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روايت دانش دينی ـ اجتماعی با رشتۀ جامعهشناسی دانشگاهی نتیجه میگیرد که از میان ان يازده روايت سه
روايت اول دانش اجتماعی ـ دينی با جامعهشناسی سر منازعه دارد و ديگر روايتها با منازعۀ کمتر به تعامل
انتقادي با جامعهشناسی متعارف میپردازند .در نهايت اين مقاله از اين مدعا دفاع میکند که روايت يازدهم از
دانش دينی با جامعه شناسی منازعه ندارد و عرصۀ عمومی جامعۀ ايران به حضور هر دو نوع تبیین دينی و علمی
(از جمله جامعهشناختی) نیاز دارد.
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.مقدمه
در شرايطی که علوم انسانی و اجتماعی دانشگاهی زير تبلیغات يکطرفه رسمی قرار گرفتـه
است ،چگونه میتوان هم از دين و هم از جامعهشناسی (به عنوان يکی از علوم رايج دانشگاهی
يا علم اجتماعی ـ تجربی) در ع رصه عمومی دفاع کرد؟ فرض اين نوشته اين است که ما به هـر
دو نوع تبیینهاي دينی و جامعه شـناختی بـه طـور فـردي و اجتمـاعی نیازمنـديم .بـا تضـعی
جامعهشناسی يکی از راه هاي موثر شناسايی معضالت ،مشـکالت ،نابسـامانیهـا و سسـی هـاي
اجتماعی که مردم در زندگی روزمره با سنها روبرو هستند و از سن رنج میبرند از رونق میافتـد؛
کلیشههاي اجتماعی بیپايه اي که به نام حقايق مسلم در عرصه افکار عمـومی پخـش مـیشـود
امکان نقد و وارسی پیدا نمیکند؛ شناخت نهادهاي اجتماعی عمده تکامل نمیيابد؛ سن دسـته از
پديدههاي اجتماعی در سطوح خرد و کالن که به تفسیرهاي عمیق نیازمندند با نگاههاي سطحی
مورد ارزيابی قرار میگیرند و باالخره با ننشاندن دانش و تبیینهـاي دينـی از امـر اجتمـاعی در
جاي خود ،جامعه ما از يکی از انواع مهم تفسیر و تبیـین (تببـینهـاي دينـی) و يکـی از منـاب
معنادهنده و هويتبخش به زندگی فردي و اجتماعی و تقويتکنندة بنیانهـاي اخالقـی جامعـه
محروم میشود .البته هدف اين جستار بررسی ارتباط دينشناسی (اسالمشناسی) و جامعهشناسی
(به عنوان يکی از رشتههاي علوم انسانی دانشگاهی) در همه ابعاد سن نیسـت .بلکـه ايـن نوشـته
هدف محدودتري را دنبال میکند و سن کنکاشی است درباره داليل گوناگون مخالفان و منتقـدان
جامعهشناسی که از موض دين صورت میگیرد .بـه تعبیـر ديگـر هـدف نگارنـده اوالا اح ـاي
روايت هاي منتقدان دينی علوم رايج دانشگاهی است و ثانیاا و به ويـژه بررسـی داليـل مخالفـان
جامعهشناسی و تبلیغات سنگین سنها علیه علوم انسانی متعارف از تريبونهاي رسـمی از منظـر
فردي است که رشتۀ تح یلی و حرفـۀ کـارياش جامعـهشناسـی اسـت و کـاربرد سن را بـراي
معضالت جامعه ايران مفید میداند و در عین حال مسلمان (از نوع شیعۀ اثنی عشـري) اسـت و
نشر سموزشها ،باورها و رفتارهاي دين اخالقی را براي حیات و سالمت افراد و جامعه نـهتنهـا
مفید بلکه ضروري میداند.
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.2پيشينهپژوهش
انتقاد و مخالفت با جامعهشناسی (و ديگر علوم اجتمـاعی و انسـانی و حتـی علـومطبیعـی)
موضوع جديدي نیست و هم در غرب مسیحی و هم در شرق اسالمی سابقه داشته و دارد .از دو
سدة پیش در جوام غربی با بسط فرهنگ و تمدن مدرن (و با تشديد امواج نوسازي) که يکـی
از مؤلفههاي محوري سن علومتجربی (و فلسفههاي مضـاف و انتقـادي جديـد) اسـت ،انتقـاد و
مخالفت علیه نگاههاي ِ تجربی خ وصاا با تسري اين نگاه به ساير حـوزههـاي معـارف بشـري
سابقه داشته است .بهعنوان نمونه ادموند برک در واکنش به روح سطحینگر و تجربهگراي حاکم
بر اذهان حامالن انقالبی انقالب فرانسه ( )3892از رويکرد عقل تاريخی (يا سـنتی) دفـاع کـرد
(1968

 )Burkو يا در قرن بیستم رنه گنون از سثار زيانبار سیطرة کمیت به نگاه غربیها به شدت

انتقاد داشت (گنون  .)3132در جوام اسالمی نیز حتی قبل از وقوع انقالب اسـالمی انتقـاد بـه
علوم تجربی ـ مادي (خ وصاا علومانسانی) مطرح بود و پارهاي از انديشمندان به دنبال سـازگار
کردن اين علوم با انديشههاي دينی بودند .مرادي به شرح اين چالشها در کشورهاي اسالمی در
پیش از انقالب اسالمی پرداخته است (مرادي .)3191
در ايران انتقاد و مخالفت با علومانسانی از ديدگاه معارف دينی را میتوان به سه دوره تقسیم
کرد .دورة اول به پیش از پیروزي انقالب مربوط میشود .در اين دوره به طور ضـمنی از امکـان
يک دانش دينی ـ اجتماعی ،در برابر دانشهاي غربی ،دفاع میشد .بدين معنا که گفتـه مـیشـد
قرسن و سنت مکتوب اسالمی شامل ايدههـاي مـتقن اجتمـاعی اسـت و سراي متفکـران بنـام در
فرهنگ دينی گذشته ،مثل فارابی ،ابوريحان بیرونی ،ابنبطوطه ،ابنخلدون و امثـالهم مـیتواننـد
زمینه ساز يک علـم دينـی ـ اجتمـاعی ،متفـاوت از علـم مـاديگـراي غـرب ،باشـند .در میـان
کوششهاي اين دوره ،میتوان از چاپ کتابهايی نظیـر روابـط اجتمـاعی در اسـالم از عالمـه
طباطبايی (  ،)3198ترجمۀ کتاب اقت اد ما و فلسفۀ تاريخ در اسـالم از شـهید سـید محمـدباقر
صدر و شبکۀ روابط اجتماعی از مالکبننبی (بیتاريخ) ياد کرد (کوثري .)3192
دورة دوم به کوششهاي فکري دهۀ اول انقالب بازمیگردد؛ خ وصاا بحث علم اسالمی در
برابر علوم انسانی و اجتماعی رايج با وقوع انقالب فرهنگی و تعطیلـی دوسـالۀ دانشـگاههـا بـه
صورت ملموستري مطرح شد و بحثهاي نظري در اين باره به سطوح برنامهريـزي سموزشـی
کشیده شد .به عنوان نمونه براي سشنايی با داليل نظري در دفاع از علومانسـانی رايـج علمـی در
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اين دوره میتوان به مباحث بخش اول کتاب تفرج صن و کتاب فلسفه علماالجتماع عبدالکريم
سروش (سروش  3191؛  )3181مراجعه کـرد و همننـین بـراي سشـنايی بـا نظـرات مـدافعان
جامعهشناسی دينی میتوان به کتاب درسمـدري بـر جامعـهشناسـی اسـالمی کـه از سـوي دفتـر
همکاري حوزه و دانشگاه ( )3111تدوين شده است ،رجوع کرد .يا در همین دهه نگاه علمی و
معرفتشناسانۀ عبدالکريم سروش به علوم انسانی و اجتماعی با رويکرد فلسفه اسالمی از سوي
سيتاهلل جوادي سملی مورد ارزيابی انتقادي قرار گرفت (سملی .)3189
دورة سوم به فعالیتهاي فکري طرفداران و موافقان دانش دينی ـ اجتمـاعی در دهـۀ دوم و
سوم انقالب مربوط می شود که سطح مباحث سن نسبت به دهه اول از پینیدگی و غناي بیشتري
برخوردار است که در همین مقاله به نمونههاي اصلی سن خواهیم پرداخت .از اين رو اين مقالـه
سعی میکند از میان کوشش هـاي فکـري سـه دورة مـذکور خ وصـ اا دورة سـوم سـنخهـا يـا
روايتهايی از «دانش دينی ـ اجتماعی» را انتزاع و سپس سنها را نقـد کنـد و در برابـر سنهـا از
معرفتبخشی و راهنماي عمل بودن هر دو تبیین جامعهشناسی علمی-دانشگاهی و دينی از امـر
اجتماعی (با رعايت ضوابط و معیارهاي هر يک) دفاع کند.

ديدگاهمعرفتشناسانۀاينمطالعه

.3
اين مطالعه از لحاظ معرفتشناختی و سرمشق پژوهشـی بـه رويکـرد «عقالنیـت انتقـادي»
نزديک است (بلیکی  332 ،3192ـ  .)311اين سرمشق پژوهشی دانش و بینشهاي اجتماعی را
فقط در دانش علمی ـ تجربی خالصه نمیکند .ما دربارة جامعه میتـوانیم از منظـر شـاخههـاي
مختل

معرفتی مثل دانش فلسفی ،دانش دينی ،دانـش عرفـانی ،دانـش علمـی (ضـمن رعايـت

ضوابط هر کدام از اين دانشها) سخن بگويیم .تنها سرمشق پژوهشی مطالعات علمی در قلمرو
جامعه شناسی سرمشق پوزيتیويسم خـام قـرن نـوزدهم ی نیسـت و ايـن علـم بـا سرمشـقهـا و
استراتژيهاي پژوهشی گوناگونی در حال رشد و پويايی است (بلیکـی  3192،31ـ 39؛ بلیکـی
 31 ،3193ـ  .)91از سوي ديگر ،جامعه شناسی دانشگاهی ،برخالف نظـرات منتقـدان راديکـال
جامعهشناسی ،با تعدادي از روايتها و تبیینهاي دينی از امر اجتماعی ناسازگار نیست و تعاطی
و تضارب افکار میان سن ها براي جامعه مفید است و حتی ممکن است در بلندمدت به تولد بک
سرمشق پژوهشی که با ويژگیهاي دينی ،فرهنگی و اجتماعی ايران سازگارتر باشد ،منجر شود.
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نگارنده کوشش اين مقاله را منح ر بهفرد نمیداند .اين مطالعه کوششی است در کنـار فعالیـت
فکري جامعه شناسان و صاحبنظران مسلمانی که از نوعی تعامل میان جامعهشناسی و دانشهـا و
تبیینهاي دينی ـ اجتماعی دفاع میکنند (پايـا 3192؛ قـانعیراد 3199؛ کـوثري 3192؛ محـدثی
.)3192

.4روشاينمطالعه
در اين جستار «سنخ» مفهومی است که ويژگیهاي اصلی روايتهاي گوناگون دانش دينی ـ
اجتماعی را روشن میکند .روش سنخسازي نوعی مفهومسازي تحلیلی و قابل بررسی است کـه
به ما کمک میکند موضوع پینیده و مبهم تحقیق خود را بهتر و روشنتر بشناسیم و دستهبنـدي
کنیم .به بیان ديگر سنخسازي چارچوبی تحلیلی و اکتشافی براي ما فراهم میکند که حوزة مورد
بررسی ( در اينجا دانش اجتماعی ـ دينی و نسبت سن بـا جامعـهشناسـی دانشـگاهی) را سـامان
می دهد و وجوه مورد مناقشه را براي بحثی تحلیلی در عرصۀ عمومی مشخص میسازد (بیلکـی
 931 ،3193ـ 931؛ کراي

 391 ،3193ـ 393؛ بودِن  28 ،3191ـ  .)29بنابراين ،محتـواي ايـن

نوشته از منظر روش شناختی از جنس مباحث تبیینـی ـ علیـی نیسـت ،بلکـه از نـوع تفسـیرهاي
«سنخی» است .در ضمن در اين مطالعه ،با توجه به محـدوديتِ هـدف سن ،ارا ـه يـک تعريـ
اجماعی از دين و دانش دينی -اجتماعی میسر نیست .براي سشنايی با يکی از اين کوششها بـه
کتاب امکان و راهکارهاي تحقق علم دينی (سورننی  ،3192بخش دوم) مراجعه کنید.
در اين مطالعه منظور از دانش دينی ـ اجتماعی متون تولید شدة کسانی است که بـا اتکـا بـه
اتقان مناب دينی ،تدوين گزارههاي توصیفی و تبیینی و يا تفسیري دربارة امور اجتماعی را ممکن
میدانند و يا سامان فکري (يا رشتۀ درسیِ) جامعه شناسی واقعاا موجود را از منظـر منـاب دينـی
مورد نقد قرار میدهند .با چنین نگاهی اين مطالعه کوشش کرده است يازده سنخ يـا روايـت از
«دانش دينی -اجتماعی» را از مناب موجود در عرصۀ عمومی انتـزاع کنـد و سـپس نسـبت ايـن
روايتها را با رشته جامعهشناسی (بهعنوان يکی از رشتههاي اصـلی علـوم انسـانی و اجتمـاعی
دانشگاهی) روشن کند و از اين طريق به داليل منتقدين راديکالِ جامعهشناسی دانشگاهی پاسـخ
دهد .اينک يافته ها يا نقدهاي اين مطالعه در پنج فراز ارا ه مـیشـود .در فـراز اول ده روايـت از
امکان دانش دينی ـ اجتماعی مرور می شود که سه روايت اول متعلق به مخالفان راديکـال علـوم
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انسانی (جامعهشناسی) است و بقیۀ سن ها متعلق به منتقدان غیرراديکال علوم انسانی است که هر
کدام به نوعی به تعامل و تعاطی با اين رشتهها (مثل جامعهشناسـی) اعتقـاد دارنـد .بايـد توجـه
داشت روايتهاي اح ا شده ،بر اساس يک ح ر منطقی جم بندي نشده است ،بلکه فهرسـت
اين اح ا و ح ر استقرايی باز است (و حتی بعضی از سنها با هـم همپوشـانی دارنـد) .علـت
انتخاب اين روايتها اين است که در سطح متونی که در عرصۀ عمومی امروز در دسترس است،
نگارنده توانسته اين روايتها را استقرا کند .بنابراين ،اين مطالعه ادعاي محـدود بـودن انح ـار
بحث را در روايت هايی که ذکر خواهد شد ندارد و باالخره در چهـار فـراز بعـدي بـه نقـدهاي
مخالفان راديکال جامعهشناسی پاسخ میدهد.
روايتهایدانشدينیـاجتماعی

. -4
طرفداران جامعهشناسی دينی (يا به طور کلی علـوم انسـانی و اجتمـاعیِ دينـی) بـه داليـل
گوناگونی با جامعهشناسی موجود دانشگاهی که از نظر سنها از غـرب مـاديگـرا و بـا فرهنـگ
مسیحی ـ يونانی وام گرفته شده و به دانشگاههاي ايران راه پیدا کرده است ،مخال اند.
روايتنخست روايت نفی "کلیت" جامعهشناسـی موجـود اسـت .ايـن روايـت مـیگويـد
جامعه شناسی يکی از علوم جديد ،و علوم جديد يکی از مؤلفههاي زندگی جديـد (يـا زنـدگی
مدرن يا زندگی در دورة مدرنیته) است .و از سنجا که کلیـت زنـدگی مـدرن زنـدگی همـراه بـا
دينزدايی است ،جامعه شناسی هم به عنوان يکی از اجزا اين کلیت ،يک علم دينزدا است و اين
رشته همان الهیات زندگی مادي امروزي است .بر اساس ايـن روايـت ،جامعـهشناسـی رايـج از
زندگی مادي امروزي غرب ناشی شده است و لذا جامعهشناسی دينـی نـه فقـط پـس از مـر
جامعه شناسی موجود بلکه با مر

زندگی مدرن کنونی و رويش زندگی دينی (اسالمی) بهوجود

خواهد سمد .در اين روايت هم جامعهشناسی موجود نفی میشـود و هـم وهـور جامعـهشناسـی
اسالمی در سينده ممکن محسوب میگردد .طبـق ايـن روايـت البتـه ممکـن اسـت مثـل تجربـه
کشورهاي غربی که رشد علوم جديد و مادي در سن چند سده طول کشید ،وهور جامعهشناسـی
دينی هم به فرصت طوالنیاي نیاز داشته باشد .از نظر اين روايت تا مر

و محو زندگی جديـد

و وهور زندگی دينی و علم دينی بايد با زندگی جديد از روي اضطرار روبرو شد و درست مثل
”اکل میته“ که براي يک گرسنۀ مضطر جايز است ،با سن برخورد کرد .لذا در اين روايـت بـراي
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مؤمنانه زيستن نه فقط بايد از جامعهشناسی رايج دوري کرد بلکـه حتـیاالمکـان بايـد از ديگـر
ملزومات جامعه مدرن و امروزي نیز دوري جست .براي سشنايی با ايـن روايـت نگـاه کنیـد بـه
(ن یري  3198و دو شماره اول و دوم ف لنامه سمات).
روايتدوم روايت منکران "روش علمی" جامعه شناسی است ،روايتی که يکـی از حـامالن
اصلی سن مرحوم سید منیرالدين حسینی از بنیانگزاران فرهنگستان علوم اسالمی بود .طبـق ايـن
روايت جامعهشناسی صحت و سقم سراء و نظريههايش را بـا معیـار ”مطابقـت بـا واقـ “ مـورد
ارزيابی قرار میدهد در حالی که معیار علمیِ ”مطابقت با واق “ معیار قابل دفاعی نیست .مدافعان
اين روايت معتقدند که معیار صحت نظريهها نه مطابقت سنها بـا واقـ کـه کارسمـدي سنهـا در
جهت پرستش خداي متعال است .اين روايت تأکید دارد که ”قرسن و سنت ،نـابتـرين معـارف
حقه را در خود جاي داده اسـت و تشـخیص کـارسيی مثبـت يـا منفـی علـوم کـاربردي بـدون
ضابطههاي متخذ از وحی ممکن نیست“” .اگر کارسيی نظريهاي در جهـت تعبـد احـراز گرديـد،
حقانیت سن به اثبات رسیده است“ (به نقل از بستان و همکاران  .)312-319 ،3193پس از فوت
بنیانگزار فرهنگستان علوم اسالمی حجهاالسالم سیدمهدي میرباقري تفسیرهاي مف لتري از اين
روايت دوم ارا ه میدهد (میرباقري  .)3198سراي وي در محـیطهـاي سکادمیـک جامعـهشناسـی
جدي تلقی نشده است ولی در پژوهشگران حلقۀ نسبتا درونگراي فرهنگستان علوم اسالمی بـه
پژوهش و سموزش در اين برنامه پژوهشی نهچندان دقیـق ادامـه مـیدهنـد و در سـخنرانیهـاي
عمومی که علیه علوم انسانی دانشگاهی انجام میگیرد نیز از مشی اين روايت که «معارف نقلی»
از دين را در برابر اين علوم قرار میدهند ،استفاده میشود.
اگر روايت اول و دوم از موض دين (سنهم مناب نقلـی سن) جامعـه شناسـی واقعـاا موجـود
دانشگاهی را نفی میکند ،روايتسوم با تمسک به ديدگاههـاي متـأخر فلسـفۀ علـم بـه جـاي
علوماجتماعی واقعاا موجود دانشگاهی از امکان يک علوم اجتماعی دينی دفاع مـیکنـد .پايـۀ و
الگوي نظري در اين روايت سموزههاي مکت
مکت

نسبیگراي ادينبورا در فلسفۀ علـم اسـت .در ايـن

به جاي وجه واق نماي معرفت بر وجه اجتماعی معرفت تاکیـد مـیشـود .مـدافعان ايـن

روايت معتقدند مشاهده و تجربه نسبت تعیینکنندهاي با نظريههاي موجود علوماجتماعی نـدارد
بلکه اين تعلقات اجتماعی و ارزشهاي محققان يا گروه يا دورة زمانی سنها است که تعیینکننده
محتواي نظري علوماجتماعی است .به بیان ديگر بُعد معرفتی علوم به بُعد اجتمـاعی سن تحويـل
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میشود .اين روايت می پرسد حال که معرفت چنین است چرا نتوانیم دين و ارزشهاي دينـی را
به عنوان سنگبناي علوماجتماعی قرار دهیم؟ و پاسخش به اين پرسش مثبت است.
در ايران سعید زيباکالم در نقد علوماجتماعی رايج و دفاع از علوماجتماعی دينی ضمن ذکـر
انتقاداتی به مکت

مذکور از سن سود جسته است« .در مکت

ادينبورا ،صدق ،معقولیت و شواهد

تجربی محکوم مناف و تعلقات اجتماعیاند و روندهاي جامعهپذيري ،سموزشی و سنت هم نقش
نیروهاي محافظ و مجـري نظـم و قـانون را ايفـا مـیکننـد» (زيبـاکالم  .)921 ،3193يکـی از
تعارضهاي اين نگاه از نظر او اين است که اگر معارف نسبیاند و خـادم منـاف انـد سيـا همـین
ادعاي مکت

مذکور هم صادق است يا نه؟ زيباکالم براي حل اين مسألۀ متنـاق

دارد و «سن اينکه نظرات و مکت

نمـا راهحلـی

«ما» [يعنی ما شیعیان] به سن شیوة بسیار ويژهاي که ما صـدق،

تناور به واقعیت و منطق را فهم میکنی م ،صادق ،متناور بـا واقعیـت و موافـق بـا منطـق اسـت»
(زيباکالم  .)198 ،3193به بیان ديگر گويی سموزههاي اعتقادي ما مسلمانان میتواند قـوامبخـش
علوماجتماعی دينی باشد .وي ت ريح میکند «به عقیدة من تمامی نظريهپردازيهاي خرد و کالن
در علوم انسانی و اجتماعی ،در تحلیل نهايی بر دو رکن اساسی استوارند؛ يکی کیستی انسـان و
ديگري چیستی سعادت و کمال انسانی ...سيا سموزشهاي الهی نمیتواند از يک منظر فراتاريخی
و فراانسانی و فرااجتماعی ،و به تعبیر کلیتر ،از منظري فارغ از تعلقات و ارزشها و بینشهـاي
بشري و انسانساخته و تاريخساخته و جامعهساخته ،دو رکن رکین و مفهوم جمی علومانسانی و
اجتماعی را در اختیار نهند و مناقشات واهراا بدون فرجام بنیانی سنها را خاتمه بخشد؟» (زيباکالم
393 ،3191ـ )399
روايتچهارم پیشفرضهاي فلسفی و تاريخی جامعهشناسی موجود را رد میکند ،در عین
اينکـه روش تجربـی سن را مـیپـذيرد .در ايـن روايـت مبـانی فلسـفی سـاختن نظريـههـا در
جامعه شناسیِ رايج که غربی و دنیوي است ،طـرد مـیشـود .بنـا بـر ايـن روايـت مـیتـوان در
جامعه شناسی اسالمی مبانی و نظريه را از دين اخـذ کـرد ولـی بـراي داوري میـان نظريـههـا و
تشــخیص میــزان ســودمندي و کاربردشــان بــه روشهــاي تجربــی رجــوع کــرد و بــدينســان
جامعهشناسی دينی تولید کرد .به بیان ديگر اين روايت ضمن نقد جامعهشناسی جاري به ايجـاد
يک جامعه شناسی دينی به کلی جديدي که مبتنی بر ترکی

رهیافت نظري دينی و روش تجربی

است میانديشد .در اين روايت قرسن و سنت در مقام کش

و گردسوري نظريههـا بـه مـا سـود
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میرسانند ولی در مقام داوري دربارة سن نظريهها نقشی ندارند و بايد به روشهاي تجربی رجوع
کرد (بستان .)3193
روايتپنجم به جاي دفاع از جامعهشناسی جاري از "برنامۀ پژوهشی دينی" دفاع میکنـد و
به نحوي از روايت چهارم متفاوت است .اين جامعهشناسی دينی با بهکارگیري مقاصد ،مفـاهیم،
نظريهها و روشهاي جامعهشناسی متعارف و موجود امکان تحقق پیدا نمـیکنـد .بـراي تحقـق
چنین جامعهشناسی دينمداري ما به ”برنامه پژوهشی“ محققان مسلمان نیاز داريم تا ايـن برنامـه
پژوهشی اغراض ،نظريهها و روشهاي ما را در هنگـام تحقیـق جامعـهشـناختی جهـتدهـی و
هدايت کند .البته مخت ات ”برنامه پژوهشی“ محققان مسـلمان در ايـن روايـت بـا صـراحت و
روشنی بیان نمیشود .با اين همه میتوان از روي توضیحاتی که راويان اين روايت ارا ه میدهند
ويژگی هاي ذيل را براي اين برنامه پژوهشی قا ل شد :محققان مسلمان اغـراض دينـی دارنـد و
تفاوت در اغراض دو محقق هنگام بررسی يک موضـوع واحـد ،منجـر بـه تفـاوت در انتخـاب
روشها و نظريههاي متفاوت می شود و درنتیجه علم تولید شده هم متفاوت خواهد بود؛ محققان
مسلمان نسبت به ارزشهاي متعارض بیطرف نیستند و مؤيد ارزشهاي مادي نیستند؛ عـواملی
چون اعتقادات ،پیشفرضها ،گرايشها ،عـادات و ويژگـیهـاي شخ ـیتی محققـان در تعیـین
اهداف تحقیق مؤثر است؛ در جامعه اسالمی که افراد دغدغه رعايت دستورات اسالمی را دارنـد
و تالش دارند زندگی را بر اساس اين دستورات تنظیم کنند ،بررسیهـاي علمـی بايـد بـا ايـن
دغدغهها همراه باشد .حاصل کار “چنین فعالیتی علم ويژهاي است که با علوم ديگر ـ با اهداف
و غايات ديگر (که در جامعهشناسی موجود جاري است) متفاوت اسـت” (ريـاحی و همکـاران
.)3191
روايتششم که با روايت پنجم همپوشانی زيادي دارد ،مبتنی بر نقد فضاي فکري حاکم بر
تولید علوم تجربی (خ وصاا علم فیزيک) است .در اين روايت مق ود از علم دينی اين نیسـت
که پژوهشهاي علمی با تکنیکهاي تحقیقی موجود در سن علم خداحافظی کنند يا براي انجـام
پژوهشهاي فیزيکی بايد به قرسن يا حديث رجوع شـود .بلکـه گلشـنی معتقـد اسـت اگـر بـه
محدوديتها و سسی هايی که فضاي فکري حاکم بر علوم رايج از سن رنج میبـرد توجـه کنـیم
میتوانیم براي جبران سن با دخالت دادن جهانبینی و ارزشهاي دينـی بـه نـوعی از علـم دينـی
نزديک شويم .او معتقد است فضاي فکري حاکم بر تولید علوم جديـد از سـه خ ی ـۀ منفـی:
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معرفتشناسی پوزيتويستی ،هستیشناسی ماديگرا و نسبیگرايی اخالقی سسی

مـیبیننـد و در

اين فضا دين و دينگرايی در فعالیتهاي فکري ـ علمی به حاشیه میرود و ت ريح میکند کـه
فضاي علمی ايران هم دچار چنین سسی هايی است (گلشـنی  18 ،3191ـ  .)11ايـن در حـالی
است که در دهههاي اخیر به احیاي دوبارة دين در عرصۀ علمی توجه شده است و میتوان سثار
منفی و محدوديتهاي نظري و علمی علـم پوزيتیويسـت و سـکوالر را زدود .خ وصـاا عـدم
توانايی اين علوم را در پاسخ به سؤاالت اساسی و ارزشی انسان بیش از پیش با رجوع بـه ديـن
میتوان حل کرد (گلشنی .)3182
گلشنی با يک نگاه تاريخی به رشتۀ فیزيک نشان میدهد که حتی در فیزيک پیشفرضهاي
متافیزيکی ،قضاوتهاي ارزشی و جهانبینی محققان در تولید نظريات اين رشـته مـؤثر بـوده و
جهت کاربرد سنها را مشخص کرده است .از نظر او «هیچ دانشی فارغ از قضاوت ارزشی نیست.
تفاوت بین علوم انسانی و طبیعی تنها در شدت و ضع

قضیه است» .بدينسان او علم دينی را

ممکن میداند و اين علم دينی در دو خ ی ه بـا علـم سـکوالر تفـاوت دارد .يکـی در هنگـام
ساختن نظريههاي بنیادي و عام علم (که در علم دينی جهانبینی دينـی مـیتوانـد نقـش داشـته
باشد) و دوم در جهتگیري کاربردي علم (که علم دينی بايد تحت تأثیر ارزشهاي ايدو ولوژي
اسالمی باشد) است .خالصه اين که او براي تولید علم دينی يکی بر تربیت اخالقی دانشجويان و
ديگري بر داشتن بینش توحیدي و اسالمی تأکید دارد (گلشنی .)3191
روايتهفتم براي دينی کردن علم به طور قاط مخال

سه روايات اول است و بجاي استفادة

ساده انگارانه بر کاربرد علوم نقلی ـ دينی يا توسل به معرفتشناسیهاي پسـت مـدرن بـر سراي
سيتاهلل جوادي سملی در منطق ،فلسفهاسالمی ،علم کالم و علم اصول فقه تأکید میکنـد .در ايـن
روايت نسـبیانگـاري معرفتـی در هـر نـوع سن نفـی مـیشـود و بـر خ ی ـۀ واقـ نگرانـه و
حقیقتگرايانۀ علم تأکید می شود و اگر علمی واقعاا واقعی باشد دينی هم خواهد بـود .بـه نظـر
سوزننی اگر با يک نگاه معقول و مبتنی بر براهین فلسفی و منطقی بـه «علـم» و بـه «ديـن» بـه
بررسی بپردازيم میتوانیم از «علم دينی» دفاع کنیم .از نظر او «علم» در مقـام ثبـوت و حقیقـت
خويش کش

از واق است و در عالم ثبوت ما علم دينی و غیردينی نداريم .لذا بحث علم دينی

در برابر علوم رايج بحثی است که به عالم اثبات يا عالم تحقق خارجی ،تاريخی و اجتمـاعی سن
مربوط میشود ( و البته از نظر او در مقام کش

واقعیت ،تمام توصیههاي روششناسی هر علم
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را میتوان رعايت کرد) ولی مسأله اين است که اگر روش تجربی را معیار علمـی بـودن برخـی
گزارههاي معرفتی بدانیم ،کاري بدون پشتوانۀ منطقی انجام دادهايم و موضوع و غايت هر رشـته
در هر علم نقش اساسی دارد (سوزننی 113 ،3191ـ .)111
از نظر او اموري که مقدم بر علم در شکلگیري و جهتگیري علوم تأثیر میگذارنـد بـر دو
قسماند :برخی معرفتیاند و میتوان ارتباط منطقی و تقدم فلسفی سنها را بر گزارههاي علم مورد
نظرشان نشان داد و برخی امور غیرمعرفتیاند و از محیط و جامعه رسوخ کردهاند و مـیتـوان از
سنها اجتناب کرد .به بیان ديگر هر علمی براي تنقیح خود به يک فلسفۀ مخ وص نیاز دارد .در
ضمن علم بر خالف ادعاي پوزيتیويستها در مقام تحقق بـا اخـالقِ عـالِم پیونـد دارد و نظـام
ارزشی محقق نیز صرفاا ناشی از گرايشات شخ ی ،گروهی و فرهنگی نیست بلکه سمـوزههـاي
مبتنی بر بايد و نبايد نیز ناشی از يک سلسله غايات هستیشناسانه است و از اين لحاظ تفـاوتی
ماهوي بین علوم انسانی و علوم طبیعی وجود ندارد .البته بحث علم دينـی در علـوم انسـانی بـا
اهمیتتر است زيرا علوم انسانی موجود داراي پیشفرضهاي اومانیستی است ولی علـم دينـی
داراي پیشفرضهاي اسالمی است (سوزننی 113 ،3191ـ .)111
در دين شناسی سوزننی چون فلسفۀ اصلی نبوت ،هدايت انسان است و هـدايت فقـط امـر
فردي يا اخروي ،سنننان که در فرهنگ سکوالر مطرح است ،نیست و تمام شئون حیات سدمی را
در برمی گیرد ،دستاوردهاي عقلی به تنهايی راهگشاي قابل اطمینانی براي هدايت انسان نیسـت.
مناب هدايت دينی هم نقلی و هم عقلی است و علـم «اصـول فقـه» نیـز مکـانیزمی بـراي حـل
اختالفات در میان تفاسـیر متفـاوت از موضـوعات دينـی اسـت .او بـر اسـاس علـمشناسـی و
دينشناسی که ذکر شد تاکید میکند« :در هر موضوعی از موضوعات که علمی تولید مـیشـود،
اگر سن علم :اوالا بر مبانی معتبر فلسفهاي (يعنی نگرش توحیدي و لوازم فلسفی سن ) تکیه کنـد؛
ثانیاا از مناب معرفتی مورد قبول اسالم (عقل و نقل) تغذيه کند؛ ثالثاا در راستاي غايات مورد نظر
اسالم باشد؛ سن علم ،يک «علم اسالمی» است» (سوزننی .)111 ،3191
روايتهشتم علم دينی را میتوان در سايۀ حکمت «خالده» جستجو کرد .حسین ن ر علوم
عرفی يا علوم تقدسزدايی شده موجود را نتیجـۀ تفکیـک عملکـرد «عقـل شـهودي» از «عقـل
استداللی ـ ابزاري» میداند (ن ر  .)3193در جهان پیشامدرن معـارف عالمـان نتیجـۀ عقالنیـت
شهودي و استداللی بود و قداست داشت .اين نگاه قدسی خود را در تفسیر عالم هسـتی ،ديـن،
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تاريخ ،جامعه و انسان نشان میداد .به بیان ديگر او در برابر علم ماديزده از «علم قدسی» يـا از
«علم سنتی» دفاع می کند ولی منظور او از سنت وـاهرگرايی و قشـريگـري اشـعريمـذهبان و
مسلمانان سلفی نیست .بلکه ن ر سنت را حقايقی میداند که منشأ الهی دارد و توسط پیامبران و
اوتاد براي غناي حیات بشري به دست ما رسیده است .اين سنت سمیـزهاي از وحـی ،شـهودات
عرفانی و استدالالت عقالنی است که به سن «حکمت خالده» میگويد که بهترين نمونۀ سن نظريۀ
حکمت صدرالمتألهین شیرازي است .اين حکمت خالده حاوي همۀ حقايق بنیادين عالم است و
بهخ اطر غلبۀ تجددگرايی از چشم دانشمندان امروزي افتاده است است .البته فهـم ايـن معرفـت
قدسی کار هرکسی نیست و نوادري از عالمان توفیق کس
بدين معنا که کس

اين معرفت را به دست مـیسوردنـد.

اين معرفت قدسی سمادگی و صالحیتهـاي اخالقـی مـیخواهـد ،نیازمنـد

برقراري ارتباط خاص م یان استاد و شاگرد است و به التزام به شريعت و ذکر و نیـايش محتـاج
است .از اين رو ن ر براي دستیابی به علم اصیل قدسی میگويد بايد نگاه پرستشگرايانه به علم
رايج را کنار گذاشت؛ سنت فکري گذشته يا حکمت خالده را در درک علـوم طبیعـی و انسـانی
زنده کرد و به تفاسیر سطحی و ساده از سيات و روايات بسنده نکرد .او همننین اضافه میکنـد
براي تولید علم بايد در هنگام کس

علوم جديد به عمق سن يا مفروضات زيرين سن پـی بـرد و

باالخره براي رسیدن به علوم قدسـی از میـان علـوم جديـد چهـار علـم پزشـکی ،داروسـازي،
کشاورزي و معماري (به خاطر سبوق بر سابقه بـودن در فرهنـگ گذشـته مـا) بايـد سغـاز کـرد
(همان).
روايتنهم از روايتهاي پیشگفته در دفاع از علم دينی منقحتر تنظیم شده اسـت .خسـرو
باقري از مدافعان اين روايت میگويد امکان دفاع از علم دينی بر اساس ديدگاه اثبـاتگرايـی از
علم میسر نیست .ولی به اين هـدف بـر اسـاس ديـدگاههـاي پسـااثباتگرايـی از علـم (ماننـد
ديدگاههاي الکاتوش ،کوهن و فايرابند) مـیتـوان نا ـل شـد .در فراينـد تولیـد علـم از ديـدگاه
اثبات گرايی تمايز علم از متافیزيک ،مشاهده از نظريه ،امر واق از امر ارزشی ،مقام کش

تئوري

از مقام داوري تئوري يکسري تمايزات اساسی است .در صورتیکه در ديدگاه پسااثباتگرايـی
تمام تمايزات مذکور با يکديگر سمیخته شدهاند .لذا در فرايند تولید علم او ت ريح میکنـد کـه:
می توان از يک طرف از متافیزيک دينی کمک گرفت و از طرف ديگر دين را گرانبار از ارزشها
دانست؛ از سنجا که مشاهده هم در مقام شکار و هم در مقام داوري تعیینکننده نظريههاي علمـی
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نیست .در واق سننه تعیین کننده است توانايی محقق در ارا ه فهـم و تفسـیر مشـاهدات و رفـ
ناسازگاريهاي مشاهدات با نظريه است و اين نگرش دينی میتواند اين توانايی تفسیر سـازگار
را باال ببرد .از سنجا که علم مسیر معینی براي پیشرفت ندارد اتفاقـاا داشـتن گرايشـات دينـی در
عرصه تولید علم مسیرهاي جديدي میگشايد و میتواند به رونق بازار علم کمک کند .حتی اگر
قبول پیشفرضهاي علمی در فرايند تحقیق منجر به نظريههاي راهگشا نشود باز ايـن موضـوع
خللی به دين وارد نمیکند ،زيرا کار اصلی دين «هدايت انسان به ساحت ربوبی» است نه تولیـد
علم .در واق اين ما هستیم که با استفاده از اين دو فرايند تحقیق به علم رونق مـیدهـیم .بـدين
ترتی

طبق اين روايت باقري امکان تأسیس علوم دينـی (و در اينجـا جامعـهشناسـی دينـی) را

ممکن میداند (باقري 3199؛ 3191؛ .)3198
طرفداران جامعهشناسی دينی و بومی از دو روايت ديگر «دانش دينی -اجتماعی» سخنی بـه
میان نمیسورند .دهمينروايت (که در واق خود به چند روايت تقسیم میشود) قرا ت احیاگران
و روشنفکران دينی در تاريخ معاصر ايران درباره ابعاد مختل

جامعه ايران است .اتفاقا حـامالن

اين روايت ،نظريههاي اجتماعی دينیاي ارا ه دادهاند که هم مورد توجه خواص و هم عامه مردم
ايران قرار گرفته و هم در عرصه عمومی جهانی خ وصا در کشورهاي اسالمی از طريق ترجمه
سثارشان مورد توجه قرار گرفته است .البته احیاگران و روشنفکران دينی با عقالنیتهاي گوناگون
به بحث درباره دين و جامعه ايران پرداختهاند .مثالا عقالنیـت احیـاگرانی ماننـد شـهید مطهـري
بیشتر «دينی -کالمی -فلسفی» بود و عقالنیت روشنفکران دينی بیشتر «علمی-تجربی» يا منبعث
از فلسفههاي جديد است .مثال عقالنیت مهدي بازرگان در توضیح معضالت دينـی و اجتمـاعی
جامعه ايران معطوف به رويکرد علمی ـ تجربی ،عقالنیت مرحـوم علـی شـريعتی معطـوف بـه
رويکرد انتقادي ،و عقالنیت عبدالکريم سروش معطوف به ترکیبی از رويکرد ر الیسم انتقادي و
رويکردهاي تفسیري (هرمنوتیک) بوده است .به رغم تفاوت در رويکردهاي عقالنی احیاگران و
روشنفکران دينی ،در “هسته سخت” برنامه پژوهشی همه سنها دغدغههاي عمیق دينـی در عـین
رعايت ضوابط عقالنی قابل مالحظه است .لذا اگر کسانی عالقمند به دانـش اجتمـاعی ـ دينـی
باشند و دوست داشته باشند مسا ل جامعه ايران را از منظري غیر از منظر جامعـهشناسـی رايـج
مطالعه کنند ،روايتهاي اجتماعی احیاگران و روشنفکران دينی از مهمتـرين منـاب در دسـترس
است (نگارنده در مقاله نقد اجتماعی روشـنفکري دينـی ،3199 ،بـه سسـی شناسـی پیامـدهاي
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سموزههاي روشنفکران دينی پرداخته است) .اخیراا حسن محدثی ،جامعهشناس دين ،نیز از امکان
نظريه اجتماعی دينی دفاع کرده است (محدثی  .)3192روايتيازدهم از شناخت /تبیـین دينـیِ
امر اجتماعی متعلق به ابوالقاسم فنايی است که به خاطر اهمیت سن در فـراز چهـارم ايـن مقالـه
مورد بحث قرار میگیرد.
هاباجامعهشناسی


نسبتروايت
.2-4
اينک به پرسش اصلی اين نوشته بازگرديم :سيا واقعاا روايتهاي مذکور يک مسلمان معتقد را
در حرفه و رشتۀ جامعهشناسی با تعارض و ناسازگاري روبرو میکند؟ پاسخ اين است که کار و
پژوهش در جامعه شناسی دانشگاهی نه با اعتقادات اسالمی و شیعی تعارضی دارد و نـه کـاربرد
اين رشته در شناخت مسا ل و معضالت جامعه ايران به تولید يک علم دينزدا يـا متعـارض بـا
دين میانجامد .اين پاسخ مبتنی بر داليل متعددي است که در اين فراز تنها به يک دلیل سن اشاره
میشود .يکی از ويژگیهايی که مشخصکننده جامعـهشناسـی دانشـگاهی اسـت و تبیـینهـا و
تفسیرهاي جامعهشناسی را از ساير تبیینها و تفسیرها درباره مسا ل جامعه جدا میکند اين است
که تبیینهاي جامعه شناختی بايد هم انسجام نظري داشته باشند و هم بـا شـواهد تجربـی تايیـد
شوند و اگر تبیینی منسـجم نباشـد و بـا شـواهد تجربـی سـازگار نیفتـد ،بـه بايگـانی و تـاريخ
جامعهشناسی میپیوندد .ما در جامعه شناسی ،مثل بقیۀ علوم اجتماعی تجربی هیچ نظريه و نظري
را به خاطر اين که نظريه پرداز سن غربی يـا شـرقی ،مسـیحی يـا مسـلمان ،بـومی يـا غیربـومی،
ايد ولوژيگرا يا ايد ولوژيگريز ،چپ يا راست ،دينگرا يا دينگريز ،زن يا مرد ،کرد يا فـارس،
هندي يا انگلیسی است ،نه قبول میکنیم و نه رد میکنیم .قبـول يـا رد نظريـههـا و پاسـخهـاي
جامعه شناختی به مسا ل جامعه ايران به مقام تولید و شکار سن نظريه (ايـنکـه نظريـهپـرداز چـه
انگیزهاي داشته و از چه خاستگاه دينی ،فلسفی ،معرفتشناسـی ،انسـانشناسـی ،ايـد ولوژيکی،
جهانبینی ،جنسیتی ،قومیتی ،سیاسی و طبقاتی برخوردار بوده اسـت) مربـوط نمـیشـود ،بلکـه
نظري در جامعهشناسی دانشگاهی جدي تلقی میشود که در توضیح و تبیین مسألهاش سازگاري
درونی و نظري داشته و بـا شـواهد تجربـی همـراه باشـد و در معـرض نقـد ديگـران (اعـم از
جامعهشناسان و غیرجامعهشناسان) در جامعه علمی باشد.
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لذا جامعه شناسی دانشگاهی که طبق روايت اول يکی از مولفههاي زندگی دينزداي جديد و
مدرن بود يکی از رشتههايی است که اتفاقا میتواند به کسـانی کـه از رونـدهاي ديـنزدايـی در
جامعه جديد از موض مومنانه نگراناند کمک کند .يکی از سثار و سودمنديهاي مهـم و جـدي
جامعهشناسی دين همین است .جامعهشناسی دين که به شناخت ريشهها و پیامدهـاي اجتمـاعی
تحوالت دينی در جامعۀ جديد می پردازد ،هم براي مومنان عالقمند به تقويت دين و هـم بـراي
دين ستیزان میتواند حاوي و حامل ب ـیرتهـا و شـناختهـاي سـودمندي باشـد .بـا تقويـت
جامعهشناسی دين و شناخت جامعهشناسانه از نهادها ،رفتارها ،باورها ،روندها و تغییـرات دينـی
میتوان از طريق شناخت عوامل دينزدا و برنامهريزي براي رف سن عوامل به تکـوين جامعـهاي
اخالقیتر و دينیتر در ع ر کنونی کمک کرد ـ به شرط اينکه جامعهشناسی دين را بـا فلسـفه
اجتماعی و انديشه و نظريۀ اجتماعی دينی يکی نگیريم .روايت دوم که راويان محدود سن مدت
سی سال است منکر معیار شواهد تجربی در جامعهشناسی هستند تـاکنون يـک جامعـهشناسـی
اسالمی (با معیار کارسمدي در جهت پرستش خداي متعال) در برابر جامعهشناسی رايـج ارا ـه و
معرفی نکردهاند .لذا کار سن ها تاکنون بیشتر نفی علوم جاري بـوده و دسـتاوردي نداشـتهاسـت.
روايت پستمدرن نیز نه فقط مشکل علم دينی را حل نمیکند ،بلکه پايههـاي معرفـت و تبیـین
دينی را هم در اذهان سست میکند (که در فراز بعدي به سن میپردازيم).
برخالف سه روايت اول که نقدي راديکال به جامعهشناسی رايج داشـت ،روايـت چهـارم و
پنجم ،نقدشان ماليمتر است و دغدغههاي معرفتی سنها از دو روايت قبلی عمیقتر است .دربارة
روايت چهارم،که خاستگاههاي نظري و مسالهشناسی جامعهشناسی موجود نقـد مـیشـود ولـی
معیار تجربی سن در روششناسی اين رشته ارج نهـاده مـیشـود ،مـیتـوان گفـت :اوالا يکـی از
مهمترين خاستگاههاي نظري جامعهشناسی جاري تفکر دربـاره معضـالت جامعـه جديـد مثـل
سشفتگی اجتماعی ،بیگانگی اجتماعی ،تضعی

کرامت انسانی و فردي بوده است .جامعهشناسان

به دنبال شناخت علل موثر اين مسا ل بودهاند و به فرسوردههاي نظري گوناگون رسیدهاند ،لذا به
راحتی نمیتوان گفت که خاستگاههاي نظري جامعهشناسی موجود دينگريزانه بوده است .ثانیـاا
با راويان روايت چهارم میتوان همراه بود و با توجه به امکانات تحقیقاتی خوبی کـه حکومـت
سماده است در خدمت تحقیقات منتقدان جريان جاري جامعهشناسی اخت اص دهد ،در سينده نه
چندان دور منتظر رشد نظريههايی بود که هم توان مقاومت در برابـر شـواهد تجربـی را داشـته
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باشد و هم از لحاظ خاستگاه نظري به رحم نظريههاي غربی جامعهشناسی واقعا موجـود سلـوده
نشده باشد و با توانايی بیشتري مسا ل جامعه ايران را طرح و مورد تبیین قرار دهد.
روايت پنجم که ”برنامههاي پژوهشی“ جامعهشناسی موجود را نقد میکنند و از يک ”برنامه
پژوهشی“ اسالمی براي هدايت تحقیقات اجتماعی دفـاع مـیکنـد ،بـه مشخ ـات برنامـههـاي
پژوهشی و علت رواج سن در جامعهشناسی توجه نکرده است .اثرپذيري برنامههاي پژوهشی در
جامعهشناسی به خاطر استفاده از میراث خاصی (چـه دينـی ،چـه غیردينـی) در جامعـهشناسـی
دانشگاهی نیست بلکه به ويژگی ”هسته سخت“ اين برنامههاي پژوهشـی در هـدايت مطالعـات
تجربی مربوط میشود .اين درست است که در ”هسته سخت“ برنامههاي پژوهشـی سمـوزههـاي
فلسفی ،معرفتشناختی ،ارزششناختی (و گزاره هاي غیرتجربی) حضور جدي دارند ولـی ايـن
به معناي سن نیست که هر ”هسته سخت“ فلسفی و ارزشمدار میتواند هـدايتکننـده مطالعـات
جامعهشناسی باشد .برنامههاي پژوهشی (و هسته سخت و غیرتجربی سنها) تـا جـايی در بـازار
جامعهشناسی مورد توجه قرار میگیرد که در خدمت دامن زدن به مطالعات راهگشا و نظريههاي
نقدپذير و تجربهپذير جامعه شناختی قرار گیرد و ”برنامـه پژوهشـی عقـیم” و غیـر راهگشـا بـه
بايگانی رشته جامعه شناسی میرود .بهعنوان مثال هم اکنون دو برنامه پژوهشی متفاوت موسـوم
به “انتخاب عقالنی” و “سیاست فرهنگی” اکثر مطالعات جامعهشناسی سیاسی را در پانزده سـال
اخیر در اکثر سکادمیهاي دنیا تحت تـاثیر قـرار داده اسـت .در هسـته سـخت برنامـه پژوهشـی
“سیاست فرهنگی” براي فهم سیاست در جامعه به جـاي تاکیـد بـر چـالشهـاي طبقـاتی (کـه
خ ی ه برنامه پژوهشی سیاست طبقاتی بود) بر چالشهاي فرهنگی تاکید می شود و در هسـته
سخت برنامه پژوهشی “انتخاب عقالنی” براي فهم سیاست به جاي تاکید بر مقوالت سـاختاريِ
مبهم بر انگیزه و رفتار محاسبه گرايانه کنشگ ِر سیاسـی کـه قابـل بررسـی تجربـی اسـت ،تأکیـد
میگردد (براي سشنايی با اين دو برنامۀ پژوهشی نگاه کنید به:

Janoski and Alford and Hicks and

.)Schwart, 2005
علت اين که اين دو برنامه پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است اين نیسـت کـه چـپهـا و
عدالتطلبان در پشت برنامه پژوهشی «سیاست فرهنگی» و لیبرالها و طرفداران حقوق فردي در
پشت برنامه پژوهشی انتخاب «عقالنی» هستند ،بلکه علت رونق اين دو برنامه پژوهشی تولیدات
راهگشا و قابل بررسی سنها در عرصه عمومی براي شناخت سیاست در جامعه اسـت .بـه بیـان
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ديگر هر گزاره غیرعلمی را کنار هم قرار دادن منجر به تشکیل هسته سخت برنامههاي پژوهشی
نمیشود .متفکرانی قادرند در هر رشته درسی به تکوين “برنامههاي پژوهشی” خاص کمک کنند
که با جدي گرفتن مکات

نظري سن رشته و براي رف نواقص اين مکاتـ

در هنگـام مطالعـات

تجربی دست به معرفی برنامه پژوهشی بزنند .اگر سن برنامه پژوهشی توسـط محققـان سن رشـته
جدي گرفته شود سن برنامه به حیات خود در سن رشته ادامه میدهد و اگرنـه مسـکوت گذاشـته
میشود و به حاشیه میرود .به بیان ديگر برنامههاي پژوهشی با سفارش از بیرون يک رشـته بـه
درون يک رشته راه پیدا نمیکند بلکه از درون چالشهاي فکري سکادمیها (يا بـین سکـادمیهـا)
زاده میشود .با اين همه به حامالن روايـت چهـارم و پـنجم مـیتـوان توصـیه کـرد کـه بـراي
ثمربخشی بهتر کارشان تفسیرها و تبیینها و الگوهايِ مرجـ احیـاگران و روشـنفکران دينـی را
جديتر تلقی کنند.
امــا روايــت ششــم ،هفــتم ،هشــتم و نهــم از دانــش اجتمــاعی دينــی اگرچــه روايــتهــاي
جامعه شناختی نیستند اما سودمندند و بهطور جدي محل اعتنا هستند .اين روايـتهـا همـراه بـا
جنبشی در نظريههاي اجتماعی در علوماجتماعی معاصر است که هم دغدغۀ شـناخت جامعـه و
هم ق د تغییر سن را دارد ،قابل طرحاند .معیار و میزان بررسی تولیـد نظريـههـاي اجتمـاعی بـر
اساس روايتهاي مذکور همانند نظريههاي کالن جامعهشناسی به "بـازار انديشـمندان" مربـوط
میشود .اگر عدة زيادي از عقالي جامعه از سن نظريۀ اجتماعی دينی استقبال کننـد مـیتـوان سن
نظريه را موفق و مفید دانست و بالعکس .اگر طرفداران «علوم انسانی دينی و بـومی» در سـخن
خود جدي باشند بايد ذخیرة دانش اجتماعی مبتنی بر روايت ششم تا دهم را مغتنم بشمرند و به
3

وعدة قا الن به روايت اول و دوم و سوم دلگرم نباشند.

افسانهپيشفرضغيردينی

.5
در فراز اول نقدهايی به جامعه شناسی رايج طرح شدند که بیشـتر توسـط محققـان و مراکـز
تحقیقاتی دينی و تعدادي از محققان دانشگاهی مسلمان صـورت گرفتـه بودنـد .امـا در عرصـه
رسانههاي عمومی نیز علوم انسانی رايج (از جمله جامعهشناسی) بر اساس نوعی هويـتگرايـی
دينی مورد انتقاد وسی قرار میگیرد و بعد عقالنی مباحث کمرنگ میشود .يکی از عمـدهتـرين
محور اين انتقادها اين است که علوم انسـانی از پـیش فـرضهـا ،جهـانبینـیهـاي غیراسـالمی
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(غیرقرسنی) و غیربومی تغذيه می کند و بند ناف سن به ذخا ر نظري جوام غربی وصـل اسـت و
اين مناب بیگانه با سیلی از ترجمههاي بیرويه مورد تقلید دانشجويان انبوه ايـن رشـتههـا قـرار
میگیرد .9محققان هر يک از رشتههاي رايج علوم انسانی و اجتماعی میتوانند به سسی شناسـی
اين انتقادها و پاسخگويی به سنها بپردازند .اين جستار در مورد رشته جامعـهشناسـی مـیتوانـد
نشان دهد که اتفاقا اگر سرمايه نظري جامعه شناسی را کالبدشکافی کنـیم نتـايجی کـه مخالفـان
رسمی علوم انسانی به دنبال سن هستند به دست نمیسيد .اگر به سـرمايه نظـري جامعـهشناسـی
نگاهی بیاندازيم می توانیم اين سرمايه را به سه دسته تقسیم کنیم .هر دسته مسـا ل و معیارهـاي
خود را دارد ،اما هیچ کدام ما را لزوما به جهانبینیها و پیشفرضهاي ضددينی و مـاديگرايانـه
رهنمون نمیشود .دسته اول و بزرگی از نظريههاي جامعهشناسی شامل “نظريههاي رايج” اسـت
که هدف اصلی سنها تبیین يا علت يابی يا تفسیر معضالت گوناگون جامعه جديد است .به بیـان
ديگر اين نظريهها به اين نوع سئواالت پاسخ میدهد :چـرا جامعـه بـا رشـد فزاينـده اعتیـاد يـا
دروغگويی يا جرم و جنايت يا بیاعتمادي اجتماعی و سیاسی روبرو است؟ جامعـهشناسـان در
پاسخ به اين سئواالت وقتی از نظريههاي رايج استفاده میکنند (و اگر چنین نظريههايی موجـود
نبود محقق نظريهاي را پیشنهاد میکند) که در مقام تحقیق توانايی تبیینکنندگی يا تفسـیرکنندگی
داشته باشد .لذا جامعهشناسان مقلدان و پیروان بیچون و چراي نظريههاي رايج جامعـهشناسـی
نیستند .اگر نظريهاي توانايی تبیین کنندگی نداشته باشند و اگر شواهد و قـرا ن تجربـی سنهـا را
تأيید نکند پاي سن نظريه ل

گور است .مثال بیش از چند دهه هست که نظريه محرومیت نسبی

در جامعهشناسی علت بیثباتیهاي سیاسی را در جوام توضیح میدهد .اگر اين نظريـه نتوانـد
بیثباتی موجود در جوام اخیر را توضیح دهد ،به طور طبیعی از گردونه کاربرد خارج مـیشـود
(به عنوان مثال براي سشنايی با دو نمونه از کاربرد نظريههاي رايج در تبیین بیثباتیهاي ناشی از
انقالبها خ وصاا دربارة انقالب اسالمی ايران نگـاه کنیـد بـه فـوران  3199؛ طالبـان.)3199 ،
جامعه شناسان ممکن است در کاربرد يک نظريه و در پاسخ به يک مساله خطا کنند ،ولی تقلیـد
نمیکنند.
دسته دوم نظريههاي کالن در جامعه است .نظريههاي کالن جامعهشناسی ما را با “ريشههـا”
و “روندهاي اصلی” جامعه و زندگی جديد سشنا می کنند و سـازوکار ايـن جامعـه در پنـاه ايـن
روندها را توضیح میدهند .اکثر اين نظريههاي کالن ستايشگر زندگی جديد نیسـتند ،بلکـه هـم
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بحران ها و هم توانايیهاي اين زندگی را برجسته میکنند .اين نظريههاي کـالن ب ـیرت مـا را
نسبت به زندگی جديد افزايش میدهد ،اما جامعهشناسان بدان سان که نظريههاي دسته اول را از
تیغ داوريهاي تجربی میگذرانند ،نمیتوانند به ارزيابی نظريههـاي کـالن بپردازنـد .مهـمتـرين
معیار داوري میان اين نظريهها همان وضعیت “بازار جامعهشناسی” است .اگر اين نظريهها بـراي
جامعه شناسان روشنگر و مفید باشند مورد استفاده قرار میگیرند و در غیر اين صورت از رونـق
میافتند .مثال هماکنون دههها است که نظريه کالن اسپنسر بهنام جامعه نظامی و جامعـه صـنعتی
که بر اساس بینش تکاملی تدوين شده بود از چشم جامعهشناسان افتاده اسـت .امـا نظريـههـاي
کالن جامعه سرمايهداري مارکس ،جامعه بوروکراتیک مـاکس وبـر و جامعـه ارگـانیکی دورکـم
همننان مورد ارجاع و بازبینی جامعهشناسان قرار میگیرد (کراي

 )3193و نظريههاي کالنـی

چون “جامعه رها شده” گیدنز يا “جامعه بحرانی” هابرمـاس يـا “جامعـه شـبکهاي” کاسـتلز يـا
"جامعه بیمزده" الريش بک (که با توجه به داد و سـتد سنهـا بـا نظريـات کـالن پـیش گفتـه و
واقعیات امروز جهان ِجهانی شده تدوين شـدهانـد) بـازار پررونقـی دارنـد (گیـدنز  .)3191يـا
نظريه هاي کالن همايون کاتوزيان درباره ايران بـه نـامهـاي "تضـاد دولـت و ملـت"" ،جامعـه
استبدادي" و "جامعه کلنگی" همننان مورد توجه جامعهشناسان عالقمند بـه شـناخت تـاريخی
جامعه ايـران اسـت (کاتوزيـان  .)3188بـه بیـان ديگـر نظريـهپـردازي کـالن نـه ملـک طِلـق
جامعهشناسان است و نه مبتنی به پیشفرض و جهانبینی ضدالهی است.
دسته سوم در سرمايه نظريههاي جامعه شناسی سن دسته از مباحث نظري است که در مکات
جامعهشناسی جاي میگیرد .مکات
متقابل نمادي ،مکت
محققان در اين مکات

جامعهشناسی (مثل مکت

ساختيابی ،مکت

وفاق ،مکت

تضاد ،مکت

کـنش

فمنیستی) بدين دلیل از يکديگر جدا شدهاند که وقتـی

در هنگام تحقیق دربارة مسـا ل حـاد جامعـه بـا دو راهـیهـايی روبـرو

میشوند ،هرکدام از يک راه میروند و به همین دلیل جامعهشناسی نیز مثـل اغلـ

رشـتههـاي

علوم اجتماعی و انسانی يک رشته چندمکتبی (يا چنـدانگارهاي و چندسرمشـقی) اسـت .بـراي
نمونه به يک از اين دو راهیها توجه کنید :سيا جامعهشناسان بايـد در هنگـام تحقیـق از الگـوي
روش تجربی در علم فیزيک يا زيست شناسی تبعیت کننـد يـا بايـد از الگـوي روش انسـانی و
تفسیري (مثل مردم روش يا روش پديدارشناسی يا روش گفتمانی) پیروي کنند؟ اخیراا در ادامـه
اين دو راهی يک مناقشه ديگر نیز مطرح شده است :سيا جامعهشناسی مجاز است فقط بـه علـم
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سکادمیک خودش (که مملو از اصطالحات فنی است) پايبند باشد يـا بايـد در هنگـام شـناخت
جامعه از دانش عامه (يا دانش عامیانه) و شناخت مردم از خـود مـردم و فهـم عرفـیشـان نیـز
استفاده کند؟ مکت

وفاق در اين منازعه الگوي روش علوم تجربـی را و مکتـ

کـنش متقابـل

نمادي الگوي روش تفسیري را براي مطالعه معضالت جامعه سرمشق خـود قـرار داده اسـت و
مکت

ساختيابی نیز “دانش مردم عادي” را بر خالف سرمشق مکت

وفاق جدي تلقی میکند.

دو راهیهاي ديگري هم هست که به روند چندمکتبی شدن جامعهشناسی کمک میکنـد کـه در
اينجا فقط پارهاي از سنها را نام میبرم :پديدههاي اجتمـاعی مـورد مطالعـه يـک جامعـهشـناس
متشکل از فعالیت سگاهانه افراد است يا از عناصر جمعی غیرفردي (يا ساختاري) تشـکیل شـده
است؟ چس

و همبستگی بین افراد در جامعه ناشی از وفاق و قبول ارزشهاي عمومی است يا

ريشه در ترس افراد از سلطه سشکار و نهان اقشار حاکم دارد؟ ريشههاي جامعه جديد بـه تغییـر
در شیوههاي تولید وابسته است يا وابسـته بـه تغییـر در ارزش هـا يـا افکـار اسـت؟ زنـانگی و
نابرابريهاي جنسی بیشتر تحت تاثیر عوامل وراثتی و زيستی شکل میگیرد يا فرسيندها و تربیت
و سلطۀ اجتماعی؟ اگر دقت کنیم اين دو راهیها که باعث تکوين مکاتـ

نظـري گونـاگون در

جامعه شناسی شده است ارتباطی با ايمان و وضعیت دينی محققان ندارد (بـراي توضـیح بیشـتر
درباره نظريههاي گوناگون جامعهشناسی به جال یپور  3191نگاه کنید).

افسانهپرپرشدنجامعهشناسی

.6
همان طور که در سه فراز قبل مالحظه شد نقدهاي وارد به جامعهشناسی از بنیانهاي نظـري
محکمی برخوردار نیست و در فضاهاي سکادمیک اين نقـدها تأثیرگـذار نیسـتند .لـذا عـدهاي از
مخالفان راديکال جامعهشناسی که به روايت اول نزديک ترند براي تاثیرگذاري مخالفت خـود از
نقدهاي شخ یتهاي نامدار در فضاي فکري -فرهنگی پستمدرنیستی استفاده میکننـد .سنهـا
معتقدند چون رشته جامعه شناسی در چنبره گفتمـان هـاي گونـاگون گرفتـار شـده اسـت ديگـر
رشتهاي استوار ،علمی و واق گرا نیست .به بیان ديگر گـويی جامعـهشناسـی بـه مجموعـهاي از
گفتارهاي پراکنده در مورد جامعه تبديل شده است نه گفتارها و نظريههاي واق گـرا و راهگشـا
(به عنوان نمونه به کنو یان  3199نگاه کنید) .اين نقدها حداقل متکی به دو پشتوانه است .يکی
همان بعد چندمکتبی و چندسرمشقی بودن جامعهشناسی است (که به يک نمونـۀ سن در روايـت
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سوم اشاره کرديم) .گفته میشود يـک سـر طیـ

جامعـهشناسـی را طرفـداران مشـی و گفتـار

پوزيتويستی به علوم تشکیل می دهند و طرف ديگر سن را طرفـداران مشـی و گفتـار تفسـیري و
انتقادي ( که انتقادهاي اساسی به رويکرد انح ارساز پوزيتويستی دارند) .همانطور کـه توضـیح
داده شـد ،اتفاقــا کشــاکش مکتبـی و روششناســانه در جامعــهشناســی بـه معنــاي زنــده بــودن
جامعهشناسی براي شناخت مسا ل و پديدههاي جامعهشناسی است نه نشانۀ پرپر شدن سن (براي
بحثی جدي و جذاب در اين باره نگاه کنید به سیدمن  .)3191هماکنون جامعهشناسی به عنـوان
يک رشته پررونق در سراسر سکادمیهاي جهـان از ايـن چـالشهـاي مکتبـی و گفتمـانی بـراي
شناخت بهتر پديدههاي اجتماعی استفاده میکند و به همین دلیل بر تعداد دانشـجويان و اسـاتید
جامعهشناسی افزوده شده است.
بعد دوم نقدها زير سايه نفوذ سراي ساختارشکن میشل فوکو به علوم انسانی رايـج صـورت
میگیرد .همانطور که میدانیم میشل فوکو به عنوان يکی از متفکران تاثیرگذار در دهههاي اخیـر
در مطالعاتش درباره تاريخ جوام امروزي و مدرن غربی هیچيک از سرمشقهاي رايج در علـوم
انسانی مثل سرمشق علمی ـ پوزيتويستی يا سرمشـق تفسـیري ـ تفهمـی يـا سرمشـق انتقـادي
(سنطور که نئومارکسیست ها و طرفداران مکت

انتقادي مطرح کردنـد) را در دسـتور کـار خـود

قرار نداد؛ بلکه بـا تأسـی از متفکرانـی چـون نینـه از شـیوه جديـدي در سرمشـق تکـوينی ـ
تبارشناسی پديدههاي انسانی و اجتماعی پیروي کرد .در انديشۀ او ما نبايد از مطالعۀ واقعیـت و
حقیقت پديده هاي اجتماعی صحبت کنیم بلکه بايد به اين بپـردازيم کـه در گفتارهـاي مختلـ
واقعیت و حقیقت چگونه ساخته میشود .در انديشه او ماهیت زبانی ،گفتاري ،معرفتی و قدرتی
پديدههاي اجتماعی بسیار برجسته میشود .با مطالعات او بود که بحثهاي گفتمـانی در اغلـ
رشتههاي علوم اجتماعی (و از جمله در جامعهشناسی) نیز رواج گرفت .اما بايد توجه داشت که
جامعهشناسی از رشتههاي بیرون جامعهشناسی مثل معرفتشناسی ،زبانشناسـی و روانشناسـی
همواره اثر گرفته ولی يک م رفکننده منفعل نبوده است .به بیان ديگر جامعهشناسی متـأخر بـا
تأثیر از سموزههاي زبان شناسی و سراي فوکو بحثهـاي گفتمـانی او را بـدون معیـار وارد رشـته
جامعهشناسی نکرده است .منتقدان راديکالی که جامعهشناسی را در اسارت گفتمانها میدانند از
اين موضوع غافلاند که اغل

مطالعاتی که در درون رشته جامعـهشناسـی از رويکـرد گفتمـانی

استفاده کردهاند در کنار ساير روشهاي تفسیري (مثل مردمروش و روش پديدارشناسی) بوده و

 55مطالعات جامعهشناختی .55- 85 :)85(85

محققان تأثیرگذاري مثل فرکالف روش گفتمانی را با معیـار و ضـابطه (و ربـط سن بـا واقعیـت،
اگرچه سن واقعیت برساخته اجتماعی است) وارد مطالعات جامعهشناسی و انتقادي کردهاند .بـاز
به تعبیر ديگر اين طور نیست که هر کس از راه رسید و فـیلش يـاد هندوسـتان کـرد بتوانـد هـر
حرفی را سر هم کند و بعد بگويد اين گفتمان من در کنار گفتمانهاي ديگر است .با ايـن همـه
در جامعه شناسی نگاه گفتمانی به محقق اين اجازه را میدهد که از درينه ويژگیهـاي زبـانی و
معرفتیِ پديدههاي اجت ماعی به موضوعات نگاه کند ،امکانی که در ديدگاههاي ديگر کمتر فراهم
و مورد توجه است.
امروز بحثهاي گفتمانی هم در مقام تولید نظريهها به جامعهشناسی کمک میکند و هـم در
مقام داوري داراي ضوابط و قواعد است (يورگنسن و فیلیپس  .)3192به رغم تنوع رويکردها و
روششناسی تحقیقی در جامعهشناسی ،چه جامعه شناسی طرفدار مشی علمی ـ تجربی باشـد و
چه طرفدار مشی تفسیري يا انتقادي يا گفتمانی باشد ،وقتی نتیجـه کـارش مـورد قبـول فضـاي
سکادمیک قرار میگیرد که داراي ويژگیهاي خاصی باشد .باز بايد توجه کنـیم کـه ايـن درسـت
است که جامعهشناسی دانشی زمینهمند و با برساختههاي اجتماعی روبرو است؛ اين درست است
که جامعهشناسی میتواند اسیر کلیشههاي فکري محققان شود و لذا به تحلیل انتقادي نیـاز دارد؛
اين درست است که جامعهشناسی در چارچوب بحثهاي مکتبی و گفتمانی صورت میگیرد و
از تحلیل گفتمان بینیاز نیست؛ اين درست است که جامعهشناسی که پديـدههـاي اجتمـاعی را
مطالعه میکند ،بايد توجه داشته باشد که حداقل بخشـی از پديـدههـاي مـورد مطالعـه او داراي
ويژگی هاي زبانی و گفتمانی است؛ امـا بـا ايـن همـه در فضـاي سکادمیـک وقتـی يـک تحقیـق
جامعهشناسی جدي تلقی میشود که از ويژگیهاي سه گانه مشترک تمـام تحقیقـات اجتمـاعی
( صرف نظر از مشی و سرمشقی مورد بررسی محقق) برخوردار باشد .اول اين که مراحل تحقیق
محقق از ابتدا تا انتها بايد براي خواننده شفاف باشد و حتی قابل وارسی؛ ثانیاا نظريه محقق بايـد
منسجم باشد و استداللهاي او با هم سازگار باشند؛ و ثالثاا تبیینها و تفسیرهاي جامعـهشناسـی
بايد از حمايت تجربی برخوردار باشد .نشانۀ حمايت تجربی در عمل وجود شواهدي است کـه
مورد قبول جم محققان در فضاهاي سکادمیک و تحقیقاتی است .اگر فوکو نیز مباحث گفتمـانی
خود را با ارجاع به شواهد تجربی و تاريخی نشان نمیداد کسی بحث او را در فضاي دانشگاهی
جدي نمیگرفت .وري

اين که يکی ديگر از غفلتهاي منتقدين راديکالی کـه مـیخواهنـد بـا
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تأسی به مباحث گفتمانی و زيرسايه شخ یت پرنفوذ فوکو پايه علمی و سکادمیک جامعهشناسی
را تضعی

کنند اين است که اگر کسی بحثهاي گفتمانی را از موض پستمدرنیستی و نسبیت

معرفتی و شالوده شکنانه جدي بگیرد ،با اين رويکرد و روش فقط پايههاي علوم اجتماعی غربی
سست نمی شود بلکه به طريق اولی زير پاي هر نوع داوري مطلق از جمله در اديـان نیـز خـالی
می شود ،چنان که از نظر فوکو همه دانشها از جمله دانش دينی «گفتمانی» است و اين گفتمانها
فقط حامل حقیقت نیست بلکه حافظ قدرت نیز هست (براي سگاهی از بحثی نقادانه درباره سراي
فوکو نگاه کنید به شاهرخ حقیقی .)3182

غفلتازانواعتبيينهاوروايتيازدهم

.7
از نظر معرفت شناسی خطاي اساسی منتقدان خ وصاا منتقدان راديکال جامعهشناسی جاري
نگاه غیرمنقَّح سنها نسبت به "تبیینهاي عقالنی" است .واهراا براي سنها يک نوع تبیین عقالنـی
اصالت دارد و سنهم تبیین دينی است .البته سنان بدون اينکه با دقت منظور خود را از تبیین دينی
روشن کنند ،بقیه تبیینها را يا مردود میدانند يا معتقدند بايد در چـارچوب تبیـین دينـیاي کـه
میگويند مورد قبول قرار گیرد .اما اگر تقسیمبندي منقَّحی از تبیینهاي عقالنی (و بهطور کلی از
عقالنیت) داشته باشیم میتوانیم با رعايت ضوابط ،هر نـوع تبیـین را در جـاي خـودش محتـرم
بشماريم و گرفتار تنگ نظري عقالنی سن هم به نام ديـن نشـويم .توجـه بـه دو تقسـیمبنـدي از
عقالنیت تا حدودي تنگناي منتقدان افراطی جامعهشناسی را روشن مـیکنـد (بـراي سشـنايی بـا
بحثی مستوفا و عمیق درباره اين دو تقسیمبندي به کتاب ابوالقاسم فنايی  3129مراجعه کنید).
تقسیمبندي اول تقسیمبندي عقالنیت به عقالنیت مضیَّق و موسَّ است .عقالنیت مضـیق يـا
محدود عقالنیتی است که الگوي راسخ عقالنیت را همان الگوي تح لی (پوزيتويستی) در علوم
تجربی میداند .طبق اين عقالنیت تنها عقالنیت علمی و تح لی است که عقل بشر میتواند بـه
سن اعتماد کند و بقیه تبیینها غیرعقالنی ،بیمعنا و غیرقابل اتکا است .طبق اين تلقی از عقالنیت
تنها تبیین هاي علمی مبتنی بر تجربه حسی «عقالنی» است و تبیینهاي دينی ،فلسفی ،عرفـانی و
اخالقی «عقالنی» نیست .اين عقالنیت مضیق و محدود همان عقالنیت غال

در پايان قرن  32و

اوايل قرن بیستم بود که بر محـیطهـاي دانشـگاهی غـرب مسـلط بـود (ايـن محـدوديتهـاي
پوزيتیويستی همننان که مالحظه شد مورد توجه روايتهاي چهارم بـه بعـد نیـز بـود) .امـا در
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عقالنیت موس تنها يکی از انواع عقالنیتها عقالنیت علمی مبتنی بر تجربۀ حسـی اسـت و در
طی

وسی اين عقالنیت ،عقالنیت تبیینهاي دينی (مبتنی بر تجربههاي دينی) ،فلسفی ،اخالقـی

و حتی عرفانی هم پذيرفته میشود .در اين عقالنیت موس هر تبیینـی بـا معیـار خـودش مـورد
ارزيابی قرار می گیرد و قابل فروکاستن به تبیین ديگر نیست و به طور مثال تبیین علمی و دينـی
قابل فروکاستن به ديگري محسوب نمیشود .اين تبیینها ضمن ايـن کـه سـازگارند متفـاوت و
غیرقابل تحويل به هماند.
مثال در قلمرو علم تجربی به دنبال تبیین يک مساله اجتمـاعی (مثـل ضـع

در همبسـتگی

اجتماعی در جامعهاي خاص) با مقوالت و مفاهیم علمی و مبتنی بر تجربه حسی هستیم و بايـد
بتوان با شواهد تجربی قابل مراجعه اين تبیینها را تايید يا رد کرد؛ در قلمـرو فلسـفه بـه دنبـال
تبیین همان موضوع با مقوالت و مفاهیم فلسفی هستیم و در اين قلمرو معیار محقـق شـهودهاي
فلسفی و استداللهاي عقالنی (نه مشاهدات تجربی) و انسجام مفهومی است که بـراي تـرجیح
تبیینی فلسفی بر تبیینی ديگر مورد توجه قرار میگیرد؛ در قلمرو اخالق بـه دنبـال تبیـین همـان
مساله با مقوالت و مفاهیم اخالقی و نه مشاهدات تجربی و شهودهاي فلسفی هستیم؛ در قلمرو
دين هم به دنبال تبیین همان مساله با مقوالت و مفاهیم دينی (يعنی با ارجاع پديده مورد بررسی
به اوصاف ،افعال و اراده خداوند و باطن عالم) بر مبناي تجربـۀ دينـی هسـتیم .بـر اسـاس ايـن
ديدگاه علم دينی (از جمله جامعه شناسی دينی) معنادار و قابل دفاع نیست ولی تبیـین دينـی در
کنار تبیین علمی داراي وجاهت عقالنی است .چنـین تبیـین دينـی اي از يـک مسـأله اجتمـاعی
سازگار و در عین حال متفاوت از تببین علمی جامعهشناختی است و از اين جهت با روايتهاي
پیشگفته از دانش دينی -اجتماعی متمايز است .براي مثال درباره يک مسأله اجتماعی مـیتـوان
بااتکا به تجربۀ دينی ،معارف دينی ،سموزههـاي قرسنـی و بیانـات دينـی انبیـاء ،ا مـۀ طـاهرين و
پیشوايان دينی ،تبیینی دينی هم به دست داد .اين تببین دينی متفاوت و سازگار با ديگر تبیینهـا
– از جمله تبیین علمی /جامعهشناختی است و تفاوت اين تبیینها عمدتاا ناشی از تفاوت منظر و
زاويۀ ديد به پديدهاي واحد است .اين تبیین دينی جاي تببین علمی /جامعهشناختی را نمیگیـرد
و بالعکس ،و هر يک ،محتوا و کارکردهاي متفاوتی دارد که به کـار پاسـخگـويی بـه بخشـی از
نیازهاي انسانی میسيد .براي پاسخ گويی به نیازهاي متکثر انسان و تامین يک زندگی سـعادتمند
همراه با عزت،کرامت و رفاه نسبی ،عرصه عمومی جامعه امروز به همه اين تبیینها نیاز دارد .اما
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همان طور که ذکر شد هر يک از اين تبیینها مناب و مالک خود را دارد و يکی را نمیتوان علیه
ديگري بهکار برد.
چنان که فنايی میگويد "دين اسالم از نظر تبیین دينی مسلمانان را بینیـاز مـیکنـد و تبیـین
دينیاي که قرسن به مسلمانان سموزش میدهد ،کاملترين ،جام ترين و فراگیرترين تبیـین دينـی
ممکن است .باري اين ادعاها معقول و قابل دفاع است .اگر مسلمانان تبیین توحیدي را که قرسن
مبشر و معلم سن است عمیقا درک کند و سن را با تبیین علمی و فلسـفی جمـ کننـد و در مقـام
ت میمگیري و عمل به لوازم و پیامدهاي همه تبیینهاي معقول پايبند باشـند ،سـعادت دنیـا و
سخرت سنان تامین خواهد شد” (فنايی  .)13 ،3192اين سيه مشهور و قاط قرسن مجیـد کـه «انـا
نزلنا علیک الکتاب تبیینا لکل شیء» (نحل  )92 /به اين معنا است که قـرسن تبیـین «دينـی» هـر
چیزي را ارا ه میکند ،نه تبیین علمی و فلسفی همه چیـز را .بـه عبـارت ديگـر خداونـد از مـا
نخواسته براي تبیینهاي علمی و فلسفی به قرسن مراجعه کنیم .پیامبر (ص) و قرسن مجید براي ما
تبیین هاي دينی و اخالقی عرضه کرده است که در ذخیره معرفتی فیلسوفان و دانشـمندان علـوم
تجربی يافت نمیشود (نحل  .)92 /اما منتقدان راديکال علوم انسانی فکر میکنند بـا در دسـت
داشتن تبیین دينی گويا خداوند ما را از ساير تبیینها بینیاز کرده است يا بقیه تبیـینهـا بايـد در
ذيل تبیینهاي دينی معنا پیدا کنند .سنها گويا میخواهند با پناه بردن به اعتمادي که از تبیینهاي
دينی ناشی میشود زير پاي تبیینهاي ديگر بشري را خالی کنند.
تقسیمبندي ديگري که منتقدان راديکال علوم انسانی از الزامات سن غافـلانـد ،تقسـیمبنـدي
عقالنیت به عقالنیت نظري و عملی است .طبق اين تقسـیمبنـدي امـور دنیـايی و غیردنیـايی و
گزارههاي مربوط به سنها يا «خردپذير»ند ،يعنی ما به لحاظ معرفتی و عقالنی از سنها مـیتـوانیم
دفاع کنیم ،يا «خِردستیزند» ،يعنی گزارههايی هستند که ما به لحاظ معرفتی و عقالنی داليل قاط
براي رد سنها داريم ،و يا «خردگريز»ند ،يعنی نه براي رد و نه براي قبول سنها نمیتوانیم داليـل
معرفتی قاط فراهم کنیم .به بیان ديگر در برابر امـور خردگريـز کـه دايـرة وسـیعی را پوشـش
می دهند ممکن است عقالنیت نظري براي ما کاري نتواند انجام دهد ،اما از لحاظ عملی میتوان
برخی از اين گزاره ها را بر ديگري رجحان داد و با توجه به سودمندي يـا زيـاندهـی هـر يـک
قضاوت کرد و بنا بر مقتضاي عقالنیت عملی در حوزة گزارههاي خردگريز نیز دست بـه داوري
عقالنی زد .منتقدان راديکال علوم اجتماعی تجربی چون فکر میکنند با عقالنیت نظـريِ بشـري
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نمیتوان از پارهاي از امور و گزارههاي دينی دفاع کرد و بايد بـراي ايـنکـه مشـکل حـل شـود
عقالنیت بشري را به طور کلی در برابر عقالنیت دينی تخطئه کرد .سنها توجـه ندارنـد کـه اوالا
تبیینهاي دينی را نمیتوان /نبايد بر اساس عقالنیت علمی مبتن ی بر تجربۀ حسی موجـه کـرد و
ثانیاا عقالنیت تنها به عقالنیت نظري محدود نمیشود .جامعهشناسی نیـز فقـط حامـل عقالنیـت
نظري نیست .به بیان ديگر ممکن است پارهاي از امور و گـزارههـاي دينـی «خردگريـز» (و نـه
خردستیز) باشند ،اما بتوان با اتکا به عقالنیت عملی از سرامشبخشی ،شاديافزايی ،اعتمادزايی و
امیدبخشی سنها و پیامدهاي عملی مثبت دينداري و عقالنیت ديـنورزي سـخن گفـت .بـدين
بر خالف عقالنیت محدود منتقدان راديکال ،عقالنیت موس و عقالنیت عملی میتواند به

ترتی

ما کمک کند که خود را به همه انواع تبیین (اعم از علمـی ،دينـی ،فلسـفی و اخالقـی) نیازمنـد
بدانیم و از اين طريق به غناي حیات فردي و جمعی خود بیفزايیم و يکی را فداي ديگري نکنیم.

.8نتيجه


در عرصه عمومی ايران ،به ويژه با توجه به معنـاي سـه روايـت اول ،مـا هـم منتقـدان

راديکال جامعهشناسی داريم که جامعهشناسی را تحمل نمیکنند و هم منتقدان راديکال سـکوالر
(خ وصاا در بین ايرانیان خارج از کشور) که ارزش مستقل تبیینهاي دينی و عقالنیت مبتنی بـر
تجربه دينی اين تببینها را در عرصه عمومی نفی میکنند .منتقدان راديکـال دينـدار بـراي حـل
معضالت موجود میان دانش جامعهشناسی و دانش دينی اوال قرا ت دينی خود را وـاهراا قرا ـت
صحیح میدانند بدون اين که روشن کنند مخت ات دقیق ايـن قرا ـت چیسـت و ثانیـاا بـهخـاطر
خاستگاه غربی ،عرفی ،دنیايی دانش جامعه شناسی موجود ،سن را نظراا و عمالا غیرالهـی ،باطـل و
غلط میدانند و تحمل جامعهشناسی (و به طور کلی علوم انسانی موجود) را از روي اضـطرار و
اکل میته میدانند تا اين که روزي يک جامعهشناسی الهی يا يک جامعهشناسی بکر و بومی تولید
شود ،اگرچه سالها طول بکشد .به بیان ديگر سنها تنها اصالت تبیین دينـی مـورد نظـر خـود را
قبول دارند ،تبیین هاي ديگر را هم به تببین دينی فرومیکاهند و جامعـهشناسـی علمـی /تجربـی
موجود را متعارض با دانش دينی -اجتماعی ،دينزدا و غیرقابل دفاع میدانند .در برابـر منتقـدان
راديکال ديندار ،منتقدان راديکال سکوالر هم داريم .سنها جامعهشناسی را دانشی معقول ،عرفی
و بشري میدانند و تببین دينی را تبیینی غیرعقالنی و اگـر رودربايسـتی نداشـته باشـند خرافـی
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می خوانند که با تببینهاي علمی دانشهاي تجربی ناسازگار است .اين منتقدان بر عکس منتقدان
قبل ،تنها اصالت تبیین علمی را قبول میکنند .سن ها معتقدنـد بايـد از دانـش جامعـهشناسـی در
عرصه عمومی دفاع کنیم و دانش دينی  -هر چه هست  -را در حوزه خ وصی حفظ کنیم .امـا
ادعاي اين جستار در نقد هر دو دسته از منتقدان راديکال اين بود کـه مـا در عرصـه عمـومی و
براي حیات انسانیتر و اخالقیتر جامعه به هر دو نوع تبیین علمی (از جمله جامعهشـناختی) و
دينی (از جمله تبیین دينی امر اجتماعی) مثل ديگر انواع تبیینهـا (ماننـد تبیـینهـاي فلسـفی و
اخالقی) نیاز داريم و همه سنها عقالنی است ،به شرط ايـنکـه معیارهـا و ضـوابط هـر يـک را
رعايت کنیم و يکی را علیه ديگري از میدان به در نکنیم و به ديگـري فرونکـاهیم .البتـه توجـه
اصلی اين نوشته به نقد منتقدان راديکال ديندار بود که اين روزها در بوروکراسی سموزشی ايـران
بدون اين که پاسخگوي رفتارشان باشند از قدرت بیشتري برخوردارنـد (نقـد منتقـدان راديکـال
سکوالر اما بیقدرت رسمی به فرصت ديگري نیاز دارد).


تبلیغات رسمی علیه علوم انسـانی اگـر مبتنـی بـر روايـت اول و دوم و سـوم باشـد،

پايههاي معرفتی محکمی ندارد .جامعه به همه نوع “تبیین” (اعـم از دينـی ،فلسـفی ،اخالقـی و
علمی) نیاز دارد .اگر از منظر انگیزههاي دينی نیز موضوع را مورد توجه قرار دهیم میتوانیم هم
به اسالم اعتقاد داشته باشیم و نیازمنديهاي معرفتی و اخالقی خود را از تبیینهاي دينی اسالمی
تأمین کنیم و در عین حال بدون نگرانی دينی به رشته و حرفه جامعهشناسـی متعـارف مشـغول
باشیم و از اين طريق با شناسايی علل معضالت اجتماعی و نقد کلیشههاي حقیقتنما به بهبـود
زندگی در جامعه کمک کنیم .ممکن است منتقدان راديکال يا حامالن روايت يک تا سه بگوينـد
اگر جامعهشناسی در ش ت سال عمر خود در ايران مفید بود جامعه ايران با اينهمه معضـالت
اجتماعی مثل رشد فزاينده اعتیاد ،حاشیهنشینی ،جرم و جنايت و امثالهم روبرو نبـود .در پاسـخ
بايد گفت اگر همین علوم اجتماعی جوان در ايران حضور نداشت اوضاع سسی هاي اجتمـاعی
از اين که هست نیز بدتر بود .اين قیاس منتقدان راديکال جامعهشناسی شبیه اين است که علـوم
و فنون پزشکی را به خاطر اين که میزان بیماران قلبی ،سرطانی ،گوارشی و ع بی در ايران زيـاد
است يا داروهاي پزشکی عوارض جانبی دارند ،رد کنیم و به جاي سن پزشکی جايگزين يا سنتی
را قرار دهیم .جامعه ايران هم به پزشـکی مـدرن نیـاز دارد و هـم پزشـکی جـايگزين و سـنتی
می تواند در کنار پزشکی رايج به صورت مکمل به رشد خود ادامه دهد و از تنگناهـاي پزشـکی
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مدرن بکاهد ( که در سن صورت اين پزشکی هم پزشکی سنتی نخواهد بود بلکه پزشـکی سـنتیِ
بازانديشیشده و لذا نوعی پزشکی امروزي است) .لذا تنها يک ديد تنگنظرانه است که به خاطر
رشد بیماريها در جامعه به فکر حذف پزشکی مدرن میافتد .اما منتقدان راديکال علـوم جديـد
چون با اعتراض انبوه بیماران روبرو می شوند شجاعت ندارند به سن صراحتی که علوم انسانی را
طرد میکنند به طرد علوم پزشکی بپردازند .علوم تجربی طبیعی ،فیزيکی (و مهندسی که کـاربرد
علوم مذکور است) به رغم اين که مـدرن هسـتند از سنجاکـه قـدرت سـختافـزاري مـورد نظـر
تنگنظران را افزايش میدهند ،اصال از سوي سنها مورد انتقاد قرار نمیگیرد.


معضلِ سستی در بنیانهاي اخالقی و دينی جامعه جديد معضلی است که در برابر همه

دلسوزان جامعه قرار دارد .منتها اين معضالت مشکالتی نیست که بتوان با نسخه سه روايت اول
يا “محو زندگی جديد” حل نمود .معضل بحران اخالقی و دينی يکی از معضالت همـه جوامـ
امروزي است که تنها با کوشش جمعی و عرصه عمومی نقد و بررسی میتوان به شناخت سن پی
برد و با دولت و جامعه مدنی و شهروندانی مسئول میتوان در راه يک جامعه اخالقـی و دينـی
حرکت کرد .در اين مسیر توجه به روايتهاي سوم به بعد خ وصاا روايتهاي دهـم و يـازدهم
از دانش دينی -اجتماعی حا ز اهمیت است .گفتمانی که منتقدان راديکال جامعـهشناسـی از سن
تغذيه میکنند بیش از سنکه راه حل معضالت دينی و اجتماعی جامعه باشد گفتمانی است که در
سن امید به شکلگیري يک نظم اقتدارگراي دينی ت وير میشود .البته اين نظم لباسی نیست کـه
به تن جامعهاي با ويژگیهاي جامعه ايران برود ،اگرچه تحمیل اين لباس به بوروکراسی سموزشی
کشور میتواند روند پیشرفت ايران را سهسته کند (جال یپور .)3129


همان طور که در ابتدا اشاره شد ،اين نوشته به دنبال نقد داليل منتقدان راديکال بـود و

نمیخواست به علتهاي تبلیغات علیه علوم انسانی بپردازند .اما همانطور کـه مالحظـه گرديـد
اوال تبلیغات علیه جامعه شناسی رايج از موض سه روايت اول داليل جدي معرفتی نـدارد ،ثانیـا
همه حامالن جامعهشناسی هم علم خود را وحی منزل نمیدانند و همه نظريههاي جامعهشناسی
میتواند با ارا ه شواهد و قرا ن تجربی نقد شوند ،و ثالثاا دستاوردهاي جامعهشناسی میتوانـد در
عرصه عمومی مورد نقد و ارزيابی قرار گیرد .لذا تبلیغات علیـه علـوم انسـانی بـه نـام دينـی و
بومی کردن بیش از سن که داليل محکم معرفتی داشته باشد ،علت دارد .يکی از علل مهم سن اتفاقا
حمله به ابعاد و پیامدهاي مثبت تقويت علوم انسانی در ايران است .زيرا اکنون ايـن نهـاد علـوم
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انسانی در ايران است که پايگاه اصلی تفکر راهگشا و انتقادي در جامعه است و بر خالف دهـه
چهل و پنجاه ايران نه ايد ولوژي هاي سیاسی که سگاهی مبتنی بر علـوم انسـانی و اجتمـاعی بـر
علوم انسانی بـر

افکار و سیاستهاي عمومی تاثیر تعیینکننده دارد و اين تاثیر رشتههاي مختل

حیات فردي و جمعی ايرانیان رو به فزونی است .اين پايگاه انتقادي ،روشنگري ،سیاستگذاري
و گرهگشايی همان پديده اي است که حامیـان و منتقـدان راديکـال علـوم انسـانی سن را تحمـل
نمی کنند و به نام علم دينی و بومی به سن هجوم تبلیغاتی میکنند و به دنبال کنترل بوروکراتیـک
محققانِ صاح رأي و غیرکلیشهاي به وسـیلۀ دسـتگاه بروکراسـی هسـتند .راهـی کـه منتقـدان
راديکال میروند به خاطر ضع

نظري و ويژگیهاي جامعه ايران به نظر میرسد که نمـیتوانـد

در سينده تداوم داشته باشد .ولی میتوان هشدار داد که هرگاه نگاه منتقدان راديکال علوم انسـانی
خ وصا راويان سه روايت اول در بوروکراسی سموزشی ايران دست باال را پیـدا کننـد بـهجـاي
اين که در جامعه تبیین دينی يا علم بومی رشد کند ،پیامدهاي منفی ذيل تقويت خواهد شد :اول
اين که روند توسعه و پیشرفت کشور کندتر میشود .چـون نگـاه افراطـی روايـت اول بـهجـاي
سسی شناسی زندگی جديد ،زندگی جديد و توسعهيافته را دينزدا میداند ،بـه ايـن بـاور دامـن
میزند که بهتر است کشور توسعه پیدا نکند .دوم اينکه در واکنش به کندي توسعه در کشـور و
گسترش بیکاري و سرخوردگی (غیر از رشد سسـی هـاي اجتمـاعی مثـل اعتیـاد و خودکشـی)
سيینها و فرقههاي معنويتگراي نوپديد در بخش پنهان جامعه خ وصا در میان جوانان افزايش
خواهد يافت و جذب شیعیان به اديان و مـذاه

ديگـر و عرفـانهـاي جديـد و انديشـههـاي

خداناباورانه بیشتر میشود .سوم اين که روند بروکراتیزه شدن امور دينی رو بـه افـزايش خواهـد
گذاشت .از سنجا منتقدان راديکال نقد علوم انسانی و حوزههاي کارشناسی و تخ

ی ايران بـه

نام دين اين کار را انجام میدهند و ديندارانی که مورد تأيید سنها هستند بايد بروکراسی ايران را
قبضه کنند ،اين اقدام سنها موض انتقادي دينداران شیعه (خ وصا روحانیت و مرجعیت مستقل
شیعه را که به قول مرحوم شهید مطهري افتخار تاريخی شیعیان بود) ضعی

و ضعی تر میکند.

به بیان ديگر با بروکراتیزه و دولتی کردن سموزش دينی عرصه عمومی کشـور از نقـد روحانیـت
مستقل و اسالم شناسان شیعه خ وصاا روايت يازدهم تبیین دينی محروم میشود .از طرف ديگر
چون اين اقدامات حذفی به نام دين و بهوسیله و با ابزار بوروکراسی دولت انجام میشود بهجاي

 50مطالعات جامعهشناختی .55- 85 :)85(85

اين که دولت را در انجام مسئولیتهاي اصلیاش مثل رعايت حقوق شهروندي و رفـاه عمـومی
چاالک کند از درون پوک میسازد و روند مشروعیتزدايیاش را سرعت میبخشد.


جامعه ايران از معضالت گوناگون اجتماعی ،اقت ادي ،سیاسی و فرهنگی رنج میبرد.

اين در حالی است که جوام مسلمانی که از جامعه ايران عق تر بودند مانند ترکیه ،انـدونزي و
مالزي هم اکنون کارنامه عمومی بهتري براي حل معضالت مذکور دارند .اين جوام علوم انسانی
و حوزههاي تخ

ی را به نام دينی و بومی کردن به حاشیه نفرستادهاند .جامعه ايران به عرصه

عمومی امن نیاز دارد که در سن تبیینهاي دينی ،فلسفی ،اخالقی و علمی از معضالت جامعه بـه
راحتی مطرح شود .انتقاد منتقدان راديکال علوم انسانی از سن نظر که انتقاد است مشـکلی بـراي
جامعه ايجاد نمیکند ،اما اگر قرار باشد استداللهاي مخدوش سنها پايـههـاي اصـلی مـديريت
کالن جامعه قرار گیرد براي سينده جامعه بايد نگران بود .زيرا تسـلط نگـاههـاي محـدود نـه بـه
گسترش تبیینهاي دينی کمک میکند و نه باعث جذب و رجوع جوانان به دين میشـود .بلکـه
بر عکس جامعه را به جاي اين که با يک کثرت همگرايانه و قانونمدارانـه بـه سـوي پیشـرفت،
عزت ،رفاه ،سرامش و تقويت بنیانهاي اخالقی و دينی شهروندان سوق دهد به سـوي قطبـیتـر
شدن ،دشمن يکديگر شدن ،و غیرقابل پیشبینی شدن خواهد کشاند.
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