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چکيده:
نسبت بين معارف وحياني و علوم بشري از ديرباز مورد توجه انديشمندان حوزههاي مختلف
علوم بوده است و يكي از اولين مواجههاي آن را شايد بتوان چگونگي تعامل عالمان علوم
طبيعي با كليسا تلقي نمود كه در دورههاي مختلف ،اشكال و نسبتهاي متفاوتي را به خود
گرفت .موضوع اين مقاله بررسي امكان يا امتناع تبادل بين دو حوزه معرفتي قرآن بهعنوان
يك منبع وحياني ،و جامعهشناسي بهعنوان يك علم انساني است .براي پاسخ به اين سؤال،
محقق به بازخواني مواجههاي تاريخي مختلفي كه بين اين دو حوزه معرفتي رخ داده است و
نقش آنها در شكلگيري چگونگي اين تعامالت ميپردازد .همچنين ،نگاه سنتهاي فكري
مختلف را در باب اين تعامل مرور ميكند .سپس با مرور و تصوير سطوح معرفتي مختلف
شكلگيري جامعهشناسي ،به تعريف رويكرد پيشنهادي خود در اين خصوص ميپردازد كه
آن را تحت عنوان تقريبگرايي تعاملي مفهومسازي مينمايد .در پايان ،دستاوردها و فوايد
مختلفي را كه هر يك از اين دو حوزه معرفتي ميتوانند براي ديگري داشته باشند ،ذكر
كرده و شرح ميدهد .بهطور خالصه بايد گفت اين مقاله كوشيده است فضاي ارتباطي بين
قرآن و جامعهشناسي را روشن سازد و از امكانها صحبت كند.
كليدواژهها:
قرآن /جامعهشناسي /تقريبگرايي تعاملي /معارف وحياني /علوم تجربي

تاريخ دريافت ،9319/4/5 :تاريخ تأييد.9319/6/91 :

مقدمه
بررسی «رابطه قرآن» بهعنوان منبع معرفت وحيانی ،و «جامعهشناسی» بهعنوان
علم انسانی عقالنی و تا حدودي تجربی ،موضوعی است که طرح آن بهصورت
خاص ،بهنسبت جديد و به طور عمده به فضاي معرفتی پس از انقالب اسالمی در
ايران باز میگردد .البته اين موضوع به صورت عام ،سابقه ديرينهاي دارد و در
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امر ناشی از ضرورتهاي معرفتی اين دوره است .بر اين اساس ،در فضاي فكري
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چارچوب «رابطه عقل و وحی» و موضعگيريهاي متفاوت نسبت به آن در
بحثهاي معرفتشناختی ،فلسفی و کالمی ،هم در غرب و هم در ايران میتوان
نشانه هايی از آن سراغ گرفت ،ولی اين پيشينه مربوط به دورهاي است که هنوز
علمی به نام جامعهشناسی بهصورت مستقل مطرح نبوده است .بر اين اساس ،اگر
بخواهيم بهصورت جديتري به بحث بپردازيم ،الزم است ضمن اشاره به پيشينه
اين بحث ،داليل خود را براي ايدهاي که مطرح میشود ،ارائه نماييم.
انديشمندان و مقتضيات زمان
از اين جهت موضوع فوق دغدغه ذهنی فضاي معرفتی پس از انقالب تلقی
میشود و میتوان مدعی شد که در اين دوره تبديل به طرح مسأله گرديد که اين
پيش از انقالب ،مسائل انديشمندان ما حول و حوش موضوعات و نيازهاي خاص
آن زمان شكل گرفته است ،به نحوي که اين موضوع کمتر به عنوان يک نياز مورد
توجه بوده است .براي نمونه ،روند انديشه در يكصد و پنجاه سال اخير بهطور
عمده با جريان احياگري دينی شناخته میشود ،که اين جريان در سطح عامتر
متوجه مسأله حادتري تحت عنوان «نحوه رويارويی و مواجهه با پديده مدرنيته» و
«عقب ماندگی جوامع اسالمی» بوده است .بديهی است در اين شرايط ،دغدغه
ذهن ی انديشمندان در جايی ديگر درگير بوده و مجالی براي تفكر راجع به مسأله
مورد نظر اين مقاله نمیيافته است.
به لحاظ زمانی قدري جلوتر که میآييم ،در فرصتهاي بعدي ،اين روند انديشه
بهصورت خاص تر معطوف مبارزه با رژيم و حكومتی شده است که نماينده همان
جريان غرب (مدرنيته) شناخته میشد و شريک بسياري از مسائل فراروي جوامع

اسالمی ،از جمله ايران قلمداد میشد .بنابراين مواجهه انديشمندان در دورههاي
اخير پيش از انقالب بهطور عمده نه در ارتباط با موضوع مورد بحث اين مقاله،
بلكه بيشتر در راه ايجاد انقالب و تغييرات اجتماعی وسيع با استفاده از ادبيات
قرآنی ،و در مواردي حتی استفاده از ادبيات جامعهشناسی آن دوران بوده است.
اين نوع نگاه را بهطور خاص ،در انديشههاي مرحوم دکتر شريعتی بهصورت
برجسته میتوان مشاهده کرد .وي ضمن بهکارگيري مفاهيم قرآن در قالبی
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شورآفرين و برانگيزاننده ،از ادبيات جامعهشناسی هم به شكل قابل مالحظهاي سود
می جست تا رسالت خود را در قبال نسل جوان و احياي هويت اسالمی آنها ايفا
نمايد ،و در اين مسير چندان تأمل و اصراري براي روشن کردن نسبت اين دو
معرفت با يكديگر نداشت .بر اين اساس ،استفاده شريعتی از معارف قرآن و
جامعهشناسی را می توان برداشتی کالمی و در راه اثبات ادعاي وي مبنی بر حقانيت
دينی و به واقع شيوهاي از احياگري دينی محسوب کرد.
در نمونهاي ديگر ،مرحوم شهيد مطهري را هم میتوان مثال زد .نزد وي بيشتر
يافتن پاسخهاي دينی براي مسائل و موضوعات مهم روز ،که بعضاً در اين ادبيات
بهعنوان «شبهات دينی» از آنها ياد میشود ،داراي اهميت است .بنابراين در واکنش
به طرح موضوعاتی که ريشه در ادبيات علوم انسانی جديد غرب دارد ،ضمن تالش
براي پاسخگويی بر اساس معارف قرآنی ،شاهد استفاده از ادبيات جديد علوم
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انسانی هم هستيم ،بدون آنكه بهدقت به نسبت و رابطه بين اين دو پرداخته شود.
در هر صورت پس از پيروزي انقالب اسالمی ،از يک سو شاهد گسترش و
اهميت يافتن ادبيات علوم انسانی جديد ،از جمله جامعهشناسی در ايران هستيم؛
رشتهاي که بهرغم سابقه شصت -هفتاد ساله در نظام دانشگاهی ،در دوره پس از
انقالب آن ،با وجود بیاعتمادي نسبت به آن ،روند رشد سريعتري به خود گرفت
و حتی ابعاد توجه به آن به خارج از محافل آکادميک کشيده شد .بهطور خاص،
رها شدن از جو اختناق و سانسور رژيم استبدادي که عطش دانستن راجع به تاريخ
معاصر را افزايش میداد ،و مهمتر از آن لزوم تبيين پديده انقالب و عوارض و
پيامدهاي ناشی از آن ،بر اقبال به اين رشته افزود.

از سوي ديگر ،مطرح شدن موضوعات و ايدههايی مانند «انقالب فرهنگی»،
«علوم انسانی اسالمی» و «وحدت حوزه و دانشگاه» ،شرايط را براي طرح موضوع
مورد بحث ،يعنی رابطه قرآن و جامعهشناسی مساعدتر کرد؛ به شكلی که امروزه به
عنوان يک ضرورت ،نياز و بايسته معرفتشناختی مورد توجه اهل فكر قرار دارد.
اين فرصت نصيب جامعه فكري ايران گردد.

رويکردها نسبت به رابطه قرآن و جامعهشناسي
در زمينه موضوع فوق رويكردها و واکنشهاي مختلفی ابراز شده است .به
صورت کلی سه رويكرد را میتوان از يكديگر تفكيک نمود .البته با مراجعه به
مصاديق هر يک از صاحبان فكر و ديدگاههايشان میتوان دريافت که در هر يک از
رويكردها نقاط افتراق وجود دارد ،ولی وجوه اشتراک قابل توجه بين نظرهاي
مختلف هر رويكرد میتواند به سنخشناسی مورد نظر اعتبار و استحكام بخشد.
رويكردهاي مورد نظر به صورت خالصه و کلی عبارتند از:
 -1رويکرد اثبات گرايانه (پوزيتويستي)
اين رويكرد اصوالً به رابطه بين اين دو معرفت اعتقاد و اعتنايی ندارد .در واقع
از اين منظر معرفت وحيانی (الهی) و معرفت عقالنیـ علمی دو معرفت جداگانه و
ناهمگون تلقی میشود .الگوي معرفتی اين رويكرد برگرفته از ايده آگوست کنت
است؛ چنان که وي اين دو معرفت را متعلق به دو دوره و دو مرحله تاريخی
متفاوت و دو نيروي راهبر در هر يک از اين دورهها میداند و در اين تمايز اصالت
را ـ با توجه به شرايط تكامل تاريخی در دوره جديد و گسترش صنعت و علوم
جديد ـ به معرفت علمی ( )Scientificمی دهد و دوره و مرحله معرفت وحيانی و
الهی را متعلق به گذشته و در حال مرگ میداند( .م ش با :آرون44 ،؛ هميلتون.)1 ،
بنابراين از اين منظر ،توجه به اين رابطه فاقد اهميت و بیارزش تلقی میشود و
کسانی که نگرش علمگرايی افراطی ( )Scientismرا الگو و سرمشق فكري خود
میدانند ،جايگاهی براي علوم وحيانی قائل نيستند و حتی در گذشتهاي نه چندان
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بنابراين مناسب است با نگاه انديشمندانه و سرشار از تفكر و تأمل ،بهره مناسب از
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دور ،يعنی اواخر قرن نوزدهم ،کسانی از اين رويكرد در موضعی قرار گرفتند که
خدا را به صورت مشروط حاضر به پذيرش بودند ،و آن در صورتی بود که با
ابزارهاي عينی همانند ذرهبين و ميكروسكوپ ،قابل رؤيت باشد!
اين رويكرد کلی که خاستگاه آن در غرب است ،مورد توجه برخی از
انديشمندان جامعه ما هم قرار دارد و از کسانی که الگو و سرمشق فكري ايشان بر
اين اساس باشد ،نمی توان انتظار داشت که وارد بحث چگونگی رابطه مورد توجه
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در اين مقاله گردند و يا اينكه دغدغه ذهنی در اين زمينه داشته باشند.
 -2رويکرد سنتگرايانه
سنتگرايان که خاستگاه معرفتشناختیشان درون جامعه است ،بهطور عمده بر
پايه تداوم و استمرار يک جريان فكري عمده قرار دارند که نقش يک پارادايم (الگو
و سرمشق) فكري را در روند انديشهورزي ايران ايفا کردهاند .اين رويكرد همانند
رويكرد اول ،تمايلی به برقراري رابطه بين اين دو معرفت ندارد ،ولی با اين تفاوت
که در اين رويكرد ،عدم اعتقاد به علوم انسانی جديد از جمله جامعهشناسی ،موجب
پديداري اين عدم تمايل میشود .در اين رويكرد کلی ،بهرغم اين وجه اشتراک ،تنوع
قابل مالحظهاي را میتوان مشاهده کرد .سلفیگرايی ،سنتگرايی در معناي خاص
يک ديدگاه و نقلگرايی ،نمونههايی از اين ديدگاهها هستند که دوريگزينی از علوم
عقلی ،بهخصوص علوم جديد ،از ويژگیهاي مشترک اين ديدگاههاست.
بنابراين همانند رويكرد اول ،از اين رويكرد هم نمیتوان انتظار داشت که با اين
ويژگیها ،افراد و متفكرانی را مالحظه کنيم که تالشی براي بررسی رابطه قرآن و
جامعهشناسی انجام دهند .در حقيقت اين دو ديدگاه بهرغم تفاوتهاي اساسی ،در
نوع نگاه به موضوع فوق به لحاظ نتيجهاي که حاصل میشود ،مشترکند؛ يعنی قائل
به پيوند و برقراري نسبتی بين اين دو معرفت نيستند .به اين ترتيب اين دو رويكرد
کلی را میتوان دو حد پيوستاري فرض کرد که براي رويكردهاي مختلف نسبت
به رابطه بين قرآن و جامعهشناسی قابل ترسيم است.
نكته ديگر در اين باره اين است که در جامعه ما به لحاظ ميزان نفوذ در
حوزههاي مختلف معرفتی ،همچون حوزه و دانشگاه ،رويكردهاي فوق از پشتوانه

قابل مالحظهاي برخوردار هستند ،که اين امر مانع از رشد رويكردهاي ديگر نسبت
به موضوع فوق ،از آن جمله ديدگاهی که اين مقاله ارائه خواهد کرد ،میگردد.
 -3رويکرد تقريب گرايانه (بينا بيني)
دو معرفت توجه میکنند و میکوشند حداقل به لحاظ نظري ،تقريب رابطه بين اين
دو معرفت را بررسی و به وجود آورند و در بين آنها اين باور مشهود است که
امكان برقراري نسبت بين اين دو وجود دارد .البته در چارچوب اين رويكرد کلی
هم میتوان مواضع مختلفی را تشخيص داد.
بر اساس پيوستار فرضی که پيشتر ذکر شد ،در اين رويكرد هم از يک سو شاهد
رويكردي متمايل به سنتگرايان هستيم؛ به اين معنا که انديشه تقريبگراي مورد بحث،
بدون توجه به ويژگیهاي معرفتشناختی هر کدام از اين دو ،براي استخراج ادبيات
جامعهشناختی و نظريه جامعهشناسی قرآن میکوشند در حقيقت تسلط معرفت قرآنی را
وجهه همت خويش قرار دهند و بر اين باورند که میتوان جامعهشناسی را ـ بدون توجه
به ويژگیهاي معرفتشناختی و وجوه مميزه جامعهشناسی ،به لحاظ روششناسی و
ارزشهاي اساسی به وجود آورنده علم جامعهشناسی ـ از متن قرآن اخذ کرد.
از سوي ديگر و در مقياسی کمتر ،رويكرد برخی به سمت جامعهشناسی قرآن
با تسلط ويژگیهاي جامعهشناختی تمايل دارد؛ يعنی به دنبال نوعی جامعهشناسی
عينیگرا در مفاهيم و تعابير قرآنی هستند .اين ديدگاه هر چند ممكن است بروز
بيرونی پيدا نكرده باشد ،ولی در اذهان برخی از دانشآموختگان جامعهشناسی ،که
صرفاً بهصورت خام شيوههاي مرسوم مدرسی را فرا گرفتهاند ،جاي دارد و با
توشههاي قليل خويش نمیتوانند نسبت درستی با معارف قرآن برقرار سازند.
عالوه بر اين ،دو رويكرد تقريب گرا که بر روي پيوستار فرضی داراي چولگی
(گرايش) به سمت راست و چپ طيف هستند ،در نقطه مرکزي پيوستار (نمودار )9
میتوان ديدگاهی ديگر را مطرح ساخت که نظر مؤلف به آن گرايش دارد؛
ديدگاهی که مهمترين ويژگی آن عالوه بر تقريبگرايی ،ويژگی تعاملی آن است،
به اين معنا که معتقد است بين اين دو معرفت بايد با رويكردي مبادلهاي و تعاملی
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اين ديدگاه تنها رويكردي است که مبتنی بر آن ،انديشمندان به رابطه بين اين
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ارتباط برقرار کرد؛ ارتباطی که در عين استقالل هر يک ،متضمن گفتوگو ،ديالوگ
و رابطه دو سويه بين اين دو معرفت است؛ رويكردي که تالش نمیکند که به طور
حتم و جزم يكی از اين دو معرفت را بر ديگري مسلط سازد ،بهنحوي که
ويژگیهاي ذاتی آن معرفت محو و مخدوش گردد ،بلكه در جستوجوي برقراري
و تقريب رابطه دوجانبه و انتفاع دوطرفه بين اين دو معرفت است.
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تقريبگراي اثباتی

تقريبگراي تعاملی

تقريب گراي سنتی
سنت گرا

اثباتگرا

نفی رابطه

تقريب گرا

نفی رابطه

نمودار  :9پيوستار رويكردهاي مختلف راجع به «رابطه قرآن و جامعهشناسی»

طرح اين ايده با توجه به شواهدي که وجود دارد صورت میگيرد .در وهله اول
میتوان به تجربههاي متفاوتی که بهنحوي با اين بحث ارتباط دارد اشاره کرد .تاريخ
گذشته بشر حداقل دوبار شاهد رويارويی اين دو معرفت در قالب مواجهه «عقل و
وحی» ،و يا به عبارت ديگر مواجهه مدعيان معرفت دينی با مدعيان معرفت عقلی و
بشري بوده است .اين مواجههها که حالت قطبی شده چالشها و تعارضهاي
معرفتشناختی اين دو بوده است ،هر يک به شكلی عواقب و پيامدهاي گرانسنگ و
عميقی براي بشر بر جاي گذاشته است که آثار آن در پهنه وسيعی از تاريخ منعكس
گرديده و سرنوشت تاريخی خاصی را براي بشر به ارمغان آورده است .در ادامه
بحث به طور خالصه اين دو تجربه را معرفی مینماييم.
الف) مواجهه در قلمرو اسالمي
انديشه اسالمی در اواخر قرن اول هجري ،در فقدان مؤسسين اسالم از يک سو،
و پيدايش مسائل جديد ناشی از گسترش اسالم و تنوع قابل مالحظه فرهنگی
(زبانی ،قومی ،نژادي و  ،) ...اقتصادي از سوي ديگر ،با چالشهاي زيادي مواجه
شد .شكلگيري و رشد جريانهاي فكري همانند اشاعره و معتزله ،از اين شرايط

تأثير پذيرفتهاند .تفاوت اين دو رويكرد را در نحوه پاسخگويی به اين پرسشها
میتوان جست .اشاعره جريان فكري است که منابع نقلی ،شامل قرآن و حديث را
براي حل مسائل کافی میدانند و خود را بینياز از استفاده از عقل میدانند .در
حالی که معتزله عقل را عالوه بر منابع نقلی ،مؤثر در دستيابی به راه حلها میدانند.
آن دوران به وجود آورد ،ولی خود عاملی براي رشد جامعه اسالمی بود .گفتوگو،
بحث و جدل و تضارب آرا مهمترين نقش را در شكوفايی و رشد جامعه اسالمی
آن دوران داشته است؛ بهنحوي که از اين دوران تحت نام «عصر طاليی تمدن
اسالمی» ياد میشود .ولی اين تعارضات در مقطعی با حمايت سياسی از تفكر
اشاعره ،توسط متوکل عباسی و سپس ترکان سلجوقی ،قطبی شده ( )Polarizeو
شرايط براي تسلط تفكر اشعري بر روند انديشهاي ايران فراهم گرديد؛ تسلطی که
در پی خود ،افول انديشه ورزي و انحطاط تمدن اسالمی را به ارمغان آورد.
اشتباه بزرگ اشاعره در قطبی کردن اين چالشهاي معرفتی ،در برابر هم قرار دادن
و مقايسه علم وحيانی و عقل بشري با يكديگر بوده است .بديهی است در مقام
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اين اختالف ديدگاه طی چند قرن چالشهاي معتنیبهی را در نهادهاي انديشهورز

مقايسه اين دو با يكديگر ،در يک جامعه معتقد به دين ،انتخاب به سمت گزينش علم
وحيانی میرود ،اما با توجه به نتايج زيانباري که از اين واقعه نصيب جامعه اسالمی
گرديد ،نفس اين قياس نادرست به نظر میرسد .در هر صورت تاريخ به ما میگويد
تسلط تفكر اشاعره که خود را بینياز از علم بشري دانسته و روند عقلستيزي
آشكاري را در پی گرفتند ،نتايج مصيبتباري براي جامعه اسالمی به همراه داشت.
«زوال انديشه» (طباطبايی) «خاموش شدن چراغ علم» (زيباکالم) و «چيرگی يک سو
نگري و محدود ماندن در چارچوب فكري ويژه بر آزادانديشی و پژوهش» (حائري،
 ،)931نمونههايی از تعابيري است که درباره اين واقعه بيان شده است .عالوه بر اين،
قضاوت صريح شهيد مطهري نيز در اين مورد جالب توجه است:
«پيروزي مکتب اشعري براي جهان اسالم گران تمام شد .اين پيروزي ،پيروزي
جمود و تقشر بر حريت فکر بود ،هر چند جنگ اشعري مربوط است به جهان تسنن،
ولي جهان تشيع نيز از برخي آثار جمودگرايي برکنار نماند( ».مطهري)98 ،
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در بررسی علل عقب ماندگی جامعه ايران ،يكی از عوامل مورد تأکيد دخيل در
آن ،وضعيت علمی و نوع نگاه نهادهاي انديشهورز بوده است؛ نهادهايی که تنها از
علوم خاصی که در سازگاري با علوم نقلی بودهاند ،حمايت کرده و راه را بر تفكر
عقالنی و فلسفی بستهاند .چنانکه در دورههاي اخير اين طرز تلقی و برخورد به
جايی میرسد که امام خمينی

به انتقاد از آن میپردازد و با عنوان «خون دل» از

آن ياد میکند و آن ،اشاره به تحريم ايشان توسط اين طرز تفكر میباشد؛ تا حدي
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که آب خوردن از کوزهاي را که فرزند ايشان آب خورده ،به اين علت که حاج آقا
روحاهلل فلسفه درس میدهد ،نجس دانسته و تحريم میکنند!

9

در هر حال بخشی از سرنوشت تاريخی جامعه ايران با اين نوع نگاه به علم
پيوند خورده است و نمیتوان نقش تفكر قشري را در عقب ماندن از قافله پيشرفت
بشري ناديده گرفت؛ رويكردي که کمترين حساسيتی نسبت به تحوالت غرب از
خود نشان نداد .زمانی که غرب به آرامی از خواب قرون وسطايی خويش
برمیخاست ،خود در خواب سنگين و طوالنی مدت خويش فرو میرفت؛ خوابی
که به همراه خود ،عقب ماندن را در پی داشت؛ عقب ماندنی که بهتدريج به فاصله
و شكافی عميق مبدل گرديد .بنابراين در تحليل عقبماندگیهاي جامعه ايران
نمی توان وضعيت علمی کشور و تأثير تسلط تفكر يک سويه مزبور را بر روند
انديشهورزي در طول تاريخ هزار ساله اخير ايران ناديده گرفت.
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ب) مواجهه در غرب
رويارويی دوم طرفداران دو معرفت وحيانی و بشري در مكان و زمان ديگري
نيز ابعاد وسيع پيدا کرد و تبديل به پديده مهم تاريخی گرديد .اين مواجهه در
مراحل پايانی تسلط کليسا در قرون وسطا جنبه قطبی پيدا کرد و در نهايت به
استيالي طرفداران عقل و علم و منكوب شدن و به حاشيه رفتن داعيهداران معرفت
وحيانی ،يعنی اصحاب کليسا گرديد .اين سيطره نيز همانند سيطره يک سويه اول،
پيامدهاي ناگواري در پی داشت .به عبارت ديگر نمونه فوق نيز با توجه به
پيامدهاي بعضاً ناگوار آن ،نمیتواند براي بشر ايده آل باشد؛ پيامدهايی همچون
تكوين و رشد «دينداريهاي خودبنياد»« ،سكوالريسم»« ،دينستيزيها و الحادهاي

مختلف» 1و پيدايش ايدئولوژي هاي جديد مانند نيهيليسم ،کمونيسم ،مارکسيسم،
فاشيسم و ،...و در نهايت «علم را تا مرحله دين اجتماعی باال بردن» و «جامعهشناس
را تا مرتبه پيامبر ارزش نهادن» (چنانکه در آراي اگوست کنت میتوان ديد .براي

نمونه نک به :آرون) و اعالم «مرگ خدا» 3نمونهاي از اين موارد است .در هر حال،
«دور شدن غرب از ارزشهاي معنوي» و بيگانه شدن با دين که از آن با تعبير «سير
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قرآن ،منبع معرفت وحيانی ،با ديدگاههاي ارزشی مشخص و جهتگيريهاي
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نزولی در تفكر غربی» ياد میشود (شايگان ،)40-1 ،مهمترين پديدهاي است که از
اين تسلط يک سويه حاصل شده و مورد تأکيد محققان غربی هم قرار گرفته است
و حتی در دوره اخير ،نويد دور شدن از اين وضعيت و گرايش به سمت
ارزشهاي معنوي (فرا مادي) را هم میدهند( .اينگلهارت)
ج) ويژگيهاي معرفتي متفاوت
هر کدام از معرفتهاي مورد بحث ،خصوصيات معرفت شناختی متفاوتی دارند
که بر اين اساس ،نمیتوان به راحتی آن دو را در يک چارچوب و درون يک قالب
قرار داد و به نظر میرسد با توجه به استقالل نسبی هر کدام از اجزا ،ضرورتهاي
مهم اين بحث بايستی مورد تأکيد قرار گيرد.
معين ،براي راهنمايی ،هدايت ،تعالی انسانها ،و با هدف ايجاد ايمان ،تقويت باور
و در نهايت رساندن مؤمن به يقين ،يعنی معرفت قطعی ،شكل گرفته است .نگاه
قرآن نگاه عام ،و معرفت آن ناظر به تمام انسانهاست؛ بهنحوي که انسان در
گذرگاه دنيا و تاريكیها ،ظلمتها و جهالتهاي آن بتواند با نورافشانی قرآن ،مسير
خويش را باز شناسد و در مسير هدايت و تقرب به سوي خدا گام بردارد؛ پس
معرفت قرآنی راهی است به سوي ايمان ،رستگاري و فالح انسانها ،و انسان در
اين مسير تا جايی میتواند پيش برود؛ يعنی اتصال به ذات حق و نهايت تجربه
دينی ،که هيچ گونه معرفت ديگري ياراي درک آن موقعيت و منزلت را ندارد.
اين ويژگیهاي معرفت شناختی قرآن ،انسان را با سطحی از حقايق هستی آشنا
میسازد که بنياديترين و جامعترين معرفتهاست .ولی آيا در تمام جزئيات و
سطوح نازلتر حقايق ،که به صورت واقعيتهاي اجتماعی در زندگی روزمره

انسانها ،که در گذر زمان تبديل به تاريخ میشوند نيز میتواند معرفتآفرين باشد؟
بهطور طبيعی پاسخ منفی خواهد بود ،چرا؟ چنانکه گفته شد ،رسالت معرفتشناختی
قرآن صرف آگاهی بخشی نيست ،بلكه آگاهی بخشی معطوف به عبرت ،هدايت و
تعالی و رستگاري در ذات معرفتی قرآن نهفته است.
جامعهشناسی از سوي ديگر ،بهعنوان يک معرفت که جهتگيري خويش را
معطوف به يک نگرش علمی قرار داده است ،نمیتواند واجد ويژگیهاي معرفت
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شناختی قرآن باشد .نزد جامعهشناسی الگوهاي مصطلح علمی همچون «بیطرفی
ارزشی»« ،عينیگرايی»« ،واقعگرايی»« ،عدم قطعيت» و «کشف روابط علّی بين
پديدهها» مورد توجه است .اين ويژگیها پديدآورنده معرفتی نسبی است که کمتر
درباره قطعيت آن میتوان به توافق رسيد .هر چند به داليل مختلف امكان عملی
رعايت اين ويژگیها هم وجود نداشته باشد ،ولی انفكاک جامعهشناسی از فلسفه و
تالش براي رسيدن به الگوهاي رايج علمی ،تأکيد بر معيارهاي فوق را ضروري کرده
و عامل بقا و استقالل اين رشته است؛ ضمن اينكه با توجه به جوانی اين رشته ،امكان
ارتقاي ارزشهاي علمی هويتبخش براي رشته جامعهشناسی در آينده وجود دارد.
بنابراين پويشهاي معرفتشناختی که ضامن استقالل و هويت رشته جامعهشناسی
باشد ،میتواند مورد توجه انديشمندان اين رشته قرار گيرد ،ولی تكاپوهايی که متضمن
خدشه به استقالل اين رشته باشد و يا معيارهاي علمی را زير پا بگذارد ،نمیتواند با
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اقبال جامعهشناسان مواجه شود .ميزان کم موفقيت و عدم استقبال اجتماع علمی از
کارهايی که معيارهاي علمی جامعهشناسی را در نظر نگرفته و رعايت نكردهاند،
شاهد اين مدعاست .بنابراين در اجتماع علمی زمانی میتوان از ارتباط با معارف
ديگر سخن گفت که بتوان از اين طريق بر غناي مفهومی و تبيينی رشته مورد نظر
افزود ،نه اينكه بخواهيم با ايجاد ابهامات و مرزشكنی خواسته يا ناخواسته ،هويت آن
رشته را مخدوش کنيم.
به اين ترتيب ،در صورتی میتوان از نسبت و رابطه بين اين دو معرفت صحبت
کرد که اين دغدغهها و اصول رعايت شود .براي يک رشته علمی همانند جامعهشناسی،
رعايت بیطرفی علمی و واقعگرايی ،حكم ستونهايی را داراست که در يک بنا در نظر

گرفته میشود که برچيدن آنها بهمعناي فروپاشی آن بنا خواهد بود .تسلط معرفت
قرآنی ،با ويژگیهايی که براي آن برشمرديم ،چيزي جز اضمحالل جامعهشناسی ،با
درنظر گرفتن الگوهاي مطلوب و ارزشی آن را در پی نخواهد داشت.
از سوي ديگر ،تسلط ويژگیهاي معيار جامعهشناسی براي معارف قرآن هم
ايمان و يقينِ مورد انتظار در معرفت قرآنی مخدوش نمايد.
با توجه به اين شواهد تاريخی و معرفتشناختی ،به نظر میرسد ديدگاهی که
در اين مقاله ابراز شده است ،از استحكام منطقی کافی برخوردار باشد .بر اين
اساس ،چشماندازي که براي رابطه بين قرآن و جامعهشناسی قابل طرح است ،بايد
با نظر به ويژگیها و خصوصيات ارائه شده در اين خصوص باشد؛ يعنی ديدگاه
تقريبی -تعاملی ،که ضمن استقالل معرفتشناختی هر کدام ،زمينه براي تبادل و
بهرهمندي دو سويه فراهم آيد تا نتيجه مطلوب از اين گونه مباحث حاصل شود.
در انتهاي اين بحث الزم است به اين موضوع هم اشاره شود که در صورت
اتخاذ نگاه تعاملی بين اين دو معرفت ،چه زمينههاي مساعدتی میتوان انتظار
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سودبخش نخواهد بود و میتواند معنويت مندرج در اين معارف را با نسبیگرايی

داشت .بحث پايانی اين مقاله میکوشد اين زاويه از بحث را تصريح بخشد.
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مساعدت قرآن به جامعهشناسي
قرآن به عنوان يک منبع وحيانی سترگ و بیبديل ،سرشار از آگاهیهايی است
که از جهات گوناگون میتواند مورد استفاده جامعهشناسی قرار گيرد .نمونههايی از
مساعدتهاي قرآن به جامعهشناسی عبارتند از:
 -1مساعدتهاي نظري
جامعه شناسی را به لحاظ معرفتی بايستی يک سازه مرکب در نظر بگيريم که از
مرتبههاي مختلفی تشكيل شده است .برخی از اين مراتب در خود رشته
جامعهشناسی جاي میگيرند ،ولی برخی ديگر در خارج از آنها .کمکهاي نظري
قرآن به جامعهشناسی در مرتبه اول به مراحل پيشجامعهشناسی ()Pre-sociology
است؛ مرحلهاي که جامعهشناسی با قبول پيشفرضهايی ( )Assumptionوارد

پرسش از آنها نمیشود .پيشفرضها ناظر به موضوعات بنيانی مختلفی میتواند
باشد؛ نگرش به انسان (انسانشناسی ،)Anthropology /نوع نگاه به هستی
(هستیشناسی )Ontology /و نگرش معرفت شناختی ( ،)Epistemologyسه وجه
اين مباحث پايهاي را شكل میدهند.
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جامعهشناسي
انسان شناسی
روند ظهور و تكوين
جامعهشناسی در ايران

هستی شناسی

و غرب

معرفت شناسی
ارزشهاي اساسی
نمودار  :1روند تكوين جامعهشناسی در غرب و ايران

معموالً در جامعهشناختی درباره اين مباحث صحبت جدي و اساسی صورت
نمیگيرد ،بلكه مبتنی بر قبول پيشفرضهايی برگرفته از يک ديدگاه فلسفی ،بناي
يک نظريه جامعهشناختی گذارده میشود .بر اين اساس میتوان گفت صحبت درباره
سه موضوع بنيادي و پيشجامعهشناختی در جاي ديگر و در مباحث فلسفه سياسی ـ
اجتماعی انجام میشود .عالوه بر اين ،ورود فلسفی به مباحث ارزشی در حوزه مزبور
نه تنها مذموم نيست ،بلكه بهترين جا براي منطقی و مستدل کردن ارزشها ،همين
حوزه است ،ولی طرح اين مباحث در بستر جامعهشناسی نمیتواند پذيرفتنی باشد.
نظريههاي موجود جامعهشناسی مولود و محصول صدها سال تكاپو در اين
حوزه هستند و مسير خود را با عبور از مراتب معرفتی مزبور گذراندهاند .حال اگر
گفته میشود که نظريههاي جامعهشناسی غربی هستند ،با توجه به فرايند فوق اين
امر پذيرفتنی است ،ولی ورود به عرصه علم با مختصاتی که براي آن در نظر گرفته
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شد ،ويژگی غيرمتعين به لحاظ زمانی به علم میدهد که ديگر نمیتوان صحبت از
علم غربی يا شرقی کرد .بلی! علوم انسانی جديد چون برآمده از ارزشهاي بنيادي
غرب هستند و با فلسفه سياسی غرب خود را به مرحله علمی رسانيدهاند ،صبغه
غربی به خود گرفتهاند ،که اين جزء خصوصيات هر توليدي است که توليد کننده
میتواند برخی از خصوصيات خود را در آن ملحوظ نمايد .زمانی هم ما میتوانيم
در نظريه ها رنگ و بوي قرآنی را مالحظه کنيم که مبتنی بر ارزشهاي مورد
تأکيدمان در جايی ديگر ،و نه در جامعهشناسی ،بتوانيم نظريه فلسفی داشته باشيم و
اين مباحث آن قدر پردامنه و قوي مطرح شود که امكان طرح نظريه جامعهشناختی
از آن مباحث فراهم شود.
طبيعی است نظريهاي که به اين ترتيب توليد شود ،عالوه بر اينكه میتواند رنگ
قرآنی داشته باشد ،در عرصه علمی هم مورد پذيرش قرار میگيرد؛ چرا که اصول
علمی کار توليد نظريه را رعايت کرده است .البته در واقعيت اين اتفاق تاکنون نيفتاده
است و همان گونه که در نمودار  1مشخص شده است ،جامعهشناسی که امروزه در
ايران با آن مواجه هستيم ،به لحاظ تاريخ انديشهورزي ،از پشتوانه بومی برخوردار
نيست و صرفاً در حد يک «مصرف کننده» جامعهشناسی محسوب میشود؛ اما توليد
جامعهشناسی فرايند بسيار سخت و مبتنی بر جبران عقبماندگیهاي نظري است.
البته اين تكاپوي معرفتی کار جامعهشناسان متعارف نمیتواند باشد .جامعهشناسانی
که به اين کار عالقه نشان میدهند ،در واقع يک مرحله بازگشت معرفتی به حيطه
ديگر میيابند که باعث دور شدن از اصول متعارف جامعهشناسی خواهد شد؛ ولی
در هر صورت پرداختن به اين مباحث ضروري و الزم است ،مشروط بر اينكه
چون اين مباحث بيشتر صبغه فلسفی دارد ،بر اين اساس بايستی هنجارهاي مورد
قبول آن حوزه رعايت گردد .يک جامعهشناس نمیتواند نام جامعهشناس بر خود
بگذارد ،ولی فلسفی حرف بزند.
بر اساس مباحث مزبور ،قرآن به عنوان يک منبع معرفتیِ ارزشی و جهتدار در
جايگاه مرحله «پيشجامعهشناسی» ،میتواند مورد استفاده جامعهشناسی قرار گيرد؛ به
اين معنا که از منبع مهم ارزشگراي قرآن براي تدوين مبادي فلسفی و پيشجامعهشناسی
میتوان استفاده کرد .بهويژه اگر جامعهشناسی را به سه بخش تحليل نظري ،تحليل

993

تاريخی و تحليل تجربی تقسيم کنيم ،بيشترين استفاده از اين مباحث در گونه اول و تا
حدودي در حالت دوم میتواند محقق شود.
 -2سنخشناسي
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در مباحث قرآنی از وضعيت هاي اجتماعی ،تاريخی ،انسانی مختلف ،روابط،
گروهها و عناصر مهم اجتماعی ديگر سخن به ميان آمده است که میتوان با تأمل و
بررسی آنها ،سنخشناسیهاي مبتنی بر تيپ ايدهآل ( )Ideal typeبهدست آورد؛
تيپهاي ايدهآلی که به شناخت و تحليل بهتر واقعيتهاي اجتماعی میتوانند کمک
کنند و بر غناي جامعهشناسی بيفزايند .استفاده از اين ابزار مفهومی که دستاورد
«وبر» براي جامعهشناسی است و بهعنوان يک سنت پذيرفته شده در جامعهشناسی
شناخته میشود ،خود در رشد تبيين جامعهشناختی مؤثر بوده است و با استمداد از
معارف قرآنی و تنوع مباحثی که مطرح مینمايد ،به نظر میرسد که میتوان بر اين
تيپهاي ايدهآل ،بهعنوان ابزارهاي شناخت اجتماعی ،بسط بيشتري بخشيد( .براي
نمونه از مباحثی که به اين نحو میتوان استفاده کرد ،نک به :حامد مقدم؛ رادمنش)
 -3مفهوم سازي ()Conceptualization
همانند مورد قبلی ،با استفاده از مفاهيم قرآنی میتوان دقت و تأمل بيشتري بر
مفاهيم جامعهشناسی داشت و در اين زمينه بر غناي مفهومشناسی در مباحث
جامعهشناسی افزود .در زمينههاي گوناگونی در ادبيات قرآنی ،با دقت نظرهاي قابل
تأملی مواجه میشويم که از آنها ،بهخصوص در مباحث معرفتشناسی و انسانشناسی
میتوان بهره گرفت.
بيان مبسوط مساعدتهاي قرآن به جامعهشناسی در مجال اين مقاله نمیگنجد؛
ضمن اينكه خود بهصورت جداگانه میتواند موضوع تحقيق مستقل در مسير بسط
موضوع کلی رابطه بين جامعهشناسی و قرآن هم قرار گيرد.

مساعدت جامعهشناسي به قرآن
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در مباحث هرمنوتيکهاي متأخر ،همچون گادامر ()Gadamer, Hans- George
و ريكور ( ،)Ricoeur, Paulموضوعی که مورد تأکيد قرار میگيرد ،نقش «تجربه
جهان زيست» افراد در تفسير آنها از متن است (پنر .)50-09 ،بنابراين ديدگاه هر فرد
با تجربه متفاوت ،تفسير متفاوتی هم خواهد داشت .از اين موضوع در زمينههاي
مختلفی میتوان سود جست .بنابراين در تفسير قرآن نيز میتوان گفت افرادي با
پيشينه و آگاهیهاي جامعهشناختی ،میتوانند نسبت به کسانی که از اين دانش بهرهاي
ندارند ،تفسيرهاي متفاوتی داشته باشند.
از سوي ديگر بر پايه اعتقادات اسالمی ،قرآن کتابی براي تمام اعصار و
دورانهاست .طبيعی است متنی با اين ويژگی بايستی واجد ظرفيتی باشد که با
تحوالت اجتماعی و تغييرات تاريخی ،قابليت ادراک آن محفوظ بماند .پس
استنتاجی که میتوان نمود ،اين است که درک و دانش افراد يا کسانی که میتوانند
مفسر قرآن باشند ،در تفسير آنها از قرآن مؤثر است .بر همين اساس است که در
عرف اسالمی ،افراد خاصی با دارا بودن شرايطی میتوانند قرآن را تفسير کنند .در
اين زمينه که چه تفسيري پاسخگوي نيازهاي جامعه اسالمی است ،محمدباقر صدر
با طرح موضوع در قالب دو روش «تفسير جزء به جزء» و «تفسير موضوعی» ،بر
اين باور است که امروزه نياز ما از طريق شيوه تفسير موضوعی قابل تأمين است ،و
شيوه تفسير جزء به جزء نه تنها گرهاي از مشكالت حل نمیکند ،بلكه تكرار
مكررات است و خالی از هر گونه ابداع و نوآوري است( .صدر)46-64 ،
«استنطاق» ،به معناي باز پرسيدن و به سخن آوردن ،واژه مورد استفاده صدر با
براي تفسير موضوعی است (همان .)57 ،به لحاظ
الهام از بيان حضرت امير
معرفتی ،طرح پرسشهاي مناسب و مبتنی بر نيازها در صورتی مفيد و اثربخش
است که با آگاهی کافی صورت پذيرد .درک جامعهشناختی میتواند با شناخت
صحيح از نيازها ،بهترين درخواست را از متن داشته باشد .بر اين اساس بين
درخواست کنندهاي که مقتضيات زمان را درک میکند و کسی که زمانه خويش را
نمیشناسد ،تفاوت وجود دارد .حامالن دين در صورتی که به نيازهاي زمانه پاسخ
ندهند ،با فاصله گرفتن نسلها و مخاطبان مواجه میشوند.
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در واقع شيوه تفسير موضوعی حالتی از تفسير است که مفسر با دانش و آگاهی
از وضعيت جامعه ،در زمينههاي مختلف سياسی ،اقتصادي و اجتماعی ،روي به
تفسير میآورد .بنابراين دانش جامعهشناختی بنا به خطمشی واقعگرايانه خود ،به
مفسر کمک میکند به نحو واقعبينانهتري از متنْ تفسير به عمل آورد .به عبارت
ديگر ،ارتباط وثيق با مخاطب و بين متن قرآن با متن اجتماعی در صورتی برقرار
میشود که اين دو براي هم آشنا باشند .افراد در دورههاي تاريخی جديد اگر
احساس نزديكی با متن قرآن نمايند ،بسيار راحتتر با آن ارتباط برقرار میسازند تا
عكس اين حالت؛ يعنی نتوانند قرآن را درک کنند .براي همين است که عالمه
طباطبايی در جايی میفرمايد که با توجه به سرعت تغييرات اجتماعی در دوره
4
معاصر ما ،هر دو سال نيازمند يک تفسير جديد از قرآن هستيم.
بنا بر موارد فوق ،جامعهشناسی به عنوان يک رشته علمی که داراي کاربردهاي
فراوان اجتماعی است ،ابزاري مهم براي فهم بهتر قرآن در ارتباط با آنچه مورد نياز
بشر امروزي است ،و يا براي برقراري ارتباط بهتر با نسل امروز مورد نياز است و
میتواند مورد استفاده قرار گيرد .عالوه بر اين ،علم جامعهشناسی با تبيين روابط
اجتماعی بين افراد ،دستمايهاي براي مفسر فراهم میکند که از طريق آن بهتر
میتوان پيام قرآن را درک کرد .اينكه بهصورت دقيق بخواهيم مشخص کنيم در چه
زمينههايی جامعهشناسی میتواند به فهم بهتر قرآن مساعدت نمايد ،همانند بند قبلی،
خود نيازمند مطالعه جداگانهاي است که فرصت اين مقاله براي آن مناسب نيست.
در انتها ،به طور خالصه بايد گفت که اين مقاله کوشيده است فضاي ارتباطی بين
قرآن و جامعهشناسی را روشن سازد و از امكانها صحبت کند .اينكه در واقع چه
اندازه از اين امكانها را میتوان محقق ساخت ،به همت و پشتكار عالمانه محققان
عالقهمند بستگی دارد که هم دل در گرو قرآن دارند ،و هم از علوم روز نمیخواهند
غافل بمانند .به اميد اينكه مقاله حاضر براي اين گروه قابل استفاده باشد.
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