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 شناسیپردازی در جامعهی درباره بنیادهای فلسفی نظریهکنکاش

 منوچهر آشتیانیدکتر 

ـ بخصوص در ایران ـ است. هرگاه این موضوع به « مسئله زبان شناسی» نخستین موضوع

ها مبهم خواهند ماند. دومین موضوع طرح مسئله درستی تحلیل و روشن نشود، سایر بحث

نه به موضوعات اجتماعی ـ است كه فرایندی نوین و متعلق ـ و « ورود فلسفه به جامعه شناسی»

باشد. بررسی تمام جوانب مثبت و منفی این ادخال و رسیدن به به سیصد سال اخیر می

الهیات »عقاید اجتماعی از دامان  تمادیرسد. سومین موضوع استنتاجات درست الزم به نطر می

علوم »و سپس ارجاع آنها به حیطه « ی و تاریخفلسفه اجتماع»و ورود به قلمرو « جامعه و تاریخ

شناسی  قیق این استمرار تاریخی در جامعهاست. ضرورت شناخت و ارزیابی د« اجتماعی و تاریخ

و نظرورزی و اهمیت و پردازی  چهارمین موضوع بررسی اظهار نظر و نظریه، نظریه بدیهی است.

نظریه و های  را بین انواع جوانب و جنبه اعتبار نظریه )تئوری( است. روابط دیالکتیک گوناگون

باید مورد تفحص و تحقیق قرار دارد. پنجمین موضوع مراعات دیالکتیک و پردازی  نظریه

آنالکتیک به عنوان روش و منش و نه یک سیستم مستقل فلسفی است. ششمین موضوع تعیین 

ندارد. تمام  )درست و نادرست( است. هیچ تئوری مطلقی وجودپردازی  وضع كلی تئوری

اند؛ ولی برای ممانعت از بروز جزمیت، ها به نسبت التقاطی، نسبی، بینابینی و گذرگاهیتئوری

 -تحلیلی -انتقادی»گرائی )تا حد نفی جامعه شناسی( باید از روش و منش شکاكیت و الادری

است به ها نخست الزم بهره برد. پیش از طرح هرگونه موضوعی در اینگونه بحث« دیالکتیکی

-شناسان به همان زبانی مفاهیم خود را بیان میپرداخت: آیا جامعه« شناسیزبان جامعه»مسئله 

-ها و تفاوترانند؟ چه مشابهتها راجع به موضوعات اجتماعی سخن میدارند كه عامه انسان

اینکه های سایر اهل علم وجود دارد؟ و سرانجام با گزاره« شناسانزبان علمی جامعه»هایی بین 

شناسی را واقعاً به همان مضامینی كه آیا ما در زبان پارسی خود مفاهیم دانش نوزاد جامعه

مسئله مقدماتی دوم این است كه  داریم؟برند، بیان می می آفرینندگان آن در دنیای غرب به كار

م امور شناسی ـ و نه به قلمرو عاوارد ساختن رویکرد فلسفی به رویداد علوم اجتماعی و جامعه

ترین ایام تا تقریباَ سیصد سال قبل چنین جریانی به اجتماعی ـ امری نوین است، كه از قدیم

و « پوزیتیویسم»( بنیانگذار A.Cometوضوح وجود نداشته است. بعد از آنکه آگوست كنت )

ی تحققی را بر (، سیطره فلسفهSociologyشناسی و حتی اصطالح آن)واضع صوری جامعه
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اقتصاد سیاسی )پولیت »( احاطه K.Marx) سی وارد ساخت و پس از آن كارل ماركسجامعه شنا

تر )به نقل از ماكس شلر( شناسی حتمی دانست یا خالصهرا بر جامعه و جامعه« اكونومی(

جامعه شناسی را هم به قلمرو « )ماركس( پوزیتیویسم راست )كنت( و چپ»بگوئیم، بعد از آنکه 

الت فلسفه را در آن رد كردند، تا به امروز این بحث بین بزرگان دانش فلسفه كشاندند و هم دخ

جامعه شناسی درگرفته است ـ با حفظ بعضی از اصول كلی آن ـ ممانعت كرد )از دوركهایم تا 

شناسی انگلو ـ امریکایی(، و یا برعکس الزم  گورویچ در فرانسه، ماكس وبر در آلمان و جامعه

شناس نامان و اعتنا نماند. )از جامعهلوم انسانی، یعنی فلسفه، بیاست به این بزرگ خاندان ع

شناسی را تبدیل به بخشی از علوم حوزوی گذریم كه مایلند اساساً دانش جامعهنمایانی می

)فقهی( سازند(. نگارنده این مختصر در اثر پذیرش آموزش و پرورش تقریبا پانزده ساله خود در 

ورزم كه: )در فرانسه و آلمان( بر این اندیشه تاكید می اكس وبرهای ماركس و مپرتو اندیشه

« الهیات جامعه و تاریخ»ها در عوالم اساطیر و چون نخستین تراوشات تفکرات اجتماعی انسان

اند و نیز از آنجا كه این آرائ الهیاتی اجتماعی و تاریخی به افکار در غرب و شرق انجام گرفته

اند و آنگاه سرانجام دو دانش )ابتدا در یونان و رم( استحاله یافته« فلسفی اجتماعی و تاریخی»

اند، بنابراین مقدمات ما در این دو جهان فرهنگی تولد یافته« شناسی و تاریخجامعه»علمی 

شناسی جهانی چه بدانیم و بخواهیم و چه ندانیم و نخواهیم اصالتاً و رسالتاً بار شاگردان جامعه

-مرارت آن دو گرایش زماندار و ژرف را بر دوش فکرت خود تحمل می میراث سنگین و پر

ی ورزانهكنیم. عدم توجه به این میراث درست و نادرست تاریخی و یا كنار نهادن بیشتر آرمان

بخصوص  -، به الهیات و فلسفه )ایدئولوژیکی( آن نه تنها از دخالت ولو پنهان و الپوشانی شده

های دخالت كاهد، بلکه برعکس بر نابسامانیشناسی علمی نمیجامعه تجلی عرفانی این دو ـ در

افزاید. راستی آیا مگر جز این است شناسی و علم تاریخ می آن دو خویشاوند نامأنوس در جامعه

كه همین غفلت باعث آمده است كه این افکار كهنسال كماكان در جوامع بشری )بخصوص 

دهند. اكنون پس از ذكر این دو مقدمه دقیقا وارد  ادامه میجوامع غیر مدنی( به آمد و رفت خود 

در متن الزم است با مراعات اختصار به اصل موضوع كه دخالت فلسفه ) و فلسفیون( در 

شناختی است، بپردازیم: نخست باید فرق بین اظهارنظر و بیان نظریه كه اولی  جامعهپردازی  نظریه

دهد، ولی این دومی است كه درباره آن  می همگان رویدر هر زمان و هر مکان و تقریبا توسط 
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ت نیست و برعکس هیچ شناسی ارجمندتر از یک نظریه علمی درس هیچ چیز در جامعه»اند  گفته

ها كه در )ماركس و ماكس وبر(، نظریه شناسی زیان بارتر از یک نظریه غلط نیست چیز در جامعه

ها را عجوالنه به چند نظریه اصلی ملخص بتوان آن ولو –اند  شناسی بسیار و بسیار متنوعجامعه

یعنی جریان پیچیده متقابل، متعاكس، متعامل و متحرک عام « دیالکتیک» عموما از یک  –ساخت 

 دهد:ن را به دست میآكنند كه انگاره زیر مجمل و خاص پیروی می

یت و تمامیت؛ دیالکتیک بین انظمام و تجرید؛ نظاره بر مفردات و اجزاء و توجه به كل

كاركردی و ساختاری های  ؛ جریانواقعیت و چرخش به سوی تفکر خالقهگرایش به مراعات 

كوتاه مدت اجتماعی و فرایندهای طوالنی مدت اغلب ساختارشکن تاریخی )سوسیولوژیسم و 

)سیویلیزاسیون( و نفوذ فرهنگ بیشتر معنوی )كولتور(؛  هیتوریسم(؛ سلطه تمدن بیشتر مادی

های )سیستم(؛ مجموعه جریان حفظ ثبات نظامفراشد حركت و تغییر مطلق دائمی و  فرایند

كارانه و های مادی و معنوی پس رونده، محافظهپیشرونده و تکاملی و انقالبی و جمع گرایش

)سرمایه داری جهانی( و نیروی معارض آن در طبقات  ارتجاعی؛ قدرت حاكمه طبقات فرادست

های موقتی و ها و آرامشهای شدید تاریخی كاركردها و توقفشتتها و تفرودست؛ التهاب

نظام اقتصادی لیبرالیستی جهانی و دموكراسی سیاسی روبنائی رهبری كننده »بینابینی ساختارها؛ 

 ... و هرگونه نظام اقتصادی استقالل طلب معارض آن و غیره« آن

بشریت بسیارند و بسیار متنوع در این برابر نهادها و هم نهادهای دیالکتیکی كه در تاریخ 

های ابتدا الهیاتی تمام طول تاریخ )در غرب و شرق( اثرات گوناگونی را بر ایجاد و تکوین نظریه

شناسی وجود ای در جامعهاند و نظریهو سپس فلسفی و سرانجام جامعه شناختی علمی گذاشته

و تأثر چند هزارساله اجتماعات تاریخی و  ندارد كه بتواند به طور كامل مبّرا و منزّه از این تأثیر

ها باشد. ورود به مفردات و جزئیات مشخص این موضوع نیازمند میدان تاریخ اجتماعی انسان

 وسیعی است كه شرح آن از حوصله این مجال مختصر بیرون است.

ک را آنچه در پایان این شروح الزم به تذكر است، ذكر دو نکته است: اوال دیالکتیک و آنالیت

چونان روش )متد و متدولوژی( و نه مانند یک سیستم فلسفی مستقل و ها  باید در تحلیل تئوری

ها در دقایق آغازین صبحدم پیدایش تمدن و فرهنگ بشریتی گر به كاربرد. ثانیاً، ما انسانمداخله

    پراكسیس»هستیم كه هزارها سال ادامه خواهد یافت و بنابراین تکامل دیالکتیک بین 

ها به حک و اصالح و تکمیل خود ادامه خواهد داد. به طور حتم قرن« پراكسیس تئوری 

از این رو هر چند هیچ تئوری مطلقی وجود ندارد، ولی در هر حال باید از در افتادن به ورطه 
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و جامعه شناسی ـ ممانعت كرد و این  شکاكیت، جزمیت و الادریگرائی ـ  تا حد انکار جامعه

 گذرد.  می «دیالکتیکی –تحلیلی  –انتقادی » امتناع از طریق از طریق راه و روش 
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