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 شناسی به فلسفه نیاز دارد؟ چرا جامعه

 محمدمهدی اردبیلیدکتر 

شناسی افزوده شده است. از  اخیراً بر ابراز تردیدها نسبت به سودمندیِ رابطة فلسفه با جامعه

شناسی است. پرسش  ای ناجور تعبیر شده است كه مخلّ و دشمن جامعه فلسفه بعضاً به وصله

ها  ستیزی شناسی دارد و ریشة این فلسفه ای با جامعه اصلی این است كه فلسفه چیست، چه رابطه

است. هر علمی، اعم از تجربی، پایه « علم به مبانی»ترین تعاریف فلسفه،  یکی از رایج كجاست؟

مند است. اما  ها و مبانی مفهومی خویش بهره سانی، از عناصری مشخص به عنوان دستمایهو ان

علوم از اندیشیدن به خودِ این مبانی، به معنای آنها و در یک كالم از اندیشیدن به مبانیِ مبانیِ 

م همانا ای نیاز است كه به بحث از این مبانی بپردازد و این عل به حوزۀ نظریاند. لذا   خود ناتوان

توان در رویکردهای بنیادین، تعریف مفاهیم اساسی  شناسی این مبنا را می فلسفه است. در جامعه

، و با چه «انسان كیست؟»، «جهان چیست؟»شناسی جست. به بیان دیگر اینکه  و همچنین روش

توان از جامعة انسانی سخن گفت و آن را تحلیل كرد، پیش از هر چیز  رویکرد و روشی می

كوشند تا سروكار  رویکردهای مخالف فلسفه در علوم اجتماعی نیز می اند. هایی فلسفی سشپر

معنی و اتالف وقت معرفی كنند كه ذهن دانشجویان و  داشتن با فلسفه را نوعی فعالیت بی

پژوهشگران اجتماعی را به انحراف كشیده و آنها را در مباحث بیهودۀ انتزاعی معطل ساخته 

ها، پژوهشگران اجتماعی و فرهنگی باید به جای اتالف وقتشان با مفاهیم پیچیده است. به زعم آن

به تحقیق « موجود و علمی»های  و انتزاعی فلسفی، به میدان اجتماعی نظر كنند و بر اساس روش

شناس بدون اندیشیدن به مبانی، بدون  پرسش اینجاست كه  آیا یک جامعه در آنجا مشغول شوند.

سازِ دارد؟ بدون نگاه نقادانه به  مورد استفاده خود، تفاوتی با همان مهندس پلدرک مبانی روش 

شناسی  شود و جامعه شناس به تکنیسین بدل می خود، به روش خود، به مبانی روش خود، جامعه

شناسی صرفاً نوعی تکنیک  یابد. آیا جامعه به عددگذاری در جداولِ از پیش آماده تقلیل می

 است؟
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