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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
تعیین مﺒانی ،اركان ،ﭼارﭼوﺏ و مسیر پیشرفت كشور در نﻈام مقدﺱ جمهوري اسالمی ايران
بايد با مشاركت گسترده و حضور همه جانﺒه دانشمﻨدان ،محققان ،نﺨﺒگان دانشگاهی و حوزوي
و جوانان اين مرز و بوم ﺻورﺕ گیرد .به گواه تاريﺦ و تﺠارﺏ گﺬشــته ،پیشــرفتی همه جانﺒه و
پايدار خواهد بود كه مﺒانی اسالمی و اﻗتضاﺋاﺕ ايرانی در آن توامان مورد توجه باشد.
ايﻨﻚ مركز الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت در آستانه اتمام سه سال تالﺵهاي علمی ،تﺨﺼﺼی
و فﮑري درباره پیشــرفت اســالمی ايرانی ،برگزاري نشســتهاي علمی و تﺨﺼﺼی ،تاســیﺲ
انديشــﻜدههاي مركز ،انتشار ﺻدها مقالﺔ ارزشــمﻨد و تهیه نقشه راه تدوين الگو و انﺠام برخی
از مراحﻞ آن ،در نﻈر دارد با هدﻑ تولید دانﺶ و گســترﺵ و تعمیق ادبیاﺕ موﺿوعی در حوزه
الگوي اســالمی ايرانی پیشــرفت ،آثاري را به ﺻورﺕ تﻚ نگاشتهاي علمی فاخر مﻨتشر نمايد.
تﻚ نگاشــت نوشــتاري تﺨﺼﺼی و نیمه مﺒسوﻁ است كه توســﻂ يﻚ پژوهشگر خﺒره در يﻚ
موﺿوﻉ خاﺹ نگاشته میشود .تﻚ نگاشت از نﻈر حﺠﻢ و محتوا حد فاﺻﻞ مقاله و كتاﺏ است
و نويسﻨده با پردازﺵ و تحلیﻞ يافتهها و مﻄالعاﺕ تﺨﺼﺼی پیشین و افزودن يافتههاي پژوهشی
جديد خود و تحلیﻞ جامﻊ و مﻨسﺠﻢ آنها افقهاي تازهاي را در زمیﻨه مورد بررسی میگشايد.
سلسله تﻚ نگاشتهاي الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت كه در مﺠلداﺕ مﺨتلﻒ مﻨتشر میشوند،
حاﺻﻞ تالﺵ جمعی از اســتادان ،انديشــمﻨدان و محققان دانشگاهی و حوزوي است كه مراحﻞ
مﺨتلﻒ نگارﺵ ،ارزيابی ،ويراســتاري ،تدوين و انتشــار را با نﻈارﺕ متﺨﺼﺼان و اهﻞ فن گﺬرانده
است و در اختیار ﺻاحﺐنﻈران ﻗرار میگیرد .در پايان از مساعدﺕها و تالﺵهاي ارزنده نويسﻨدگان
تﻚ نگاشــتها و داوران و مراكز مﺨتلﻒ علمی و پژوهشــی كه ما را در تهیه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشﻜر میشود .امید است اين محتواي علمی بتواند افق هاي نو و
روشﻨی را در پیﺶ ﭼشﻢ متﺨﺼﺼان دانشگاهی و حوزوي بگشايد و هر روز در ﻃی مسیر تدوين و
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تحقق الگوي اسالمی ايرانی پیشرفت گام هاي بلﻨدتر و استوارتري برداشته شود.
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خالصه
این تکنگاشت باهدف زمینهسازی جهت توسعة علوم انسانی اسالمی ،به بررسی مهمترین
مبانی معرفتش��ناختی ،هستیش��ناختی و روشش��ناختی یک جامعهشناسی اسالمی
میپردازد .الگویی از جامعهشناسی اسالمی که در این نوشتار ارائه گردیده ،از نظر مبانی
معرفتشناختی بر موارد ذیل تأکید دارد:
 )1پذی��رش دین ،عقل و تجربه بهعنوان مناب��ع معرفتی در علم و رد پیشفرض بنیادی
اندیشة غربی مبنی بر انحصار منبع شناخت واقعیات عینی در تجربه؛
 )2ایج��اد یک مرزبندی قراردادی بین دو س��طح تجرب��ی و فراتجربی علم که بهموجب
آن ،جامعهشناس��ی اسالمی در سطح تجربی ،در مقام گردآوری ،عمدتاً به روش استنباط
فقهی -تفس��یری م ّتکی اس��ت و در مقام داوری ،اصل آزمونپذی��ری تجربی را مفروض
میگی��رد و در س��طح فراتجربی ،به فراخ��ور مورد از هر یک از روشه��ای معتبر ،اعم از
وحیانی ،عقلی و تجربی اس��تفاده میکند و از ای��نرو ،گزارههایی که دارای اعتبار دینی
یا عقلیاند و درعینحال ،آزمون تجربی را از س��ر نگذراندهاند ،در س��احت علم پذیرفته
میشوند؛
 )3تکث��ر در اه��داف علم ،به این معنا که در این الگ��و ،تبیین علّی پدیدههای اجتماعی،
معناشناس��ی کنشهای جمعی ،نقد اوضاع اجتماعی و غایتشناسی پدیدههای انسانی از
حیث استنادشان به خداوند ،بهعنوان اهداف جامعهشناسی اسالمی معرفی میشوند؛
 )4ام��کان ایج��اد مصالحه میان موافقان و مخالفان وجود رابطة منطقی بین «اس��ت» و
«بای��د» که این امر ،امکان اس��تنتاج احکام هنج��اری از گزارههای توصیفی و بالعکس و
درنتیجه ،امکان بهرهگیری از گزارههای هنجاری متون دینی در ساختن فرضیهها ،مدلها
و نظریههای علمی را در پی دارد؛
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 )5رد نس��بیتگرایی ارزش��ی با توجه به تأکید قرآنکریم بر خاستگاه فطری ارزشهای
اخالقی و حقوقی؛
 )6جانبداری ارزشی بهمعنای ارزشمداری ،نه تعصب ارزشی که با توجه به مرزبندی بین
دو سطح تجربی و فراتجربی علم ،نگرانی از زوال عینیت در جامعهشناسی اسالمی برطرف
حد
خواهد شد؛ زیرا در سطح نخست ،از دخالت ارزشها در توصیف و تبیین واقعیات تا ّ
امکان کاسته میش��ود ،اما در سطح دوم ،توسل به ارزشهای دینی در جهت نقد اوضاع
اجتماعی و ارائه راهکار برای تحقق وضعیت مطلوب ،پذیرفتنی است؛
ازنظر مبانی هستیشناختی و انسانشناختی بر موارد ذیل تأکید میشود:
 )7پذیرش فطرت انسانی ،عقالنیت نظری و عملی ،اختیار و آگاهی بهعنوان ویژگیهای
اساسی انسانشناختی که نقشی تعیینکننده در شکلگیری علوم اجتماعی دارند؛
 )8تلفیق فردگرایی و کلگرایی هستیشناختی و به تعبیر دیگر ،وابستگی متقابل کنشها
و ساختارها که این امر بهتبع در روششناسی اثر میگذارد ،هرچند به دلیل تقدم فرد بر
جامعه از حیث زمان و رتبه ،فرایند تبیین باید از عوامل فردی بهعنوان عوامل بیواسطه
آغاز شود و سپس با جستوجوی ریشهها و زمینههای اجتماعی بهعنوان عوامل باواسطه
تکمیل گردد.
 )9مفروض گرفتن تعریفی از واقعیت اجتماعی که آن را افزون بر نظمها و قوانین تجربی،
معان��ی کنشها ،تضادهای اجتماعی ،ش��امل س�� ّنتهای اجتماع��ی و تاریخی به مفهوم
قرآنی این اصطالح میداند؛ و همچنین مفروض گرفتن عناصر متعددی مانند مهرورزی،
استخدام متقابل انسانها و تضاد بهعنوان شالودة مناسبات اجتماعی؛
 )10مفروض گرفتن حضور و تأثیر علّی عوامل ماوراءالطبیعی در زندگی اجتماعی انسانها؛
 )11پذیرش انواع علل غائی شامل انگیزهها ،کارکردها و غایات الهی پدیدههای انسانی و
اجتماعی؛
سرانجام ،از نظر مبانی روششناختی نیز موارد ذیل مورد تأکیدند:
 )12ظرفیت وسیع متون دینی اسالم برای مفهومسازی در حوزة علوم اجتماعی؛
 )13تفکیک دو حیطة گزارهپردازی و فرضیهسازی در جامعهشناسی اسالمی؛
 )14امکان بهرهگیری الگوی جامعهشناسی اسالمی از مزایای اقسام مختلف مدلسازی؛
 )15 8امکان بهکارگیری دو نوع صورتبندی ،یعنی مجموعۀ قوانین و فرایندهای علّی ،در
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نظریههای جامعهشناسی اسالمی؛
 )16ظرفیت وسیع گزارههای متون دینی برای ساختن نظریههای انتزاعی و انضمامی در
دو سطح متوسط و کالن؛
 )17لزوم اتخاذ استراتژی ترکیبی در نظریهسازی با بهکارگیری هر دو روش استقرائی و
قیاسی در امتداد یکدیگر؛
 )18امکان اعتبارس��نجی الگوی جامعهشناسی اس�لامی بر پایة معیارهای روششناسی
اجته��ادی در جنبههای دینی و تأیید یا ابطال فرضیههای مس��تخرج از گزارههای متون
دینی در سطح تجربی.
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