارد حوزه
جامعهشناسی شوند .جامعهشناسی از نظر ايشان مبانی و مبادی و تاريخ خاص خود را دارد
و نبايد با ديگر معرفتها ادغام شود .محدثی ،بر اساس هفت معیار ،معرفتها را به يازده
دسته تقسیمبندی میکند .هفت معیار او عبارتاند از -1« :نحوه حصول معرفت (يعنی هر
معرفتی از راهی حاصل میشود) -2 ،منطق استداللی آن معرفت (هر معرفتی منطق
استداللی خودش را دارد) -3 ،جنس گزارهها و مفاهیم آن معرفت (گزارههای علمی و
گزارههای ادبی و گزارههای مذهبی و الیآخر فرق دارند .مفاهیم آنها هم فرق دارند)،
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 -4نوع کاربرد آن معرفت (هر معرفتی کاربرد ويژه خودش را دارد و هر معرفتی به هر کاری
نمیآيد .من روی اين خیلی تأکید دارم .هر معرفتی به هر دردی نمیخورد .معرفتها
کاربرد ويژه دارند .ما بايد اين را بشناسیم) -5 ،مولدان -6 ،حامالن -7 ،مصرفکنندگان»
(محدثی .)1392 ،او سپس به دستهبندی معرفتها میپردازد و معتقد است علم و دين
هرکدام يک معرفت جداگانه محسوب میشوند و نبايد يکی در رشد و توسعه ديگری خللی
وارد کند« .معرفت دينی ،معرفت فلسفی ،معرفت اسطورهای ،معرفت عرفانی ،معرفت هنری،
معرفت ادبی ،معرفت روزمره ،معرفتهای ابزاری که عبارت هستند از زبان – ،مثل زبان
انگلیسی و فرانسوی و آلمانی – منطق و رياضی ،معرفت خفیه يا غريبه که از رازهايی در
عالم صحبت میکند – ،مثل حروف ابجد ،مثل دانشی که از حروف مقطعه قرآن درمیآيد و
چیزهايی از اين قبیل ،مثل فالگیری که از کف دست ما رازهايی را میخوانند -معرفتهای
اعتباری مثل ايدئولوژی ،اخالق و حقوق و باالخره معرفت علمی» (همان.)1392 ،
آنچنانکه من متوجّه شدهام ،موضع محدثی در قبال جامعهشناسی موضعی سلبی
نیست ،بهعبارتیديگر ،او به دنبال رد جامعهشناسی و نفی آن بهعنوان يک علم نیست.
همچنین ،جايگزينی هم برای جامعهشناسی طلب نمیکند ،بلکه محدثی جامعهشناسی را
علمی میداند که بايد به راه خود ادامه دهد و در اين مسیر ،سیر تکاملی خود را علم گونه
طی کند .درواقع ،قوانین حاکم بر علم ،حاکم بر جامعهشناسی نیز هست و دلیلی ندارد که
بخواهیم جامعهشناسی را حذف کرده و به دنبال جايگزينی برای آن باشیم .بنابراين ،هر
کاستی و نقصی که بر علم اطالق شود بر جامعهشناسی نیز اطالق میشود .محدثی ،به
پیروی از انديشه بنیادیاش يعنی؛ تفکیک معرفتها ،دست معرفت علمی و غیرعلمی را
میگیرد و آنها را با هم همگام میکند .منظورم از همگام کردن معرفتها همان همزيستی
آنها با هم است .همگام بودن معرفتها با هم ،يعنی ،دادوستد آنها با هم ،بدون آنکه اين
معرفتها به همآمیخته شوند و يا جايگزين يکديگر گردند .البتّه ،محدثی خودش اصطالح
ديگری را به کار میبرد و آن را "از آنِ خودسازی انتقادی" مینامد .يعنی؛ معرفتها از اين
طريق میتوانند مفاهیمشان را از هم به عاريت بگیرند ،بهطوریکه مفهومی از يک معرفت
در معرفت ديگر به کار گرفته شود و آن معرفت از آن سود جويد (محدثی.)100 :1390 ،
محدثی ،عالوه بر دفاع از جامعهشناسی ،رويکرد ديگری نیز برمیگزيند و منابع انديشیدن
درباره مسائل و پديدههای اجتماعی را تنها به علم جامعهشناسی محدود نمیسازد .او

درباری "تفکّر اجتماعی اسالمی" سخن میگويد و معتقد است در کنار جامعهشناسی،
منبعی قابلاعتنا درباره مسائل و پديدههای اجتماعی است.
ايشان ،تفکّر اجتماعی را به طور کلی در مقولههای زير دستهبندی میکند:
« )1تفکر اجتماعی اسطورهای  )2تفکّر اجتماعی دينی و در اسالم صدر مشخّصاً نظام
جهتگیریهای دينی؛  )3فلسفه اجتماعی؛  )4انديشهی اجتماعی واسط؛
 )5نظريه اجتماعی؛ )6جامعهشناسی؛  )7مفردات اجتماعی (در آثار ادبی و فرهنگ عامیانه و
در ديگر منابع معرفتی)» دسته دوّم ،عمدت ًا مربوط میشود به تفکر اجتماعی در حوزه اديان
که من آن را جهتگیری اجتماعی مینامم .اين بخش دارای ايستار است و در آن
نظريهپردازی مشهود نیست؛ در دسته سوّم تفکر اجتماعی که در میان فیلسوفان مسلمانی
همچون فارابی ،ابنسینا ،غزالی و مالصدرا و حتی مطهری و ديگران ديده میشود که من
آن را فلسفه اجتماعی مینامم ،هرچند فلسفه اجتماعی دارای مبانی است اما مربوط به
دوران پیشامدرن است .دسته چهارم نیز مربوط به نظريه اجتماعی انديشمندان قرن
هجدهم همچون مونتسکیو و روسو است .يعنی از نظر من مونتسکیو يک نظريهپرداز
اجتماعی است و نه يک جامعهشناس (برخالف کسانی چون ريمون آرون) و باالخره دسته
پنجم تفکّر اجتماعی مدرن است که به جامعهشناسان نیمه دوّم قرن نوزدهم به بعد مربوط
میشود و تفکّری علمی و دارای بنیانهای تجربی است» (محدثی .)1391 ،از آنجا که
موضوع اين مقاله ،مربوط به رويکردهای نظری درباره انديشه اجتماعی اسالمی است ،در
تقسیمبندیهای محدثی به سراغ "جهتگیری اجتماعی" او میروم و مباحثی را دراينباره
مطرح میسازم .محدثی ،پیش از پرداختن به تفکر اجتماعی ،در يک تقسیمبندی کلیتر به
بررسی نظريههای هنجارين و غیرهنجارين در باب جامعه میپردازد و اين دو را از هم
تفکیک میکند .فکر نخستین و مبنايی او اين است که هر نوع سخن گفتنی درباره جامعه،
جامعهشناسی نیست.
1
او از مفهوم عام جامعه نگری استفاده میکند تا جامعه نگری غیرعلمی (دينی،
فلسفی ،ادبی ،عرفانی ،اسطورهای و غیره) را از جامعه نگری علمی يعنی ،جامعهشناسی
متمايز سازد .همچنان که محدثی دريکی از نقدهايی که نسبت به مدعیان "جامعهشناسی
اسالمی" و مطالب ايجابی منتشرشده از آنها ،مطرح میکند اين سخن را گفته است:
نارسايیها و مشکالتی در کار مدعیان "جامعهشناسی اسالمی" هست که از جمله آنها:
1. view of society
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«عدم تمايز بین جامعه نگری و جامعهشناسی 1است» (محدثی .)2 :1393 ،بههرحال ،او در
ادامه بحث خود میگويد ،نظريههای غیرهنجارين« :نظريههايی که به توصیف و تبیین
واقعیت اجتماعی بسنده میکنند و هیچ نقدی را بر شرايط اجتماعی تحت بررسی وارد
نمیکنند و به دنبال ارائه طرحی بديل برای جامعه نیستند .هدف آنها شناخت جهان
اجتماعی است ،بدان نحوی که وجود دارد (خواه بهعنوان واقعیتی ابژکتیو يا سوبژکتیو) .در
مقابل نظريههايی قرار میگیرند که از توصیف و تبیین جامعه ،آنطور که هست ،فراتر
میروند و به دنبال نقد و نفی شرايط اجتماعی تحت بررسی و ارائه طرحی بديل و مطلوب
برای آن هستند و خصلتی تجويزی يا هنجارين میيابند» (محدثی .)90 :1390،او با اين
توضیحات معتقد است که نظريههای اجتماعی چه اسالمی باشند و چه غیر آن ،در ذيل
نظريههای هنجارين قرار میگیرند.
«میان نظريه اجتماعی بهمثابه نوعی نظريه هنجارين مدرن درباره جهان اجتماعی و
نظريه جامعهشناختی بهمثابه نوعی نظريه مدرن توصیفی و تبیینی درباره جامعه و
پديدههای اجتماعی ،تمايز قائل شدهايم :مراد ما از نظريه اجتماعی طرح مواضع نسبتاً
منسجم و مبتنی بر مفروضات مشخص در باب حیات اجتماعی و جامعه است .اين
مفروضات عبارتاند از :مفروضات هستی شناختی ،معرفتشناختی ،انسانشناختی،
روششناختی و نیز مفروضات مربوط به ماهیت جامعه .نظريه اجتماعی طرح مواضع درباره
حیات اجتماعی در سطح کالن است و نظريه علمیای درباره جامعه نیست .همواره
موضوعات و مسائلی را مبهم باقی میگذارد .گزارههايش لزوماً ابطالپذير نیست و با
ارزشهای فرد پیوند وثیقی دارد .اما نظريه جامعهشناختی میتواند خرد يا کالن باشد؛ ابهام
مشخصه اصلی آن نیست بلکه مطلوب آن است که خالی از ابهام ،ابطالپذير و آزمونپذير
باشد؛ فرضیههای پژوهشی مشخصی را عرضه کند؛ تا حد ممکن روند تحول امور را
پیشبینی کند و همشکلیها و قواعد حاکم بر پديدههای اجتماعی مورد بررسی را کشف و
صورتبندی نمايد و باالخره ،همه اين ويژگیها را از نوعی صورتبندی منطقی و فارغ از
ارزش اخذ نمايد» (همان .)96 :بنابراين ،محدثی پس از تفکیک و جداسازی اين دو نظريه
بهعنوان دو نوع تفکّر اجتماعی جدا از هم ،اين معرفتها را بسته و دور از هم در نظر
نمیگیرد بلکه ،معتقد است اين دو نظريه همچون ديگر معرفتها میتوانند با هم دادوستد
معرفتی داشته باشند.
1. sociology

او درباره همسايگی اين دو نوع معرفت میگويد« :نظريه اجتماعی نظريهای در باب
جامعه است .الجرم میتواند از دستاوردها و آرای تولیدشده در هر نوع بحث مربوط به
جامعه بهرهمند شود و خود را غنی و مجهز سازد .به همین دلیل ،امروزه نظريه اجتماعی
عمالً از دستاوردهای نظری و تجربی علوم اجتماعی و بهويژه جامعهشناسی بسیار سود
میجويد .جامعهشناسی نیز میتواند از بصیرتها و مفهومسازیهای نظريهپردازان اجتماعی
بهره گیرد و آنها را طی نوعی فرآيند "از آنِ خودسازی انتقادی" ،در راه پرورش افکار و
نظريههای جديد مورد استفاده قرار دهد» (محدثی .)100 :1390 ،ايشان از نتیجه ارزشمند
اين جداسازی و تفکیک نیز سخن میگويد و معتقد است که يکی از نتايج آن ،جايگزينی
تعبیری به نام "انديشه اجتماعی دينی" يا بهطور خاص "انديشه اجتماعی اسالمی" بهجای
تعبیر متناقض "جامعهشناسی اسالمی" است .او میگويد« :ما میتوانیم از يکسو
نظريههای اجتماعی متفکران مسلمان را صورتبندی و استخراجکنیم و از سوی ديگر به
دنبال نظريه اجتماعی اسالمی مطلوبی باشیم تا پاسخگوی مسائل و شرايط زندگی اجتماعی
مسلمانان در عصر حاضر باشد» (همان .)103 :محدثی ،به نقد پروژهی اسالمیسازی
جامعهشناسی نیز میپردازد و از جمله داليل پیدايش چنین رویکردی را در چند بند
بررسی میکند .او در اينباره میگويد )1« :طرح اين مفهوم به وساطت تفکر اجتماعی
مدرن و واکنشی بودن طرح چنین بحثی؛  )2ناتوانی در مبناکاوی و تفکیک سرمشقهای
معرفتی در میان مدافعان فکر جامعهشناسی اسالمی؛  )3توقف و درجا زدن مدافعان فکر
"جامعهشناسی اسالمی" در بحث از امکان و عدم تولید هر نوع نظريهای در حوزهی
جامعهشناسی اسالمی؛  )4عدم توجه مدافعان فکر "جامعهشناسی اسالمی" به تاريخ علم؛
 )5آسیبزا بودن فکر "جامعهشناسی اسالمی" که سبب غفلت و ناتوانی از شناخت درست
انديشهی اجتماعی اسالمی میشود؛  )6طرح فکر "جامعهشناسی اسالمی"محصول
هژمونیک بودن معرفت دينی در جامعهی ما است( »1محدثی.)1394 ،همانگونه که ديده
شد محدّثی به دنبال نفی تفکّر اجتماعی در دين نیست بلکه برعکس او از لزوم ارايهی
نظريهی اجتماعی دينی دفاع میکند و حتا معتقد است که میبايست دانشکده يا
پژوهشگاهی در اين باره فعال گردد .ايشان از لزوم نجات تفکر اجتماعی دينی از دست
مدافعان جامعهشناسی اسالمی سخن گفته است (محدثی .)1393 ،جامعهشناسی دينی/

 -1همچنین ،رجوع شود به مناظرهی حسن محدثی با حمید پارسانیا در دانشگاه گیالن در تاريخ  18آذر .1394

سه گانه "جايگزيني"" ،نفي يا بياعتنايي" ...

اسالمی ،از نظر ايشان "خلط آشوب آفرينی" است که هماکنون ما در ايران به آن گرفتار
آمدهايم (محدثی.)93 :1390،
مقصود فراستخواه ،ازجمله صاحبنظران حوزه جامعهشناسی دين در ايران است و
آثار متعددی در اين حوزه نگاشته است .اگر بخواهم فهرستوار و خالصه به آثار او
اشارهکنم ،بايد بگويم که ايشان در قبال جامعهشناسی ،موضعی بر اساس مبادی و مبانی
اين علم دارد .بهطورکلی ،نگاه او به موضوع علم ،نگاهی "جهانشمول و عام" است ،ولی
مبالغه درباره آن را نمیپذيرد (فراستخواه .)16 :1390 ،او معتقد است واژهها بايد با "دقت"
به کار گرفته شوند (فراستخواه .)1390 ،بر اساس اين گفته ،نمیتوان تفکر اجتماعی و
جامعهشناسی را بهجای يکديگر به کار برد .همچنان که او نیز به اين امر معتقد است.
فراستخواه ،علم [و در اينجا جامعهشناسی] را نه يک "ابزار ايدئولوژيک" و "بوروکراتیک"،
بلکه "نور و روشنی" میداند و "علمورزی را ساحتی از وجود و استعدادهای آدمی" معرفی
میکند (فراستخواه .)1389 ،او درباره تاريخ جامعهشناسی بهعنوان يک علم مدرن میگويد:
«مراد ما از جامعهشناسی همان علم به معنای خاص است که در سده نوزده در اروپا
تأسیس شد .وقتی از دانش جامعهشناسی سخن میگويیم به چیزی در تاريخ واقعی و عالم
واقعی اشاره میکنیم نه اينکه بخواهیم بهصورت دلبخواهی و گزاف به هر چیز عنوان
جامعهشناسی بدهیم» (فراستخواه .)1390 ،فراستخواه ،ويژگیهايی برای جامعهشناسی
بهمثابه يک علم بیان میکند که آن ويژگیها ،سبب تمايز جامعهشناسی از ديگر انواع
معرفتها میشوند .او معتقد است جامعهشناسی« ،مبتنی بر سامانهای از مفاهیم و سازهها و
گزارهها است که از طريق آنها روابط متغیرها تبیین میشود و چرايی امور جهان فهمیده
میشود ... .دعاوی آن [جامعهشناسی] را میتوان از حیث سازگاری درونی و بیرونی به
محک زد و از همه مهمتر قابل بررسی تجربی و آزمون هستند ،ابطالپذير هستند و به
شواهد بیرونی حساساند و میشود آنها را بهصورت میان ذهنی بررسی مجدد کرد»
(همان .)1390 ،چنین ويژگیهايی ازنظر فراستخواه ،جامعهشناسی را بهعنوان علم ،از ديگر
انديشهها و تفکرات اجتماعی متمايز میسازد .فراستخواه ،نمیگويد که هیچ معرفت ديگری
حق اظهارنظر درباره جامعه را ندارد بلکه ،او ديگر معرفتها و منابع اجتماعی را "معارف
غیرعلمی مرتبط با جامعه" میداند که با اظهارنظرهای جامعهشناسانه متفاوت و متمايز است
و نه بايستی آنها را با جامعهشناسی خلط کرد (همان .)1390 ،در تکمیل مواضع تاريخی
فراستخواه نسبت به جامعهشناسی و اينکه اين موضع را میتوان پاسخی نسبت به مدّعیّات

مدافعان جامعهشناسی اسالمی دانست ،بايد گفت ،ايشان فضای فکری جهان "پیشامدرن"
را با فضای فکری جهان "مدرن" يکسان نمیداند و معتقد است که جامعهشناسی در جهان
"پیشامدرن" موضوعیت ندارد.
«در فضای فکری پیشامدرن ،حیات اجتماعی امری پیشین (چه امر پیشین طبیعی و
چه امر پیشین طبیعی) درک میشود و در چنین فضای فکری ،اصالً جامعهشناسی
موضوعیت ندارد .در غرب از طريق انديشههای مدرنی (مانند هابز)؛ حیات اجتماعی امری
پسین تلقی شد .امری که میتواند از طريق تجربه و عقالنیت و قرارداد اجتماعی شکل
بگیرد ،در آن صورت ،اين حیات اجتماعی موضوع بررسی و نقد میشود و اينجا است که
جامعهشناسی ،تأسیس پذير است» (همان .)1390 ،با توجّه به مواردی که از مواضع
فراستخواه درباره جامعهشناسی ذکر شد ،بايد گفت که او نسبت به "جامعهشناسی
اسالمی" ،موضعی سلبی اتخاذ کرده است و چنین علمی را نه مقبول میداند و نه ممکن.
البتّه ،فراستخواه پس از تفکیک جامعهشناسی و تفکّر اجتماعی از يکديگر ،تفکّر اجتماعی
برخاسته از دين را بالاشکال میداند ،ولی معتقد است چنین تفکری در ايران دچار
"عسرت" است (همان .)1390 ،او تفکّر اجتماعیِ دينیِ رشد يافته که سبب تأثیر در
جامعهشناسی شود را اينگونه توصیف میکند« :اگر کسی در حوزه تفکر بخواهد از مفاهیم
دينی بهعنوان نهادههای فکر خود بهره بگیرد ،بايد بتواند آنها را نقد و تحلیل بکند ... ،و در
خروجی تفکّر او ما بايد انتظار اکتشافات و انتقادات و افکار بديع و نوپديد و غیرقابل
پیشبینی داشته باشیم .در اين صورت است که میتوان از تفکر اجتماعی دينی سخن گفت.
امّا ،وقتی قرار باشد که امر پیشین دستنخورده بماند و خط قرمزی در حوزه انديشیدن
وجود داشته باشد ،در آن صورت چه تفکر اجتماعی و حتی چه تفکر اجتماعی دينی!»
(همان .)1390 ،فراستخواه ،برخوردهای منحط با علم و نیز عدم رشد مستقل تفکّر
اجتماعی دينی در ايران را ،هم يک مسئله معرفتی میداند –"تفکرات منحطی در جامعه ما
در کسوت دينی و غیردينی وجود دارد که با علم بیگانه هستند"( -فراستخواه ،)1389 ،و
هم در "حصار و کنترل سیستمهای رسمی" (فراستخواه.)1390 ،
نقد و بررسی سهگانههای جایگزینی ،نفی یا بیاعتنایی ،توازی
در رويکرد اوّل ،گمان میکنم نگاه خشک و تحقیرآمیز نسبت به جامعهشناسی ،همان راهی
را میرود که انديشمندان و آبای پیشین جامعهشناسی افراطگرايانه به دنبال آن بودند .نگاه
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آرمانی و"آفرينش يک علم طبیعی جامعه" ،از جانب کنت و همچنین اين انديشه که کنت،
"خود را نهتنها يک دانشمند اجتماعی ،بلکه بیشتر يک پیامبر و بنیانگذار دين تازهای
میدانست که میبايست درمانبخش همه دردهای بشر گردد" ،نگاهی است بس افراطی که
میتوان نگاه ناامید و تفريطگرايانه امروز را در کنار آن قرارداد (کوزر.)36-23 :1385 ،
مغضوب شدن جامعهشناسی به دلیل غربی بودن آن ،عدم سازگاری گزارهها و
پیشفرضهای آن با انديشههای دينی و گشتن به دنبال يک جايگزين برای جامعهشناسی،
خبر از يک مسئله و معضل معرفتی در جامعه ايران میدهد .مطلب بسیار مهمی که بايد به
آن اشاره نمايم اين است که علم و تاريخ تکامل آن ،آنچنانکه شايسته و بايسته است در
جامعه علمی کشور مورد توجّه قرار نگرفته است و حقیقتاً ،ما با مشکل معرفتی
چالشبرانگیزی مواجه هستیم .در نقد مدافعان جامعهشناسی اسالمی بايد بگويم ،اينکه
دين میتواند وارد حوزه اجتماعی شود ،محل اشکال نیست .دين بهعنوان يکی از منابع
معرفت اجتماعی میتواند عینک اجتماعی خود را بزند و در اين حوزه اظهارنظر کند ،امّا
سؤال اساسی اينجا است که روش دين برای ورود به حوزه اجتماعی چیست؟ آيا میتوان
ترکیبی از دين و جامعهشناسی با عنوان "جامعهشناسی دينی/اسالمی" ارائه داد؟ آيا
میتوان معرفتی به نام دين را با معرفت ديگری به نام جامعهشناسی که خود در بستر
ديگری شکلگرفته است تلفیق کرد؟ چنین ترکیبی از جامعهشناسی و دين ،حاکی از
تعارض در روشها است و نمیتوان آن را امری مقبول پنداشت .علم در معنای امروزی خود
امری تجربی و تکرارپذير است و با تغییر برخی گزارهها که از دين برآمده باشد نمیتوان آن
را دينی کرد .دين مايعی نیست که بتوان آن را در هر دوره در قالبی ريخت و محدود به علم
يا انديشهای کرد.
درباره "اصول موضوعه" که يکی از چالشهای عمده در اين حوزه است بايد بگويم،
پیشفرضها ،مربوط به جهانبینی عالم میشود و در مقدمات مؤثر است ،ولی صفتِ علمی
بودن برای يک پديده از اينجا نشأت نمیگیرد بلکه ،روشها و رويکردهای تجربی است که
علم را علم میکند .داشتن جهانبینی الهی و پیشفرضهای دينی ،مسئلهای است که
ربطی به علم ندارد و تنها به جهانبینی عالم مربوط میشود .هرچند که وجود چنین
جهانبینیای در جامعه اسالمی و در میان مسلمانان بسیار مطلوب و الزم است ولی ،ما اين
سخن را بهمنظور دينی شدن و اسالمی شدن علم مطرح نمیکنیم بلکه ،معتقديم دين در
مقام گردآوری و طرح سؤال بر کار و فعالیت دانشمند میتواند مؤثر باشد و همچنین ،از

طرفی ديگر جهانبینی علمی لزوماً در تقابل با جهانبینی دينی قرار نمیگیرد .عالِم میتواند
در مقام کار و نگرش علمی ،پديدهها را به نحو درونماندگار ببیند امّا ،تحديد نگرش موقّت
عالِم بهدرونماندگارنگری ،منافاتی با نگرش استعاليی او بهعنوان انسان الهی ندارد.
بهعبارتديگر ،او يکبار میتواند از نسبت پديدهها با يکديگر پرسش کند و يکبار از نسبت
پديدهها با امر االهی .اين دو پرسش در مقابل هم قرار نمیگیرند بلکه ،در طول يک ديگر
قرار دارند .بنابراين تبیین درونماندگار جهان و تبیین استعاليی جهان 1در تقابل با هم قرار
ندارند .اين انديشه حتی در زبان مردم عامی نیز بیان میشود :وقتیکه بیماری توسط
پزشک معالجه میشود ،مردم او را "وسیله" و واسطه جاری شدن لطف الهی تلقی میکنند
نه اينکه او را بهجای خدا قرار دهند و بر همین اساس ،هم شکر خدا را بهجا میآورند و هم
از پزشک تشکر میکنند.
از طرفی ديگر ،سؤال اين است که اگر به فرض ،علمی با متافیزيکی دينی ايجاد شود
و نام آن را "علم دينی" بگذاريم ،کسی که چنین متافیزيکی را قبول ندارد علمی که تولید
میکند به کار نمیآيد؟ و آيا نمیتوان اين علم را به کار گرفت و از آن به نفع جامعه
مسلمان استفاده کرد؟ همچنین ،علمی که در جامعه مسلمانان تولید میشود و محصوالتی
را پديد میآورد ،آيا اين علم وقتی در جامعه غیرمسلمان قرار بگیرد" ،علم دينی" محسوب
میشود و مارک دينی دارد؟ منطقاً چنین نیست ،بلکه اين علم در فضايی بینالمللی
ردوبدل می شود و تا کسی از طريق معرفت دينی و منابع دينی به متافیزيکی دينی قائل
نباشد ،اين علم او را دينی نخواهد کرد .محدثی نیز درباره اصول موضوعه میگويد:
««مفروضات علوم درست است که از جای ديگری میآيد اما جزمی نیستند .يک دانشمند
میتواند مفروضات پیشین خودش را دگرگون کند ،عوض کند يا نقد کرده ،آنها را منقّح
کند ... .مفروضات در دين همانند علم نیست .معموالً اعتقادیانديشی در دين با جزمیات
همراه است .عموماً دين تعلقی در ما نسبت به خودش ايجاد میکند که ما به هر نحوی
باورهای دينیمان را حفظ کنیم و بهسختی باورهای دينیمان را تغییر میدهیم»
(محدثی( .)1392،برای بحثهای بیشتر درباره اصول موضوعه ،مراجعه شود به کتاب
"جامعهشناسی دين؛ روايتی ايرانی" از حس محدثی .)79-72 :1391 ،همچنین ،اينکه
سخن از علم سکوالر و غیر سکوالر میرود ،در پاسخ میتوان گفت« :بحث از سکوالر بودن و
يا سکوالر نبودن علم بیوجه است زيرا وسايل [علم] برای نیل به مقصود ساخته میشوند و
 -1اين دو مفهوم را از دکتر حسن محدثی به عاريت گرفتهام.
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ذاتشان در وسیله بودن است و به اين جهت ،سکوالر بودن يا نبودن آنها معنی ندارد... .
علم اگر وسیله است ،در حدود اموری قرار میگیرد که در شريعت مباح شمرده میشود و
امر مباح به يک معنا سکوالر است زيرا حکم دينی به آن تعلق نمیگیرد و دين در مورد آن
ساکت است( »1داوری.)12 :1383 ،
همچنین ،دربارهی اين موضوع که برخی ادعا میکنند با گرفتن آگزيومها از دين
میتوان علم دينی ساخت ،محدثی میگويد« :هر علمی اصولی دارد ،پايههای فلسفی دارد.
پايههای فلسفی (آگزيوم ها) بحثی است در متاتئوری .پس ما اگر مبانی فلسفی را از دين
بگیريم (آن طور که مدعیان جامعه شناسی اسالمی ادعا میکنند) علم به وجود نمیآيد و تا
به امروز هم به وجود نیامده است .اوّل بايد پايههای فلسفی را داشته باشیم بعد نظريهای در
رابطه با آن ارائه دهیم و در ادامه فرضیههايی مطرح کنیم .نظريه متشکل از تئورمها
(گزارههای نظری) است و نظريه تنها از آگزيومها ساخته نمی شود .شما بايد بتوانید از دين
تئورمهايی نیز استخراج کنید .صرف اين که برخی آگزيومها را از دين بگیريد نظريه علمی
دينی ساخته نمی شود» (محدثی.)1394 :
از طرفی ديگر ،اينکه مبدعان و مؤسسان يک انديشه (مطالعات فرهنگی) ،مدّعی
شوند که علمی (جامعهشناسی) به پايان عمر و کارکرد خود رسیده است ،نمیتواند دلیل و
حجیتی بر زوال و پايان عمر آن علم قلمداد شود .قرائت و دريافت کچويان از آرای فوکو در
مورد رشته مطالعات فرهنگی چنین است و چهبسا قرائتها و دريافتهای ديگری نیز بتوان
از آن داشت ،همچنان که وجود دارد .فاضلی ،در نقد سخنان کچويان دراينباره میگويد:
«نمیتوان مطالعات فرهنگی را تنها بر اساس قرائت فوکو دانست ،چراکه در واقع ،مطالعات
فرهنگی چنداليه و چند قرائتی است .از سوی ديگر جامعهشناسی نیز اگرچه با نقدهای
جدی مواجه است اما هیچگاه به علم خشک و بیروحی تبديل نشده است که يکبعدی و
ابزاری باشد .بر اين اساس همواره ديالوگهای بسیاری میان جامعهشناسی و مطالعات
فرهنگی وجود داشته است و هیچگاه نمیتوان از مرگ يکی يا تولّد ديگری سخن گفت»
(فاضلی .)1387 ،همچنین ،فراستخواه ادعای مرگ جامعهشناسی و تولد مطالعات فرهنگی
را "نفی مدرنیته با لحن پستمدرن" قلمداد میکند که ازنظر او "تناقضآمیز و
گمراهکننده" است (فراستخواه( .)70 :1389 ،برای اطالع بیشتر رجوع شود به "درباره
 -1برای آگاهی و مطالعهی بیشتر رجوع شود به مقالهی "تجدد و سکوالريسم" ،فصلنامه نامه فرهنگ ،شماره ،54
سال .1383

مرگ جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی ،مهرنامه .)70-71 :1389 ،محدثی ،رويکرد مدّعیان
جامعهشناسی اسالمی را "نوعی علمزدگی خردآزار" معرفی میکند و ادّعاهای آنان را "غیر
مدوّن و غیرنظاممند" میداند (محدثی .)1-2 :1393 ،او معتقد است ،بخشی از ادّعای آنان
"متأثّر از مکتب فرانکفورتیها و بخشی متأثّر از پسامدرنیستها" است (همان .)1 :درباره دو
رويکرد ديگر ،اگرچه از حیث دفاع از جامعهشناسی با هم اشتراک دارند و بر اساس مبانی
نظری صاحبان آنها ،علم جامعهشناسی مبادی و مبانیای دارد و در تاريخ خاصی
شکل گرفته است و بايد به مسیر رشد و تکامل خود ادامه دهد امّا ،دارای تفاوت و تمايز نیز
هستند .رويکرد دوّم ،هم در صورت نفی و هم در صورت بیاعتنايی به تفکر اجتماعی
اسالمی ،دارای کاستی و نقص است و جامعه مسلمان را از يک منبع معرفت اجتماعی
محروم میسازد .درحالیکه رويکرد سوّم ،باب جديدی میگشايد و معرفت اجتماعی ديگری
با توجّه به مبانی و مبادی صحیح معرفی میکند .از طرفی ،حضور هر دوی اين معرفتها –
معرفت جامعهشناسی و انديشه اجتماعی دينی -در جامعه ،هم سبب تأثیر و تأثّر آنها بر
يکديگر میشود و موجبات رشد آنها را فراهم میکند و هم میتوان امیدوار بود که هر
دوی اين تبیینها به کار جامعه مسلمان آيند و در رتقوفتق امور اجتماعی آنان مؤثر واقع
شوند.

نتیجهگیری
به دلیل وجود معرفت دينی غالب در جامعه ايران و بافت فرهنگی آن ،بروز چنین
بحثهايی در حوزه انديشه ،اجتنابناپذير مینمايد .امّا ،بايد در نظر داشت که در دريای
پرتالطم انديشیدن غرق نشويم و هدف از بحثهايمان رسیدن به مقصد باشد .بحثهای
رايج در جامعه ايران درباره موضوع مورد بحث اين مقاله ،بسیار فرسايشی شده است و
همچنان در مقدمات بحث باقیمانده است .بايد در نظر داشت ،ما هنوز نتوانستهايم تولیداتی
در حوزه "تفکر اجتماعی اسالمی" داشته باشیم ،چراکه چالشهای نظری و کشاکش آراء
میان محققان اين حوزه ،ما را از اهداف مهم و اصلی دور کرده است .به گمان نويسنده اين
مقاله و با توجّه به چارچوب نظری مفروضام و همچنین ،با در نظر گرفتن بستر اجتماعی1

1. context
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و فضای فکری 1جامعه ايران ،میتوان رويکرد سوّم را رويکردی جامع و قابلقبول پنداشت.
چراکه از سويی ،هم جانب علم را بهعنوان يک معرفت نگه میدارد و هم باب معرفت
اجتماعی ديگری را میگشايد .رويکرد برگزيده ،حدود هر معرفت را نگه میدارد و به تعبیر
فراستخواه ،علم را به "ناعلم" و يا "شبهعلم" متبدّل نمیسازد (فراستخواه .)1389 ،اين
رويکرد ،باب انديشه اجتماعی اسالمی را باز میکند و میتوان از طريق اين چشمانداز به
تبیین جامعه اسالمی پرداخت .نويسنده ،امیدوار است که محققان اين حوزه با امعان نظر
بیشتر در حوزه تفکرات اجتماعی و بحثهای سازنده و ثمربخش ،جانب اعتدال را نگهدارند
و به تولیدات ارزشمندی در سالهای آتی دست يابند .اين مهم ،از يکسو ،در سايه شناخت
صحیح معرفت موردنظر به وقوع میپیوندد و از سويی ديگر ،نیازمند تالشها و فعّالیّتهای
گروهی و چندجانبه است.
منابع
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 -جالئی پور ،حمیدرضا« ،)1389( .دفاع از ابعاد جهانی جامعهشناسی :نقد علوم اجتماعی بدون قطبنما در

ايران» ،در انجمن جامعهشناسی ايران ،مجموعه مقاالت همایش علم بومی ،علم جهانی :امکان یا
امتناع؟ ،تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلّم.
 چالمرز ،آلن فرانسیس« ،)1389( .چیستی علم» ،ترجمه :سعید زيباکالم ،تهران :شرکت انتشارات علمی وفرهنگی ،چاپ يازدهم.

 حسنی ،سیّد حمیدرضا؛ مهدی علی پور؛ سیّد محمدتقی موحد ابطحی« ،)1390( .علم دینی؛ دیدگاهها ومالحظات» ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ پنجم.

1. concept

 ذاکر صالحی ،غالمرضا« ،)1389( .تبارشناسی ديدگاه ها در زمینه دانش اجتماعی :نگاهی تاريخی-اجتماعی»،در انجمن جامعهشناسی ايران ،علم بومی ،علم جهانی :امکان یا امتناع؟ ،تهران :انتشارات جهاد
دانشگاهی واحد تربیت معلّم.264-287 :
 سروش ،عبدالکريم« ،)1388( .تفرج صنع» ،تهران :انتشارات صراط ،چاپ هشتم. سروش ،عبدالکريم« ،)1388( .علم چیست ،فلسفه چیست؟» ،تهران :انتشارات صراط ،چاپ هفدهم. شجاعیزند ،علیرضا« ،)1383( .انديشه اجتماعی؛ دانش جامعهشناختی» ،فصلنامه زبان و ادبیات فارسی،شماره .44
 -شجاعیزند ،علیرضا؛ حسین کچويان؛ غالمرضا صديقاورعی؛ احمد واعظی؛ عماد افروغ؛ حمید پارسانیا.

(« :)1389گفتگويی در باب :جستاری نظری بر امکان طرح جامعهشناسی دينی» ،فصلنامه مطالعات
فرهنگی اجتماعی ،شماره اوّل.
 فاضلی ،نعمتاهلل« ،)1389( .گفتمان مسئله بومی :مسئله بومیسازی علوم اجتماعی از رويکرد مطالعاتفرهنگی» ،در انجمن جامعهشناسی ايران ،)1389( .علم بومی ،علم جهانی :امکان یا امتناع؟ ،تهران:
انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلّم.
 فراستخواه ،مقصود« ،)1389( .درباره مرگ جامعهشناسی و تولد مطالعات فرهنگی» ،مهرنامه ،شماره پنج. فراستخواه ،مقصود« ،)1389( .علوم انسانی در ايران؛ علم ،ناعلم و شبهعلم» ،سخنرانی در نشست تخصصیعلوم انسانی ،وضعیت امروز ،چشمانداز فردا ،در وبسايت:
http://www.aftabnews.ir/vdcg7t9q7ak9z74.rpra.html
 فراستخواه ،مقصود« ،)1390( .مشکالت جامعهشناسی دين در ايران» ،مجله چشمانداز ایران ،شماره هفتاد. فراستخواه ،مقصود« ،)1390( .گفتوگو با مقصود فراستخواه :تفکر اجتماعی در عسرت» ،در وبسايت انجمنجامعهشناسی ايرانhttp://www.isa.org.ir/congress-discussion/3690 :
 -قانعی راد ،محمدامین « ،)1389( .علوم اجتماعی مستقل /دگرواره و عینیت چندگانه (نگاهی به آراء سید

حسین و سید فريد العطاس)» ،در انجمن جامعهشناسی ايران ،)1389( .علم بومی ،علم جهانی :امکان
یا امتناع؟ ،تهران :انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تربیت معلّم.104-140 :
 کچويان ،حسین« ،)1387( .مرگ جامعهشناسی؛ تولّد مطالعات فرهنگی» ،سخنرانی در :دانشگاه علّامهhttp://kachooyan.com/wp/category/discussios
طباطبايی ،در وبسايت:

 کچويان ،حسین؛ حمید پارسانیا؛ حسین بستان« ،)1390( .پارادایم جامعهشناسی اسالمی؛ چیستی وروششناسی» ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ اوّل.
 کوهن ،توماس« ،)1369( .ساختار انقالبهای علم» ،ترجمه :احمد آرام ،تهران :انتشارات صداوسیمایجمهوری اسالمی ايران ،چاپ اوّل.
 کوزر ،لیوئیس« ،)1385( .زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی» ،ترجمه :محسن ثالثی ،تهران:انتشارات علمی ،چاپ دوازدهم.
 محدثی ،حسن« ،)1390( .تمايز نظريه اجتماعی و نظريه جامعهشناختی :راهحلی برای مشکل اسالمی سازیجامعهشناسی در ايران» ،مجله مطالعات اجتماعی ایران ،شماره چهار ،دوره پنجم.

سه گانه "جايگزيني"" ،نفي يا بياعتنايي" ...
 محدثی ،حسن« ،)1390( .گفتوگو با حسن محدثی :معرفت دينی و معرفت علمی با هم دادوستد دارند ،ولیترکیب نمیشوند» ،در وبسايت انجمن جامعهشناسی ايران:
http://www.isa.org.ir/congress-discussion
 محدثی ،حسن« ،)1391( .جامعهشناسی دین :روایتی ایرانی» ،تهران :نشر يادآوران ،چاپ اوّل. محدثی ،حسن؛ و غالم عباس توسلی؛ محمدامین قانعی راد و محمد ثقفی« :)1391( .آيا ابنخلدونجامعهشناس است؟» ،در سالن اجتماعات انجمن جامعهشناسی ايران ،در وبسايت انجمن جامعهشناسی
.http://www.isa.org.ir/session-report/4823
ايران:
 محدثی ،حسن؛ علیرضا شجاعیزند« ،)1392( .مناظره در باب :جامعهشناسی اسالمی و جامعهشناسیانتقادی» ،در وبسايت.http://ejtemaee.ir/ :
 محدثی ،حسن « ،)1393( .دکتر حسن محدثی گیلوايی در گفتگو با شمع :نجات تفکر اجتماعی دينی از دستتطاول مدّعیان جامعهشناسی اسالمی» ،گاهنامه سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی شمع :دانشگاه تهران،
شماره .131
 ملکیان ،مصطفی« ،)1379( .امکان و چگونگی علم دينی» ،فصلنامه روششناسی علوم انسانی ،شمارهبیستودو.

