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اريم، در مورد مفهوم جامعه، دكم و بيش با علوم اجتماعي سروكار  اينجانب با كليات مطالب آقاي دكتر افروغ موافق هستم. ما كه 
شيم   اختالف نظر  شايد و نداريممفهوم علم، علم اجتماعي توافق نظر  شته با را رفع كنيم كار بزرگي  هاظر. اگر بتوانيم اختالف ندا

شود مي . ايمهكرد ست.  در حقيقت اگر تفاهمي نيز پيدا  سامان علمي     مدر جايي كه نظم توان آن را اقدامي موثر دان ست و  ستقر ا
سان و متخصصان مراجعه مي       در وجود دارد، اهل حلّ و عقد  شنا سائل اجتماعي به كار ست   م سيا شناس   كنند. اهل  شاورانِ كار م

ان رفت. دانشمندبه سراغ بايد شود، شويد كه وقتي مسائل اجتماعي مطرح مي ميكنند. شما منكر ن ها نظر خواهي ميدارند و از آن
شد،     سخن به ميان مي آيد مانعي ندارد علم مفهوم كلّي با سائل اجتما اما به طور كلّي وقتي از علم  ست و    م سائل ملموس ا عي م

شود بايد    سائل وقتي مطرح مي  صالحي بازگردم،    به نحوي اين م صحبت هاي آقاي دكتر ذاكر  شوند. به  شان   حل  فتند گآنچه اي
ست كه يك نظم   شتند    ن خاص وجود دارد آنچنامربوط به جايي ا شاره دا شد   » ي مدنيجامعه«كه ا ستقر با شود كاري  باگر  ،م

به وجود آمده ي مدرن جامعه باي مدني . نبايد فراموش كنيم جامعهناممكن اســت علم اجتماعيدر غير اين صــورت صــورت داد 
ست  سراغ نداريم. جامعه 18اي قبل از قرن . هيچ وقت در هيچ جامعها ي مدني ها جامعههتوانيد بگويد كه نظاميالبته مي ي مدني 

ستند. وقتي ني بودند؟ در واقع بايد گفت: هم بودند و هي مدجامعه يا حوزه هاي علميه رص االزهر مبودند؟  ستند كه تعيين   م ني ه
ستند. د      ستند چون گروه نفوذ ني شند و نقش آفرين اما هنگامي كه فاقد كاركرد هستند پس ني رهنگي ين اينكه اعتبار فعر كننده با

  و اعتبار تاريخي دارند... 
شن جامعه  شگاه مي آقاي دكتر افروغ تقريباً به طور رو شگاه ما كه    تواند جامعهي مدني را بيان كردند. دان شد، ولي دان ي مدني با

دانشگاه هاي اروپايي مانند   ي مدني است كه وابستگي كمتري به نهاد دولت داشته باشد،    ي مدني نيست. دانشگاهي جامعه  جامعه
هاي استراليا، كانادا و آمريكا كم و بيش دانشگاه سوربن در فرانسه جامعه مدني نيستند، البته خالص دولتي هم نيستند. اما دانشگاه    

ــگاه هاي ما هم ميجامعه ــتند. دانش ــود، ولي اآلن كه خيلي از جامعهتواند به جامعهي مدني هس دور  ي مدنيي مدني نزديك ش
شد      شاره  ست. نكته ديگر كه ا ست؟ جامعه    ا سي كنيم جامعه چي ست. جامعه كه مجموعه  1بايد برر ي جبري افراد حرف جديدي ا

ي افراد آزاد نيســت كه بنشــينند هر نظري دارند بگويند و هر چه اكثريت بخواهند عمل شــود! جامعه در نيســت، جامعه مجموعه
ي آتن داشتيم. در داشتيم. مدينه» اجتماع بشري«است. در قديم جامعه نداشتيم، » بنياد خود«جديد پديد آمده و يك نظام  تعريف

شد و خود را اداره و  تأمين كند، طرّاح آينده      قديم هيچ وقت جامعه سازمان بخش و خود بنياد با سازمان يافته و خود  اي كه خود 
شتيم. در دنيا جامعه         شد، ندا شته با سوي آينده دا شد، و رو به  آيد. اروپا به وجود مي 18و  17به اين معني نبود. جامعه در قرن  با

اما اكنون گفتند وغيره. اين اصطالح » دانشگاه«ها بريم كه اصطالح خوبي است، بد هم نيست. عرباصطالح جامعه را به كار مي 
سوفان ما اجتماع را ا  در هر جامعه  ست به كار مي رود. فيل سط و اجتماع   جتماع كوچك،به جاي اجتماع كه خيلي عام ا اجتماع متو

ــت بزرگ مي ــت، علم آن هم جزو علوم جديد اس دقّت .گفتند، اما لفظ جامعه را به كار نبردند. از آنجايي كه جامعه كامالً جديد اس
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ت؟ در چه حد كنيم و اين معاني را چنان كه فرمودند از هم جدا كنيم، جامعه چيست؟ چيزي كه امروزه داريم به چه معنا جامعه اس
خواهيم ؟ اين مسئله است. اگر نمي  خواهيميا نمي خواهيم چنين قوامي پيدا كندپيدا كرده است؟ آيا مي  كافيجامعه است؟ آيا قوام  

شرايط و نتايج  اجتماع  شيم.    را هم نمي زندگي در جامعه جديدقوام جامعه پيدا كند آن وقت لوازم و  شته با سئله  توانيم دا سعه  م تو
ست كه مي  زيراشود.  هم امكان پذير نمي سعه پيدا كند. تكنولوژي هم در جامعه كه جامعه مدرن  جامعه به معناي جديد ا تواند تو

شايد      نيست وارد  شود و  صرفاً آلوده كننده   شود به چيزي عارضي تبديل مي  ضّر و  شد  كُش وغيره ي هوا و وقتم بايد تكليف . با
ــاني ميعلوم اجتماعي جامعه جديد و با يف خود را خود را معين كنيم، تكل ــيم معين كنيم. وقتي به علوم اجتماعي و علوم انس رس

ست كه نمي     شتر خود را نمايان مي كنند. گرفتاري بزرگ و مهم ما اين ا سائل بي ست؟ آقاي دكتر افروغ  م دانيم علوم اجتماعي چي
. علوم اجتماعي ما فقط نظرهاي اجتماعي اســـت.     هم بايد مطرح گردد  ري ولي مطلب ديگ  ،گفتند: برج عاج؛ من آن را قبول دارم  

ست؟  كدام تحقيق مهم اجتماعي  سائل         صورت گرفته ا سان م شنا صاء كرديم؟ جامعه  سائل اجتماعي مهم جامعه ايران را اح آيا م
صورت نگرفته است! نمي       سفانه اين كارها  خواهم جسارت  اجتماعي ما را فهرست كردند؟ دردهاي جامعه امروز ايران چيست؟ متا

ــد دنبال ــلي جامعه  كنم و بگويم پژوهش نكرديم، كار نكرديم، تأليف نكرديم، اما به نظر مي رس ــائل اص ي خود نرفتيم. بايد مس
  . شودمهم ميي ايران برويم و آنها را پيدا كنيم. مسئله كه پيدا شد راه حل دنبال مسائل جامعه

ــاني اســالميعلوم «نكته ديگر موضــوع  ــت، » انس ــد.  دينياســت كه جامعه  ديني در صــورتي علماس زنم،  مثال ميباش
شگري پژوهش آماري در باب طالق  شي ارائه مي  نجاما پژوه ست؟    دهدو گزار سالمي ني اين ، چه بگوييم؟ بگويم اين پژوهش ا

كرد؟ جمعيت  بحثآيا مي توان در علم جمعيت شــناســي از اســالمي بودن  .باشــدمســلمان  يااســالمي  دچطور مي توانگزارش 
و زير سقف  يا الاقل در سايه   كندپيدا مي» روح اسالمي « ،، علوم همباشد جامعه اسالمي   اگرتواند اسالمي باشد!   شناسي كه نمي  

سالمي، پارادايم عالم ديني و دين قرار مي صول    گيرد. علوم ا سير و حديث، فقه و ا ست و  تف سفه   ا شود،  هم اگر فل كالم «وارد 
كه حال و ابن سينا اسالمي است براي اين» طبيعيات«. تمام علوم ما تا زمان مشروطيت، علوم اسالمي بوده است. است »اسالمي

اسالمي  عالم، فحواي اسالمي دارد؛ چون »محمد بن زكرياي رازي«از مرد بزرگ تاريخ طب » حاوي«هواي اسالمي دارد. كتاب 
ست  سالمي قرار دارد  ا سالم ا ، قانوو زير چتر عالم ا ست. امروز هم    ست، حكم آن  ن آن قانون ا سالم ا ، كه روابطي داريمحكم ا

اعتقاد هستيم يا  خواهم بگويم به اسالم بي هايي داريم، كه اسالمي نيست. ارزش ها عوض شده است. نمي    ارزشاسالمي نيست.   
يك عالم زندگي و به احكام اسالم اعتقاد داريم، اما  مسلمانيمي ما خواهم بزنم. همهها را نميكنيم، اين حرفبه اسالم عمل نمي 
ست كه مي  ست      40در اين  .كندهاي خود، روابط خود را تحميل ميآيد و احكام خود، ارزشچيزي ا سال تمام كوشش اين بوده ا

حاصل و بي نتيجه بي و غير ديني شده است را بگيرد و البتّه ديني بودههايي كه ديني نيست يا هاي اسالمي جاي ارزشكه ارزش
  . توان راضي بودمياز آنچه واقع شده است  آيانبوده است ولي 

نمي توان از جامعه شناس خواست كه علم جامعه شناسي را     و غير اسالمي ندارد و اسالمي   ،به اعتقاد اينجانب علم اجتماعي
اين جمع نيز حضور دارند اما حاضر به چنين كاري    ، جامعه شناساني هستند كه اتفاقاً خيلي هم مسلمان هستند و در      اسالمي كند 

ضور دارند     ستند. آقاي دكتر افروغ كه در اينجا ح شش  هم خيلي ني شته    پيوندي كه علم اجتماعي  كردندكو سالمي دا به معارف ا
   ايشان را ديده ايد.مفيد و خوب آثار . دباش

ست؟ از ابتدا مي      سالمي چگونه ممكن ا ست بحث كنيم و واقعاً بحث كنيم كه علم اجتماعي ا گويند كه احكام خيلي خوب ا
سالمي، همه          سي ا شنا شي. در جامعه  ست، نه احكام ارز شي مي علم احكام خبري ا شايي    ي احكام، احكام ارز شود و احكام ان

شايي ندارد. البته مي   مي ضوع       توانشود. علم احكام ان ست، ولي اين مو شاء ني به مبادي مراجعه كرد و گفت هيچ خبري بدون ان
  خيلي ظريف است. در عمق قضايا و در عمق فكر است. علم رسمي همه خبر است! 



حساب رجوع به آثار  ها كه علم اسالمي نيست.   همه مهم است، ولي اين  ...علم و واسالم راجع به مسائل، تاريخ، و سياست،     نظر 
  بايد جدا كرد. را مأثر گذشته و ذكر تاريخي با اسالمي كردن و 

طالب(ع). مطالب بســيار درخشــاني در نهج مولي علي بن ابي» تاريخ در نهج البالغه«م درباره اي نوشــتمقالهچندين ســال پيش 
شروع مي داردالبالغه درباره تاريخ  سر نهج     2»أَنِّيقَدوجهتُكَإِلَىبِلَادقَدجرَتْعلَيهادولٌقَبلَكَمنْعدلوجور«شود:   . از آن ابتدا كه  سرا تا آخر. 

ها م. تمام آنيم، درباره علم بگوئيآن و روايات را درباره تاريخ بگوئ، نظر اســالم، نظر قرتوانيم نظر موليالبالغه تاريخ اســت. مي
ست. اين   شود، بيولوژي هم نمي شود، فيزيك نمي جاي خود را دارد، ولي آن علم اجتماعي نمي ها را بايد از شود. آن نظر ديني ا

روش . )دين نبوده است بي(ذات سكوالر است، يعني از زمان به وجود آمدن سكوالر بوده است،     علمي كه باليكديگر تفكيك كرد. 
كنيم؟ البتّه اصـــل اين اســـت كه چون كنيم؟ چرا احكام فيزيك را قبول مي. چرا فيزيك را قبول ميه كار مي برنددارد و آن را ب

در روش است در  درستي و صحت علم   در حقيقت مهمترين ميراث كنيم، و به روش آن كاري نداريم. ولي روشن است، قبول مي  
ي را بر فيزيك تحميل كرد. جامعه شناسي، اقتصاد، روانشاسي، حقوق و      متد ديگر توانفيزيك بايد با متدخاص پژوهش كرد. نمي

صــورت مي گيرد، علم پژوهش اســت. علم نظر نيســت، علم تفكّر با متد پژوهش در همه علوم هم تاريخ نيز روش خود را دارند. 
سالمي جاي ديگري دارد. ما منكر جايگاه واال و    سالم  عظمتنيست. تفكّر ا شويم.   يتفكّرا اما علم پژوهش است و با روش  نمي 

گيرد. پژوهش يهودي و مسيحي، بودايي وغيره ندارد. ما جامعه شناسي بودايي، جامعه شناسي يهودي، جامعه شناسي         صورت مي 
سي در اير     شنا سكانديناوي نداريم. يك جامعه  سي كنيم به   ان داريم كه آن را بايد نقد كنيم. ا صاد خود را نقد كنيم. برر  ما بايد اقت

اي دارد؟ بايد هم اي از علم رسيديم، به كجاي علم اجتماعي رسيديم. علم اجتماعي در كشور ما چه پايه و منزلت و مرتبه   چه پايه
با          كه  نه اين ماعي موجود تالش كنيم و  قاء علوم اجت يل آن را از بين ببريم. همه  آن طرح دالنه براي ارت ي علوم امروزي بي دل

ــت، و نمي ــت. همه    گويم كاربردي اسـ ــيمي، همه    ي علوم، چه ح لي براي زندگي و براي جامعه اسـ  قوق، چه فيزيك، چه بيوشـ
شــود. از نولوژيك كنيد. دين آزاد اســت، دين آزادي اســت و تكنولوژيك هم نمي توانيد تكك اســت، ولي دين را نميتكنولوژي

سي براي نظارت بر       شنا صرفه نظر كنيم. جامعه  سائل     نظم جامعهتكنولوژيك كردن آن  ست و و با  نظارتو و بر روال جامعه ا
   رود.آيد و به كار ميپژوهش به دست مي

  
  
  

 

                                                            
 . 427 ص ،)صالح للصبحي( البالغة نهج -2


