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 چکیده

بندی میان اختالفات نظری دربارۀ نسبت میان علم مدرن با دین، منجر به نوعی طیف

رایی اسالمی، سه گزدا و سنتاست. دیدگاه علم تجدد طلب، پیرایهمتفکرین این حوزه شده

ای متفاوت نسبت به موضوعِ امکان گونهرویکرد کالن این میدان منازعه هستند که هریک به

طور خاص، اظهار نظر اجتماعی اسالمی بهطور عام و علومیا امتناع تحقق علم دینی به

 های فلسفی شکلها و رویکردهای این حوزه با اتکای بر پیش فرضاند. تمامی نظریهکرده

اند. گذاری کردهاند که در بطن خود تحقق الگویی از مختصات جامعۀ مطلوب را هدفگرفته

پردازی این موضوع به اختالف و عدم در اختیار داشتن دیدگاهی اجتماعی جهت نظریه

ای بدیع و پیشنهادی است که تالش ایده« شناسی برهانیجامعه»است. اجتماعی منجر شده

صر جدید، صورتی نو از تفکر فرهنگی در ع -ییرات اجتماعیکند با توجه به تغمی

شناسی برهانی شناسی ارائه دهد. جامعهشناختی در حوزۀ فلسفۀ مضاف دانش جامعهمعرفت

کنندۀ مختصاتی از جامعۀ های فلسفی که ترسیمبا تأکید بر حضور غیرقابل انکار پیش فرض

دار آن است ارزش مداری آنهاست، داعیه شناسی و در نتیجۀهای جامعهمطلوب در پس نظریه

توان ضمن ارزیابی بنیادهای فلسفی فلسفی، می -های یقینی و عقلیکه با اتکا بر گزاره

تری تر و عمیقشناختی هرچه مطمئن، به نتایج جامعه«قیاس تجربی»ها، با استفاده از نظریه

 دست یافت که فاصلۀ حداکثری با ظنّیات دارد. 

شناسی های فلسفی، جامعهفرضشناختی، پیشپردازی، نظریۀ جامعهنظریه ی:واژگان کلید

 برهانی، قیاس تجربی
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 مقدمه و بیان مسئله
شناختی متفاوتی نسبت به دوران سنت شناختی و روشریزی اصول معرفتدوران تجدد، با پی

روابط اجتماعی  داد. تمدنی که شالودۀ جدیدی جهت تنظیمآغاز شد که نشان از تمدنی نوین می

عنوان نقطۀ عطف تمدن جدید، با حساسیت کرد. رنسانس بهو محصوالت انسانی عرضه می

اجتماعی وجوه  -طبیعی و انسانیبرآمد. علوم« علم»ریزی اصول و بنیادهای خاص، درصدد پی

با  ای بودند که متفکران متجدد تالش بسیار کردند، اصول معرفتی و روشی مدّنظر خود رادوگانه

. یکی از اصول (porter & ross،2008  :56-13)جزئیات در آنها تشریح، تنظیم و تدوین کنند 

طور شناسی بهطور عام و جامعهبنیادین که همواره در مرکز منظومۀ معرفتی تفکر علوم متجدد به

کنندۀ این است که چارچوب نظری توجیه« جدایی دانش از ارزش»خاص قرار داشته، اصل 

شناسی متجدد بر را فراهم آورد. درواقع، این اصل همچون بنیادی است که ساختمان جامعهتفکر 

، 2«تفسیری»و  1«اثباتی»ها و اختالفات میان دو رویکرد نظری رغم تفاوتآن استوار است و به

cetina-knorr ،1981 :-31)پردازی است نقطۀ اشتراک هر دو رویکرد در نظریه 3«ارزش مداری»

(. 231-408و  31-104: 1389و رووت،  149 -177و  37 -102: 1384 و کرایب، بنتون 3

نظران بر شناختیِ اندیشمندان مدرن، برخی صاحبشناختی و روشبرخالف این ادعای معرفت

های روشنگری های لیبرالیسم و ایدهشناختی در راستای آرمانهای جامعهاین باورند که نظریه

شناختی و باورهای لیبرالی ارتباط وثیقی وجود دارد. از نظر انش جامعهاند و میان دشکل گرفته

ویژه متفکران شناش بهپردازان جامعهاین اندیشمندان، نه تنها پرسش و مسئلۀ اصلی نظریه

های آنان نیز در راستای های لیبرالی شکل گرفته، بلکه محتوای نظریهکالسیک با اتکای بر آرمان

بندی های لیبرالیسم تنظیم و صورتسازی آرمانگیری و پیادهجتماعی شکلسازی موانع امرتفع

 (. 1390و سیدمن،  1389است )رووت، شده

ای ، توجه به این اصل نه تنها کاهش نیافت بلکه به گونه4«پست مدرن»های با طرح نظریه

شالوده و نحوی که متفکران پست مدرن، روشن، در کانون این رویکرد نظری قرار گرفت. به
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1. positive  

2. Interpretive  

3. Value-ladenness 

4. postmodernism 
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ویژه علم مدرن( پردازی خود را بر رد این اصل قرار داده و بر ارزشمداری علم )بهبنیاد نظریه

عنوان به 1«پساساختارگرا»نظران از نظر صاحب (.Psillos and curd  ،2008)تأکید کردند 

های نظریه»طور عام و به 2«های علمینظریه»ترین جریان فکری پست مدرنیسم، مهم

هستند که در قالب ساختار دوگانه مفاهیم  4«نظام زبانی»طور خاص، محصول به 3«شناختیمعهجا

ای که این نظام همچون سیستمی خودبنیاد گونهاند؛ بهشکل گرفته 5«روابط تفاوتی»و مبتنی بر 

و  فرهنگ»کند. از این منظر، روابط میان مفاهیم را بدون ارجاع به عالم عینی تنظیم و تعیین می

کنندۀ تعاریف و نحوۀ ساماندهی مفاهیم در هر نظام ریشۀ اصلی و تعیین 6«های اجتماعیارزش

 7«نظام ارزشی»زبانی از جمله علم بوده و وابستگی تام و تمامی میان ساختار و معانی مفاهیم با 

دار جامعه وجود دارد. برهمین اساس، علم مدرن نیز مانند سایر وجوه معرفتی، هدفمند و جهت

های آن نیز مبتنی بر است و بر هیچ امر عینی، ذاتی و ثابتی اشارت ندارد. پس در نتیجه یافته

  ،Cross؛ Mouzelis ،2008: 179- 178)های اجتماعی بوده و دارای سوگیری است ارزش

از آنجایی که مدعای نظری رویکرد پست مدرن  (.182-226: 1380پائولین، و 129 -2011:145

های این جریان فکری نیز مترتب است و این موضوع از سوی متفکران این حوزه نیز بر نظریه

پردازی علم متجدد )اعم از مدرن و پست مدرن( با اتکای توان گفت، نظریهمورد تأیید است، می

جدایی »ای صورت گرفته که این خود منجر به تنزل قاعده شدههای از پیش تعیینبر پیش فرض

پردازی در است. درواقع، نه تنها نظریهبه سطح مدعایی غیرقابل عملی شده« دانش از ارزش

های لیبرالیسم در جامعه صورت پذیرفته بلکه دوران مدرن و پست مدرن با هدف تحقق آرمان

گیری و شناسی اجتماعی خود را با ابتنا بر موانع تشخیصی شکلمتفکران این دوران نیز مسئله

شناختی، های معرفتاند. بنابراین، وجود پیش فرضا شکل دادههتداوم حیات این آرمان

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Post-structurism 

2. Scientific theories 

3. Sociological theories 

4. Linguistics  

5. relations of deference 

6. Culture and social value 

7. System of value 
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کنندۀ مختصاتی از جامعۀ مطلوب شناختی ترسیمهای جامعهشناختیِ نظریهشناختی و انسانهستی

 کند. ها را راهبری میاست که محتوای این نظریه

آمریکا، این علوم اجتماعی متجدد در اروپا و  -انسانیدر این بین، با گسترش هر روزۀ علوم

ی زایش خود باقی نماند و حرکت به سوی سایر مرزها و ملل از جمله هاحوزهفقط در مرزها و 

های یشهرایران را در پیش گرفت. در ایران نیز با توجه به سابقۀ دینی و فضای معرفتی و 

، شکل های متفاوت در حوزۀ تجدد و علم متجددجریان متعددی با دیدگاه اشفلسفی -فکری

گرفتند که با وقوع انقالب اسالمی، چگونگی نسبت تجدد که بر مختصات خاصی از جامعۀ 

ترین نهاد اجتماعی جامعه ایران )پس از انقالب اسالمی(، عنوان مهممطلوب تأکید دارد و دین به

برانگیز شد. در اثر تعدد و اختالفات مبنایی جریانات فکری حاضر در این ساز و چالشمسئله

شناختی مسیرهای متفاوتی پیش روی خود پردازی جامعهپردازی و نظریهمیدان منازعه، مفهوم

دنبال داشتن نتایج ها، در عین بهدارد که انتخاب و پذیرش مدعای هریک از این جریان

کند. در شناختی متفاوت، الگوی خاصی از جامعۀ مطلوب را ترسیم میشناختی و روشمعرفت

شناختی نیازی الزم روشی متقن و مبرهن در حوزۀ تفکر جامعه -ارچوب نظریاختیار داشتن چ

کند. در شناختی را تنقیح و تدقیق میپردازی جامعهپردازی و نظریهو ضروری است که مفهوم

کند، وضعیت جامعۀ ایرانی است که در این شرایط، آنچه اهمیت این موضوع را دو چندان می

پردازی و آنکه اجماع مفهومدهند، بیر روز به مسیر خود ادامه میهای اجتماعی هآن، واقعیت

رو را فهم، درک و، با پردازی در اختیار باشد تا بتوان با اتکا بر آنها، امر اجتماعی پیشنظریه

حل کاربردی آن دست یافت. درواقع، از یک سو شاهد شناختی، به راهداشتن صورت آسیب

شناختی و یشۀ متجدد هستیم که در حوزۀ مختصات معرفتجریانات فکری متمایل به اند

پردازی طور خاص، ایدهشاختی بهپردازی جامعهطور عام و نظریهاجتماعی بهشناختی علومروش

های آنان مختصاتی از جامعۀ مطلوب از منظر خود، وجود دارد و از اند که در پس دیدگاهکرده

های خاص خود از دین، پیرامون که با ابتنا بر قرائت گر جریانات فکری هستیمدیگر سو، نظاره

ای های مختلف، این موضوع را به میدان منازعهاند. طرح دیدگاهاین موضوع اظهارنظر کرده

است. شناسی اجتماعی و تالش جهت حل آنان را دچار اختالل کردهتبدیل نموده که مسئله

 -توان از طریق آن مناقشات نظریاست که می چارچوبی« شناسی برهانیجامعه»زعم نگارنده، به
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پردازی مفهومی این حوزه را به حداقل ممکن کاهش و زمینۀ اجماعی نسبی در حوزۀ نظریه

 اجتماعی را فراهم آورد. 

 

 

 اهداف پژوهش

بندی جریانات فکری مختلف حوزۀ نسبت میان علم متجدد و شناسایی، تفکیک و طبقه -

ضع اوین میح مواضع نظری آنها پیرامون این نسبت و همچنین تعیدین در جامعۀ ایرانی و تشر

 اجتماعی اسالمی.هریک از آنها در رابطه با امکان تحقق علوم

عنوان دیدگاهی به« شناسی برهانیجامعه»شناختی شناختی و روشتشریح بنیادهای معرفت -

علم  یانعۀ ارتباط مپیشنهادی جهت کاهش حداکثری اختالفات میان جریانات فکری میدان مناز

 و دین و ترسیم مختصات مفهومی این ایدۀ جدید.  

 های پژوهشپرسش
توان اجتماعی جدید، آیا میبا توجه به مباحث مربوط به نسبت میان دین و علوم -1

 نات فکری این حوزه ارائه داد؟ بندی شده از جریاتصویری طبقه

ات معرفتی ایران ذیل مناقشدر صورت وجود اختالف و چندگونگی جریانی در فضای  -2

 چیست؟ « شناسی برهانیجامعه»اجتماعی متجدد و دین، مختصات معرفتی و روشی میان علوم

 پیشینۀ پژوهش

هرچند که تشریح و واکاوی جریانات فکری مختلف موجود در عرصۀ فهم رابطه میان دین و 

شناسی جامعه»لیکن ایدۀ است، های متعددی مورد توجه و مطالعه قرار گرفتهتجدد در پژوهش

باشد. متفکران طور تقریبی، جدید و بدیعی است که دارای پیشینۀ پژوهشی نمیمفهوم به« برهانی

زاده یزی)ره(، عالمه حسنتبرعالمه محمدتقی جعفری مختلفی همچون عالمه طباطبایی)ره(، 

ین دینانی، رضا داوری اهلل جوادی آملی، حجت االسالم و المسلمین پارسانیا، غالمحسآملی، آیت
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اردکانی، حسین کچوئیان، سیدحسین نصر، عبدالکریم سروش، محمد مجتهد شبستری، مصطفی 

درخصوص نسبت و رابطه میان علم و دین به ملکیان، مهدی گلشنی، عبدالحسین خسروپناه و... 

اند، اما ایدۀ دهباره نیز آثار متعددی را به رشتۀ تحریر درآوراند و در اینبحث و پژوهش پرداخته

 است.طور مشخص پیش از این طرح و تشریح نشدهمورد نظر این مقاله به

که در  های متعددی هستندهریک از متفکران مورد اشاره در سطر باال، دارای آثار و پژوهش

ع موض آنها تالش شده تمدن مدرن و اصول معرفتی آن را مورد کنکاش مفهومی قرار دهند و

شناسی برهانی، نبدی و عرضه کنند. اما در این بین جامعهاین مناقشه را صورتمعرفتی خود در 

 های آن را تنها در آثارتوان ریشهبا توجه به مختصات مورد نظر نگارنده، مفهومی است که می

ایشان،  اهلل جوادی آملی جستجو کرد. هرچند که این مفهوم با این وضوح در کتب و مقاالتآیت

بل های معرفتی آن در آثار فلسفی و تفسیری ایشان قاولیکن برخی از ریشه شود،یافت نمی

 رویت و تشخیص است. 

 های پژوهشیافته

 داجتماعی متجدبندی جریانات فکری میدان منازعه نسبت دین و علومطبقه

 شده از میدانبندیدنبال ارائۀ تصویری طبقهشود به پرسش اول مقاله، که بهدر ابتدا تالش می

شود. با وقوع رنسانس اجتماعی متجدد است، پاسخ دادهمنازعۀ مباحث حوزۀ نسبت دین و علوم

اجتماعی از  -انسانیهای علومتجربی و یافتهو انقالب علمی در اروپا، دستاوردهای علوم

یرانی عۀ امرزهای محل تولد خود خارج و راهی سایر جوامع شدند. در نتیجه این ورود که جام

ا در فان رآن جمله بوده، گرایشات مختلفی شکل گرفتند که طیفی از موافقان تا مخالنیز از 

معۀ ایرانی پس از سیاسی در جا -گرفت. با عنایت به وقوع تغییرات بنیادین اجتماعیبرمی

حاضر دربرگیرندۀ ای تبدیل شد که درحالانقالب اسالمی، این مباحث به عرصۀ منازعه

ت های متنوعی است. جریاناتی که هریک نسبت به ماهیع و دیدگاههای مختلف با مواضگروه

کنند. اجتماعی دینی مواضع خاصی را اتخاذ میعلم، روش صحیح کسب معرفت علمی و علوم

ان بندی از این میدپردازی دربارۀ جامعۀ ایرانی منوط به شناخت و ارائۀ دستهموفقیت در نظریه

 منازعه جهت ایجاد نظم فکری است.  
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میان  توان نظمی پنهان رادر صورت مطالعۀ عمیق و هدفمند آثار مرتبط با این مباحث، می

صه را نظمی جریانی در این عرصاحب نظران این میدان منازعه مشاهده کرد که فرضیۀ وجود بی

های میدان منازعۀ علم متجدد و علم های پژوهش، دیدگاهبراساس یافتهکند. طور کامل رد میبه

لب ، در قاواییدر ایران پس از انقالب اسالمی، بدون تعیین اولویتِ شناختی و اعتبار محت دینی

( دیدگاه 3زدا و ( دیدگاه پیرایه2( دیدگاه علم تجددطلب، 1شوند: بندی میسه دیدگاه کالن طبقه

 گرای اسالمی.سنت

ر یکدیگمعرفت دارای اقسامی است که در عرض ، علم تجددطلب(از نظر دیدگاه اول )

عنوان یکی از اقسام شناختی(( نیز بههستند و معرفت تجربی )اعم از طبیعی و انسانی )جامعه

، های غیرتجربی )نقلمعرفت، براساس معیار روش تجربی از دیگر اقسام معرفت که با روش

ر عرفت تجربی دمدیگر، علمی بودن عبارتشود. بهپردازند جدا میشهود و برهان( به مطالعه می

ا فرضیه )ب ی پیشنهادی که در قالبهاگزارهیید است که تأاین دیدگاه، صرفاً زمانی مورد 

کانیسم گردد، امکان آزمون تجربی از طریق میماستخراج از هر منبع در مقام گردآوری( ارائه 

نی یا طور کلی علم دیباشد. برهمین اساس، این دیدگاه بهگرایی را داشتهشناختی ابطالروش

 1366گذارد )سروش، شناسی اسالمی را رد کرده و تنها بر معرفت تجربی مدرن صحه میمعهجا

 (.1375؛ مجتهد شبستری، 1387؛ ملکیان، 1387و  1375و  1376و 

شود، یماسالمی (، که شامل دو جریان مکتب تفکیک و فرهنگستان علومپیرایه زدادیدگاه دوم )

سان د، انپس از رنسانس و آغاز دوران تجدر هستند که ذیل فصول مشترک نظری خود بر این باو

محوری را جایگزین جای آن، اومانیسم و انسانمتجدد، دین و عالم متعالی را نفی کرده و به

ریزی تمدن و علومی بود که با اصالت دادن به عالم است. نتیجۀ این انکار پیخدامحوری کرده

و کشفیات تجربی نائل آید.  نی، به شناختکند بدون هدایت معرفت وحیایممادی تالش 

هم پیوسته است که با انکار دین، ارتباط میان حیات این دیگر، تجدد جریان و کلیتی بهعبارتبه

 کند همۀ امور را در وجود مادی آن تفسیر کند.یمجهانی و معنویت را قطع کرده و تالش 

لسالم((، ال قرآن و کالم معصومین )علیهم معرفت وحیانی)شام اساس، الزم است با اتکا بربرهمین

؛ 1384و  1364علم دینی اعم از طبیعی و اجتماعی را جایگزین علم مدرن نمود )حکیمی، 

 (.1385و  1380؛ هاشمی حسینی، 1387و  1386و  1385و  1383؛ میرباقری، 1381نصیری، 
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جدد دانشی سکوالر تجربی متگرای اسالمی( براین نظر است که علماما دیدگاه سوم )سنت

ی متافیزیکی و نیز با هامعرفتشده و تالش دارد با انکار است که از فلسفۀ الحادی منشعب

اصالت دادن به وجود مادی از طریق روش تجربی استقرایی، قوانین طبیعت را بشناسد و بر آن 

لمی وحی، طور ذاتی، الحادی )نافی هویت عتجربی، بهمسلط شود. براساس این دیدگاه، علوم

های غیردینی ندارد؛ اما علم ینیبشهود و عقل( نبوده و هیچ اقتضایی نیز به این نوع از جهان

ی اصلی معرفت هامحدودهی الحادی، از جایگاه و هافلسفهمتجدد به دلیل قرار گرفتن ذیل 

است. ها تبدیل شدهینیبتجربی خارج شده و به ابزاری جهت نیل به اهداف غیردینی این جهان

طبیعی و اجتماعی( قسمی از تجربی )اعم از علومگرای اسالمی، علمبراساس دیدگاه سنت

زایی وحیانی، شهود و عقلی( از شأن معرفت) یمعرفتمعرفت است که در کنار دیگر طرق 

عنوان نظام تکوین تواند با توجه به طبیعت بهیمبرخوردار است. به این معنا که این علم 

ناخت )طبیعی و اجتماعی( دست یابد و امر واقع را کشف کند. در این دیدگاه، اگر خداوند، به ش

تواند به صورت یقینی، امر واقع را یمتجربی باشد، علمفلسفۀ اولی در رأس هرم علم قرار داشته

ترتیب، اگر کشف کند. زیرا یگانه روش دستیابی به نتایج یقینی، روش قیاس تجربی است. بدین

توان آن را علم دینی برهن و یقینی امر واقع باشد، سکوالر و غیرالهی نیست و میعلم کشف م

و  1381و  1380و  1379ج؛ پارسانیا،  1386ب و  1386الف و  1386دانست )جوادی آملی، 

 1(.1391ب و  1387الف و  1387و  1386و  1385و  1383

ن عرصۀ فکری، شاهد اختالفات گونه که پیداست، با اتکا بر نگرشی بلندنظرانه به ایهمان

باشیم که در نتیجۀ اختالف نظری موجود، تنوعی بنیادین میان جریانات فکری این حوزه می

ای که تداوم آن بیش از پیش باعث است. مسئلهپردازی حادث شدهغیرقابل جمع، جهت نظریه

سازی و فهومشناسان از داشتن طرحی جامع و قابل حصول جهت مدور شدن متفکران و جامعه

شود. حجم زیادی از توان این جریانات به دالیل پردازی اجتماعی دربارۀ جامعۀ ایرانی مینظریه

می گردد. این موضوع در جایگاه  2«فلسفه مضاف»مختلف صرف نقد جریان دیگر، ذیل مباحث 

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
های آنان و نقاط افترراق و اشتراکشران در مقالرۀ دیگرری از     های مزبور همراه با زیر شاخته. تشریح تفصیلی دیدگاه 1

 است.چاپ شده 1393های اجتماعی متفکران مسلمان، سال سوم، شماره اول، زمستان نگارنده در فصلنامه نظریه

به  مضاف فلسفه از نوعىبه  مضاف به علوم: ۀفلسفتوان از فلسفۀ مضاف دو تعریف ارائه داد: طورکلی میبه.  2

 را علوم به مضاف فلسفۀ بنابراین،. استگرفته قرار فلسفه الیهمضافٌ علوم از علمى آن، در که شودمیعلوم گفته
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 پردازد.هاى درجه اوّل مىهاى بیرونى دانشبه پرسش منطقى یا تاریخى رویکردى با که دانست دانشى توانمى

 از علمى نه حقایق، از حقیقتى آن در که شودمى به حقایق گفته مضاف فلسفه از نوعى به  مضاف به حقایق: ۀفلسف

با رویکردى  که ستدان دانشى توانمى را حقایق به مضاف فلسفۀ بنابراین،. استگرفته قرار فلسفه الیهمضافٌ علوم،

هاى مضاف توان فلسفهبراساس تعاریف فوق، مى دهد.ها پاسخ مىهاى درونى واقعیتتاریخى یا منطقى به پرسش

نیز یا رویکرد  شود یا به واقعیت. هریک از این دو نوعرا به چهار قسم تقسیم نمود زیرا فلسفه یا به علم اضافه مى

 ۀ. فلسف1. آیددست مىمضاف با اوصاف زیر به ۀاین نوع نگاه، چهار قسم فلسفتاریخى دارند یا رویکرد منطقى. با 

شود  مى... و اجتماعىعلوم فلسفۀ تجربى،علوم فلسفۀ دینى، معرفت فلسفۀ شامل  مضاف به علوم با رویکرد تاریخى:

الیه قرار که مضافٌ تاریخى علمى است ۀاطالق این نوع فلسفه مضاف منوط به تحقق دورالف(  :هاویژگى با این

الیه نظیر پرسش از تعریف، روش و هاى ناظر به علمِ مضافٌآنجاکه این دانش با طرح پرسش ازب(  است.گرفته

ج(  آید.شمار مىعلوم و جهان دوم است، دانشى درجه دوم به ۀآن علم با علوم دیگر سروکار دارد و دربار ۀرابط

وجه د(  پردازند.رون علمى مىی بهاعلمى، به طرح پرسش ۀقق رشتهاى مضاف پس از تحاین دسته از فلسفه

. فلسفه مضاف به علوم با رویکرد 2 تسمیه این نوع از دانش به فلسفه، رویکرد کالن و ناظرگونه آن به علوم است.

ازآنجاکه ف( ال توان به موارد زیر اشاره کرد:مضاف به علوم با رویکرد منطقى مى ۀهاى فلسفویژگى جمله از منطقى:

 سروکاردارد، الیه نظیر تعریف، روش و رابطه آن علم با علوم دیگرهاى ناظر به علمِ مضافٌاین دانش با طرح پرسش

هاى برون علمى هاى مضاف درصددند تا به طرح پرسشاین دسته از فلسفهب(  آید.شمارمىدوم به ۀدانشى درج

هاى مضاف هنوز تحقق پیدا نکرده و تاریخى را پشت سر ین نوع از فلسفهالیه ابا توجه به اینکه مضافٌج(  بپردازند.

توان با رویکردى تنها مىد(  توان با رویکرد توصیفى ر تاریخى به پرسشهاى بیرونى آن پاسخ داد.است، نمىنگذاشته

رسى تعریف، روش هاى بیرونى آن علم را مطرح کرد و در مقام بایسته و نه تحقق، به برمنطقى و استداللى پرسش

علم اقتصاد اسالمى  ۀتجربى دینى، از جمله فلسفهاى علومتمام فلسفهو(  آن علم با علوم دیگر پرداخت. ۀو رابط

مضاف  ۀالتفسیر( از جمله فلسفمنطق فهم دین )نه اصول فقه یا مناهج ۀفس)نه فقه یا مکتب اقتصاد اسالمى( و نیز فل

 با هاواقعیت به مضاف فلسفۀ ها با رویکرد تاریخى:مضاف به واقعیت ۀفلسف. 3 اند.به علوم با رویکرد منطقى

گوید، ها و جهان اوّل سخن مىازآنجاکه پیرامون واقعیتالف(  :است برخوردار زیر مشخصات از تاریخى رویکرد

با ج(  هاست.هاى درونى واقعیتمضاف طرح پرسش ۀاین نوع فلسف ۀوظیفب(  شود.دانش درجه اوّل محسوب مى

 ۀمضاف منوط به تحقق دور ۀاطالق این نوع فلسفد(  پردازد.رویکردى تاریخى به بررسى هویت تاریخى پدیده مى

توان انسان را مى ۀجامعه و فلسف ۀزبان، فلسف ۀفلسفو(  است.الیه قرار گرفتهتاریخى واقعیتى است که مضافٌ

توان با روش اند. بنابراین، مىانسان تاریخى را پشت سر گذاشته هایى از این قسم نام برد؛ زیرا جامعه، زبان ونمونه

ها مضاف به واقعیت ۀ. فلسف4 آنها دست یافت. ۀهاى درونى دربارهاى مربوط به پرسشتاریخى و توصیفى به پاسخ

آنجاکه ازالف(  ها با رویکرد منطقى است:مضاف به واقعیت ۀفلسف ۀددهننشان زیر هاىویژگى با رویکرد منطقى:

مضاف با  ۀاین نوع فلسفب(  شود.گوید، دانش درجه اوّل محسوب مىها و جهان اوّل سخن مىپیرامون واقعیت

مضاف  ۀاین نوع از فلسفج(  تحلیل عقلى موضوع معین یعنى واقعیت خارجى یا ذهنى یا علوم سروکار دارد.

ع نظر از تحقق و یا عدم تحقق تاریخى واقعیتى با قطد(  هاست.هاى درونى واقعیتدرصدد یافتن پاسخ براى پرسش
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را جهت  نشده و افق روشنیکه به تنها نقطۀ اختالفی، تبدیلخود اهمیت بسزایی دارد درصورتی

دیگر، هرچند مباحث مربوط به فلسفۀ مضاف بیانباشد. بهدنبال داشتهاجماع اولیه و حداقلی به

ای )ضروری( جهت ورود به فضای دانش، جهت مطالعۀ علمی موضوع، روش و غایت مقدمه

شناختی پرداخت شناختی و روشهای متمادی به مباحث معرفتتوان سالباشد ولی نمیعلم می

ام منازعات را متوقف به این موضوعات نمود، بدون آنکه برای نحوه و زمان ورود به دانش و تم

حال نیازمند پردازش ای جدید )و درعیناساس، این متن بر ایدهای داشت. برایناجتماعی برنامه

حلی در عرصۀ منازعات جامعۀ علمی تواند همچون راهتر( تأکید دارد که میو کنکاش عمیق

ای است . این مفهوم ایده1«شناسی برهانیجامعه»ظاهر شود: « شناسیعلم جامعه»ضوع حول مو

که نیازمند تشریح مختصات مفهومی بوده تا جزئیات آن روشن و واضح شود. تفاوت این مفهوم 

شناختی آن، شناختی و ترسیم مختصات روشهای نزدیک، تعیین مبانی معرفتبا مفاهیم و رشته

 شود. ه در ادامه به آن پرداخته میهایی است کگام

 شناسی برهانیشناختی جامعهشناختی و روشمختصات معرفت

شناختی شناختی و روشدر ادامه و در پاسخ به پرسش دوم مقاله، مختصات معرفت

شود. پیش از واکاوی و تشریح اصول معرفتی و روشی، الزم شناسی برهانی تشریح میجامعه

های موجود نسبت میان این مفهوم و مفاهیم نزدیک به آن، تفاوت است در چارچوب تعیین

شناسی برهانی روشن و استوار گردد. های معنایی مفهوم جامعهتشریح شود تا هرچه بیشتر پایه

از جمله مفاهیم و  4«شناسی علمجامعه»و  3«شناسی فلسفهجامعه»، 2«شناسیفلسفۀ جامعه»

شناسی برهانی هستند؛ و لیکن های لفظی با جامعهشابهتهای تخصصی هستند که دارای مرشته

از نظر مفهومی میان آنها افتراقات قابل توجه و ماهوی وجود دارد که باعث تمایز میان آنها 

                                                                                                                               

ذهن،  ۀزبان، فلسف ۀحیات، فلسف ۀهاى مضافى نظیر فلسففلسفه پردازد.هاى درونى مىموردنظر، به طرح پرسش

 .(41-35: 1389)خسروپناه،  باشندهستى از این نوع مى ۀدین و فلسف ۀمعرفت، فلسف ۀنفس، فلسف ۀفلسف

1. Discursive sociology 

2. philosophy of sociology  

3. sociology of Philosophy 

4. sociology of science  
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شناسی برهانی که در ادامه ذکر شود. این تمایزات پس از تشریح مختصات مفهومی جامعهمی

 گردد.شود، آشکار میمی

، بر «شناسیفلسفۀ جامعه»با تمرکز بر داعیۀ اصلی « شناسی برهانیجامعه» در نقطۀ آغاز،   

 1«های فلسفیپیش فرض»شناختی با ابتنا بر های جامعهکند که تمامی نظریهاین نکته تأکید می

است که شناسی، نشان دادهاند. نتایج مطالعات عقلی فلسفۀ جامعهبندی شدهتدوین و صورت

نمای واقعیت کنندۀ تمامای، که منعکسشناسی همچون آیینهی جامعههاتصور کردن نظریه

اجتماعی هستند، برداشتی غلط و نارساست. چراکه تمامی متفکران این دانش با ابتنا بر 

معنای عدم جدایی دانش از اند. این بههای خود را عرضه نمودههایی فلسفی، نظریهفرضپیش

است ) کرایب و ریانات پوزیتیویستی و تفسیری قرار داشتهارزش است که همواره مورد تأکید ج

در نتیجۀ این مطالعات عقلی، روشن  .( Gouldner،1973 ؛1385سیدمن، ؛ 44 -10: 1384بنتون، 

شناختی، ها، اصول معرفتفرضپرداز، با اتکا بر این پیشاست که متفکرین نظریهشده

اند که همچون بنیانی اساسی، نظریات شناختی خاصی را برگزیدهشناختی و انسانجهان

های فلسفی متفکران اجتماعی را به فرضکند. درواقع، پیششناختی آنان را پشتیبانی میجامعه

توان اذعان ترتیب، مینماید. بدینپردازی اجتماعی راهبری میمسیرهای خاصی جهت نظریه

رند و از این اصول بنیادین های فلسفی دافرضهای اجتماعی ریشه در پیشداشت که نظریه

از جمله  5«اگزیستانسیالیسم»، 4«آلیسمایده»، 3«ماتریالیسم»، 2«پوزیتیویسم»اند. عقلی منبعث شده

نحوی آگاهانه یا ناآگاهانه به آنها شناس هریک بهپردازان جامعهمکاتب فلسفی است که نظریه

و خاص و متفاوتی نظریات خود را نحاند و درنتیجۀ همین وابستگی، بهوابستگی فکری داشته

 (.1389و رووت،  1389و فی،  1390)شرت،  اندبندی نمودهصورت

کند که شناسی برهانی با این ایدۀ اولیه و غیرقابل انکار آغاز میبرهمین اساس، جامعه

های فلسفی که فرضگردد مگرآنکه، بنیادها و پیششناسی محقق نمیپردازی در جامعهنظریه

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. philosophical assumptions 

2. positivism 

3. materialism 

4. idealism  

5. existentialism 
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ریزی شوند. باشند، پیشناختی نظریه میشناختی و انسانشناختی، جهانکنندۀ اصول معرفتتعیین

و  1380)پائولین، ها، درواقع، نتیجۀ نوعی انتخاب و گزینش است فرضاما تعیین بنیادها و پیش

کند که گونه که ذکر شد، ضرورت ایجاب میدیگر، همانعبارتبه (.1384بنتون و کرایب، 

های فلسفی خود را تعیین نماید. این امر فرضرداز پیش از تدوین نهایی نظریه خود، پیشپنظریه

مستلزم انتخاب میان مکاتب و رویکردهای مختلف فلسفی موجود یا طرح ایدۀ فلسفی جدیدی 

پرداز است که از سوی نظریه« انتخاب و گزینشی»است. آنچه در این بین حائز اهمیت است، امر 

 د.گیرصورت می

پرداز در چارچوب فکری خاصی قرار خواهد گرفت که آن به واسطۀ این انتخاب، نظریه

پرداز هستی، انسان و جامعۀ است. در این چارچوب، نظریهبندی نمودهمکتب فلسفی صورت

انسانی را براساس بنیادهای فلسفی منتخب، تعریف کرده که از بطن آن مختصات جامعۀ مطلوب 

پرداز اجتماعی در پس نظریۀ خود تصویری از دیگر، هر نظریهعبارتگردد. بهترسیم می

های فلسفی فرضگیری آن، پیشنماید که علت شکلترسیم می 1«جامعه مطلوب»های ویژگی

شده یا ناآگاهانه تواند آگاهانه و بیانپرداز به آن وابستگی فکری دارد. این امر میاست که نظریه

یتیوستی، تفسیری، هرمنوتیکی، رئالیسم انتقادی، پساساختارگرایی و... و مستتر باشد. مکاتب پوز

های خود های فلسفی مختلفی نظریهفرضاز جمله مکاتبی هستند که متفکرین آنها با ابتنا بر پیش

ها و های دقیق عقلی، ریشهتوان با کنکاشاند. در تمامی آنها میبندی و عرضه نمودهرا صورت

ان را استنباط و آشکار نمود و مختصات جامعۀ مطلوب از منظر هر دیدگاه را شبنیادهای فلسفی

 (.1384؛ بنتون و کرایب، Mouzelis، 2008استخراج کرد )

، مرکز 2«شناختیهای جامعههای فلسفی نظریهریشه»شناسی برهانی با آشکار نمودن جامعه

وبنایی به سمت اصول پردازی اجتماعی را از موضوعات رمباحث نظری در عرصۀ نظریه

کند که تا پیش از این، یا مورد توجه جدی قرار نداشته یا زیربنایی و بنیادین، هدایت و منتقل می

شناسی برهانی نمود. درواقع، جامعهشناسی تقلیل پیدا میآنکه به مباحث جزئی در فلسفۀ جامعه

ی عمیق، و با استفاده از روش عنوان دانشکند در این مرحله با استعانت از فلسفه، بهتالش می

پردازان را مورد کنکاش نظری قرار دهد و با مختصات جامعۀ مطلوب نظریه ،«قیاس تجربی»

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Ideal Society  

2. The Philosophical Roots Of Sociological Theory  
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شناسی بگشاید. در این اعطای نقش مرکزی به این مباحث، دریچۀ جدیدی را به روی جامعه

استخراج بنیادها پردازان اجتماعی با کشف و های فلسفی نظریهسو وابستگیتالش نظری، از یک

گردد و از سوی دیگر، با اتکا بر روش منطقی های فلسفی آنان روشن و تشریح میفرضو پیش

گردد. فراهم شدن بستر مقایسه و رجحان، استدالل مبرهن، امکان ارزیابی و مقایسه نیز فراهم می

عقلی در  است؛ کنکاش« شناسیفلسفۀ جامعه»از « شناسی برهانیجامعه»نقطۀ تمایز مسیر 

ازهای ها و بنیادهای فلسفی تفکر اجتماعی حدّ نهایی پروشناسی و فهم ریشهههای جامعنظریه

شناسی با حصول و دستیابی به این بنیادها و علمی این رشتۀ تخصصی است. فلسفۀ جامعه

زیابی های عمیقی از تفکر اجتماعی قرار دارند، خاتمه یافته و به سپهر ارها که در الیهفرضپیش

برد. البته این محدودیتی ضروری برای اینگونه تتبعات های فلسفی راه نمیفرضو سنجش پیش

های اجتماعی فراهم است. اما فکری نبوده و امکان فراتر رفتن جهت نائل آمدن به ارزیابی نظریه

های فلسفی فرضشناسی به فهم و استخراج پیشهای زیادی از مطالعات فلسفۀ جامعهبخش

شود. اما نحوی به حاشیه رانده مییابد و ارزیابی و مقایسه میان این بنیادها بهختصاص میا

شناختی را های فلسفی، نظریات جامعهفرضشناسی برهانی پس از فهم و شناخت پیشجامعه

های مختلف جامعۀ مطلوب، این دهد که چرا از میان الگوها و مدلمقابل این پرسش قرار می

شناسی برهانی پس از مطالعات است؟ آغاز حرکت )سلبی و انتقادی( جامعهشده مدل انتخاب

گذارانه است. در این تالش فکری، هر متفکر و مدارانه و ارزشفلسفی، ارزش -نظری

پرداز اجتماعی بایستی به سمت شفافیت و بیان مبرهن دالیل انتخاب الگوی جامعۀ نظریه

 شود.اش قرار دارد، سوق دادهمطلوب خود، که در پس زمینۀ نظریه

های فلسفی که به فرضپرداز به پیشداری نظریهگونه که پیش از این ذکر شد وامهمان

شود، باعث بطالن این ایدۀ های خاصی منتج میشناسیشناسی و انسانشناسی، جهانمعرفت

قعیت اجتماعی دهندۀ واشناسی تنها انعکاسهای جامعهگردد که نظریهاثباتی و تفسیری می

عنوان ابعاد درونی کنش اجتماعی( است. )صورت بیرونی کنش اجتماعی یا آگاهی و معنا به

ای که از اصل کلی جدایی دانش از ارزش نشئت گرفته و داعیۀ امکان انفکاک کامل ایده

و   knorr-cetina ،1981و  Beyant ،1985)های اجتماعی را دارد تحقیقات علمی از ارزش

و عدم امکان  1«گرایینسبی»شناسی برهانی مدعی (. اما آیا جامعه136 -16: 1390، استرول

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Relativism 
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که مدعی ارتباط شناسی برهانی، درحالیشناخت امر اجتماعی است؟ پاسخ منفی است. جامعه

باوری  1«عینیت»های انسانی است، با طرح ایدۀ دوم خود، به وثیق میان دانش اجتماعی و ارزش

باوری با آنچه مورد تأکید رویکرد پوزیتیوستی است ماند. البته این عینیتر میتجربی وفاداعلم

 های جدی دارد. تفاوت

ضمن « وجود راه شناخت واقعیت»و « اصل واقعیت»شناسی برهانی با پذیرش جامعه

عنوان منکرین وجود راه متقن و ها( و شکاکیون، بهمخالفت با منکرین اصل واقعیت )سوفسطایی

هایی موجود و مستقل از ذهن عنوان واقعیتبه« های اجتماعیپدیده»شناخت واقعیت، بر صحیح 

های شناسی برهانی، توجه به واقعیتنماید. حرکت آغازین جامعهو وجود انسانی تأکید می

های شناسی برهانی، همچنان پدیدهاجتماعی موجود و انضمامی است. درواقع، موضوعات جامعه

یز، در باشند. اما نقطۀ تماهستند که در بطن روابط اجتماعی ساری و جاری میواقعی اجتماعی 

 باشد. روش استنتاج قوانین اجتماعی است که نیازمند تشریح می

، مقدمۀ سلبی روش مورد نظر خود را 2«استقرا»شناسی برهانی با نقد عقلی روش جامعه

از مقدمات جزئی، نتایج کلی حاصل  کند. مشکل مهم مستتر در استقرا )که در آنریزی میپی

باشد نتیجه آید(، آن است که این روش هرگز قانونی که ویژگی علمی و یقینی را داشتهمی

که استقرا بر مشاهدات دهد. چراکه ویژگی اصلی قانون علمی کلی بودن آن است، درحالینمی

توان به هدات جزئی، نمیاساس، در نتیجۀ مشاهدۀ تعداد زیادی مشاجزئی استوار است. برهمین

ای خاص در زمان و مکانی قانونی کلی دست یافت. چراکه تمامی آن مشاهدات ناظر بر حادثه

خاص است. در صورتی، استنتاج قانون کلی امکان تحقق دارد که در کنار مشاهدۀ چند مصداق 

انینی که منتج پذیرفته شوند. قو« ضرورت»و « سنخیّت»، «علیّت»جزئی، اصول کلی مانند قانون 

حسی آنگونه که مورد تأکید  -های تجربیاز استقرا نبوده و امکان حصول آنها از طریق روش

 (. 1383و چالمرز،  1381باشد نیز وجود ندارد )گیلیس، این مکتب فلسفی می

توان قضایای علمی را از طریق استقرا و مشاهدۀ موارد جزئی خاطر، نه تنها نمیهمینبه

پذیر نیست. چراکه مشاهدۀ ات قطعی نمود، بلکه تأیید احتمالی آنها نیز امکانمتعدد، اثب

های برد؛ این تعدد مشاهدههای متعدد موافق نیز، راه به یک نتیجۀ کلی و یقینی نمیگزاره

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Objectivity  

2 . Induction  
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تواند روشی عقلی و نیز نمی 1«گراییابطال»تواند نوعی اثر روانی ایجاد کند. تأییدکننده، تنها می

هت دستیابی به نتایج قابل اطمینان باشد. چراکه ابطال یک فرضیه توسط یک مورد یقینی ج

جمع »باشد: مخالف، زمانی پذیرفتنی است که پیش از آن یک اصل و قاعدۀ کلی پذیرفته شده

های بنابراین این روش نیز زمانی مورد قبول است که برخی از گزاره«. نقیضین محال است

توان به نتایج یقینی علمی رسید که تالش اساس، زمانی میاشد. براینبغیرتجربی پذیرفته شده

 173 -129الف: 1386به نتیجه دست یافت )جوادی آملی، « قیاس تجربی»شود از طریق روش 

در این روش، با استفاده از  2(.124 -111و  59 -51: 1385؛ پارسانیا، 113 -110ب: 1386و 

گردد. نتایجی که گیرد، نتایج یقینی اخذ میل قرار میقواعد کلی که در بخش کبرای استدال

عنوان قوانین علمی یاد کرد. تفاوت قیاس تجربی با استقرا در استفادۀ قیاس از توان از آنها بهمی

صورت قانونی کلی در قواعد کلی و غیرتجربی است که از طریق آنها تکرار مشاهدات به

کند های جزئی تأکید میین کلی و عقلی است و بر گزارهکه استقرا فاقد قوانآیند، درصورتیمی

تواند از موارد وجه استقرا نمیهیچدلیل بههمیناند. بهدست آمدهکه از طریق تجربه و حس به

؛ شیخ رضایی و کرباسی زاده، 150-163، 1389جزئی به قوانین کلی دست پیدا کند )مظفر، 

  3(.1381؛ گیلیس، 210 -35: 1391

هایی کارگیری نتایج عقلی فلسفه، مکانیسم استنتاج خود را بر گزارهشناسی برهانی با بهجامعه

اند. قواعد و قضایایی که اثبات آنها بر صورت عقالنی و یقینی اثبات شدهکند که بهاستوار می

که به احکام موجود از  -های عقلی و فلسفی است؛ و از آنجایی که فلسفۀ اولی عهدۀ کاوش

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1. Refutationism 

قیاس. اسقرا  -3تمثیل و  -2اسقرا،  -1شود: بندی منطقی، اقسام استدالل به سه قسم تقسیم میدر یک تقسیم.  2

استدالل از جزئی به کلی؛ تمثیل استدالل از جزئی به جزئی؛ و قیاس استدالل از کلی به جزئی است. قیاس نیز به 

شود و در بین آنها، واع مقدمات و اغراض به پنج قسم شعری، خطابی، جدلی، مغالطی و برهانی تقسیم میتناسب ان

شوند: اولیات، فطریات، حسّیات، قیاسات برهانی که مفید علم و دانش یقینی هستند، خود به اقسامی تقسیم می

 (.157 -129: 1386لی، ؛ جوادی آم228: 1378حدسّیات، مجربات و متواترات )صدرالدین شیرازی، 
معنای تواند به قوانین یقینی دست یابد؛ و اگر کاشف امر واقع دانستن را بهترتیب، روش استقرا، نمی. بدین 3

تواند به آن دست پیدا کند. و لیکن اگر کشف امر واقع را در قالب دستیابی به  قوانین علمی بدانیم، این روش نمی
تواند امر واقع را کشف نماید؛ با این شرط که در آن قضیۀ جزئی ریم، این روش میهای جزئی درنظر بگیتک گزاره

پذیرفته شود تا بتواند نسبت به آن گزاره « استحالۀ اجتماع و ارتفاع نقیضین»نیز باید برخی از قواعد کلی از جمله 
 اطمینان پیدا کرد. 
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در قیاس برهانی دارد،  1«اولیات و فطریات»اتکا به مقدمات  -پردازد وجود بودن آن میجهت م

رسد. نتایجی که اگر فلسفه نتواند آنها را اثبات کند، وصول به یقین در به نتایج یقینی نیز می

های جامعه شناختی نیز غیرممکن می شود. چراکه نتایج یقینی زمانی حاصل می شود که یافته

اصول »بدین ترتیب، فلسفه، ضایا، کبرای مورد استفاده در قیاسات تجربی را تشکیل بدهند. این ق

کند و از این طریق راه وصول به شناسی را تأمین میعلوم مختلف از جمله جامعه 2«موضوعی

شناسی برهانی مدعی وصول به کند. البته این بدان معنا نیست که جامعهیقین را در آنها فراهم می

طور قطع دارای اطمینان ایج یقینی در مطالعات اجتماعی است، چراکه حصول نتایج یقینی که بهنت

که همین اندازه شناسی برهانی بر این نکته تأکید دارد دهد؛ جامعهندرت روی میعقلی باشد، به

یی قرار شناختی بتوانند از مرز گمان و ظنّ فراتر بروند و در حد اطمینان عقالهای جامعهکه یافته

کند با شناسی برهانی تالش میاین بدان معناست که جامعه گیرد، به نتایج معتبر رسیده است.

های جزئی اجتماعی را هرچه های عقالنی، قدرت استنتاج خود از واقعیتکارگیری گزارهبه

ید. این تر نمابیشتر از ظنّیات دور و به سپهر نتایجی با درصد بیشتری از اطمینان عقلی، نزدیک

های اجتماعی شناسی به جهت توجه به عینیت و واقعیتتصمیم منجر به حفظ شأن علمی جامعه

 گردد. تر میزمان با حصول نتایج هرچه قابل اطمینانهم

تواند میان کارگیری روش قیاس تجربی میشناسی برهانی با بهبر این موضوع، جامعهعالوه

فرض های فلسفی و اصول نیز بپردازد و با ارزیابی پیش های اجتماعی مختلف به داورینظریه

شناسی برهانی را موضوعه آنها، به مقام رجحان نائل آید. روش قیاس تجربی و برهان، جامعه

کند. چراکه گرایی )معرفتی، اجتماعی و فرهنگی( نیز حفظ مینسبت به افتادن در دام نسبی

اند، معیارهای داوری متقنی را در اختیار ت شدهیقینی که در فلسفۀ اولی اثبا -قضایای عقلی

ـــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
ت محمول برای موضوع آن، نه نیازمند به سبب اولیات، از جمله مقدمات، قیاس برهانی است که برای ثبو.  1

درونی باشد و نه محتاج سبب بیرونی. یعنی ثبوت محمول برای موضوع ضروری است. مانند اصل واقعیت، وجود 
علم، استحالۀ اجتماع و ارتفاع نقیضین. فطریات هم قضایایی هستند که صدق آنها بدیهی است و لیکن برای ثبوت 

توان دلیل اقامه کرد. دلیل آنها هم امری است که همواره با قضیه موجود است و وضوع، میمحمول آنها نسبت به م
مخفی نیست. مانند بطالن دور، ضروری بودن ثبوت هر شی برای خود و محال بودن سلب هر شی از نفس خود، 

 (.149 -145: 1386بزرگتر بودن کل از جز )جوادی آملی، 

شود و در علم دوم بدون آنکه اثبات که از یک علم دیگر وارد علم دوم می اصول موضوعی، قضایایی هستند  2.

ای که از گیرد و اگر قضیهباشد، به دلیل اعتمادی که متعلم به معلم یا صاحبان علم اول دارد، مورد قبول قرار میشده

 (.160 -159: 1386ی، شود )جوادی آملعلم دیگر اتخاذ شده مود اعتماد متعلم نیز نباشد، مصادره نامیده می
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ای که به جهت عدم دارد. مسئلهگرایی دور نگه میدهد که آن را از نسبیشناسی قرار میجامعه

تفاهم بین »گیر مکتب انتقادی شده که در نتیجۀ آن های عقلی و یقینی گریبانتوجه به گزاره

اجتماعی جهت حصول به اجماع اجتماعی معرفی عنوان نقطۀ نهایی ارتباطات به« االذهانی

: 1386تایشمن و وایت،  ؛Layder، 2004 :213- 239؛ Mouzelis ،2008 :101- 104گردد )می

294- 320.) 

 گیریبندی و نتیجهجمع
پردازی مدرن، میان دانش و ارزش جدایی وجود نداشته و در الیۀ رغم ادعای جریان نظریهبه

شناختی و شناختی، معرفتهای جهانفرضن و همچنین پست مدرن، پیشهای مدرپنهانی نظریه

های باشد. ایدهکنندۀ مختصات الگوی جامعۀ مطلوب میشناختی وجود دارد که ترسیمانسان

توان از بطن محتوا و های مفهومی و نظری میهایی است که طی کنکااشلیبرالیسم، آرمان

شناختی استنباط نمود. دانش متجدد، با ورود به عههای مدرن و پست مدرن جامصورت نظریه

جامعۀ ایرانی، میدان منازعه را شکل داد که اگرچه در نگاه اول، انتظام جریانی از خود به نمایش 

نماید که در بندی جریانی را آشکار میگذارد ولی توجه دقیق و علمی به آن، نوعی طبقهنمی

ن )شامل دیدگاه علم تجددطلب، پیرایه زدا و توان شاهد سه جریان کالچارچوب آن، می

گرای اسالمی( بود. دیدگاه اول، با نفی کامل علم دینی، بر مختصات مفهومی علم مدرن سنت

کند. در نقطۀ مقابل، دیدگاه دوم با رد اجتماعی اسالمی را رد میطور کامل علومتأکید داشته و به

معرفت وحیانی)شامل م مدرن، بر رجوع مستقیم به کلیت مدرنیته و دستاوردهای آن، از جمله عل

قرآن و کالم معصومین)علیهم السالم((، علم دینی اعم از طبیعی و اجتماعی را جایگزین علم 

رغم عدم عنوان سومین رویکرد، اذعان دارد که بهگرای اسالمی، بهمدرن نمود. دیدگاه سنت

حادی قرار داده و جایگاهی فراتر از اقتضای ذاتی علم، دانش مدرن خود را ذیل فلسفۀ ال

است. در این شرایط، اگر علم تجربی ارتباط خود مقتضیات علم تجربی برای خود ترسیم نموده

های عقالنی مطمئن، تنها در حوزۀ علت مادی را با فلسفۀ الهی برقرار نماید و با اتکای بر روش

تواند شأنیت ظهار ننماید، میهای فاعلی و غایی او صوری باقی بماند و در ابعاد علت

اجتماعی اسالمی باشیم. با توجه به اختالفات موجود باشد و شاهد ظهور علومزایی داشتهمعرفت

شناختی دچار پردازی در زمینۀ دانش جامعهپردازی و مفهومهای موجود، مسیر نظریهمیان دیدگاه
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های اجتماعی و بروز انواع آسیب هاینوسان و اختالل شده که با توجه به سیر حرکتی واقعیت

اساس، نگارنده در مقام اجتماعی الزم است که این اختالفات به حداقل ممکن کاهش یابد. براین

با ردّ وجود مرزهای بدون اشتراک را پیشنهاد داده و « شناسی برهانیجامعه»یک ایدۀ اولیه، 

و فلسفه، بر رابطۀ ضروری میان شناسی مفهومی میان اقسام مختلف معرفت از جمله علم جامعه

های عقلی و کارگیری قضایا و گزارهشناسی برهانی با بهنماید. جامعهاین دو رشته تأکید می

اند، استنتاج خود )از طریق روش قیاس تجربی( را متقن یقینی که در فلسفۀ اولی به اثبات رسیده

دنبال شناسی برهانی بهاست که جامعه کند. نکته حائز اهمیت آنو هرچه بیشتر از ظنیّات دور می

شناسی عرضۀ یک نحلۀ فکری جدید متفاوت از جریانات اثباتی، تفسیری و انتقادی جامعه

پردازی و شناختی در حوزۀ نظریهنیست؛ بلکه در تالش، جهت تغییر مرکز ثقل مباحث جامعه

کند که بایستی ته تأکید میشناسی برهانی، بر این نکپردازی است. به بیان دیگر، جامعهمفهوم

های اجتماعی را به جد مورد توجه و مداقه قرار داد و درصدد تمرکز بر بنیادهای فلسفی نظریه

گردد که بر پایۀ درستی محقق میارزیابی و سنجش آنها نیز بود. این داوری در صورتی به

ی تفکرات اجتماعی های فلسففرضفلسفی صورت گیرد. تمامی پیش -ها و قضایای عقلیگزاره

کنندۀ مختصات جامعۀ مطلوبی است که در پس هر نظریۀ اجتماعی پنهان است. امکان ترسیم

شناختی و امکان دستیابی به نتایجی های جامعههای فلسفی نظریهفرضداوری و ارزیابی پیش

است.  شناسیتر به لحاط عقالنی، رهاورد برقراری مجدد ارتباط فلسفه با جامعههرچه مطمئن

عنوان واحد انداز آینده بهعنوان واحد تحلیل و چشمبه« جهان»شناسی برهانی با تعیین جامعه

های اجتماعی را صورت تجربی واقعیتفلسفی به -کند با اتکا بر قضایای عقلیزمان تالش می

 گذارانه جامعۀ مطلوب خود که از بطنحال با ترسیم ارزشمورد مشاهده قرار دهد و درعین

امکان شناخت  نماید.بندی میشناختی خود را صورتمباحث فلسفی سر برآورده، نظریۀ جامعه

های اجتماعی، امکان ارزیابی عیتقمبتنی بر وا شناختیپردازی جامعهواقعیت )اجتماعی(، نظریه

های اتکا بر استدالل و مطلوب ۀمختصات جامع سیس عقالنیأهای اجتماعی، امکان تنظریه

شناختی منازعات نظری و جامعه کههستند  برهانیشناسی جامعه ۀاصول موضوع ،لسفیمبرهن ف

بندی نظریاتشان صورت ۀشناسان در نحوبه سمت ارزیابی دالیل جامعه صورت آگاهانهرا به

  دهد.سوق می
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