
  
  
  
  
   
 

  

  
  

  علوم اجتماعی مدرن  شناسی و خوانشی انقطاعی از جامعه
  در ایران

  *طالبیابوتراب 
  ** مقدم منتظرييدهم 

 27/10/94:           تاریخ دریافت    

  18/6/95:           تاریخ پذیرش                
  

  چکیده
شناسیِ  جامعه/این نوشتار ضمن پذیرش بحرانی بودن وضعیت علوم اجتماعی

شناسانه، بحران را در نحوه  طرحی نظرورزانه و شناختایرانی بر اساس 
ه، فهم و خوانش اندیشمندان ایرانی از این حوزه معرفتی تشخیص داده همواج
مان، به طرح  به همین سبب در گام نخست، براي پروراندن طرح نظري. است

با توجه به دستاوردهاي موجود  اکنون آیا هم: این پرسش اساسی پرداختیم که
 واقعیت از تجربی شناختی به بتوانیم که  امکانی وجود دارد،اجتماعیعلوم 

برسیم؟ در مسیر منطقیِ پاسخگویی به  ایرانی جامعه یکتاي و فرد منحصربه

                                                
  com.yahoo@tatalebi          ) نویسنده مسئول (.شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی  دانشیار جامعه*

  com.gmail@moghaddam.montazeri.m. شناسی دانشگاه عالمه طباطبائی کارشناس ارشد جامعه **
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 نشان دهیم دستگاه معرفتی علوم اجتماعی حامل این کهبراي  پرسش مزبور و
ریخی، هاي متعین تا مرور اجمالی زمینه چه میراث و امکاناتی است، به

. دهنده آن در مغرب زمین پرداختیم شناسانه شکل شناسانه و هستی معرفت
پاره و انقطاعیِ همین میراث  ایم تا نشان دهیم فهم پاره آنگاه، تالش کرده

اجتماعی   گیريِ علوم  علوم اجتماعی ایرانی، شکل استادانفکري و فنی توسط
رو، براي اثبات  ازاین. عیار را در ایران با دشواري مواجه کرده است تمام

ایم فهم و خوانش انقطاعی از علوم اجتماعی و  مدعاي خود، سعی نموده
 ایرانی  استاداندارد را در نظریات سه تن از اي در پی تبعاتی که چنین مواجه

مورد )  و پرویز پیرانطباطبائیجواد  محمدعلی همایون کاتوزیان، سید(
ي بررسی آراء سه اندیشمند ایرانی از در این نوشتار برا. بررسی قرار دهیم

نتایج . ایم روش شک دکارتی که روشی است مبتنی بر عقل سلیم تبعیت نموده
هاي این مطالعه بیانگر آن است که فهم و خوانش انقطاعی از علوم  و یافته

علوم اجتماعی در  .1: شود که اجتماعی منجر به عدم درك این موضوع می
در اختیار اندیشمندان علوم اجتماعی را فتی کافی وضعیت حاضر امکانات معر

شناس ایرانی  جامعه. 2. دهد قرار نمیشان  ایرانی براي شناخت هستیِ اجتماعیِ
در این حوزه  سازي اش و نظریه نیز در صورت اصرار بر فهم هستی جامعه

هاي فکري حوزه جغرافیایی مغرب زمین ارائه  چیزي بیشتر از تکرار فرآورده
  .دده نمی

 دستگاه ،شناسی ایرانی دار جامعه  وضعیت مسئله:هاي کلیدي واژه
 / فهم و خوانشی انقطاعی از علوم اجتماعی،معرفتی علوم اجتماعی

  .گرایی  تاریخ،شناسی جامعه
  

 بیان مسئله .1

هاي  طور خاص از جنبه  به“شناسی مدرن جامعه”طور عام و  وضعیت علوم اجتماعی به
هاي تأییدي و  ها را به دودسته بررسی توان آن طورکلی می هب. بررسی است مختلف قابل
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در رویکرد اول با گردآوري شواهد و مستندات، سودمندي علوم . انتقادي تقسیم کرد
اجتماعی در شناخت وضعیت جامعه خصوصاً در ابعاد توصیفی و آماري نشان داده 

، وضعیت رشته علمی از در رویکرد دوم با تمرکز به مبانی و ملزومات و نتایج. شود می
ما در این مقاله، رویکرد دوم را . گیرد حیث خصوصیات و دستاوردها مورد نقد قرار می

ن بیان داشته است، در نوشتار حاضر اگونه که یکی از محقق  همانبنابراین. ایم برگزیده
که در مقام داور و مشاورِ «ما با آن دسته از اصحاب علوم اجتماعی نیست  سخن روي

و » وضعیت مطلوب«کنند و بر اساس فهمی از  گذاري اجتماعی ایفاي نقش می استسی
توفیق، (» پردازند شناسی وضع موجود می به آسیب» مهندسی اجتماعی«با رویکرد 

هاي بالینی  چنین دانشی نه یک علم بلکه مانند رشته«: چراکه، به گفته وبر). 4: 1390
بلکه روي سخن ما با آن ). 88: 1387وبر، (» ]است[بوده » فن«علوم پزشکی، بیشتر یک 

وضعیت «جاي آنکه به  دسته از محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی است که به
چراکه، معتقدیم . اندیشند می» به آنچه هست«بیندیشند » آنچه باید باشد«و » مطلوب

ن منظر، از ای. ها است شناس با جهان هست االجتماع عمدتاً ثمره مشغولیت جامعه علم
هستی «این پرسش مطرح است که وقتی علوم اجتماعی ایرانی از درك و تبیین نظري 

ماند و قادر نیست یکتایی ویژه واقعیتی که در آن زندگی   خویش درمی1»فرد منحصربه
شناسی در  جامعه/که علوم اجتماعی کند را فهم کند، چه باید کرد؟ آیا نباید آنگاه می

شود،   ناتوان می-یعنی ایجاد فهم و سنجش واقعیت اجتماعی-اجراي وظیفه اصلی خود
  کنشگران علوم اجتماعی به بازاندیشی در خود و راهبردهاي معرفتی آن بپردازند؟

پردازي در علوم   در چنین موقعیتی بایستی آنچه تاکنون بر نظریه
و » امکان«شناسی ایرانی رفته است را مرور کرد و آن را مجدداً با محک  جامعه/اجتماعی

                                                
-است که ماکس وبر در مقاله مطالعات » فردیت تاریخی«فرد همان مفهوم   منظور نظر ما از هستیِ منحصربه

  :براي اطالع بیشتر از این بحث رجوع کنید به. دهد انتقادي درباره علوم فرهنگی آن را توضیح می
 صص 1387 حسن چاوشیان، تهران، نشر مرکز، چاپ سوم، :، ترجمهشناسی علوم اجتماعی روش. وبر، ماکس

239-173.  
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گذاري اولیه این  تر هدف به عبارت دقیق.  سنجید-دو معیار مهم شناخت-» ضرورت«
ضرورت اتکا به دانش علوم : نوشتار مبتنی بر بررسی دو موضوع است؛ اول

اي که ما را قادر به شناخت امر  عنوان حوزه معرفتی ویژه شناسی به جامعه/اجتماعی
وه استفاده از دانش و روش علوم امکان بالق: کند و دوم اجتماعی می

شود با  بندي احکامی که منجر به آن شناخت می شناسی جهت صورت جامعه/اجتماعی
  .توجه به دستاوردهاي نظري موجود
این بدین معناست، که ما ناگزیر از .  است شده به نظر ما گزاره اول پذیرفته

سو علوم اجتماعی   یکِ جامعه به نحو مذکور هستیم؛ چراکه از اندیشیدن به هستی
اي از جهان اجتماعی به ما ارائه دهد و از  تواند فهم و شناخت ویژه طور بالقوه می به

. ناپذیر است گیري از چنین دانشی اجتناب سوي دیگر به سبب فراگیريِ امر مدرن بهره
توانیم  هاي زندگی و جامعه، نمی به یک معنی، به جهت احاطه امر مدرن بر تمام عرصه

 براي فهم و شناخت اجتماع اتخاذ - یعنی علوم اجتماعی-اش انی غیر از زبان ویژهزب
اکنون امکانی را براي ما فراهم  حال پرسش این است که آیا این زبان ویژه، هم. کنیم

فرد و یکتاي جامعه ایرانی  کرده است که بتوانیم به شناختی تجربی از واقعیت منحصربه
یافته   می است که مابقیِ این نوشتار به آن اختصاصبرسیم؟ این موضوع مسئله دو

هاي  شناسی ایرانی توصیف و تحلیل جامعه/در خصوص وضعیت علوم اجتماعی .است
یکی فقدان پیشرفت . دو مسئله جدي در این زمینه وجود دارد.  است شده بسیاري انجام

م و تبیین  جهت فه“ایرانی علمی هاي سنت و انداز چشم”علمی جدي و دستیابی به 
مسائل متناسب با نیازهاي جامعه و دیگري موانعی که در مسیر پیشرفت و توسعه علوم 

  .اجتماعی در ایران وجود دارد
. توان با مروري کوتاه به مطالعات قبلی نشان داد مشکالت و موانع موجود را می

ن، از زمانی که در آغاز تأسیس دانشگاه تهرا«:  معتقداستطباطبائیبراي نمونه 
هایی نیز به  عنوان دانشی مستقل مورد تدریس قرار گرفته و کتاب شناسی به جامعه

 است،  شدهدوم غربی در این زمینه به فارسی برگردانده ترجمه یا اقتباس از منابع دست
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گذرد، در وضعیت علوم اجتماعی در ایران دگرگونی  تاکنون که بیش از نیم سده می
هر یک از اندیشمندان موانع ). 212: 1379، اطبائیطب(» محسوسی صورت نگرفته است

مجموع  در. اند اي جستجو کرده موجود بر سر راه علوم اجتماعی ایرانی را در حوزه
 و عام طور به علم صولح -1: توان در شش محور بیان کرد میرا   شدهیادموانع 
 تأمل رب مبتنی که شناختی معرفت دستگاه یک درون در خاص طور به شناسی جامعه
 جز «عقالنیت بحران و امتناع کنونی بست بن از خروج و است پذیر امکان باشد فلسفی

 دوران آغاز در و میانه هاي سده پایان در غرب که هایی پرسش مجدد طرح مجراي از
 مسلط نیمه  تفوق-2. )17: 1379، طباطبائی (شد نخواهد پذیر امکان »کرد طرح جدید

 استعماري هاي قدرت اهداف با که نیافته توسعه ورهايکش در غربی علوم اجتماعی
 هایشان واقعیت از غیربومی هاي شناسی جامعه دورافتادگی به دارد، منجر دقیق پیوستگی

هاي  هاي توصیفی و نه روش گرایش به روش-3). 23: 1388فرهادي،  (است شده
دهی  سازمان -6شناختی؛   تقلیل روش-5 پیروي نکردن از اصول علمی؛ -4تبیینی؛ 

توان  دو مورد اول را می). 23: 1386فاضلی، ( نامناسب هنگام اجراي تحقیقات اجتماعی 
توان مسائل درون سیستمی علوم  برون سیستمی و مبنایی و چهار مورد آخر را می

 این کهچیز بیش نیست و آن  حاصل تمامی این تأمالت یک .اجتماعی معرفی کرد
شناسی ما در وضعیت  جامعه/ن امر که علوم اجتماعینظران در ای  و صاحباستادان

 نیست، -یعنی شناخت امر اجتماعی-کنونی قادر به ایفاي نقش اصلی خود 
  ).61 :1391توفیق،  و جوادي(اند  القول متفق

هاي علوم اجتماعی در   کرسی استاداننظران و  اگرچه معتقدیم، محققان، صاحب
هاي  ی اشاره نموده و یا در مطالعات تجربی دادهایران تاکنون به مسائل و مشکالت مهم

حال، معتقدیم، اندیشمندان ایرانی در بازگو کردن  اند، بااین ارزشمندي به دست آورده
شناسی ایرانی با جریان اصلی علوم اجتماعی غربی و  جامعه/نسبت بین علوم اجتماعی

. اند انی درماندهانداز و سنت علمی الزم جهت مطالعه جامعه ایر دستیابی به چشم
شناسی در ایران به دلیل رویکردي  جامعه/بنابراین، معتقدیم اندیشمندان علوم اجتماعی
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اند در فرایند تحلیلی خود، علت اصلی و چرایی موضوع را  اند نتوانسته که برگزیده
ایم در این طرح نظرورزانه،  به همین سبب، ما تالش کرده. طور مناسب شناسایی کنند به

باشند را بازگو  ها معلول آن می که معتقدیم تمام این موانع، مشکالت و چالشعلتی 
این مفهوم را . دانیم میشناسی  فهم و خوانشی انقطاعی از جامعهچالشی که آن را . کنیم

اما پیش از آن شاید بد نباشد، قدري . هاي بعدي بیشتر توضیح خواهیم داد در بخش
ی براي تحلیل ناکارآمديِ وضعیت علوم اجتماعی بیشتر به تالش اندیشمندان ایران

  .ایرانی بپردازیم
  

 شناسیِ ایرانی جامعه/ در جستجوي علل ناکامی علوم اجتماعی .2

شناسی ایرانی  تر نیز عنوان شد، علل فراوانی براي ناکامی جامعه گونه که پیش همان
 بیشتريِ مرور ها را با تفصیل در این بخش قصد داریم برخی از آن . است شدهبرشمرده

ترین  عمده) 1378(شناسی در ایران   جامعهشناسیِ جامعهتقی آزاد ارمکی در کتاب . کنیم
ناتوانی بررسی مسئله اجتماعی؛ . 1: داند شناسی را دو چیز می دالیل عدم موفقیت جامعه

تواند مفید بودن علم  آنچه که می«ازنظر وي، . شناسی ایران فقدان نظریه در جامعه. 2
شناسی در ایران را تعیین کند میزان ارتباط آن با مشکالت اساسی در جامعه  عهجام

شناسی در ایران توانسته باشد حداقل یکی از مسائل اساسی  که جامعه درصورتی. است
در همین ). 82: 1378آزاد ارمکی، (» توان به سودمندي آن اشاره کرد را بررسی کند، می

، شاید نویسنده این اثر بر اما. شمارد جامعه را برمیراستا، آزاد ارمکی مسائل اساسی 
شناسی ایران نتوانسته  که، اگر جامعه  چرا،تبعات نقد خود چندان وقوف نداشته است

است حداقل یک مسئله اساسی را تشخیص دهد، پس آنچه وي در این کتاب به تقریر 
اي در  ه نظریههمت گمارده است چیست؟ نکته دیگر از منظر وي، عدم دستیابی ب آن

در شکل یابی علمی چون «: آزاد ارمکی معتقد است. شناسیِ ایرانی است جامعه
تر از آن  ها کافی نیست، بلکه مهم شناسی، تنها وجود مشکالت و پرداختن به آن جامعه
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شناسی تاکنون  از این منظر است که جامعه. تبدیل مشکالت به مسائل نظري علمی است
اگرچه، آزاد ارمکی، در اینجا به نکته ). 86-87همان، (» ابدنتوانسته است توسعه ی

عدم تمایل به طرح آراي مستقل در «درستی اشاره نموده است، اما ما با آنچه وي 
رسد  چراکه، به نظر می. تریم داستان داند، هم می) 117همان، (» شناسی ایران جامعه

چنانچه در ادامه به آن  -باشد شناسی ایرانی خالی از نظریه  طور نیست که جامعه این
شناسی ایرانی خالی از آن است، طرح یک نظریه   آنچه جامعهاما -اشاره خواهیم کرد

در همین . شناسانه و هستی شناسانه ایرانی است هاي معرفت متین و مستقل باریشه
» شناسی و فرهنگ ما جامعه: اقتراح« عنوان بااي  زمینه، حسین کچوئیان، در مقاله

اي  تواند داشته باشد، یک حوزه شناسی ایرانی دو معنی می جامعه: کند عنوان می) 1373(
شناسانه درباره جامعه ایران است که کارهایی در  کاري که مراد از آن، پژوهش جامعه

. اند د و توصیفینکدام بنیان نظري درستی ندار  است، ولی هیچ شده این خصوص انجام
که ما فاقد  آنجا  ازو ،ناي علم خاص کشور ایران استشناسی ایرانی به مع دو جامعه

  ).4: 1373کچوئیان، (شناسی بومی هم ممکن نیست   وجود جامعه،نظریه بومی هستیم
شناسی ایرانی، افرادي چون مهدي طالب، نبود  در جستجوي علل ناکامی جامعه

، آنچه در وي معتقد است. اند شناختی را برجسته نموده روش علمی در مطالعات جامعه
 از.  مسلط است، مطالعه اجتماعی است تا پژوهش اجتماعیبیشترشناسی ایرانی  جامعه

قصد  اکتشافی است که به -اي توصیفی چه مطالعه اجتماعی، مطالعه نظر طالب، اگر
ی میان شود، اما فقدان پژوهش اجتماعی که رابطه علّ شناخت وضع موجود انجام می

: 1375طالب، (شناسی ایرانی است  کند، معضل جامعه میهاي اجتماعی تبیین  پدیده
نظران حوزه علوم اجتماعی، عدم رعایت اصول روش علمی را  برخی از صاحب). 227

، اساس یک سیر  شدهداشتن مسائل دقیقاً تعریف: ها معتقدند آن. اند مشکل دانسته
اعتنایی به تعریف  یافتد، ب شناسی ایران اتفاق می اما آنچه در جامعه. روشی درست است
شناسی ایران،  از همین رو، شاید بتوان چنین استنباط کرد که، جامعه. درست مسئله است

: 1377پاشا، (، الزامی هم به رعایت اصول روشی نیست پسقصد تبیین چیزي را ندارد، 
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اي نیز چون محمد عبداللهی، مهدي  در این میان عده). 192: 1375عبداللهی،  ؛15-1
شناسیِ ایرانی به سبب  اند که، ناکارآمديِ جامعه ابوالحسن تنهایی بر این عقیدهطالب و 

هاي کمی در  ها بر این باورند که، در ایران سیطره روش آن. شناختی است تقلیل روش
شناسیِ  علوم اجتماعی، آمار زدگی و غفلت از روش تحقیق کیفی بالي جان جامعه

). 46: 1372؛ تنهایی، 235: 1372؛ طالب، 193-194: 1375عبداللهی، (ایرانی است 
هاي روشی با  براي همین است که احتماالً افرادي چون مرتضی کتبی معتقدند، تکنیک

ها، ابزارهاي موجود، انتزاعی و حیطه  در باور آن. شرایط اجتماعی ایران سازگار نیستند
  ).263: 1375کتبی، (کاربردشان فقط در کتاب، جزوه و تدریس است 

 و بحران وضعیت از هستند که، خروج  نیز معتقدطباطبائیدیشمندانی چون ان
 از امتناع، جز شرایط طور خاص در طور عام و علوم اجتماعی به بست اندیشه به بن

این تغییر موضع اساسی در . پذیر نیست دیدگاه امکان در اساسی موضعی تغییر مجراي
: یئطباطبا(اسی و فلسفی غربی است شن ها، فهم مبانی معرفت دیدگاه نیز ازنظر آن

 . توضیح خواهیم دادبیشتراین دیدگاه را در ادامه همین مقاله با تفصیل ). 7، 1379
شناسی  انسانکنیم که مرتضی فرهادي در مقدمه کتاب  آخر نیز، باید به مانعی اشاره دست

ترین  مهمعلوم اجتماعی و : وي معتقد است. کرده است   به آن اشاره)1388(یاریگري 
شناسی، در سطح جهانی در پیِ مشروعیت بخشی به  همچون جامعه هاي آن شاخه
هاي قدرت و سلطه موجود است، که نتیجه آن طرح موضوعاتی است که جزئی،  نظام

شناسی  هاي جامعه این بیماري.  از بستر تاریخی و انحرافی هستند شده کمی و کنده
ها، دورافتادگی از  بب طبیعت غیربومی آننیافته، به س جهان، در کشورهاي توسعه

اگرچه، وي بر این باور ). 14-13: 1388فرهادي، (واقعیت اجتماعی را در پی دارد 
است که این تمام آنچه علوم اجتماعی غرب براي عرضه دارد نیست، بلکه این معضل 

یی اگر در همنوایی و همگرا«به سبب تفوق نیمه مسلط علوم اجتماعی غربی است که 
جانبه با منافع اقتصادي و قدرت سیاسی نباشند، حداقل غالباً در پیوستگی دقیق با  همه

 و واره هاي گونه که در کتاب همان-تالش عملی فرهادي در یک). 23همان، (» آن است
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بر نیروي  تکیه«نشان داده است، راه خالصی از این مسئله را  -فرهنگ یاریگري در ایران
 فرهنگِ هاي کهن از سوي دیگر ملتان اما پیشرو غرب از یکسو، و تو نیمه پنهان و کم

ها و امکانات  وي معتقد است انجام این مهم دیدگاه. داند می) 33همان، (» سلطه زیر
  .آورد جدیدي را در این عرصه فراهم می

اي که ابراهیم توفیق و علیرضا جوادي از  بندي در اینجا مناسب است به تقسیم
ها  پژوهش«ها،  ازنظر آن. کنیم اند، اشاره شناسی ارائه داده جامعه/جتماعیمشکالت علوم ا

بندي  توان در قالب دو رویکرد اصلی طبقه گرفته در این زمینه را می هاي انجام و بررسی
  :کرد

 در این رویکرد بحث در شرایط امتناع اندیشه، منطق امتناع و :رویکرد نظري
طور خاص  شناسی به طور عام و جامعه علم بهطرح پرسش از شرایط امکان و حصول 

  .گیرد شناختی مبتنی بر تأمل فلسفی قرار می- است که درون یک دستگاه معرفتی
 شناسی،  رویکردي که به مسائل سازمانی و عملی موجود در جامعه:رویکرد عملی

 و دهنده نظام علم، عوامل مؤثر بر فرایند توسعه نظام علم عناصر اصلی و فرعی تشکیل
نیز روابط میان این عناصر در ابعاد درونی و بیرونی پرداخته و عوامل فوق را در سطوح 

  ).60: 1391توفیق،  و جوادي(» کند خرد، میانه و کالن بررسی می
اي را در ایران بتوانیم بیابیم  با توجه به آنچه تقریر شد، شاید کمتر عالم اجتماعی

شناسیِ  جامعه/نقد علوم اجتماعی غیررسمی به و “نانوشته رسمی و ادب”عنوان  که به
شناسیِ  نویسندگان این مقاله نیز از این تنها سنت علمی جامعه. ایرانی نپرداخته باشد
اما سؤال اینجاست که چرا با توجه به توافق اهالی علوم ! اند ایران تبعیت نموده

به نظر  ؟ است شدهجلو برداشته ن شناسی بر این نکته گامی روبه جامعه/اجتماعی
رسد وجود این حجم از موانع و مشکالت خود گواهی بر فهم و خوانش انقطاعی  می

این بدین معنا . شناسی است جامعه/اصحاب علوم اجتماعی ایرانی از علوم اجتماعی

                                                
- هدف این مقاله بررسی آن نیست، و باید در جاي مناسب به آن پرداخته شوداما این سؤال مهمی است .  
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شناسی ایرانی حتی از کنار هم قرار دادن  جامعه/است که، اصحاب علوم اجتماعی
شناسی   به تصویري کلی از وضعیت جامعهاین کهي کشفیات دیگر همکاران خود برا

ها که در سطوح مختلف نظام  چراکه، از هم کناري این تحلیل. اند برسند نیز سر باز زده
توانیم به دركِ مفهوم فهم و  اند، می  شده شناسی ایران بیان جامعه/دانش علوم اجتماعی

که چنین فهمی در پی دارد، شناسی و تبعاتی  جامعه/خوانش انقطاعی از علوم اجتماعی
  .نائل آییم
 

  شناسی جامعه/فهم و خوانشی انقطاعی از علوم اجتماعی .3
شناسی را در حکم منظومه و دستگاهی  جامعه/نگارندگان این سطور، علوم اجتماعی

شناسانه و  هاي متعین تاریخی، معرفت آورند، که در درون زمینه  در نظر میمعرفتی
هاي مختلف آن را  توان بخش  نمیپس. گرفته است  شکلهستی شناسانه مدرنیته 

در . ، فهم کرد شده هاي اجرایی و تحمیل همچون جزایري پراکنده و بنا به ضرورت
                                                

-شناسی  شناسی به آنچه ادوارد سعید از مفهوم شرق  در این مقاله تعریف ما از منظومه و دستگاه معرفتی جامعه
شناسی در حکم  شرق«: کند شناسی خود عنوان می وي درجایی از کتاب شرق. دهد، بسیار نزدیک است ارائه می

ها و حتی  ها، تصویرها، نظریه یک طریقه تماس و گفتمان است و در این زمینه از یاري نهادها، واژگان، پژوهش
  ).20: 1390سعید، (» هاي استعماري برخوردار است هاي دیوانساالري استعماري و شیوه دستگاه

-نش عینی علوم اجتماعی و دانش علوم هاي صورتبندي تقابل دا داري از یکی از سویه  منظور نظر جانب
 ها خود ماحصل گفتمانی مدرن هستند و چراکه معتقدیم این صورتبندي. اجتماعی وابسته به موقعیت نیست

 /اجتماعی الواقع در نحوه مواجه با علوم هاي تاریخی است و فی قضاوت نگارنده وراي این صورتبندي
شناسان  کنیم که، فیلسوفان اجتماعی و جامعه  ید بد نباشد اشارهاز باب ضرورت شا. شود شناسی خالصه می جامعه

شناخت ) نامتعین بودن(داعیه فراگیر بودن ... متقدمی چون سن سیمون، کنت، مارکس، دورکیم، پارسونز، مرتون و
ت که ت به این موضوع که علم و تنها علم اسباجتماعی نس هاي جدید در علوم امر اجتماعی را داشتند، اما گرایش

هاي بسیاري از  تواند به حقایق اجتماعی عینی دست یابد، تردیدهاي جدي ابراز کرده است و در نوشته می
). 358: 1391سیدمن، (اي یافته است  متفکران اجتماعی ایده وابسته بودن علم به موقعیت، حمایت گسترده

. شناسیم ره از منظر یا دیدگاهی خاص میوابسته به موقعیت دانستن علم به این معنا است که ما جهان را هموا«
» آسیاي شرقی«یا » آفریقایی«یا » غربی«مانند » تمدنی«ممکن است یک دیدگاه به هویت جنسیتی، نژادي، ملی و یا 

 اینکه بر فرد متمرکز شویم یا گروه، -بخشد اشاره داشته باشد و دیدگاه است که به نگاه ما به جامعه شکل می
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 عنوان )1389(اي دیگر  هایی از گونه سقراطهمین راستا، محمد عابد جابري در کتاب 
نیازمند مرجعی در اندیشیدن درباره مفاهیم مختلف، بیش از هر چیز «: کرده است که

فرهنگ ملی است و اگر نتوانیم مرجعی براي معناي واژه بیابیم، نوشتن و پیش از آن 
جایی نخواهد برد؛ چراکه نوشتن و اندیشیدن در مورد هر  اندیشیدن درباره آن، راه به

مفهومی، بدون استناد و ارتباطش با مرجع یا استناد آن به اصلی مشخص ممکن نخواهد 
» د کاربرد چنین مفهومی که بر مرجعی متکی نیست، پادرهوا ماندن استپیام. بود

مرجعیت فرهنگیِ مدنظر وي مفاهیم نیستند، بلکه چارچوب ). 18-19: 1389جابري، (
اند و درنتیجه به  یافته اي دست اي است که اندیشمندان درون آن به اندیشه یا نظم ویژه

محمد عابد جابري همچنین معتقد ). 17ان، هم(مثابه مرجع، پیوند خورده است  آنان به
  شدهاست پناه بردن به تعریف مفهوم معینی که از مفاهیم حوزه معرفتی دیگر اتخاذ

، به دلیل نیازي است که آن حوزه به ما تحمیل کرده )سازيِ مفهوم بومی(است از درون 
زه معرفتی کنیم، زیرا چنین مفهومی در حو سازي می بنابراین ما آن را بومی«. است

درنتیجه، هدفی که در این فرایند دنبال . آید فرهنگ ما نیست و براي آن بیگانه بشمار می
  ).19همان، (» کنیم، هدفی اجرایی است می

تردید پیروي کردن از این هدف اجرایی، تبعیت کردن از گفتمانی است که بر  بی
  اي مبتنی بر آن ساختهه وسیله چارچوب مفهومی و نظریه اساس آن پیشاپیش واقعیت به

ازاین برایمان  این بدان معنی است که، سرنوشتی در انتظار ماست که پیش.  استشده
اما اگر این هدف اجرایی را با رویکردي پسااستعماري مورد بررسی .  است شده ترسیم

قرار دهیم و آن را، در حکم یک طریقه تماس و گفتمان که از یاري نهادها، واژگان، 
هاي  هاي دیوانساالري استعماري و شیوه ها و حتی دستگاه ها، تصویرها، نظریه پژوهش

                                                                                                              
ها را برجهان  اي از جوامع، تحلیل م یا نژاد یا جنسیت را، به یک جامعه منفرد بپردازیم یا به شبکهطبقه را مهم بدانی

اي بشمار  هاي دوره خصوصی متمرکز کنیم یا جهان عمومی و تاریخ را روایتی از پیشرفت، قهقرا یا کشمکش
نکه ما چه کسی هستیم، به این ما هرگز جهان را جداي از دیدگاهمان نخواهیم شناخت؛ ای. ها آوریم، جز این

  ).358-9همان، (» توانیم بگوییم یا بدانیم بستگی دارد که چه چیزي درباره جهان می
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اي دیگر نمایان خواهد شد  گونه استعماري برخوردار است، در نظر بگیریم، موضوع به
تقریباً تمام نویسندگان قرن «چنانچه ادوارد سعید معتقد است ). 20: 1390سعید، (

و این نکته در مورد نویسندگان اعصار پیشین هم تا نوزدهم از چنین واقعیتی آگاه بودند 
بزرگان و قهرمانان فرهنگ لیبرالی مانند جان استوارت . [...] حد زیادي صادق است

میل، آرنولد، کارالیل، نیومن، مک کالی، راسکین، جورج الیوت، و حتی چارلز دیکنز در 
آسانی  ار آنان بهخصوص نژاد و امپریالیسم نظرات مشخصی داشتند و بامطالعه آث

درنتیجه ). 36همان، (» توان دریافت که این نظرات بر آن آثار اثر گذارده است می
اي جز در غلتیدن  معتقدیم، پیروي کردن از این هدف اجرایی و این سنت فکري نتیجه

  .در یک فلسفه مدرن جعلی و الزامات آن نخواهد داشت
ین نظام دانش در کلیتش باوجوداین هشدار، شاید تصور شود که بافهم ا

شود؛ به این معنی که با فهم و خوانش پیوسته از علوم  پروبلماتیک مذکور مرتفع می
هاي متعین تاریخی، هستی شناسانه و  شناسی و با در نظر گرفتن زمینه جامعه/اجتماعی
ادعاي . اش لزوماً قادر به شناخت امر اجتماعی خود خواهیم شد شناسانه معرفت

بلکه آنچه در پی آنیم این است که بگوییم با فهم این نظام دانش .  این نیستنویسندگان
در کلیتش، با توجه به مبانی بنیادین آن و خاستگاهش، تازه به این نکته پی خواهیم برد 

کند که امر اجتماع ایرانی را  که این دستگاه معرفتی امکانات کافی برایمان فراهم نمی
 مبانی این که بر عالوه معتقدیم که، درواقع است این نیز مرا این دلیل. درست بشناسیم

 سوژگی کننده منعکس که اند  شدهن طراحی اي گونه به شناسانه روش و شناسانه معرفت
. نیست برخوردار طرحی چنین از موجود نیز تفکّر زبان باشند، ساختار ایرانی »مايِ«

است،  کرده ایجاد شکاف مدرن نگفتما متن در نظریاتش پژواك که کسی عنوان به نیچه
 به) ]ناخودآگاه[لذا  و (رسوم اساس بر را زبان ما«: دارد می اظهار خصوص همین در
 ما. دارد دربردارند قرار را آن که رسومی و زبان در نیز ما ]عقالنیت[ و گیریم می کار

 مجرّد به: هستیم کردن فکر زبانی به ناچار که کردنیم فکر عقالنی به ناچار دلیل بدان
 شود؛ می متوقف تفکّر شویم، عمالً خالص تفکّر زبانیِ قیدوبندهاي از بخواهیم این که
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 تفکّر. داند می محدودیت یک را محدودیت این که برسیم تردیدي به که است بعید
سجویک،  (»نیستیم آن حذف به قادر ما که الگویی اساس بر است تفسیري عقالنی
1388 :124.(  

سید  برخالف که شد، معتقدیم تقریر اختصار درنهایت که توضیح نای به توجه با 
 علوم اجتماعیوضعیت : علوم اجتماعیابن خلدون و ، چنانکه در کتاب طباطبائی جواد

 این که با وجود معنایی چرخ و مبانی کند، فهم  تقریر می)1379 (اسالمیدر تمدن 
پاره این  افتاده است فهم پارهآنچه تاکنون اتفاق . نیست گامی الزم است ولی راهگشا

هاي ارزشی درباره عملکرد سیاست  قضاوت«نظام دانش بوده که نهایتاً به قول وبر به 
 است  شدهمنجر» دانش هنجاري، یعنی دانش به آنچه باید باشد«و یا » اقتصادي دولت

 را نما نظرگاه هاي ایرانی در اینجا الزم است قبل از بررسیِ نظریه). 88: 1387وبر، (
 اختصار بیان نیز به آن الزامات و شناسی جامعه/علوم اجتماعی معرفتی دستگاه به نسبت

  .کنیم
  

  شناسی جامعه/ دستگاه معرفتی علوم اجتماعی .4
نشان داده است، که چرا، حوزه موضوعی «شناسی  عنوان پدر علم جامعه کنت به
طریق تقلیل و تحویل فرد بوده و از   منحصربه)Sui generis(شناسی یک حوزه  جامعه

نامید،  گونه که خود وي می شناختی و یا آن هاي ساختاري زیست آن به ویژگی
این امر به معناي . ها، قابل استنباط و شناخت نیست هاي فیزیولوژیک انسان ویژگی

شناسی بود، که در حقیقت گامی  وقوف به استقالل نسبی حوزه موضوعی جامعه
عنوان یک علم مستقل را به نمایش  شناسی به ه جامعهکننده در جهت رسیدن ب تعیین

هدف غایی وي از آفرینش علم طبیعی جامعه نیز این ). 69 :1392الیاس، (» گذاشت می
که انسان نظمی را که هست و بیرون از او وجود دارد بازشناسد و اقرار کند که «بود 
»  کشف اسرار آن قانع باشدتواند تبیین کاملی از این نظم ارائه دهد و فقط باید به نمی

گرفتن خط فکري کنت و استوار کردن کار  امیل دورکیم نیز با پی). 110: 1386آرون، (
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: 1385ریتزر، (شناسی مشروعیت دانشگاهی کسب کند  خود بر آن توانست براي جامعه
. اي درباره پدیده اجتماعی است شناسی مبتنی بر نظریه دریافت دورکیم از جامعه«). 21
ف دورکیم اثبات این قضیه است که ایجاد یک علم عینی، مانند الگوي علوم دیگر، هد

براي . پذیر است و چنین علمی باید وجود داشته باشد درباره پدیده اجتماعی امکان
سو الزم است که موضوع این علم  از یک: شناسی دو چیز الزم است وجود جامعه

 متمایز باشد و از سوي دیگر الزم هاي علوم دیگر موضوعی خاص، یعنی از موضوع
هایی که موضوع علوم دیگرند مشاهده و  است که این موضوع به نحوي همانند با پدیده

هاي  واقعیت«هاي اجتماعی،  دورکیم معتقد بود، پدیده). 411: 1386آرون، (» تبیین شود
ا شناسی ر هاي اجتماعی نیز موضوع اصلی جامعه هستند و همین واقعیت» اجتماعی

واقعیت اجتماعی را : چنین در تعریفی وي هم). 187: 1383کوزر، (دهند  تشکیل می
 فرد را ،اي دانسته است که بتواند از خارج  شده یا ثابت ن شده هرگونه شیوه عملی ثابت

مجبور سازد؛ یا واقعیت اجتماعی آن است که در عین داشتن وجود مخصوص و 
  ).37: 1387دورکیم، (معه معینی، عام باشد مستقل از تظاهرات فردي، در سراسر جا

شناسی باوجود تمام  جامعه/از این قبیل تعاریف از موضوع دانش علوم اجتماعی
 بر تحلیلی تأکید خاطر به وبر براي مثال، اگرچه، ماکس. هاي لفظی بسیار است تفاوت

 خواهد می که زمانی نهایتاً ، امابود متفاوت پیشینیانش از بسیاري فردي، از کنشگران
علم «: کند می عنوان چنین کند تشریح را است مند عالقه آن به که علوم اجتماعی

: 1387وبر، (» اجتماعی مورد توجه ما، علم تجربی معطوف به واقعیت موجود است
 شناختی جامعه نظریه خصوص در خود میلز، نظر رایت دیگر، سی تعریفی یا در). 116

 بینش «شود می مدعی و کند می بیان شناسانه هجامع بینش مفهوم قالب در را
 روابط و فردي سرگذشت و جامعه تاریخ بتوانیم تا دهد می یاري ما به شناسانه جامعه

                                                
-ا وبر برخالف [...]  اجتماعی بود -هاي ساختاري شناختی اسالف وبر بیشتر مبتنی بر صورت  تحلیل جامعهام

دهند  هایشان نسبت می هاي کنشگر به کنش انساناي است که  اش متوجه معانی ذهنی ها، تأکید اصلی همه آن
  ).299: 1383کوزر، (
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 و وظیفه شناخت این دارد اعتقاد وي). 20: 1389میلز،  (»کنیم درك را ها آن میان
 ابتدا از را شناختی جامعه نظریه نامرئی نخ نهایتاً که است شناسانه جامعه بینش رسالت
کالسیک،  اجتماعی محققان برجسته صفات وي، ازجمله که ازنظر چرا. دهد می تشکیل
 هربرت آثار در ممتاز خصلت این «است معتقد میلز. است بوده رسالت این به توجه

 دیده مانهایم کارل و وبر ماکس و مارکس دورکیم، کارل کنت، امیل اسپنسر، آگوست
 معاصر مطالعات خصلت بهترین رسالت این شناخت این که هخالص [...] شود می

 درخصوص کلیدي اي جمله در چنین هم وي). 21همان، ( »است جامعه و انسان درباره
 آن ،نیست محض هوس یک شناسانه جامعه بینش[...] «: کند می عنوان نظر مورد مفهوم
بشناسیم؛  را معاصر هجامع هاي واقعیت توانیم می آن کمک با که است تفکر از کیفیتی
 ترین اساسی بلکه نیست فرهنگی هاي حساسیت از یکی تنها شناسانه جامعه بینش

 نظریه مبانی کتاب در نیز در همین راستا، ریتزر). 29-30همان، ( »هاست آن
 رسمی، نظریه تعریفی در )1385(آن  کالسیک هاي ریشه و معاصر شناختی جامعه
 مند نظام ها آن وظیفه که هم به مرتبط هاي ایده از اي وعهمجم از عبارت را شناختی جامعه
 جهان آینده درباره هایی بینی پیش چنین هم آن، و اجتماعی، تبیین جهان شناخت کردن

  ).30: 1385ریتزر، (است  است، دانسته اجتماعی
عنوان امري مستقل از  گمان نگریستن به اجتماع و واقعیت اجتماعی به اما بی
گونه  هایی داشته باشد که اساساً این فرض ها و پیش بایست زمینه دي، میتظاهرات فر

اي هستند که اساساً  ها همان مبانی فرض این پیش. نگریستن به جهان را میسر کند
هاي تکامل  عبارتی بسترهاي تکوین تاریخی و زمینه  و یا به-بندي مدرنیته صورت

 مدرنیته بندي صورتی نوذري در کتاب عل حسین. اند  شده را موجب-اجتماعی مدرنیته
بندي مدرنیته را تا قرن چهاردهم میالدي  هاي صورت  ریشه)1388( مدرنیته  و پست

کند و معتقد است اساساً چهار دوره تاریخی تکامل اجتماعی غرب،  ردگیري می
عصر حصول (، روشنگري )عصر اصالح مذهبی(، رفورماسیون )عصر نوزایی(رنسانس 
بندي امر مدرن را ممکن  صورت) عصر تحول تکنولوژیک(و انقالب صنعتی ) عقالنیت
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هاي  کنت توانست، دریافت بندي نوین، آگوست که درنتیجه این صورت. اند کرده
 نیوتن با و آغاز گالیله و کپلر، کپرنیک با که جدید علم نظریه درون خود را در آغازین

 اي شالوده کانت تا  دکارت، الیبنیتسبیکن، با فلسفه قلمرو در و بود رسیده اوج به
 امکان بر را راه از سویی نیز فلسفی نوین -علمی تحول این .بود، طرح کند یافته استوار

دیگر،  سوي از و بود بود، بسته ارسطویی عمده طور به کهن، که اندیشه نظام به بازگشت
آورد  فراهم شناسان جامعه هاي دریافت آغازین بسط براي مساعدي و مناسب مبانی

در همین راستا باید افزود که این رویکرد از زمانی آغاز شد  ).192 :1379، طباطبائی(
دید بشر نسبت به جهان دگرگون شد و نگاه او سیطره آمیز و طبیعت را به زبان «که 

ریاضی دید و قانونمند، بنا را بر آن گذاشت که جوامع انسانی را نیز با همین دید نگاه 
کام واقعی را از احکام ارزشی تفکیک کرد و به تحلیل زندگی واقعی کند، پس اح

  ).2: 1385سروش، (» اجتماعی پرداخت و آن را موضوع واقعی علوم اجتماعی قرار داد
با توجه به آنچه تقریر شد، واضح است که شرایط امکان حصول علم نوین 

راتژیک، ایدئولوژیک و اي از تحوالت اجتماعی، است را مجموعه) شناسی جامعه (اجتماع
دادهاي اولیه متعین و  دیگر، این درون عبارت به. تکنولوژیک متعین فراهم آورده است

داد متعین و مشخصِ شناخت امر اجتماعیِ دنیاي غرب مدرن را ممکن  مشخص، برون
 بود، این سؤال مهم و  شده ازاین در مقدمه نیز عنوان گونه که پیش حال همان. اند ساخته
هاي تاریخیِ  شود که آیا این دستگاه معرفتی متعین، که داراي زمینه ی مطرح میاساس

بندي  تواند با توجه به دست آوردهاي نظري موجود جهت صورت روشنی است، می
شناسی ایرانی امکاناتی  جامعه/شود براي علوم اجتماعی احکامی که منجر به شناخت می

 خاستگاهش جدا شود و چنان فراروایتی، تواند از آیا این علم می را فراهم کند؟
درنهایت ما در این زمینه با چه  هاي تاریخی دیگر باشد؟ و گر امر اجتماعی زمینه تحلیل
  هاي اساسی مواجه هستیم؟ چالش

طور اجمالی از زبان محمد عابد جابري به این  ازاین نیز به طور که پیش همان
حداقل در حیطه شناخت امر –اي  واسطه موضوع اشاره کردیم، معتقدیم هیچ شناخت بی
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هاي معرفتی فرا   وجود ندارد و چنین امکانی برایمان فراهم نیست که دستگاه-اجتماعی
کنیم، در حال  تاریخی بسازیم، چراکه دقیقاً همان زمانی که اقدام به چنین کاري می

منزله اصلی  هاصل اولی و یا خاستگاهی، ب«. گذاري یک فلسفه و یک اصل اولی هستیم پایه
شود، حتی زمانی که طرح   انگاشته می شده داده] امر[اي، به نحوي پرسش ناپذیر یک  پایه

تنها  شود، نه  انگاشته می شده چیزي که بدین طریق داده. تشریح خود آن نیز پیگیري شود
واسطه بودن و خودگواهی برخوردار است، بلکه باید فراگیر و ضروري نیز شناخته  از بی
علت تردید در مورد چنین اصولی هم این است که چنین ). 143: 1388سجویک، (» شود

شناختی براي نیل به یک اصل اواليِ بر همه محیط، درواقع هر چیزي را که با آن سازگار 
اولی درصد حکمرانی ] امور[دیگر، اصل  عبارت به. دهد نباشد، تحت تابعیت آن قرار می

 تمام تجربیات و این که این کار عبارت است از به کمک مشتی آهنی است و هزینه
 مثابه مقاله بهآدورنو، در ). 144همان، (شوند  می» داراییِ آن«تفکرات ممکن بدل به 

اي وجود ندارد،  واسطه هیچ امر بی«: نویسد در همین خصوص چنین می) 1958 (صورت
یچ مفهوم به همین میزان، ه. فرض خود دارد چراکه هر امري یک مفهوم را پیش

توانند به اندیشه  اي نیز وجود ندارد، چراکه مفاهیم بدون ارجاع به امور واقع نمی واسطه بی
بنابراین، نتیجه عملی چنین بحثی این است که، بررسی موضوع ). 152همان، (» درآیند

 -خصوص شناخت امر اجتماعی در این مورد به-چگونگی برخورداري ما از شناخت 
صورت ذاتی بین تفکّر و محیط  د بررسی شرایط مشترکی باشد که بهباید همواره در ح

مختصر، درهم تنیدگی متن و بستر  صورت  بهاین که از پس). 152همان، (وجود دارند 
تاریخی و همچنین مرجعیت فرهنگی تفکّر اجتماعی غرب را بیان نمودیم، -اجتماعی

داریم این است که این  روض میآنچه همچنان در راستاي این طرح نظرورزانه بر خود مف
 علوم  استادانشناسی مدرن را در آراء جامعه/ فهم و خوانش انقطاعی از علوم اجتماعی

  .گیریم در ادامه این بحث را پی می. اجتماعی ایرانی نشان دهیم
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 شناسی ایرانی جامعه /مصاف با علوم اجتماعی .5

 شناختی  مالحظات روش .5,1

شناسی را مطالعه   ما پیروِ اصولی هستیم که روششناختی مقاله، در مالحظات روش
این تعریف از . داند که راهنماي پژوهش علمی است منظم و منطقیِ اصولی می

شناسی  شناسی با تعریفی که فالسفه آلمانی چون کانت، شلینگ و وبر از روش روش
 برخالف ابهام رایج، پس). 468: 1376گولد و کولب، (خوانی دارد  دارند هم

ها در نظر نخواهیم  شناسی را صرفاً به معناي فنون بررسی تجربی و تحلیل داده روش
به همین منظور، تصمیم داریم که فهم و خوانش ). 375: 1385بودون و بورکیو، (گرفت 

شناسی غربی  جامعه/پاره و انقطاعی از نظام دانش و دستگاه معرفتی علوم اجتماعی پاره
 فهمی در پی دارد، در اندیشه و نظر اندیشمندان علوم را با توجه به تبعاتی که چنین

 بهره یاي دکارت براي انجام این مهم از گزاره. شناسی ایرانی نشان دهیم جامعه/اجتماعی
هایم، اندك دلیلی براي  اگر بتوانم در هرکدام از اندیشه: گوید ایم، جایی که می جسته

: 1390کِهون،  (کند ها کفایت می شک پیدا کنم، همین براي به دور انداختن همه آن
درست است که براي ارزیابی نظرات، معیار و سنگ محکی الهام گرفته از شک ). 30

ایم، اما این پرسش مطرح است که ما براي این منظور خاص، باید سراغ  دکارتی برگزیده
بیر شناسی ایرانی برویم؟ یا به تع جامعه/یک از اندیشمندان علوم اجتماعی آراء کدام

شناسی ایرانی  جامعه/دکارتی سراغ کدام نظریه و یا اندیشه بنیادي در علوم اجتماعی
شناسی ایرانی را به  جامعه/برویم که ویرانی آن ضرورتاً ویرانی کل بناي علوم اجتماعی

  !؟)30همان، (همراه آورد 
شناسی را با یک درس در سال  از زمانی که غالمحسین صدیقی، تدریس جامعه

توانیم فهرست  سراي عالی آغاز کرد تا اکنون، می در دانشکده ادبیات و دانش 1319

                                                
-خواهم بناي جدیدي و یا ساختارهاي استوار  اگر می: کند  چنانچه دکارت؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در همین مقاله، عنوان می

  ).29: 1390کهون، (اي براي علم ایجاد کنم، از انجام چنین امري ناگزیر هستم  و دائمی
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شناسی ایرانی را تنظیم  جامعه/طویلی از آراء و همچنین نام اندیشمندان علوم اجتماعی
آورد که در فضاي آکادمیک علوم  این مشکل از آنجایی سر برمی. کنیم

شاید نتوانیم .  علمی رواج نداردتنیده هاي درهم شناسی ایران، سنت جامعه/اجتماعی
طور مثال با نمایان کردنِ شکاف مفهومی و معرفتی در آراء فالن  مدعی شویم که به

ایم فهم و  شناسی ایرانی توانسته جامعه/گذارِ فالن مکتب یا سنت علوم اجتماعی بینان
. مشناسی را در نظریات خودش و کلیه پیروانش نشان دهی خوانشی انقطاعی از جامعه

شناسانه در سنت  بایست بیفزایم که حتی زمانی که از نظریه جامعه در همین راستا، می
کنیم، از صحت گفته خود چندان مطمئن  شناسی ایران بحث می جامعه/علوم اجتماعی 

 را به -شناسی ایرانی جامعه/یعنی نظریه علوم اجتماعی-نیستیم و با دلواپسی این مفهوم 
بریم که  خی معتقدند که ما همچنان در دوره نظر ورزي به سر میچراکه بر. بریم کار می

  .)1: 1390توفیق،  (ندارد وجود انتقادي و متین اي نظریه طرح در آن، امکان
بایست معیار و مبنایی براي گزینش آراء در نظر بگیریم،  هرتقدیر، می اما به 

ر خاص بررسی کنیم زیرا طو ها را به براي این کار الزم نیست که یکایک آن«چراکه، 
درنتیجه، براي گزینش آراء و ). 30: 1390کِهون، (» این کار پایانی نخواهد داشت

اي از معیارهایی که جورج  شناسی ایرانی، از گزیده جامعه/ علوم اجتماعی استاداننظرات
براي بازخوانی نظریات ) 1385(شناسی در دوران معاصر   جامعهنظریهریتزر در کتاب 

کاربرد وسیع، . 1:  ازندا که این معیارها عبارت. جستیم شناسی برگزیده است، بهره جامعه
دامنه اجتماعی  پرداختن به قضایاي پهن. 3ترین مسائل اجتماعی،  پرداختن به مهم. 2
، طباطبائی» زوال اندیشه سیاسی در ایران«در این راستا ما سه نظریه ). 4: 1385ریتزر، (
» جامعه کلنگی«یا » مدت جامعه کوتاه«پیران و » ایران جامعه ینیسرزم سیاست و راهبرد«

                                                
-مقدمه الزم براي ورود به هر برنامه جدي مطالعه تجربی » طبیعی«طور  اي که به در چنین دوره«ي  به اعتقاد و

اند، اما  کدام به محک واقعیات تجربی نخورده شوند که هنوز هیچ وگو با یکدیگر می است؛ تفاسیر وارد گفت
هاي   موردبحث یا موضوعنظري و تجربی در موضوع(حاصل اوهام هم نیستند، بلکه پیامد مطالعات تاکنونی 

  ).1: 1390توفیق، (» و تجربه شهودي مفسرند) اند خویش
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فصل مشترك این نظریات پرداختن به شیوه اندیشیدن بشر . ایم کاتوزیان را بررسی کرده
دامنه،  ترین مسائل اجتماعیِ ایران است و پهن  از مهماین کهایرانی است که عالوه بر 

  .بین تحلیلگران داشته استکاربرد وسیعی نیز در فضاي آکادمیک و در 
 

 »کلنگی جامعه «یا »مدت کوتاه جامعه« نظریه .5,2

 سیاسی توسعه مشکالت بررسی: مدت کوتاه جامعه «عنوان با اي مقاله در کاتوزیان
 توسط سپس و شد منتشر انگلیسی زبان به ابتدا که )1387 (»ایران بلندمدت اقتصادي و

 .نوشت را کلنگی جامعه رسید، ایده چاپ به بخارا مجله در و ترجمه کوثري عبداهللا
است،  مدت کوتاه اي جامعه ایران: پروبلماتیک بنیادین وي در این نوشتار این است که

 و است اغلب عمري کوتاه داشته -بنیادین و مهم تغییرات حتی - تغییرات که معنا بدین
 پیوستگی منضا که است دار ریشه و نهادینه قانونیِ ساختارهاي فقداندلیل  به این

 طبقات و ارتش است کوتاه، ممکن هاي دوره این تمام در. باشد جامعه بلندمدت
 دو یا یک از بیشتر ها آن ترکیب باشند، ولی داشته وجود توجهی قابل مالکیتیِ و مدیریتی

 ویژه به غربی آریستوکراسی در که است چیزي آن مقابل در این و یافت نمی تداوم نسل
گویاترین کالم براي  کاتوزیان). 9: 1392کاتوزیان، (داشت  ودوج بازرگان طبقات

ها  این خانه. داند می» خانه کلنگی«مدت جامعه ایران را اصطالح  توصیف ماهیت کوتاه
و اغلب از شالوده و -سال عمر ندارند  که بناهایی هستند که بیش از بیست یا سی

ها  ها یا طراحی داخلی آن ي آن معماراین که به جرم -اسکلتی مناسب نیز برخوردارند
جاي مرمت و نوسازي، به دست مالک   است، به شده بر آخرین مد و پسند روز کهنه بنا

 کاتوزیان رو ازاین. رود شود و بنایی جدید بر زمین آن باال می یا خریدار، ویران می
یعنی «: هک است »کلنگی «اي جامعه به تعبیر دیگر یا مدت کوتاه اي جامعه ایران گوید می

 در پیوسته -سیاسی، اجتماعی، آموزشی، ادبی- نظیر آن هاي جنبه اي که بسیاري جامعه
» مدت جامعه، با کلنگ به جانش افتد این خطر است که هوا و هوس کوتاه معرض

ازآنجاکه تداوم درازمدتی در میان نبوده، این «: دهد می در ادامه توضیح وي). 10همان، (



   
  
  
  

 89  ...  شناسی و علوم اجتماعی    خوانشی انقطاعی از جامعه

خود دیده و بدین ترتیب تاریخ آن  وره کوتاه، تغییراتی اساسی بهجامعه در فاصله دو د
بنابراین اگر بدین معنی .  است شدهپیوسته هم مدت به هاي کوتاه اي از دوره بدل به رشته

که گفتیم تحرك اجتماعی  بگیریم تغییرات این جامعه فراوان و اغلب نمایان بوده و چنان
-11همان، (» از جوامع سنتی اروپا بوده است بیشتردر درون طبقات گوناگون بسیار 

 اصلی حوزه سه در را ایران، آن جامعه بودن مدت کوتاه دادن نشان براي کاتوزیان). 10
 به مربوط مسائل در امر این هاي جلوه ترین مهم است معتقد و کند می وجو جست

 و تانباش به مربوط مال و مسائل و جان اهمیت کم جانشینی، طبیعت و مشروعیت
 در ها ویژگی این از یک هر تشریح تالشی است براي مقاله مابقی. دهد می توسعه رخ

  1.ایرانی که چندان ضرورتی ندارد در این مجال به آن بپردازیم جامعه
مفروض » دیگريِ«و » خود«آنچه از این بحث براي ما کارکرد تحلیلی دارد، بحث 

هاي هستی شناسانه کهنی  فرض پیشعنوان یکی از  در آن است، چراکه، این بحث به
 “بودنِ خود”در این سنت فکري، . است، که در سنت فلسفه غربی ریشه دوانده است

هایمان را بر  چراکه، ما همواره فعالیت. اساساً شرط امکان براي هر موجودي است
ام دیگر، اصوالً هرگاه انسان به انج بیان به. کنیم اساس فهمی از بودنِ خودمان هدایت می

شود، الزاماً بر اساس نوعی فهم از چیستیِ معناي بودنِ خود  دادن چیزي مشغول می
تا اینجا مشکلی ). 173: 1388سجویک، (کند  آن چیز چنین می) یعنی وجود خود(

 شود که ما وجودي داریم که در آن در پیوند دیگران نیست، مشکل از زمانی آغاز می
گونه است که من   تنها به لطف این واقعیت اینآنچه بودنِ خود است. کنیم زندگی می

هاي ما با  جهان ما جهانی است که برحسب نسبت«در چنین وضعیتی . با دیگران هستم
وجود ما وجودي است که . ها نگرانیم ما همواره در مورد آن: پذیراست دیگران توصیف

). 195ن، هما(»  است شده تعیین» نگرانی«و یا » مواظبت«از پیش بر اساس نوعی 

                                                
-براي اطالع بیشتر از این بحث رجوع کنید به :  

، مترجم عبداهللا کوثري، تهران، نشر نی،  مقاله دیگر3مدت و  ایران، جامعه کوتاه. کاتوزیان، محمدعلی همایون
1392.  
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برحسب عباراتی از لویناس، دیگري در قیاس با خود نامتجانس است و در تعارض با 
سنت «از دیدگاه وي، . ماند ، ناهمساز باقی می»من«شود و همواره نیز با  تعریف می» من«

متافیزیکی غربی بر تشریح وجود باشندگان برحسب ارتباطشان با همانی، یعنی 
نتیجه عملی چنین بحثی ). 277همان، (»  است شدهمتمرکزارتباطشان با هویت سوژه، 

گر، ضرورتاً شروع به توضیح و  منزله موجود اندیشه به) یا همان خود(این است که، من 
طبیعی است عمل . )278همان، (کند  تعریف ارتباطش با جهان، برحسب خودش می

گر عمل پژوهیدن یکی چراکه بر طبق نظر هاید. پژوهیدن نیز از این قاعده مستثنا نیست
تواند پرسش معناي بودنِ خود را مطرح  اي می هایی است که بر طبق آن، باشنده از راه
  .)175همان، (سازد 

گر نظریه کاتوزیان است این سنت هستی شناسانه  رسد آنچه هدایت به نظر می
ران مدت ای هاي تبیینی خود، جامعه کوتاه چراکه در اولین گام. کهن مغرب زمینی است

وي در اولین جمله . دهد را در مقابل هستیِ متعالیِ جوامع درازمدت اروپایی قرار می
ایران «: نویسد آنجایی که می. کند این مقاله، تقریباً تکلیف ما را با متن مشخص می

). 9: 1392کاتوزیان، (» مدت بوده است اي کوتاه برخالف جامعه درازمدت اروپا جامعه
. دهد را از طریق قیاس و نفی دیگر بودگیِ جامعه ایران نشان میکاتوزیان ایده کمال 

اي که  مثابه ایده اي از امر کامل را به این بدین معناست که، وي با این کار خود ایده
درواقع زمینی که همایون . کند بخشد به ما عرضه می نهایتاً امر ناکاملی را تعالی می

ر کرده است، زمینی است که درنهایت امر، کاتوزیان نظریه خود را بر روي آن استوا
چراکه . شود عنوان هویت سوژه، خود و امر اصیل می منجر به تعریف جامعه اروپایی به

هاست؛ نفی آن چیزي که جامعه اروپاییِ  اي از نفی جامعه ایران در نظرگاه وي مجموعه
 است  شدهر منتهیدیگر، تمام تالش کاتوزیان به این ام بیان به. درازمدت فاقد آن است

که  عنوان دیگريِ جامعه اروپا چه چیز نیست و ازآنجایی که بگوید جامعه ایران به
دیگري و یا به تعبیري ابژه، چندان از اصالت موضوعی برخوردار نیست، ضرورتی 

چراکه، مسئله این . حرفی به میان بیاید» چه هست«اش و آنکه » بودن«ندارد در مورد 
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 جامعه اروپایی و غربی است، نه جامعه ایران و  ِ»بودن«شناخت سنت فلسفی و فکري 
. اي درازمدت است جامعه اروپا، جامعه.  است شدهشرقی، که البته این امر هم محقق

اي که مشخصه سنت فلسفی  شناسی حال شاید با این توضیحات بهتر بتوانیم تقدم هستی
  .غرب است را درك کنیم

  
 »ایران رد سیاسی اندیشه زوال «نظریه .5,3

صورت بالقوه،   همیشه به سازي نظریات اندیشمندان طبعاً خالصه نمودن و چکیده
با برخی تهدیدات همراه بوده است؛ چراکه در این مسیر ممکن است برخی از وجوه 
. نظریه برجسته شود که واضع اصلی آن، چندان بر روي آن تأکید نداشته و بالعکس

 دفتر طباطبائیسید جواد . پرداز صورت بگیرد ود نظریهبهتر آنکه این فرایند توسط خ چه
را در » )1379 (ابن خلدون و علوم اجتماعی؛ وضعیت علوم اجتماعی در تمدن اسالمی«

درآمدي فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و «ادامه دو دفتر اول خود با عناوین 
حریر درآورده است که در اش به رشته ت و طرح نظري» زوال اندیشه سیاسی در ایران

در پیشگفتار این . هاي خود را تشریح کرده است اي از دیدگاه پیشگفتار آن، خالصه
اجمال، به این نتیجه رسیده بودیم که با سپري شدن  به«: کتاب وي عنوان کرده است

زمین که اندیشه  عصر زرین فرهنگ ایران، یعنی با چیرگی ترکان سلجوقی بر ایران
برانداز مغوالن،  ویژه با یورش تمدن خوش کسوف جدي و به یونانی دست-ایرانشهري

اي در تاریخ  از بنیاد، دچار تزلزل شد، بقایاي اندیشه عقالنی به باد فنا رفت و دوره
بستِ در عمل و امتناع در اندیشه  اندیشه و عمل ایرانی آغاز شد که ما از آن به دوره بن

خواهی و حتی   آمدن مقدمات جنبش مشروطهتعبیر کردیم و گفتیم که تا فراهم
  ).7: 1379، طباطبائی(» رفتی پیدا نشد ازآن، راه برون پس

خروج از وضعیت بحران و «گیرد که   از این مقدمات چنین نتیجه میطباطبائی 
پذیر  بست، در شرایط امتناع، جز از مجراي تغییر موضعی اساسی در دیدگاه، امکان بن

را با توجه به ) یا همان تجدد(وي این تغییر موضع اساسی ). 7ان، هم(» تواند باشد نمی
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تصلّب سنت، تنها از طریق نقادي سنت میسر دانسته است؛ چراکه معتقد است، سنت 
دهد که بتوانیم آن را مورد پرسش  در چنین شرایطی امکاناتی را در اختیار ما قرار نمی

 تجدیدنظر در مبانی خود را سنتی که توان طرح پرسش و الجرم،«. قرار دهیم
اي استوار براي تذکر و تجدید آن فراهم آورده و به  تواند شالوده داده باشد، نمی ازدست

بنابراین، درنهایت، هرگونه کوشش براي تجدیدنظر در مبانی، در محدوده . دست دهد
 با توجه به چنین دریافتی از طرح پرسش از. آن، در عمل محتوم به شکست خواهد بود

گاهی در  عنوان تکیه ماهیت سنت، در دوره اسالمی متأخر بود که اندیشه تجدد را به
بحثِ ). 8همان، (» بیرون سنت، اما براي طرح پرسشی نو در ماهیت سنت پیش کشیدیم

شود و وي با توجه به دو مفهوم بنیادینش یعنی، امتناع و   به اینجا ختم نمیطباطبائی
با توجه به برخی «: شود برد و مدعی می دیگر به جلو میتجدد، تحلیل خود را یک گام 

توان گفت که تجدد و انحطاط،  آمده از زوال اندیشه سیاسی در ایران می دست از نتایج به
اند و در شرایط تصلّب سنت و امتناع اندیشه، طرح یکی بدون  پیوسته هم دو مفهوم به

داوم اندیشه و تجدد از مجراي در مغرب زمین نیز ت...]  [.پذیر نیست دیگري امکان
 است و به نظر ما، بحران تجدد و شکست آن در  شدهپذیر طرح نظریه انحطاط امکان

ایران نیز بایستی با توجه به امتناع طرح نظریه انحطاط در درون نظامی از مفاهیم فلسفی 
  ).8همان، (» فهمیده شود

هیم تجدد و یا انحطاط ما براي مواجه با نظریه مذکور نقطه عزیمت خود را مفا
 مواجهه خود را با نظریه زوال اندیشه سیاسی در ایران از جایی آغاز اماایم؛  قرار نداده

بست و بحران اندیشه  پرداز تالش کرده است از آن طریق، وضعیت بن ایم که نظریه کرده
 سیاسی در ایران را رهایی دهد؛ آنجایی که قرار است سنت در ارتباط با تجدد قرار

، در طباطبائیبر تأکید  اما این پرسش از ماهیت سنت بنا. گیرد و از آن پرسش شود
 است  شدهبیرون از سنت، اما براي طرح پرسشی نو در ماهیت سنت پیش کشیده

اما وي در ادامه تقریرات خود عنوان نکرده است که زمانی که پاي خود را . )8همان، (
کند؟  ایستد و نظریه خود را بنا می ین سفتی میگذارد بر کدام زم از سنت بیرون می
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علوم ؛ وضعیت علوم اجتماعیابن خلدون و اگرچه، در ادامه بحث پیشگفتار کتاب 
شناسیِ بحثش چنین عنوان   درخصوص روش)1379 (اسالمی در تمدن اجتماعی

طور خاص و علوم  شناسی، به جامعه: شناختی نیز نیست روش ما جامعه«: کند که می
پذیر شدن تجدد، امکان  طور عام، از اسباب و لوازم تجدد است و با امکان اعی بهاجتم

پیوند باسنت روشن نیست  اما در وضعیت امتناع اندیشه که ماهیت. تأسیس یافته است
و سنت براثر تصلّب، سدي استوار در برابر هر تجدیدنظر در مبانی برافراشته است، 

ي باز کند، ا تنها نخواهد توانست گره نوبه خود، نه شناختی نیز، به کاربرد روش جامعه
این اشاره ). 8-9همان، (» آفرین نیز خواهد بود بلکه خود مانند روش تاریخی، مشکل

 به روش را از این باب آوردیم که این نکته را روشن نماییم که وي با پرهیزي طباطبائی
استعمال کند، در این آگاهانه حتی در روش حاضر نبوده ابزار و اسباب تجدد را 

صورت چگونه ممکن است زمانی که درصدد جستجوي بنیانی است که اندیشه تجدد 
گاهی در بیرون از سنت بر آن استوار نماید، آگاهانه بنیان و زمینه  عنوان تکیه را به

 معتقد طباطبائیمعرفتی تجدد را الیق چنین مقامی دانسته باشد؟ چراکه سید جواد 
 علوم اجتماعی جدید و سنت، ترکیب نامیمونی به دست خواهد آمد که از پیوند«: است
با ). 9همان، (است » تعبیر کرده[شناسانه هاي جامعه ایدئولوژي] ازاین، از آن به پیش

 اندیشه طباطبائیتوجه به آنچه گفته شد، این سؤال همچنان باقی است که باالخره 
در کدام زمین معرفتی استوار کرده عنوان ابزاري براي پرسش از سنت،  تجدد را به

کند و از ایستادن در  است؟ طبعاً ازنظر وي سنت چنین امکاناتی را براي ما فراهم نمی
گمان، سید جواد  بی.  دارد-حداقل در کالم-زمین معرفتی متجدد هم پرهیزي آگاهانه

آنیم  ما بر. بایست اندیشه خود را در بستروبنیان معرفتی مستقر کرده باشد  میطباطبائی
آخر زمین معرفتی را که براي   دست-آگاهانه و یا غیرآگاهانه– طباطبائینشان دهیم 

. است) بخشی از تجدد(گزیند، سنت ایده آلیسم تاریخی هگل  پرسش از سنت برمی
  .تر شدن بحث باید این نکته را قدري توضیح دهیم حال براي روشن
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با توسعه و تحول، با تکامل و با  نیز مانند هگل واقعیت تاریخی را طباطبائی
اگر خوب در این معنی بیندیشیم، . داند خطی پیشرفت معنوي یکسان می فرآیند تک

 نسبت به روند و سیر تاریخ بسیار به اندیشه تاریخی هگل طباطبائییابیم که تفکر  درمی
-هاي هگل از تاریخ نیز برگرفته از یک سنت اومانیستی اگرچه، برداشت. نزدیک است

پنداشت او از شکل تکامل تاریخی «. است) در مسیحیت (عرفانی از خلقت خداوند
او دیدگاهش را بر اساس داستان . ویژه سنت لوتري، است برگرفته از سنت مسیحی، به

روایت انجیلی «بر اساس  ).261: 1387شِرَت، (» خلقت در مسیحیت تدوین کرده است
. [...] بردند ناپذیر با یکدیگر به سر می از خلقت، آدمی و خداوند در وحدت تفکیک

آدم و حوا از میوه درخت . مرحله دوم تکامل در داستان مسیحی خلقت جدایی است
پس از مرحله جدایی نوبت مرحله بیگانگی . [...] آموزند خورند و شرم را می دانش می

هاي  ورز با نهادهاي اجتماعی و قواعد و صورت است، که طی آن انسان اندیشه
اي  آدمیان با نهادهاي اجتماعی. شود اش دچار تضاد می مرجعیت و دانش در جامعه

بنا به روایت . [...] شوند می» غیر یا دیگري«شوند که به شکل روزافزونی  رو می روبه
مدت و کند در جهت آشتی با خداوند در  مسیحیت پس از هبوط، فرایندي طوالنی

در آراء . [...] بازگشتن به وحدت با خداونداین آشتی تالشی است براي . جریان است
این پیوند به این دلیل . هگل، آشتی همان پیوند دوباره آدمیان با جهان پیرامونشان است

تدریج  ها به اي در حال عقالنی شدن است، انسان شکل فزاینده دهد که جهان به رخ می
دیگر،  عبارت به. شود یتر م روز عقالنی شوند که جهانشان روزبه متوجه این واقعیت می

هاي مرجعیت و اقتدار و دانش براي اعضاء  شان، قواعد و صورت نهادهاي اجتماعی
دهد که  بدین ترتیب، آشتی زمانی رخ می. رسد جامعه، عقالنی و عادالنه به نظر می

پایان تاریخ بشر بدین ترتیب . جامعه، جهان پیرامون خود را عقالنی تشخیص دهد
   ).261-263همان، ( »لحظه آشتی است

توجه خواهد بود که نقاط  طور اجمال اشاره شد، جالب اي که به با توجه به نکته
عطف نظریه زوال اندیشه سیاسی در ایران و مراحل تکامل خلقت در روایت انجیلی، 
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وضوح معلوم است، نظریه زوال اندیشه سیاسی در ایران نیز  چنانچه به. مقایسه شوند
به این . کند هاي مراحل تکامل خلقت در روایت انجیلی را طی میهمان فراز و فرود

وغش باغ عدن یا به تعبیري  غل معنی که، عصر زرین فرهنگ ایران، نمایانگر دوران بی
 اندیشه سیاسی ایران و روند کلیِ تاریخ اندیشه در جهان است که در مرحله آشتیهمان 

با سپري شدن این دوران و . کنند میآن هر دو جغرافیاي اندیشه، یک وحدت را تجربه 
یونانی دچار -در پی چیرگی ترکان سلجوقی و بعدازآن مغوالن، اندیشه ایرانشهري

شود که نمایانگر مرحله دوم تکامل در داستان مسیحی خلقت یعنی  تزلزل بنیادي می
که -بینی است بقایاي اندیشه عقالنی بعدازاین مرحله چنانچه قابل پیش.  استجدایی

به باد فنا - است شده الظاهر مربوط به قسمت یونانیِ اندیشه ایرانشهري می بته علیال
این ماجرا بدین جا ختم . اجتماعی ایرانی دچار فترت شد-رفت و اندیشه سیاسی

بست در عمل و امتناع در اندیشه راه  رود که این بن شود و تا جایی پیش می نمی
 ازخودبیگانگی و اندیشه ایرانی را وارد مرحله کند رفت را نیز براي ما مسدود می برون

غیر و «اي که تاکنون نیز ادامه داشته است و اندیشه ایرانشهري تبدیل به  مرحله. کند می
  .شود اندیشه مغرب زمین می» دیگريِ

بحث اصالت اندیشه مغرب  آن که آید می پیش هم دیگر بحث یک  در اینجا
که در نقد نظریه همایون کاتوزیان   ازآنجایی. است“ها آن” و “ما”زمین و مقایسه 

. کنیم پرداختیم، از بازگو کردن مجدد آن پرهیز می» خود و دیگري«تفصیل به بحث  به
 تجدیدنظر در مبانی و تغییر موضع اساسی طباطبائینقطه عطف پایانی نظریه سید جواد 

 آشتییابد و  ازمیدر دیدگاهمان است که در آن اندیشه ایرانی روزگار وصل خویش را ب
 طباطبائیجالب آن است که سید جواد . کند با اندیشه مغرب زمین را مجدداً تجربه می

نیز براي مرحله آشتی دقیقاً همان مکانیسمی را اتخاذ کرده است که هگل براي آخرین 
 طباطبائیدر نظر . هم عقالنی شدن جامعه است مرحله تاریخ بشر اتخاذ کرده است و آن

سوي فلسفه فرانسیس بیکنی و رنه دکارتی حرکت  ند از فلسفه ارسطویی بهاین فرای
  .کرده است
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  »ایران جامعه سرزمینی سیاست و راهبرد «نظریه .5,4
اي با همین عنوان در  مسئله محوري پرویز پیران در این نظریه که در قالب مقاله

وي ابتدا .  است، تبیین تاریخی جامعه ایران است شده مجله اندیشه ایرانشهر چاپ
، »پاتریمونیالیسم«، »اي قاره غربی اروپاي تاریخ بندي دوره نظریه تعمیم«هاي  نظریه

 را اند  شدهمطرح ایران با رابطه در که» شرقی دسپوتیسم نظریه«و » آسیایی تولید شیوه«
 این شیوه طرح موضوع به وي این اجازه را .پردازد می ها آن نقد به و دهد می توضیح

داند  کنندگی نظریه می تا دیدگاه خود را با توجه به آنچه خود، گستره تبییندهد  می
 در که شکلی به ها نظریه پذیري بحث ابطال«این بدین معناست که . مطرح کند
 دلیل به ها نظریه بلکه نیست مطرح بود، دیگر مطرح پوزیتیویستی نگرش چارچوب

و ) 23: 1384پیران، (» شوند می داده ترجیح یکدیگر کنندگی، بر تبیین گستره
اند، به اعتقاد پیران از   شدهکه نظریاتی که تاکنون درخصوص ایران مطرح ازآنجایی

 انکار غیرقابل جدید اي نظریه طرح ضرورت«کنندگی اندکی برخوردارند،  گستره تبیین
 سرزمینی سیاست و راهبرد «ایدهکه کند   پرویز پیران ادعا می.)28همان، (» شود می
  :  را بر دو رکن ساختاري جامعه ایران استوار کرده است که عبارتند از»ایران معهجا
 آسیایی تولید شیوه معتقد است از نظریه که اي نکته همان(دام  و انسان فصلی کوچ. 1

پیران معتقد است همین دو رکن، اساس . کشاورزي کشف. 2) گرفته است وام
 که داراي ،دنده نشینی را تشکیل می گیري دو نظام اجتماعی ایلیاتی و ده شکل

 نظامی ایلیاتی نظام«به اعتقاد وي . مشخصات و مختصات مخصوص به خود هستند
 مراتب سلسله از وچرا چون بی اطاعت که منسجم و سخت زندگی ضرورت به است

 سبب را اي تنیده به هم تباري -خونی همبستگی و سازد می الزامی را ایل پدرساالرانه

                                                
-جوع کنید به براي اطالع بیشتر از این بحث ر:  

، 6پژوهش شهرشناسی، فصلنامه اندیشه ایرانشهر، شماره : نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی ایران. پیران، پرویز
  .1384زمستان 

2. Scope 
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 وپنجه خطرناك، دست و سخت هاي راه از دوشانه، گذر به خانه زندگی...] [ .شود می
 به را نشین ایلی، ایل باالي بسیار همبستگی و دست نا گشاده محیطی با کردن نرم

 نشینی ده نظام«و از سوي دیگر، ) 28-29همان، (» زند می پیوند کردن خطر و جنگاوري
 نیمه بسته، و پراکنده، نیمه هایی جزیرهگیرد،  می شکل معیشتی کشاورزي مدد به که

 خانوار کنند، هر زندگی منوال یک بر ها قرن براي توانند می که آورد می پدید خودکفا
 و بز و گوسفند بردارد، چند را محصولش و کند بکارد، نگهداري را زمینی قطعه

 را خود نانز و دخترکان و آورد به دست پشم و لبنیات تا کند نگاهداري ماکیان تعدادي
 و انبار را خود برداشت، محصول فصل و بنشاند جاجیم و گلیم یا قالی دار پاي

هاي متمایز هر یک از این  این ویژگی از رهگذر ).29همان، (» کند استفاده تدریج به
 پایدار، شکل و مند قانون به نحوي ایرانی جامعه ساز ناامن عامل اولین «نظامات اجتماعی

 که محیطی در جنگاور و باال قومی عصبیت با منسجم ایل« چراکه )29 همان،( »گیرد می
 روستایی مناطق به ایالت دائمی حمله ساز است، زمینه رو روبه ادواري خشکسالی با

 بعدها ها، و راه روستاها، بستن غارت. است بوده ایرانی زندگی پایدار درام که است
 پیران کلید بعدي درك تحوالت .)29همان، (» است بوده دائمی شهر، امري به یورش

این بدان . کند دور عنوان می راه در ژئوپولتیکی و تجارت جایگاه تاریخ ایران را اساساً
 دریاي شکل و ها کوه گرفتن قرار آن، یعنی پیرامون و ایران نقشه بررسی«معناست که 

 دریاي شمال در حرارت درجه یعنی شد اشاره قبالً که آنچه به توجه با مازندران
آسیا،  یعنی قدیم مهم قاره سه جایگزین بدون و طبیعی ارتباطی پل را مازندران، ایران

 علت به امروزه که امري است؛ ساخته شمالی آفریقاي ویژه و به آفریقا و اروپا
 ایران به جهان سطح در مانند بی اهمیتی بازهم یافته استقالل تازه کشورهاي گیري شکل

 به اعتقاد پیران این موضوع خود ورود دو عامل .)29-30همان، (» است بخشیده
:  کهگیرد وي از این بحث نتیجه می. ساز دیگر را به جامعه ایرانی هموار کرده است ناامن

دیگر،  ساز ناامن عامل دو هم، با کنار در نشینی ده و ایل وجود از ناشی ناامنی پس«
 صورت عملی .)30همان، (» است تهساخ ایرانی زندگی جایگزین بدون راهبرد را امنیت
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ها،  شورش قالب در دائماً ایران مردم گرچه«واقعیت این است که  این موضع نیز در
 مبارزه به سراسري و اي محلی، منطقه مقیاس در اجتماعی هاي جنبش و ها قیام

تسلیم،  به زورمدار حاکمیت ساختن مجبور و پیروزي بزنگاه در درستاما اند،  پرداخته
همان، (» اند کرده احیا دوباره را حاکمیت الگوهاي و ساختارو  اند پرداخته فرد به اتنه
 بازتولید و زورمداري آگاهانه پذیرش ایرانی انسان سرنوشت در«دیگر،  عبارت به). 30

شناختی که در اینجا   پرسش روش.)31همان، (» است بوده  شده حک آن دائمی
ونه به این درك از وضعیت جامعه ایرانی رسیده طرح است این است که پیران چگ قابل

  است؟
 ذیل )1389 (ایرانی استبداد شناسی جامعه بر درآمديغالمرضا گودرزي در کتاب 
 روشمندترین و جدیدترین شاید«: کند آمیز عنوان می همین بحث و به صورتی ستایش

 تطبیقی – اریخیت صورت به ایرانی جامعه مطالعه حوزه در اخیر دهه دو در که اي نظریه
 سرزمینی سیاست و راهبرد «است، نظریه پذیرفته انجام شناختی جامعه اندازي چشم از

 کتاب سیصد محتواي تحلیل و عمیق مطالعه از برساخته و برآمده که است »ایران جامعه
شود براي   همین امر سبب می.»است شهرشناسی هاي پژوهش و تاریخی مرجع و مهم

  .ل جدي نماییمنقد ایده مذکور تأم
سازي وي مربوط  شناختی و روش نظریه  ما معتقدیم اولین اشکال به مبانی روش

در این زمینه سؤاالتی درخصوص صحت مدارك و شواهد تاریخی، روش . شود می
ترین  چراکه، برخی از مهم. کند  توسط ایشان در ذهنمان غلیان می شدهتاریخی اتخاذ

هاي سیاحان و مستشرقینی  کننده تالش دعا منعکسسیصد کتاب و مرجع تاریخی مورد ا
شناسی را  بدیل شرق ها نهایتاً یک نسخه بی است که مطالعه عمیق و تحلیل محتواي آن

سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیاي میانه مثال، کتاب  عنوان به .بدست خواهد داد
  . استناد استهاي مورد اي از این کتاب نوشته آرمینیوس وامبري نمونه) 1374(

اي بِنَهیم که پرویز   عالوه بر این، مصمم شدیم تا نقطه تأمل خود را بر آن نکته
کند  وي چنین عنوان می. کند ها قلمداد می اش با سایر نظریه پیران آن را وجه تمایز نظریه
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 سایر از را »ایران جامعه سرزمینی سیاست و راهبرد« نظریه که اي نکته ترین مهم«: که
 و ایرانی آفرین تغییر نیروهاي انتخاب سازد، درك می متمایز ایران کننده تبیین هاي یهنظر

 طبیعت و زندگی، اقلیم محیط جبر ازجمله مختلف جبرهاي مقابل در کنشگر نقش
 این بدان معناست، که کنشگر ایرانی آگاهانه و از سر شعور، .)30: 1384پیران، (» است

خوانیِ بیشتري داشته  هم او دنیاي این الگو با چراکه کرده؛ الگوي زورمدارانه را انتخاب
دیگر، کنشگر ایرانی از سر عقالنیت و خِرد، دست به چنین کاري  عبارت به. است

هاي بارز فلسفه  تأکید بر خرد یا همان عقالنیت سوبژکتیو یکی از مؤلفه. زند می
این «. ول کرده بودخود مشغ روشنگري بوده است که اندیشمندان سده هفدهم را به

این خرد عمدتاً معطوف به وسایل و اهداف و . توان خرد درون ذهنی نامید خرد را می
دغدغه این خرد [...] شوند  وبیش بدیهی انگاشته می هایی کم بهبود رویه براي خواسته

داند،  ذهنیت نیز معقول می یکسره معطوف به اهداف است و اهدافش را در حیطه درون
 که این اهداف در راستاي عالیق سوژه و در ارتباطی تنگاتنگ با حفظ بقا، بدین معنا

اي که دوام و بقاي فرد  خواه این اهداف به فرد بازگردد یا به جامعه -اند وسو یافته سمت
به اعتقاد هورکهایمر این برداشت از خرد ). 30: 1389هورکهایمر، (» بدان بسته است

هاي  هاي ژرفی است که در خالل سده ز دگرگونیاي نابهنجار و سهمگین ا نشانه«
براي «؛ چراکه )30همان، (» مایه اندیشه غرب را درنوردیده است گذشته درون

این برداشت، خرد را در . زمانی دراز، برداشتی یکپارچه دگرگون از خرد فائق بود مدت
م آشکار تنها در ذهن فرد، بلکه در جهان عینی ه کرد که نه مقام نیرویی آشکار می

ها، در روابط طبقات اجتماعی، در نهادهاي اجتماعی و در  در روابط میان انسان-است
  ). 30همان، (» هاي آن طبیعت و همه جلوه

داشته که به  چنین معتقد است که این درك از خرد، الزاماتی را در پی وي هم
صر خرد در بحران معا«: کند هورکهایمر عنوان می. بحران معاصر خرد دامن زده است

این واقعیت نهفته است که اندیشیدن زمانی از درك این عینیت ناتوان شد یا به نام 
اندك گسترش یافت و سرانجام به  این فرایند اندك. پنداري واهی بر نفی آن دامن آلود
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در انتها ماجرا . آنجا رسید که مضمون عینی همه مفاهیم عقالنی را در کام خود کشید
همه . خود معقول دانست خودي توان به که دیگر هیچ واقعیتی را نمیجایی ختم شد  به

 و بدل به  شدهاند که از مضامین عینی خود تهی جایی رسیده مفاهیم بنیادین به
پذیري کشیده  موازات درون ذهنی شدن به یوغ قالب خرد به. اند  شدهمغز هایی بی پوسته

یعنی  -کند اش بر آن تأکید می ریهبر اساس آنچه پیران در نظ ).33همان، (» شود می
رسد  انتخاب عقالنی بشر ایرانی که معطوف به هدف و وسایلش است، به نظر می

برداشت پیران از خرد نیز مبتنی بر برداشت خرد درون ذهنی است نه خرد عینی، که 
اگرچه، . باشد اندیش می هاي معنایی اندیشمندان روشن تردید ماحصل چرخش بی

هاي بزرگ فلسفی ازجمله فلسفه افالطون و ارسطو،   عینی خرد را تا نظامبسیاري نظریه
  .)30همان، (کند  اسکوالستیسیسم و ایده آلیسم آلمانی ردیابی می

را جدا از  کند نظریه خود کنیم پیران درجایی سعی می در اینجا الزم است اشاره
 علوم که امري همان بازهم«: که دهد می  توضیحو .سنت علم اجتماعی غرب عنوان کند

 را غربی غیر تا است داشته آن تحمیل در سعی اخیر صدسال در ربط بی اجتماعی
). 33همان،  (.»کند معرفی آل ایده را غرب هاي ویژگی نامطلوب، و را مانده، سنت عقب

اما سؤال اینجاست که آیا تجربه غرب که پرویز پیران از آن گریزان است، چیزي جداي 
شناسی و مبانی فکري غرب است؟ چطور ممکن است بتوانیم مبانی  ، هستیبینی از جهان

آنکه تجربه غرب براي نقد گذشته ایران، مالك  فکريِ غربی را مالك قرار بدهیم بی
  ؟دبوده باش

دقیقاً در همین نقطه تحلیل است که معتقدیم غالب اندیشمندان مشهور ایرانی 
ي آن آغوش گشوده اندیشه و فلسفه مغرب کنند که انتها الجرم راهی را انتخاب می

  ندارد؛ چراکه در“جامعه ایرانی” فرد زمین است که نسبتی با وضعیت و هستیِ منحصربه
است  بوده محققان توجه کانون در »شناخت ابژه مثابه به ایران «هاي گذشته سده طول

مین بوده اي مغرب ز هاي پازل اندیشه ولی این توجه از باب تکمیل کردن بخشِ نیست
 جامعه سرزمینی سیاست و یعنی نظریه راهبرد(براي مثال در همین فقره اخیر . است
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آنچه در عمل اتفاق افتاده است، مهر تأییدي است بر سخن ارسطو، فیلسوف ) ایران
 کتاب در ارسطو. زیسته است میالد می از پیش 384بزرگ مغرب زمینی که سال 

 ولی بااستعدادند فنی توانایی و فهم قدرت زنظرا ها آسیایی «:نویسد می  خوداستیس
منش بربرها بیشتر به . نهند گردن می بردگی و خواري به سبب  بدین.نیستند شجاع

بردگی متمایل است تا منشِ یونانیان؛ و منش آسیاییان بیشتر به بردگی تمایل دارد تا 
» پذیرند تراض میرو، آسیاییان حکومت استبدادي را بدون اع ازاین. منشِ اروپاییان

داد، تفاوت محسوسی  رسد، حداقل درنتیجه و برون  به نظر می.)137: 1948ارسطو، (
تازه این درجایی است که . خورد ها به چشم نمی بین نسخه شرقی و غربی این گفته

اي و علمی خود را صرف تنظیم  واضع محترم این نظریه ظاهراً دو دهه از عمر حرفه
  .این نظریه کرده است

کنیم که مسائل مطروحه در خصوص  در اینجا از باب ضرورت بایستی اشاره
. گیرد توانست از منظري انتقادي طرح کرد را در برنمی  تمام آنچه مییادشدهنظریات 

ترین اشکاالت، اشکال خوانش سنت از دریچه تجربه و  عنوان نمونه، یکی از مهم به
بایست به آن پرداخته شود ولی در  میطور مستقل  گفتمان مدرن است که قویاً و به
هم این بوده  علت آن.  استشده فراهم ن،گونه که باید نوشتار حاضر فرصت طرح آن آن

هاي معنایی  است که، معتقدیم، مباحثی از این جنس بیشتر از آنکه درصدد یافتن داللت
استوار هاي ایرانی باشد، درصدد یافتن زمینی  فلسفه علوم اجتماعی غرب در اندیشه

گونه نقدها بیشتر فلسفه  دیگر این عبارت به. است که بتواند تاریخ سنت را روایتگري کند
که توجه ما در این مقاله مربوط به  کشد، درحالی روایتگريِ تاریخ سنت را به چالش می

درآمد چنین مباحثی  شود که پیش اي از پرورش اندیشه علوم اجتماعی ایرانی می مرحله
  .ایم  از طرح و بسط چنین اشکاالتی آگاهانه پرهیز کردهینبنابرا. است

  
 گیري نتیجه .6

 /علوم اجتماعی اکنون هم آیا. کنیم مان را بار دیگر تکرار می حال سؤال ابتدایی
 کرده فراهم ما براي را شناسی با توجه به دستاوردهاي نظري موجودش امکانی جامعه
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 ایرانی جامعه یکتاي و فرد منحصربه واقعیت از تجربی شناختی به بتوانیم که است
هاي متعین  که مالحظه شد، علوم اجتماعی مغرب زمین با زمینه چنان برسیم؟
شناسی ایرانی در حیطه  جامعه/شناسانه آن براي علوم اجتماعی شناخت شناسانه و معرفت

کند که به  ، امکاناتی را فراهم نمی»آنچه هست«یعنی دانش به » دانش وجودي«
دلیل این امر نیز شاید آن باشد که، بر اساس تشخیص . ردهاي مهمی نائل آیددستاو

اي موضعی و  هههاي علوم اجتماعی ایرانی مواج  کرسی استاداننگارندگان این نوشتار،
پردازان مورد بررسی  نظریه. اند شناسی مدرن داشته جامعه/ضرورت با علوم اجتماعی به بنا

اند که  هایی از جامعه ایرانی زده پاره، دست به تحلیل رهدرنتیجه این فهم انقطاعی و پا
هاي فلسفه علوم  است که ریشه در اندیشه» امر مطلوب«هایی از  اوالً حامل فرض

را به روي » دیگري«اجتماعی مغرب زمین دارد و ثانیاً واقعیت تاریخیِ حوزه جغرافیاییِ 
  .نشاند ایرانی می» خودِ«هستیِ 

ه و هنگارندگان این مقاله، بر این باور نیستند که، چنین مواج  کهالزم به ذکر است
هاي پنهان آکادمی و اهالی آن  ورزي و دست فهمی از علوم اجتماعی ما حاصل توطئه

اي که سعی در پروراندن آن نیز  گونه که از ایده است یا هیچ ثمري ندارد، بلکه همان
ه جزئی و هه ثمره مواجه مواجایم که، این نحوه داشتیم مشخص است، بر این عقیده
رسد که، حداقل نتیجه فهم و خوانش  به نظر می. خوانش نادرست علوم اجتماعی است

سازي در  یابیم نظریه شناسی در کلیتش این است که درمی جامعه/انقطاعی علوم اجتماعی
اش امکان کافی براي فهم هستی جامعه ایرانی  این دستگاه معرفتی در وضعیت اکنونی

  .کند هم نمیفرا
چیستیِ وضعیت علوم « اند بدیهی است تا اینجا نویسندگان این سطور تنها توانسته

 /به این معنی که بگویند علوم اجتماعی. را مورد مداقه قرار دهند» اجتماعی ایرانی
 دو مسئله دیگر نیز در اما. »هست«اش چگونه  شناسیِ ایرانی در وضعیت اکنونی جامعه
شناسیِ ایرانی همچنان باقی خواهد ماند که اولی  جامعه/جتماعیگیريِ علوم ا شکل
شناسیِ ایرانی را در بستر و  جامعه/گیري علوم اجتماعی اي است که شکل لحظه
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گیريِ چنین فهمی در  شکل» چرایی«دهد تا از  اش موردمطالعه قرار می هاي تاریخی زمینه
اشد و دیگري طرحی براي ادامه شناسی سخن رانده ب جامعه/ علوم اجتماعی استادانبین

شناسیِ ایرانی است که وجوه مثبت و ایجابیِ نقد را  جامعه/حیات علوم اجتماعی
کنیم  با این توضیح، تأکید می. گستراند شناسیِ ایرانی می جامعه/پیرامون علوم اجتماعی

ی شناس جامعه/گیري علوم اجتماعی رسالت این نوشتار پرداختن به دو لحظه پایانی شکل
 بیشتر یا میزان همین به اي علمی جهدِ و جد به لحظه دو در ایران نیست؛ چراکه، این

اي بدوي را که  حال ایده بااین. بودند که از ظرفیت این مقاله خارج است نیازمند
طور اجمالی و  معتقدیم در لحظه سوم و پایانی این طرح باید مورد توجه قرار گیرد به

  .ایم ی در ادامه اشاره نمودهعنوان پیشنهاد پژوهش به
گونه که اشاره شد، ادعاي ما مبنی بر فهم انقطاعی و تبعات آن به این معنی  همان
ایم که، اگرچه این دستگاه فکري  بلکه بر این عقیده. “در این پرده راه نیست”نیست که 

 امایم کند که به شناخت امر اجتماعی ایرانی دست یاز امکانات کافی براي ما فراهم نمی
بنديِ لحظه  دانیم براي مفصل دانید و می چنانچه می. توانیم به این امر اقدام کنیم خود می

آنچه در اظهارنظري ابتدایی به ذهنمان خطور . نیازهایی الزم است سوم و پایانی پیش
قولی است از هوراس شاعر و ادیب رومی که معتقد است، براي دانستن  کند، نقل می

نتیجه عملی چنین بحثی اوالً توجه به احاطه فراگیر ). 51: 1390کهون،  (!باید دلیر بود
يِ  ترین الیه امر مدرن و نظام دانش منبعث از آن است و ثانیاً استخراج مبنایی

 است که این نظام براي تولید و بازتولید -اي بالقوه عنوان امکانِ معرفتی به -مکانیسمی
شود که منظور امکاناتی که این  د مجدد اشاره میاز باب تأکی. خود به کار گرفته است

 بلکه منظور ما آن امکاناتی است که این نظام ،کند نیست نظام دانش براي ما فراهم می
ازپیش به  ما بیشکه رسد  به نظر می.  است شدهدانش خود از آن بهره گرفته و منتفع

  .دومی نیازمندیم
اندازي براي آینده  هایی و چشماز باب تکمیل بحث و ارائه پیشنهادي براي ر

کند را شاید بتوانیم امکانی در نظر بگیریم که غرب  تاونی مطرح می. اچ. بحثی که آر
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وي در باب تاریخ . مدرن براي توسعه اندیشه علوم اجتماعی از آن بهره گرفته است
کند  گیريِ نظریه اجتماعی را مطالعه می کسی که توسعه و شکل«: نویسد اندیشه اروپا می

 هاي چوبی و از یاد رفته تواند از انتقاد علیه افرادي که مزاحم گردوغبار اتاق سختی می به
اش دلیلی را جستجوي کند،  و اگر او فراي کنجکاوي شخصی. اند، ممانعت کند شده

کند که حال قادر به مشاهده آن  شاید دریابد، گذشته چیزي را براي حال آشکار می
ت که براي افراد یک عصر پوشیده و براي افراد عصر دیگر آبستن باشد، و این نمایی اس

 بلکه مستفاد ما از ،راندن رمزآلود نیست منظور ما سخن). Tawney, 1926: 3(» معناست
گیري نظریه اجتماعی اروپا و  این گفته، اشاره به مکانیسمی است که شاید تاریخ شکل

یکی است که در تاریخ اندیشه علوم غرب را احاطه کرده و مشتمل بر فرایندي دیالکت
البته این موضوعی نیست که ما واعظ یا . اجتماعی مغرب زمین ریشه دوانده است

از » گرایی تاریخ« عنوان باکاشف آن باشیم بلکه در خودِ تاریخ اندیشه مغرب زمین 
گرایی  تاریخدر کتابی ذیل عنوان » پل همیلتون«. سنت دیرپایی برخوردار بوده است

: کند چنین تعریف می  ضمن ردگیري آن تا آراء سقراط این مفهوم را این)2003(
گرایی یک جنبش انتقادي است که بر رجحان بستر تاریخی بر تفسیر و تأویل  تاریخ«

ها  مفهوم موردبحث از مشارکت بسیاري از دیسیپلین. ورزد ها اصرار می تمام انواع متن
شناسانی  یکی از جامعه). Hamilton, 2003: 1-2(» در طول تاریخ برخوردار بوده است

: او معتقد است که. که در پرورش این مفهوم مشارکت کرده، کارل مانهایم است
 است، و چکیده  شدهالعاده مهمی پدیدار صورت نیروي فکري فوق گرایی به تاریخ«
 دستی نامرئی، تنها، همانند گرایی نه اصلِ مبتنی بر تاریخ. رود ما به شمار می» بینی جهان«

بخشد، بلکه در نحوه تفکر روزمره نیز رخنه  کار علوم فرهنگی را نظم و سامان می
-اي است که مشاهداتمان را از واقعیت اجتماعی همان پایه و شالوده] ... [.کند می

هاست که  مبتنی بر این یافته ).137-8: 1389مانهایم، (» کنیم فرهنگی بر روي آن بنا می
ایم تا از مکانیسمی یاد کنیم که امکان دارد اندیشه اجتماعی   جرأت دادهما به خودمان

البته با  –مکانیسمی که از ترجمان گذشته تاریخی . مغرب زمین را متعیین کرده باشد
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که به قول مانهایم این مکانیسم  ازآنجایی. مند باشد به زمان حال بهره -مختصاتی ویژه
شاید بتواند الگویی ) 138همان، (» یافته بیعی پرورشطور ط الگویی بنیادین است که به«

فرد بشر ایرانی باشد، براي اندیشه  فارغ از معنا که حاويِ ترجمان گذشته منحصربه
اجتماعی ایرانی فراهم نماید، که در آن صورت تأسیس علوم اجتماعی ایرانی نیز چندان 

تا این نظرورزي، به واقعیت معهذا، ما نیز بر این نکته واقفیم که . بعید نخواهد بود
توانند بر ما خرده بگیرند که این شیوه تفکّر غیرمفید و  تجربی محک نخورد، برخی می

  .اي است پرداختن به این موضوع، نیازمند دفترِ جداگانه. نامولد است
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