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 چكیده

هدف از اين نوشتار، تحلیل نظري نسبت علم اجتمااعي و فلسافه اساتد نادين منظاور      

هاا، ديادگاهي تلفیقاي در     و نررسي آنسعي گرديده ضمن نررسي آراي گوناگون و نقد 

گرفتاه، ايان    هااي انااام   تبیین نسبت اين دو معرفت نشري ارائه گردد. نراساس نررساي 

ي تاريخي ماورد   گانه طور عام در اعصار سه نتیاه حاصل گرديده كه نین علم و فلسفه نه

علام   ي گرايي وجود داشته است. در حاوزه  زيستي و هم جاي جدال، نوعي هم نررسي نه

رغم فراز و فرودهايي كه درنسبت علم اجتماعي نا فلسفه اتفاق افتااده،   اجتماعي نیز علي

فرما نوده است. علم اجتماعي ناگزير است كه نه متافیزيك و  زيستي نین اين دو حكم هم

ناودگي ناه    هايي از فلسفه هستند، نیازمند ناشد. ايان هام   اپیستمولوژي كه هر دو ساحت

زي است،  زاد و فلسفه تنها فلسفه ه تا نرخي مدعي شوند علم اجتماعي نهجا كشیده شد آن

هاي پاياني قرن نیستم ارتباا  تنگااتنگي    هايي از قبیل ادنیات و هنر در دهه نلكه نا حوزه

 نرقرار كرده است. 
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 مقدمه
عنوان يك ساختار ناا   گیري، نه دهد كه علم و فلسفه در خالل شكل هاي تاريخي نشان مي ينررس

گراياي وجاود    كه اين نسبت چگونه ناوده اتفااق نظار و هام     اندد اما در اين هايي داشته هم نسبت

نداردد نرخي معتقدند نسبت علم و فلسفه عموماً و علام اجتمااعي و فلسافه خصوصااً عماودي      

ي كه فلسفه همواره منزلتي نرين داشته و نار سااير علاوم رياسات كارده اسات.       است، ندين معن

 داند. دهد و آن را موجد فلسفه مي ديدگاه مقانلي هم وجود دارد كه نرتري را نه علم مي

نرخي نیز نر اين ناورند كه نسبت ايان دو معرفات نشاري از ناوا ماوازي اسات و ايان دو        

اي از دانشامندان نیاز هرگوناه     ش مكمل داشاته ناشاند. پااره   توانند نراي هم نق موازات هم مي نه

 اند. ها از هم راي داده ها را انكار كرده و نه جدايي آن نسبت میان اين دانش

هاي محاوري آن ايان    نوشتار حاضر تالشي است جهت روشن ساختن اين نسبت. لذا سوال

طور خاص نسبتي طاولي   عي نهطور عام و فلسفه و علم اجتما است كه آيا نسبت علم و فلسفه نه

يك از ايان   چه اين نسبت طولي يا عمودي است، كدام و عمودي است يا موازي و عرضي؟ چنآن

دو داراي منزلتي هژمونیك است؟ و يا درصورت موازي نودن نسبت اين دو دانش، آيا هر كادام  

ي عماودي   ئل نه رانطهتوان قا كنند؟ و ناالخره، آيا اساساً مي موضوا و روش مستقلي را دنبال مي

 كه اصالً اين دو از هم مستقلند؟ يا افقي نین اين دو دانش نود يا اين

ي تاريخي مورد نررسي قارار داده   هاي فوق را در سه دوره ي حاضر سوال در اين راستا مقاله

 است.  

 گرايي فلسفه و علم )علم عام و علم اجتماعي( نا محوريات  ي هم ي اول كه نه دوره در دوره

اي ناه نحا     گراياي  هاي مرنو  نه چنین هام  فلسفه معروف است، تالش گرديده است استدالل

ي دوم ناه نحا  گذاشاته شاود. در      گیري و گاذار از ايان مرحلاه، دوره    گذاشته شود و نا نتیاه

وياژه علام اجتمااعي موساوم اسات، آرا و       ي چاالش فلسافه و علام ناه     ي دوم كه نه دوره دوره

گراياي و   ران تاز جادايي فلسافه و علام درقالاج دو جرياان يعناي تارناه        دا هاي طرف استدالل

شناختي ماورد نقاد و    معرفت -گرايي مطرح شودد  سپس توجیهات اين دو پارادايم فلسفي اثبات

ي دوم و منتقدان  داران مرحله اي كه محصول مهاجات نین طرف گاه نا نتیاه نررسي قرار گیردد آن

 معرفتي جديد پرداخته شده است.-گیري يك پارادايم فلسفي هاي شكل آنان است نه زمینه
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موسوم است،  -ي سنتي و نا نقد فلسفه -ي نازگشت نه فلسفه  ي سوم كه نه مرحله در مرحله

گرايي فلسفه  نشیني، قرانت و هم ها و داليل كساني را كه مدعي هم تالش مقاله آن است تا انگیزه

ي خصوصاًا، هساتند ناه نحا  نگاذاردد ساپس نراسااس        و علم، عموماً و فلسفه و علم اجتماع

وياژه مادعیان جادايي فلسافه و علام       چه كه گذشاتگان ناه   هاي اين گروه نا آن ي استدالل مقانله

 ي يك سنتز نظري مبادرت نمايد. اند نه ارائه داشته

 مالحظات مفهومي
دارد كه هر عضاوي  وجود  -ولو نانوشته  -اي از قواعد و ضوانط  در هر پارادايم علمي ماموعه

هااا و  هااا را در نررسااي دارد آن از اعضاااي آن پااارادايم را خودآگاااه يااا ناخودآگاااه مكلاا  مااي 

ها نگاهي است كه پژوهشگر ناه مفااهیم دارد. مفااهیم     كار گیردد يكي از اين هاي خود نه پژوهش

ردارناد و هماواره   ها تفاسیر گوناگوني درن كارگیرندگان آن هاي نه ي كارنرد و ايده نستگي نه نحوه

ها را ناز نموده تاا غماوو و    جا كه مقدور است نايد آن رو تا آن تانند. ازاين يك قرائت را نرنمي

تر شود. در نررسي حاضر نا سه مفهوم اساساي يعناي فلسافه،     انهامات سرشته در وجودشان عیان

 ها مشخص گردد. علم و علم اجتماعي مواجه هستیم كه نايد حدود و ثغور آن

 لف( فلسفها
از ديرناز فلسفه نزد ارسطويیان مشتمل نر دو نخش يعني حكمت علمي و حكمات نظاري ناوده    

است. در حكمت نظري، حكمت طبیعي، حكمت رياضي و حكمت مانعدالطبیعي قارار داشاته و   

  حكمت عملي نیز اخالق، تدنیر منزل و سیاست مدن را تحت پوشش خود داشته است. در ايان 

 شده است. ي علوم زمان خود را شامل مي العلوم است و طبعاً همه عمعني فلسفه جام

هاي پاياني قارون وساطي و حتاي پاس از آن نیاز چناد        ي اين معني از فلسفه تا سده سیطره

تباع،   صباحي استمرار يافت. از آن زمان تاكنون موضوعیت فلسفه ناه چاالش كشایده شاده و ناه     

 ز و فرود همراه گشته است.هاي ديگر نا فرا جايگاه آن در میان دانش

: 1371)ساروش  « داناد  هاي ناا  متاافیزيكي ماي    فلسفه را شامل انديشه»سو  سروش از يك

گیرنادد يعناي    داند كه نین متافیزيك و علم قرار مي هايي مي انديشه»( و از سوي ديگر آن را 122

ر نار ايان نااور    جا(د و در جاايي ديگا   )همان« ي سوم معرفت موسوم است اي كه نه منطقه منطقه

ي  ي علم تااري،، فلسافه   ي علوم است از قبیل فلسفه ي فلسفه امروزه فلسفه درنرگیرنده»است كه 
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شناساي   تركیباي از منطاو و روش    ي علم فیزيك. در اين معنا، فلسفه شناسي و فلسفه علم جامعه

 (.31-34: 1379)سروش « است

لسفه را جزئاي و خااص كنناد نلكاه     نینند كه موضوا ف ي غر  لزومي نمي نرخي از فالسفه

اساس موضاوا فلسافه    نراين 1«دورانت»ي موضوعیت آن را گسترش دهند.  دهند دامنه ترجیح مي

شر   صورت يك كل يا تحقیو در قسمتي از تارنیات انساني نه را تحقیو در تارنیات انساني نه

ا دقت نیشتري هم نه موضوا و ن 2«ديل هالینگ»(. اما 10: 1384داند )دورانت  ارتبا  آن نا كل مي

 گويد: پردازد. او مي هم نه كاركرد فلسفه مي

در «. فلسفه عبارت است از پرسش در چیستي جهان و تالش در جهت شرح و توصی  آن»

اين نرداشت، موضوا فلسفه كش  معناي جهان و معناي زندگي است. نرخي ديگر از فیلساوفان  

ي فلسافه   دانند و دركنار آن وظیفه آزمون نهادن معرفت مي ي موضوا فلسفه را مترادف نا در نوته

هاا و ساازمان دادن    نسته سااختن انديشاه   ساز انديشه و معرفت نشر، هم را توضیح منسام و هم

 (.15: 1381ديل  دانند )هالینگ ها در يك كل مي آن

ي اشتراك تعاري  فوق، كلیت نخشایدن ناه موضاوا فلسافه، فهام، چیساتي جهاان و         نقطه

رو نراساس نگاه اغلاج فالسافه و نیاز مادعاي اصالي       دهي نه معارف نشري است. ازاين نسااما

 توان موضوا فلسفه را حول پنج محور زير دانست: ي حاضر مي مقاله

 ي استنتاجي يا منطو( تفكر در چیستي استدالل و استنتاج )نظريه -1

 شناسي( ي معرفت تفكر در چیستي معرفت )نظريه -2

 ي مانعدالطبیعه( هستي )نظريه تفكر در -3

 ي علم اخالق( تفكر در امور اخالقي )نظريه -4

 (25شناختي( )همان:  ي زيبايي تفكر در امور زيبايي )نظريه -5

 علم -ب
تاوان   لحاظ تااريخي ماي   شود. نه درمورد معني علم درمقايسه نا فلسفه اتفاق نظر كمتري ديده مي

 مدرن. علم ماقبل مدرن، علم مدرن و علم پستگفت كه سه تلقي از علم وجود دارد: 

                                                           
1 - W.J. Durant  
2 - R. J. Holling Dale 
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گرايش موسوم نه علم فلسفي و علم ديني وجود دارد كه ايان   2در علم ماقبل مدرن حداقل 

ي يونان اختصااص دارد از   رسند. در علم فلسفي كه غالباً نه فالسفه دو در مواردي نه اشتراك مي

سطو معتقد است كه دانش عباارت اسات از   عنوان مثال ار شود. نه منظري فلسفي نه علم نگاه مي

علام آدماي   »گوياد كاه    (. نیاز افالطاون ماي   220: 1379آگاهي نه عدل و اسبا  امور )ضیمران 

گیرد نلكه تنها از طرياو شاهود عقلاي و تاذكر ناه       هاي تارني سرچشمه نمي گاه از واقعیت هیچ

ا در جاايي ديگار او ايان    (. ي187)همان: « ياند خاطرات ازلي است كه آدمي نه معرفت دست مي

درنهايت آن كساي كاه اماور جزياي را     »نخشد كه  گونه صراحت مي نگرش فلسفي نه علم را اين

(. نااوجود  157)هماان:  « شمار آورد نه علم راستین دست يافتاه اسات   مصاديو يك امر نوعي نه

ا مبتني نار  هاي روزگار ارسطو و افالطون دانش انساني و تمامي وجوه معرفتي ر كه سوفیست اين

ي يوناان   دانستند اما مفاهیم مورد اساتناد اغلاج فالسافه    ي آدمي مي ي مستقیم و نالواسطه تارنه

 نرگرفته از گفتمان فلسفي آنان است.

وجه ديگر علم، علم ديني است كه عمدتاً در نین انديشمندان مسلمان ناه كاار رفتاه اساتد     

ي اساالمي از تعريا  علام طفاره      ياژه فالسافه  و اتفاق اين انديشمندان نه نه گرچه اكثريت قريج

اناد )جاوادي آملاي     ( و غالباً نه اهداف علم اسالمي اشاره داشته2: 1375اند )نوري كوتنايي  رفته

دانند كه هويت دروني آن اسالمي است، اما همین ويژگاي   ( و علم اسالمي را علمي مي8: 1388

جاا(. در   ومي نیازمند توجه نیشتري اسات )هماان  لحاظ مفه اوالً مرنو  نه خود علم است، ثانیاً نه

ي مسلمان هم در گذشته و هم امروز اين است كه روش شاناخت صارفاً    ماموا موضع فالسفه

هاي ديگر از قبیل نرهان، شهود و وحي معتبار   نیني روش انزار حسي نیست نلكه نا كمك و نا هم

 (.43: 1388چي  است )سوزن

هاي پراكنده از علام را در ايان دوره تحات عناوان      رائتي ق نندي كلیه سروش در يك جمع

شناساي و   اعتقاد او از اين منظر اخالق، فلسافه، فیزياك، روان   كند. نه عرضه مي 1دانش يا معرفت

(. اين نرداشت علم را در نرانر جهل قرار 2: 1379شوند )سروش  شناسي علم محسو  مي جامعه

 سان عالم است و....دهد و از اين زاويه خدا عالم است، ان مي

ساونگرانه دارد. ايان وضاعیت از     ي مدرن سرنوشتي انحصارطلبانه و يك مفهوم علم در دوره

شناختي فرانسیس  شود كه اغلج فالسفه و دانشمندان نا تأثیرپذيري از طرح روش جا ناشي مي آن

                                                           
1 knowledge 
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رسایدند كاه   گرايي نه اين نتیااه   نظران مكتج تارنه و ديگر صاحج 3، الك2و آراي هیوم 1نیكن

پذيري داشته ناشاند. ايان تلقاي از علام در      هايي كه قانلیت تارنه ي دانستني يعني ماموعه 4علم

شاود. اولاین    اي مواجه مي هاي عمده تدريج نا چالش گیرد اما در قرن نیست نه قرن نوزده اوج مي

فايات  اسات. او ناا نقاد اساتراا و از ك     5«كارل ريموناد پاوپر  »واكنش در اين خصوص از سوي 

عنوان تنها انزار نیل نه نظريه و علام، طارح ديگاري پیشانهاد كارد و نراسااس آن        انداختن آن نه

 ي علمي آن زمان ارائه داد. مفهوم ديگري از علم را نه جامعه

پاذيري داشاته    هايي كه خصالت انطاال   اي از آگاهي ازنظر پوپر علم عبارت است از ماموعه

ي تارنه فقط جهت انطال و ياا حتاي رد    ها را اثبات كردد مقوله آنكه نا تارنه نتوان  ناشند نه اين

رناگ   ي علام كام   گرايي در حاوزه  رود. پس از پوپر گفتمان استقراگرايي و تارنه ها نه كار مي آن

هااي   مدرن يكي پس از ديگري نه نقد قرائت رسمي و مادرن از نظرياه   هاي پست گشت و نحله

 علمي و مفهوم علم پرداختند.

عناي اصلي علم در نزد اصحا  علم ماقبل مدرن و مدرن كش  واقعیات ناود، ازنظار    اگر م

شاود   چه علم نامیاده ماي   ها آن معناي علم ديگر كش  واقع نیست نلكه از نظر آن»ها  مدرن پست

رغم نامعلوم ناودن ارتباا  آن ناا واقعیات عیناي،       ي نسبتاً منسامي است كه علي صرفاً ماموعه

(. از ايان ديادگاه   33: 1388چي  )سوزن« خاصي است كه مورد اهتمام استخاطر كاركردهاي  نه

هاي غیرعلمي و غیرتارني نیست. در اين مورد نااز هام    شناخت علمي تارنه مستقل از معرفت

كنند كه هیچ استداللي وجود نادارد   ادعا مي 6هاي مختلفي وجود داردد نرخي مثل فايرانند ديدگاه

(. 128: 1375ي اماروز را ثانات كارد )اعتمااد      تثنايي علم در جامعهكمك آن نقش اس كه نتوان نه

علم كارهااي  »داند و معتقد است:  تراز نا آن مي ايدئولوژي و هم  مثانه جا علم را نه فايرانند در اين

جاا(. نرخاي    اند )همان هاي ديگر نیز همین تأثیر را داشته زيادي اناام داده است، ولي ايدئولوژي

معناي جديد را در ارتباا  ناا قادرت و نهااد سیاساي       ي علمي نه هرگونه مايه 7وچون میشل فوك

نه علم خصلتي تفسایري داده و ناا    8چون گادامر (. كساني هم394: 1381كنند )فوكو  ارزياني مي

                                                           
1 F. Bacon  
2 D. Hume  
3 J. Locke  
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7 M. Foucault  
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هااي تااريخي و اجتمااعي را در اياااد آن نافاذ       رويكردي هرمنوتیكي نا آن مواجه شده و سنت

)لیوتاار  « اناد  اي قائل شده ، نراي آن منشأ اسطوره1ون ژان فرانسوا لیوتاردانسته و معدودي هم چ

1389 :104.) 

تاوان گفات تعريا  علام      چه كه آمد مبین عدم وفاق در تعري  علم استد يا درست مي آن

هاي  شناختي هر پارادايم دارد. نا تغییر پارادايم، كلیدواژه شناختي و هستي نستگي نه مباني معرفت

خاوش   گااه معنااي علام دسات     شاوند و آن  گردند، مفاهیم جديدي وضع ماي  سوم ميديگري مر

هاا   هاي مختل  و ازمنظر پاارادايم  توان در زمان كه معناي علم را مي گردد. نتیاه اين نازنگري مي

 توان چنین تعري  كرد:  ي ما علم را مي تعري  نمود. در زمانه

كه در فرآيندي كوشمندانه و دانشمندانه توسط  هايي نامید ي دانستني توان ماموعه علم را مي

هاي قانل شاناخت   تري از عرصه ي وسیع ي انديشه و تفكر و در گستره اي در حوزه افرادي حرفه

 آيد. دست مي نه

هاايي اسات كاه در     هاي قانل شناخت، نسط مفهوم علام ناه حاوزه    مراد از گستردگي عرصه

تنهاا علاوم تارناي و     نودندد نر اين اساس ناه  ي مدرن از شمولیت علم خارج شده تعري  دوره

شناساي و   تراز جامعه موسیقي هم 2«تئودور آدورنو»تعبیر  آيند، نلكه نه اجتماعي علم نه حسا  مي

 شود. شناسي نیز علم محسو  مي روان

 علم اجتماعي -ج
علام  توان استنبا  نمودد معناي عاام و معنااي خااص. معنااي عاام       از علم اجتماعي دو معنا مي

جاايي   اجتماعي معطوف است نه هر علمي كه هدف آن توصی  يا تبیین رفتار انسان است. از آن

ي نگاه هر علمي در اين معنا نه انسان متفاوت است، علم اجتماعي دچار تكثار شاده و    كه زاويه

شناساي،   شناساي، روان  هاا عبارتناد از جامعاه    هايي چند تقسیم شده اسات. ايان شااخه    نه شاخه

چاه كاه ايان نوشاتار در پاي آن       ويژه آن شناسي، اقتصاد، سیاست و... اما درمعناي خاص نه انسان

ي  شناسي استد علمي كه هدف آن نررسي دانشمندانه است مراد از علم اجتماعي منحصراً جامعه

گار و   كانش  ي ي دوساويه  ها و جوامع نا مفروو انگاشتن رانطاه  ها، سازمان رفتار انسان در گروه

                                                           
1 J. F. Lyotard  
2 T. Adorno 
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نندي از علم اجتماعي، اعتبااري ناوده و صارفاً جهات      ست. شايان ذكر است اين تقسیمساختار ا

 تسهیل در نررسي حاضر ارائه گرديده است.

 فراز و فرود نسبت فلسفه و علم اجتماعي
 -خصوصااً -و فلسفه و علم اجتماعي  -عموماً-دهد كه نسبت فلسفه و علم  تاري، علم نشان مي

گرا ناوده و   راه نوده است. در اين سیر تاريخي، فلسفه گاه نا علوم همنا فراز و فرودهايي چند هم

 -البتاه در ادعااي دانشامندان و ناه در عمال     -در روزگاراني ديگر نا علوم در وضعیتي واگرايانه 

زاد  ي حاضر ما نر اين ناوريم كه علم و فلسفه در سیر تاريخي خود هم سر نرده است. در مقاله نه

رود يا ناشي از خصلت پوياي معني علم اسات   هايي كه از آن سخن مي گراييو همراه همند و وا

نندي زير نیز نراسااس   علت ظاهرنیني و غفلت دانشمندان از فرآيند كار علمي است. دوره و يا نه

 اين دو انگیزه آورده شده است.

 زيستي ي اول: هم دوره

زيستي علام و فلسافه    هم در مورد همدر اين دوره دو خوانش متمايز اما در عین حال پیوسته نا 

ي اجتمااعي اسات. علام و فلسافه وجاوه       وجود داردد يكي خاوانش يونااني و ديگاري فلسافه    

دو علم فقط نه نشر تعلاو دارد و در توصای    »گوناگون يك تالش عظیم ذهن نشري است. اين 

ناراي نخساتین   (. مكانیسم نسبت علم و فلسفه 143: 1379)سروش « يانند كلي، از هم تمايز نمي

در رويكارد  »ويژه سقرا ، افالطون و ارساطو دياده شاده اسات.      ي يونان نه نار در آراي فالسفه

هاي خودآگااه فلسافي نخشاید.     ها راهبرد ناخودآگاه اساطیري جاي خود را نه استدالل سوفیست

الشي ي نسبیت ادراك حسي، آدا  و عادات رايج اساطیري را در معرو چ آنان نا تكیه نر نظريه

(. اين امر ناعا  شاد كاه نگااه ناه هساتي و زنادگي در        56: 1379)ضیمران « سخت قرار دادند

هااي اسااطیري    رويكرد فلسفي تغییر ياند و مقوالت انتزاعي در فهم عالم و آدم جانشین روايات 

داران فرهنگ اساطیري و  ي چالش نین طرف واسطه (. مرگ سقرا  نه479: 1975گردد )جووانیچ  

سخني ديگر ساقرا  قرنااني انتقاام نسالي      لسفي جديدي است كه او آن را ننیان نهاد. نهجنبش ف

نند نود و جرم او اين نود كه آن پاارادايم را ناه چاالش     اي پاي كهن اسطوره 1است كه نه پارادايم

 كشید و پارادايم فلسفه را جايگزين آن كرد.

                                                           
1 paradigm  
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هااي فلسافي او    تن از نرخاي انديشاه  هاي سقرا  و نا تأسي جس عنوان شارح ايده افالطون نه

تار از   اي نه تفكر فلسفي داشته است. او جادي  تأثیر درخشاني نر فرآيند گذار از پارادايم اسطوره

و تقسیم امور جهاان ناه عاالم محساوس و معقاول و       1سقرا  نا طرح مفاهیمي از قبیل ديالوگ

فكاري آن روزگاار    زيست ساختن ايان دو سااحت توانسات گقتماان فلسافي را در محافال       هم

گر آن است كاه   نیان« تمثیل غار»مشروعیت نخشد. تحلیل او از پندار و توهم درنرانر حقیقت در 

فرهنگ اساطیري ريشه در همین پندار و تاوهم دارد و خاروج از غاار گاذار از هماین فرهناگ       

 (.87: 1375اساطیري است )نورمان 

افكار فلسفي همین قدر كافي است كاه  درمورد نقش ارسطو در گذار از فرهنگ اساطیري نه 

گويد شايسته نیست افكار و عقايد كساني را  ي او را عیناً از كتا  متافیزيك نقل كنیم. او مي گفته

 1000 متافیزياك گیرناد نررساي نماايیم )    كه هوش و فراست خويش را در راه اساطیر نه كار مي

اي را  الواسطه نمود و معیارهاي تازههاي تارني را جانشین كش  و شهود ن (. او تصديو18ال  

توان از روش تارني، تعري  امور نه  ي اين معیارها مي كار گرفت كه از جمله در تبیین فلسفي نه

: 1379گانه، تحلیل اولي و تحلیل ثانوي و نیز نرهاان ناام نارد )ضایمران      حد و رسم، مقوالت ده

210.) 

تدا نه طرح تفكیك فرهنگ اساطیري از فلسفه چه كه گفته شد حكماي يوناني ان ناتوجه نه آن

هااي   تدريج گذاري ديگر را پیش روي متفكران نهادند كه نه گذار از دريافات  گاه نه پرداختند، آن

هاي روشن از علام منطاو    هاي خود اولین نیان افالطون در ديالوگ»فلسفي نه علم مرسوم است. 

او نه اين نتیاه رسید كاه كلیاد فهام جهاان     (. از ديگر سو 146: 1379)سروش « را پیشنهاد كرد

و از اين روست كه ناا ظهاور افالطاون    »ي رياضیات است  ويژه امور فیزيكي مطالعه طبیعت و نه

)هماان:  « اي آغاز گرديد. علم نا كسج وضوح از منطو و رياضیات پاكیزه و نا  شاد  دوران تازه

هااي داناش اسات )هاال      ي رشاته  مهي موفقیت در ه نظر او رياضیات سرمشو خداداده (. نه147

1369 :69.) 

گاري را نشاان    ي جالبي از انتزاا ي ارسطويي )میل طبیعي اجسام نه پايین( نمونه قانون جاذنه

دهد كه مرنو  نه ذات علم است. او نا طرح اين قانون اولین تحلیل از واقعیات طبیعت را در  مي

ارسطو هام مارد   »ن هم فلسفي نود و هم علمي. ي عام آ دهدد منظره اختیار علم و فلسفه قرار مي

                                                           
1 dialog  
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( و درست نه 156)همان: « پرداز سیاسي علم نود و هم مرد فلسفهد هم ناقد ادني نود و هم نظريه

ي خاود   زيستي علم و فلسافه نایش از متفكاران زماناه     همین خاطر است كه سهم ارسطو در هم

غايي هر چیزي، عبارت اسات از   است. علت 1ي ارسطو علت غايي يكي از عناصر فلسفه»است. 

غايت و مقصودي كه آن چیز، نراي آن منظور شده استد در كناار ايان علات، ارساطو از علات      

كناد.   نیز سخن رانده است، علت فاعلي عبارت است از عاملي كه آن چیاز را اياااد ماي    2فاعلي

: 1369)هاال   «گرچه علت غايي در علوم اجتماعي اهمیت دارد و علت فاعلي در علوم فیزيكاي 

هااي علماي ناوده و هار دو      ساز فرآيند گذار از قضاياي فلسافي ناه گازاره    (د اما هر دو زمینه63

هااي ماورد    هايي نودند كه نعدها عالمان طبیعي و انساني را ترغیج نمودناد تاا در حاوزه    محرك

ل هاي تارني مبادرت نمايند. از سوي ديگار ارساطو ناا قباول اصا      مندي نررسي نه كش  قانون

ي آتناي از   نناانراين فلسافه  »شناسي( توانست مستقیماً نه علم خدمت كند.  استقرا )در علم زيست

 (.80)همان: « هاي گوناگون توانست نر علم تأثیر نگذارد راه

اي ناه جهاان فلسافي را     هاي گذار از فرهناگ اساطوره   ي يونان زمینه حال گرچه فلسفه نااين

وياژه در آراي   علم كمك كارد اماا در ماواردي نیاز ناه      فراهم نمود و در اين خصوص نه زايش

سقرا  و افالطون گرفتار نوعي ايستايي فكري و دفاا از گفتمان فلسافي و نظاري و اجتناا  از    

در اين میان اين سقرا  است كه نراي نخستین نار علم و فلسفه را از »ورود نه دنیاي تارنه شد. 

شناساي   د و نرايش نررساي مساائل اخالقاي و زيباايي    شمر هم دور كرد، زيرا او علم را خوار مي

رسد كه نر اين جادايي تأكیاد نماياد. او ناا      (. سپس نونت نه افالطون مي82)همان: « تر نود مهم

ي مُثُل گذار از دنیاي اسطوره نه فلسفه را مطرح كرد اما نعدها نا طرح ايان ادعاا كاه     طرح نظريه

گفتمان فلسفي خود ايستاد و میل چنداني نه ورود ناه  آيد، در  معرفت از راه حواس نه دست نمي

داشات مخاال     وي نا تحقیري كه نسبت نه رصادان و اخترشناساان رواماي  »دنیاي علم نداشت: 

 (.229)همان: « تارنه نود

زيستي آن نا علام آن روزگاار    نخشي نه هم گذاري سنت فلسفه و امكان ي آتني نا ننیان فلسفه

هاي علام   كوتاه اين سنت را استمرار نخشد اما آن تنها فلسفه و زمینه توانست نراي مدتي هرچند

ي آن است كاه   كننده ها و نگرش پرسش نلكه رويكرد انتقادي آن»فلسفي را نه ما ارزاني نداشت، 

(. زوال تمدن يوناان و كااهش نفاوذ    25: 1380)شارون « دهد محور تفكرات غرني را تشكیل مي

                                                           
1 final cause  
2 efficient cause  
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رو هم تفكار فلسافي    نا قدرت يافتن نفوذ كلیسا در غر د ازاين آن در جهان غر  مترادف است

)البته نا شدت كمتر( و هم سنت انتقادي يوناني، نراي مدت حداقل ده سده از محافل علماي آن  

رويكرد نه حقیقت، روح ايمان و اعتقاد ديني شادد  »زمین  روزگار رخت نرنست و در ديار مغر 

عناوان نادعت و فسااد عقیاده      هااي رسامي ناه    يد و انديشهو روح تحلیل انتقادي و عقالني عقا

زيساتي   ها ناع  گرديد كه نح  هم ي اين گفتمان نر ساير گفتمان (. غلبه27)همان: « تعري  شد

علم و فلسفه موضوعیت خود را در آن روزگار از دست ندهد. اماا در تمادن نوپااي امپراتاوري     

از يك ساو و آزادي عمال نیشاتر دانشامندان در     ي آثار فلسفي يونان  اسالمي آن روزگار ترجمه

فرهنگاي درخشاان پدياد آياد و دانشاوران      -هاي مختل  ناع  گرديد تا يك مركز علمي حوزه

آوري را در دامان خود نپروراندد چون در اين گفتار ماال پرداختن نه آن نیست، لذا ترجیحااً   نام

زيساتي فلسافه و داناش     ي هام  ن زمینهشود كه در آن ما شاهد پديد آمد اي پرداخته مي نه عرصه

 اجتماعي هستیم.

ي آثار فلسفي يونان پرداختاه   گفتیم كه نا ظهور امپراتوري اسالمي متفكران مسلمان نه ترجمه

هاي فلسفي و از منظر آن نه جامعه ننگرند. اين نگاه  و از اين رهگذر توانستند نا استعانت از مايه

ي  ي دانشي منار شد كه نعدها در قرون جدياد ناه آن فلسافه   تدريج نه پیداي فلسفي نه جامعه نه

 اجتماعي اطالق گرديد. 

 ي اجتماعي فلسفه
هاي شرقي از قبیال تمادن اساالمي، تاالش اغلاج       ي يونان نه تمدن از همان انتداي ورود فلسفه

 هاي فلسفي متوسل شاوند. زيارا   متفكران اجتماعي اين نود تا نراي حل مسائل اجتماعي نه تبیین

شد و كمتر انديشمندي وجود داشت كه نادون تكیاه    العلوم انگاشته مي فلسفه در اين زمانه جامع

هااي فكاري و    ي اين پارادايم نر حلقاه  نر گفتمان فلسفي نتواند از دانش خود سخن نگويد. غلبه

ي  تاا آغااز دنیااي جدياد واژه    »طوري كه  ي رنسانس استمرار يافت نه علمي نعدي تا اوايل دوره

پوشاند. در انگلساتان قارن هفاده علام جدياد       ها را مي ها و تمام انواا ايده ي معرفت لسفه همهف

 1743ترين انامن علمي آمريكاا كاه در ساال     شدد حتي قديمي ي جديد خوانده مي هنوز فلسفه

ي هزار ساله  (. درخالل اين دوره36: 1370)توكل « تأسیس شد انامن فلسفي آمريكا نام گرفت

هاي  الشعاا آموزه رنگ و نح  از علم نیز تحت زمین گفتمان فلسفي كم كه در مغر  اينرغم  علي
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ي اجتمااعي را كاه ناا     كلیساست، اما در تمدن اسالمي متفكران مسلمان توانساتند داناش فلسافه   

 ي يونان مايه گرفته نود غنا نخشند و توسعه دهند. تالش فالسفه

ي اجتماعي نه  تماعي در اين دوره وجود دارد فلسفهناتوجه نه نسبتي كه نین فلسفه و علم اج

شاامل  »نگارد و   ي فلسفه ماي  شود كه نه جامعه و مسايل موجود در آن از زاويه دانشي اطالق مي

شود كه قوانیني و اصولي از آن حاصل گردد تاا نتاوان نراسااس نرخاي      تمام تفكرات عمیقي مي

نراي اين شاخه از معارف نشاري اصاولي ماورد    امور ثانت و كلي وقايع اجتماعي را توجیه كرد. 

 (.18: 1374)توسلي « توجهند كه در جاي خود نديهي و متعارف هستند

ي اجتماعي را نا مفاهیمي از قبیل ايادئولوژي و اعتقاادات ديناي و علام      نرخي هدف فلسفه

ه دسات  ي اجتماعي ن هدف فلسفه»اند. توسلي در اين مورد معتقد است كه  اخالق مرتبط دانسته

 جا(. )همان« دادن قواعد عام هنااري است

تواناد درعاین دساتوري ناودن      ي اجتماعي الزاماً دانشي دستوري نیستد نلكاه ماي   اما فلسفه

نگار ناوده و فاقاد رويكارد      )امثال آثار افالطون، ارساطو و نرخاي از متفكارين مسالمان(، واقاع     

 گذاري نه مسايل اجتماعي ناشد.   ارزش

كناد   تماعي را نه فلسفه مرتبط و آن را از ديگر معارف نشاري متماايز ماي   ي اج چه فلسفه آن

ي ناستان و مانعد آن غالباً مسايل  شناختي و موضوعي از دانش فلسفه است. فالسفه اقتباس روش

گرايي تحلیل و تبیین  نگري و ذهن مورد نررسي خود را نا استفاده از روش استداللي همراه نا كل

كردناد،   ي آن روزگار درمورد تمام مسايل نشري اظهاارنظر ماي   ايي كه فالسفهج كردند. از آن مي

هاي انساني را مورد نررساي   زماني كه نگاهشان معطوف نه جامعه نود نا همان متد فلسفي، پديده

 نامیم.   دادند و درست نه همین خاطر است كه آنان را فیلسوف اجتماعي مي قرار مي

 نندي كرد: يافت عمده دسته ذيل دو رهتوان  ي اجتماعي را مي فلسفه

ي تخیلي و ديني است. در اين جريان ردپاي حاكمیت اصول هنااري  يافت فلسفه نخست ره

ي اجتمااعي ديان از قبیال فااراني، سانت       نر مطالعات مشهود است. افالطون و نرخي از فالسفه

د و فلسافه را ناه خادمت    ي خود را نر اصولي هنااري استوار ساختن اگوستین و... مباني مطالعه

 ها پرداختند. ها درآورده و نه تبیین عقالني آن آرمان

شناساي   ي اجتماعي محض موساوم اسات و ناه جامعاه     يافت فلسفه يافت دوم كه نه ره در ره

اي ناه جامعاه    شناختي، گونه شود متفكران اجتماعي ضمن حفظ مباني معرفت تر مي مدرن نزديك
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هااي اجتمااعي اسات و ناه      هاي اجتماعي ياا هسات   شان نا واقعیتاند كه گويا سروكار نگريسته

يافت مبناي نررسي اجتماعي خود را نراساس  ي نوعي اين ره عنوان نمونه هاي آن. ارسطو نه آرمان

اصل فلسفي معروف خود كه همان میل طبیعي اشیا و امور است قرار داد. ايان رويكارد كاه ناه     

ي ناارز   نموناه  -ي مادرن متفااوت اسات    رئالیسام دوره و ناا   -رئالیسم ارسطويي موسوم است 

 گراست. ي اجتماعي واقع فلسفه

تاوان   ي اجتمااعي، واقعیتاي كاه نماي     هااي متعادد فلسافه    يافات  نظار از ره  هرتقدير صرف نه

زيستي فلسفه و دانشي اسات كاه نعادها     ي اجتماعي انكار كرد همراهي و هم درخصوص فلسفه

ي اجتماعي قضاياي  آيد. در فلسفه شناسي از دل آن نیرون مي معهويژه جا دانش اجتماعي مدرن نه

ي شاروا   عناوان نقطاه   رو نیانش فلسافي ناه    ها ماورد توجهنادد ازايان    عنوان واقعیت اجتماعي نه

آياد.   هايي است كه در اين فرايند نه دسات ماي   ي دانستني گیري دانش اجتماعي و ماموعه شكل

موماً و فلسفه و علم اجتماعي خصوصاً پاارادايم مسالطي   زيستي علم و فلسفه ع در اين دوره هم

كند تا در مطالعات خود پا را از اين پاارادايم علماي    دهد و هر متفكري را مكل  مي را شكل مي

نفاع در چناین پاارادايمي را نارآورده      ي دانشمندان ذي طور ضمني انتظارات منظومه فراننهد و نه

 نمايد.

 ي جدال ي دوم: دوره دوره

شاود كاه سرمنشاأ     ي جديدي در تاري، تفكر و علم پديادار ماي   پايان گرفتن قرون میانه دورهنا 

وياژه در   نه–ي يونان و پس از آن قرون میانه  گردد. گفتیم كه در دوره ي مدرن محسو  مي دوره

العلاوم اسات و    نسبت فلسفه و علم نسبتي عموم و خصوص استد فلسافه جاامع   -جهان اسالم

 نخش نه ساير علوم است. گر نر عهده دارد و درواقع مشروعیت نقشي هدايت نراي علوم ديگر

هاي پاياني قرن شانزده و آغااز قارن هفاده اسات      ي مدرن كه مصادف نا سال نا شروا دوره

شاود، اماا گرچاه در دعااوي      نسبت میان علم و فلسفه در مفهوم پیشین آن نه چالش خوانده مي

شاود اماا درعمال فلسافه در اشاكال ديگاري ازقبیال         درت ماي گفتماني نه انكار نقش فلسفه مبا

كارگیري آن در رويكردهاي علمي، نسبتش را ناا علاوم    ي اصالت تارنه يا ناخودآگاه نا نه فلسفه

 نمايد. زيستي نرقرار مي شكل هم جديد نه

عنوان كاااليي پرفاروش در نازارهااي علام آن روز مطارح ناود،        گرايي انگلیسي كه نه تارنه

قع از جمله مكاتبي است كه سعي در كنار نهادن فلسفه از علم داشات. ايان طارز تفكار ناا      دروا
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ي  كاه از انديشاه  « جاي مشااوره ناا افكاار ارساطو و سااير فالسافه       مشورت نا طبیعت نه»طرح 

ي توماس  گرايي را ننیان نهاد و نعدها در انديشه هاي مكتج تارنه فرانسیس نیكن نیرون آمد پايه

ماخ و نرتراند راسل دنبال   الك، جرج نركلي، ديويد هیوم، جان استوارت میل، ارنستهانز، جان 

گراياي و   گرديد. درماموا دو جريان عمده علیه دخالت فلسفه در علم در اين دوره يعني تارنه

 گرايي قانل نررسي است. اثبات

تحات عناوان    اش الك اسات. او در رسااله   گرايان اولیه در دوران جدياد جاان   يكي از تارنه

گرچه موضعي خصمانه علیه فلسفه ندارد اماا نار ايان نااور اسات كاه ناياد        « پیرامون فهم نشر»

ي علم ايفاي نقاش نماياد. او    جايگاه اين دانش را نه حدي تنزل داد كه درمقام يك پادو در خانه

فت هااي شگرفشاان در پیشار    در اين عصر، نسیط دانش، از معماران استادي كه طارح »گويد:  مي

هاي آينده نه جاي خواهد گذاشت، خالي نیستد ولاي   علوم، يادگارهاي اندي نراي تحسین نسل

نشوند. و در عصري كه اساتیدي چون هوي  2«سیدنهم»يا  1«نويل»همگان نبايد امیدوار ناشند كه 

مانند را نا كسان ديگري از همین سلسله پديد آورد، هاواي نسایاري    ني 4نزرگ و نیوتن 3جنیوس

كار گیرد، تا زمین را انادكي نظافات كناد و     صورت پادو نه ندي است كه كسي نخواهد او را نهنل

 (.9: 1372نقل از وينچ  اي را كه فراراه معرفت است از سر راه نردارد )نه قدري از زناله

اظهارنظرهاي مشانهي ازسوي نرخي ديگر از اصاحا  نظار و انديشاه درخصاوص جايگااه      

ها را در ساه گاروه زيار     آن 5م جديد در اين دوره وجود دارد كه پیتر وينچفلسفه و نسبتش نا عل

 قرار داده است:  

نرخي معتقدند تمايز فلسفه نا ساير هنرها و علوم در روش فلسفه اسات ناه در موضاوا آن.    

نراساس اين رأي فلسفه نقش سلبي دارد، نقشي كه هماناا رفاع ماانع از سار راه پیشارفت فهام       

شاود.   شاودد نلكاه در علام پیادا ماي      رك اين پیشرفت در فلسافه يافات نماي   ماست. نیروي مح

 هاي ديگر است. اساس ناز هم فلسفه طفیلي نظام نراين

شناختي است. از اين ديادگاه   هاي زنان گروه دوم نر اين ناورند كه اهتمام فلسفه زدودن خبط

كنند و زناان   اي كسج مي هاي تارني و مشاهده معرفت اصیل جديد را دانشمندان از طريو شیوه

                                                           
1 Boyle  
2 Sydenham  
3 H. Genius  
4 Newton  
5 P. Winch 
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ي ديگر معاايبي پیادا    انزاري است كه نراي اين روند ضروري استد اما چون زنان مثل هر وسیله

ي  منزلاه  هاا را ناه   كند و اين معايج از جنس تناقضات منطقي است كه در مقام قیاس غالبااً آن  مي

ي  سات كاه از حیطاه   دانند، نقش فیلسوف نقش يك مكانیاك ا  عیو  مكانیكي در انزار مادي مي

 كند. سخن رفع تناقض مي

شناساي را كاه وانساته ناه فلسافه       و ناالخره گروه سوم استقالل نظام مانعدالطبیعه و معرفات 

 (.10: 1372داند )وينچ  ها را ساختگي مي هستند، قبول نداشته و آن

نظار او   ناه داناد.   شده ماي  ي فلسفه را در عصر جديد تمام اي ديگر وظیفه از زاويه 1پیتر لزلت

د و ناا   ي فلسافه  ي وارسي و اصالح فلسفه است و نه ماده ي گذرا يا مرحله شناسي مرحله معرفت

 (.1956شود )لزلت  ي او تمام مي اناام اين اصالح از سوي فلسفه وظیفه

 -الك  وياژه رأي جاان   ناه –رسد سااير آرا   كه اندكي افراطي نه نظر مي« لت»جز اظهارنظر  نه

هرچناد داشاتن   -ي علم  خالت فلسفه در علم نیستند، نلكه نه وجود فلسفه در خانهتنها منكر د نه

او در »نماياد.   اذعان دارند. الك نا صراحت نیشتري نه اين واقعیت اعتراف ماي  -اي نقشي حاشیه

پاردازد كاه هادف از آن،     ي جديد ماي  نه معرفي نوعي فلسفه -پیرامون فهم نشرييعني -كتانش 

وجاوي داناش نیساتد     ها و نتايج علوم خاص است، جست پیوند دادن روش قدر كه تحلیل و آن

فراهم آوردن دانش، كار فیزيك، كالبدشناسي، اخترشناسي، الهیات، تااري، و سااير علاوم اسات.     

ي فلسفه، نظارت و سرپرستي، محدود و مستعد ساختن، نررسي مباني و درساتي دعااوي،    وظیفه

هاا و   ت. ننانراين ضارورت عاجال فلسافه تشاخیص تواناايي     هاس ارزياني و آشتي دادن نتايج آن

 (. 233: 1369)هال « اند ي علوم ندان وانسته هاي ذهن انسان است، زيرا كه همه محدوديت

ها ناا تقلیاد    هاي فلسفي گروهي از فیلسوفان تأثیر گذاردد آن گرايي نر روش تارنه»سان  ندين

 (.242)همان: « قید نه زمان معطوف داشتنداز دانشمندان توجه خود را نه هدفي محدود و م

دهاد )دلنتاي و    گراياي تشاكیل ماي    دانیم كه يكي از اصول زيرين پوزيتیويسام را تارناه   مي

توان ادعا نمود كه اين اصل مكتج پوزيتیويسم را ناه   ( و نر اين اساس مي4-13: 2003استريدام، 

عناوان پاارادايم مسالط     ده و نیست نهگرايي كه ازلحاظ زماني و نعدها در قرون نوز مكتج تارنه

گرايي  شناختي تارنه دهد. پوزيتیويسم نا الهام از مباني معرفت گردد، پیوند مي علمي محسو  مي

ي محافل علمي گذاشت و پس از اين مكتج دومین علم مبارزه نا فلسفه را  كالسیك پا نه عرصه

                                                           
1 P. Laslett  
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شناساي و   در صادر اصاول معرفات   زداياي را   ي فلسافه  هاي علمي نرافراشت و پروژه در نررسي

 شناسي خود قرار داد. روش

تعبیار هانرمااس انقالناي در     اين اصطالح از اوايل قرن نوزدهم وارد تفكر فلسفي شاد و ناه  

شناسي پوزيتیويستي نر اين نااور اساتوار    (. معرفت107: 1971شناسي پديد آورد ) ي معرفت پهنه

ي علمي كه قانال فروكاساتن    شود و هر گزاره ميهاي مشهود آغاز  است كه علم نا نررسي پديده

 (.216: 1383ناپذير است )انتخاني  معني و فهم اي كلي يا جزيي نباشد ني نه نیان پديده

 اند كه عبارتند از: شش معنا را نراي پوزيتیويسم نرشمرده 1دلنتي و استريدام

دي است و واحاد  نع وحدت علم: كه نراساس آن، جهان داراي نظم علي، متاانس و يك -1

 كند. ي آدمي را فراهم مي ننیادي تارنه

: كااه معنااي آن ضااديت نااا متافیزيااك )در دو شااكل پدياادارگرايي و    2گرايااي تارنااه -2

 گرايي( است. طبیعت

 ي خودننیاد. : يا جدايي عین و ذهن و تاكید نر انژه و نفي سوژه3گرايي عیني -3

 جدايي دانش از ارزش. -4

 شود. جاي فهم جهان تاكید مي كاري جهان نه راساس آن نر دست: كه ن4انزارگرايي -5

 (.4-13: 2003تر انگاشتن فن از توسعه و دانش ) معني مهم : نه5گرايي فن -6

معني مثبت، قطعاي و يقیناي اسات. ازنظار      توان گفت كه اصطالح پوزيتیويسم نه ننانراين مي

 مفهوم مثبت حداقل دو معناي اصلي دارد: 6اگوست كنت

 اطمینان ناشي از دانش علمي، - ال

 (.137: 1368گر و انتقادي دارد )گلدنر  ي ويران ي مقانل منفي كه داللت نر جنبه نقطه - 

 هاي زير مصداق دارد: تفاوت امور مثبت و منفي در جنبه

تراز نا علماي اسات و ضاد هرگوناه متافیزياك و       ، در اين مقوله مثبت هم7شناسي هستي -1

 هاي غیرقانل دسترس. منفي يعني انژه

                                                           
1 Delenty. G. & Strydom. P 
2 empiricism  
3 objectivism  
4 instrumentalism  
5 technologism  
6 August Comt 
7 ontology  
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 هاي درست )مثبت( و نادرست )منفي( وجود دارد. : يعني روش1شناسي معرفت -2

ي علم سازنده است )مثبات( و مخاال  ناا انتقااد و مخار        در اين مقوله، نتیاه :عملي -3

 (. 164: 1985است )نرايانت 

 ند از:كوالكوفسكي چهار قاعده نراي پوزيتیويسم در نظر گرفته است كه عبارت

گراياي )در نحا  مفااهیم(. رد     درمقانال ذات  3گراياي  درمقانل ذات گرايي، نام 2پديدارگرايي

 (.2-6قضاوت ارزشي و اعتقاد نه وحدت ماهوي روش علمي )همان: 

ها و مباني فوق كه نیان شد وارد چاالش ناا فلسافه و متافیزياك      پوزيتیويسم نراساس ويژگي

 ن صراحتاً نه مخالفت نا هرگونه دانش غیراثباتي پرداختند.گرديد و در اين خصوص، هواداران آ

گرايي آغازگر تز جدايي فلسفه از علم است، اما اوج اين جدايي نه آغاز  درواقع گرچه تارنه

از زماان طلاوا   »نظر كارل ريموند پاوپر   گردد. نه ي قبل از آن نرمي قرن نوزدهم و حتي چند دهه

اكي میان علم و فلسفه وجود پیدا كارده اسات. فیلساوفان    گري نه اين طرف، جدايي خطرن هگلي

هااي   پاردازي  چاون خیاال   هاي آنان هام  كه فلسفه فلسفندد و اين متهم نودند كه ندون شناخت مي

(. ايان امار ناعا     85: 1368)پاوپر  « هاي انلهانه توصی  شده است پردازي محض و حتي خیال

)البته ويتگنشتاين اولیه( نه مخالفت جادي   4نچون راسل و ويتگنشتاي گرديد كه نعدها كساني هم

نا فلسفه نپردازند. ننانراين اگر قرن نوزدهم را سرآغاز گفتمان جدال فلسافه و علام نادانیم ناياد     

خوني مكشاوف   هاي علم در اين قرن نه اين قرن، قرن غرور علم تارني است. پیروزي»گفت كه 

گفتند جهان ياك   ي ماهوالت را داشتندد مي ي كش  همه نحوي داعیه نود. دانشمندان هر يك نه

ها كشا  كارده اسات.     ي زمان گفتند نیوتن حركت را نراي همه ي مكانیك ساده استد مي مسئله

گفات ناه مان     ساازم. مااخ ماي    دكارت گفته نود كه نه من امتداد و حركت ندهید، جهاان را ماي  

گفت حركت امروز ذرات جهان  گیرم. الپالس مي چیز را اندازه مي كش و ساعت ندهید، همه خط

 (.5: 1379)سروش « نیني قطعي كنم ي آينده جهان را پیش را معین كنید، تا من همه

ي  گنااد، در زماره   ستا ناع  شد كه هر چیزي كه در قلمرو علام تارناي نماي    اين ناور علم

نارد   فلسافه در پایش  »مدعي شدند كاه   5ماهوالت و مبهمات قرار گیرد تا جايي كه امثال ولدون
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4 Wittgenstein  
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كند و هر نوا پیشرفت ايااني در اين فهام   فهم ما از زندگي اجتماعي نقشي كامالً منفي نازي مي

 (.1953)ولدون « هاي فلسفي هاي علم تارني صورت گیرد، نه نا شیوه شیوه نايد نه

هااي اگوسات    علم اجتماعي كه در اواسط قرن نوزدهم هويت و موضوعیت خود را نا تالش

شاناختي اسات. كنات     شاناختي و روش  هااي معرفات   ود، وارث چنین پنداشتهكنت اعالن كرده ن

اش ايااد جدايي میان علم و فلسفه و  مشغولي اصلي شناسي دل گوي رسمي جامعه عنوان سخن نه

نظر او نراي پیراستن علوم از متافیزيك فلسفه  كشیدن سدي عبورناپذير میان آن دو نوده است. نه

 (.217: 1383نسپارد )انتخاني « پوزيتیو» نايد جاي خود را نه شناخت

شناسي را از فلسافه   او در اين خصوص نا اعالم وحدت روش در علم، استقالل دانش جامعه

ي واقعیات   ي راه او معتقد شادند كاه مطالعاه    گرايان پس از كنت، ضمن ادامه اثبات»اعالن كرد. 

هاايي مانناد    فاده كند و موضاوا هاي علوم طبیعي است رسد كه از روش هنگامي نه حد كفايت مي

ها مسائل مهمي نبوده، چون نا ايان الگاو قانال اكتشااف      متافیزيك ديگر قانل پرسش نیستندد اين

 (.4: 1987)وگلین « ناشند نمي

ساال اسات.    كنت نر اين ناور نود كه نسبت متافیزيك و علم شابیه نسابت كاودك و نازرگ    

گیرناد. در   م و متافیزيك در عرو هم قارار ماي  او نینشي را مطرح كرد كه در آن عل»درحقیقت 

اين نینش، متافیزيك دوران كودكي علم است و كاري را كه علم نعداً توانست نكند همان نود كه 

 (.47: 1379)سروش « خواست نكند، اما نتوانست متافیزيك مي

ادايمي گرايي ناه رواج پاار   شناسان يكي پس از ديگري و ناالهام از مكتج تارنه تالش جامعه

هام كاه از شااگردان و     1نحوي كه دوركایم  غالج گرديد، نه 19اناامید كه نعدها نر سراسر قرن 

 گیرندگان كنت نود روش خود را نا سه صفت متمايز ساخت كه عبارتند از: الهام

 اي آزاد است. اين روش از هرگونه فلسفه -1

 فرماست. اين روش عیني است و اين تصور نر كل آن حكم -2

: 1373شناساي نیاز علام اسات )دوركایم       شناسي است و جامعه اين روش، روش جامعه -3

169.) 

ي  اين حقیقت كه دوركیم سنت تحقیقي را دنبال كرده است، در نحا  وي پیراماون رانطاه   »

خاورد. دوركایم در آغااز ساخن ناه رد نظار كسااني         شناسي نا فلسفه كامالً نه چشم ماي  جامعه

                                                           
1 E. Durkheim  
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نظار او   ي فرضایات فلسافي نناا شاود. ناه      شناسي ضارورتاً نرپاياه   عهگويند جام پردازد كه مي مي

تواند از علوم و درنتیااه   شناسي نايد از فلسفه كامالً جدا و مستقل ناشدد لیكن فلسفه نمي جامعه

 (. 63: 1369)توسلي « كلي مستغني شود شناسي نه از جامعه

شناساي( پايبناد ناشاد     ز جامعهزدايي ا دوركیم نیش از كنت توانست نه اين ناور خود )فلسفه

هااي   هاي فلسفي دور كارده، ناه توصای     شناس را از تحلیل زيرا او تالش زيادي كرد تا جامعه»

ي خودكشاي ناا اساتمداد از     رايج در علوم طبیعي و فیزيكاي نزدياك ساازد. تحقیاو او درنااره     

 (.64هاي آماري تالشي در اين زمینه نود )همان:  داده

گرايي تكاملي در آثار انديشمندان ديگري از قبیل هرنرت  ي در قالج اثباتعلم اجتماعي اثبات

هاي او نه داروينیسم اجتماعي موساوم شاد، متاداول     چه كه نعدها نا الهام از انديشه اسپنسر و آن

گرايي انگلیسي پیوند خود را نرقرار كردد اماا در آلماان مااركس در     گرديد و ناري ديگر نا تارنه

ماركس همانند كنت سار آن داشات كاه ننیاادي     »م و فلسفه نگاهي دورويه دارد. مورد نسبت عل

شامرد و ناه    هاي متاافیزيكي را نیهاوده ماي    علمي نه شناخت جامعه ندهد و همانند او نظرورزي

« دانسات  ي آغااز شاناخت ماي    نسته نودد زيارا وي حاس و تارناه را نقطاه     شناخت پوزيتیو دل

ي علام دسات ياافتن ناه      ي ماركس اين كافي نیست و وظیفاه  قیدهع (. اما نه219: 1383)انتخاني 

 هاست. ها و علت آن ذات پديده

شناسان پس از وي در معرو نحران قارار گرفات و    گرايي نا ماركس و جامعه پارادايم اثبات

هاي تحقیقاتي  تدريج جاي خود را نه نرنامه هاي افول آن فراهم شد و نه در آغاز قرن نیستم زمینه

 ي داد. ديگر

ي  ي دوم نا دو جرياان عماده همراهاي شادد جرياان سالطه       چه گفته شد دوره نا توجه نه آن

گرايي كه چهارچو  مرجع آن مشاهده، آزمايش و امور محسوس است و جايگااه فلسافه    تارنه

گراياي ايان چهاارچو  مرجاع را از      شاود و پاادوي علام اسات، اثباات      در اين میان متزلزل مي

هاي ضدفلسفي آن محارز   پروراند و نا اصالحاتي كه جنبه نرد و آن را مي ارث ميگرايي نه  تارنه

در ساه   1«آراتو»اعتقاد  گرايي نیز نه اندازد. اما اثبات عنوان پارادايم مسلط قرن نوزده جامي است، نه

ي اول  در مرحلاه »سر گذاشت موضاعش نسابت ناه فلسافه متفااوت اسات:        اي كه پشت مرحله

لمه پوزيتیويساتي نباود و رد پااي روشانگري فرانساه در آن مشاهود اسات. در        معناي دقیو ك نه

                                                           
1 A. Arato  
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ي ساوم، هنگاامي كاه ناا      ي ديگري شاد و در مرحلاه   ي دوم نا كارهاي كنت وارد مرحله مرحله

اي از سه نوا تفكر  رو پوزيتیويسم قرن نوزده آمیزه كننده شد. ازاين ناتورالیسم تركیج گشت، گیج

: 1385)آراتاو  « شده ضدفلسفي متافیزيك ناتورالیستي و علوم تخصصيي ضدفلسفي،  نود: فلسفه

39-28.) 

 زيستي مجدد فلسفه و علم ي سوم: هم دوره

-و فلسافه و علاوم اجتمااعي     -عمومااً -گرايي و آشتي فلسفه و علم  ي هم ي سوم نه دوره دوره

گراياي   مكانیسم هام هايي دارد اما  ي اول مشانهت رو گرچه نا دوره موسوم است. ازاين -خصوصاً

ي آغاازين اسات    چه كه مرنو  ناه دوره  ي جديد نا آن زيستي اين دو دانش نشري در دوره و هم

هااي ايان دوره و نیاز نیاان چگاونگي       منظور صراحت نخشیدن ناه ويژگاي   ناشد. نه متفاوت مي

دانناد   وجه ماي زيستي را عموماً م اي كه اين هم هاي ننیادي گرايي فلسفه و علم، انتدا نه انديشه هم

شناساي و فلسافه را در    گرايي جامعاه  ها ضرورت هم كنیم و سپس نا اتكا نر اين انديشه اشاره مي

 گیريم. ي سوم پي مي طول دوره

كنایم كاه اگار ناياد فیلساوفي كارد، ناياد         ي سوم را نا اين سخن ارسطو آغاز مي نح  دوره

لسوفي كرد. معني اين سخن آن اسات كاه   فیلسوفي كرد و اگر نبايد فیلسوفي كرد، ناز هم نايد فی

 پذير است و الغیر. فلسفه هم نا فلسفه امكان

 نندي كرد: توان در چند دسته طبقه نودگي علم و فلسفه را مي داران هم طرف

ها را ناا هام از    ي هر علمي دانسته و نسبت آن مواد اولیه  مثانه نرخي در اين مورد فلسفه را نه

فلسفه دانشي گسسته و جاداي از  »اند. از اين ديدگاه  س قلمداد كردهنوا نسبت معقول نه محسو

علوم جزيي نیستد فلسفه علمي است كه رياست ديگر علوم را نر عهده دارد. نسابت فلسافه ناا    

ساير علوم از نا  تشبیه معقول نه محسوس استد از قبیل نسبت میان كسي است كه شمش طال 

« كنناد  سازند و نقش خود را حك مي ها انگشتر يا گوشواره مي گاه زرگران از آن كندد آن تولید مي

 (.10-11: 1388)جوادي آملي 

گراياناه اسات، اماا     گرچه اين نگاه نه فلسفه و علم، نگاهي امپريالیستي و در ماواردي تقلیال  

 ي اين دو معرفت جاي تأمل دارد. نسبت معقول نه محسوس و تسري آن نه رانطه
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طور معكوس مصداق  ند كه فلسفه موجد علم است اما اين رانطه نهگروهي ديگر نر اين ناور

توان نه سه طريو علمي فلسافي   دفاا كرد. و مي« علم فلسفي»توان از تز  ندارد. نر اين اساس مي

 داشت:  

شناختي و فرهنگي ماا را   هاي جهان زنان ما ساختي فلسفي دارد و نر دوش خود دريافت -1»

منو  نه يك رشته ناورهاي فلسفي نا  است، مثل اعتقاد نه منطاو،   تولد علم، -2كند.  حمل مي

اعتقاد نه قانل شناخت نودن جهان، اعتقاد ناه تارناه در خبار دادن از جهاان خاارج، اعتقااد ناه        

ي ساوم   مثاناه منطقاه   فلسفه درمعناي سوم، خادم علم تارناي اسات و ناه    -3مندي جهان.  قانون

كند و انزارهاي فكري الزم را در اختیاار او   تارني كمك ميمعرفت استد يعني نه دانشمند علم 

 (.118: 1371)سروش « ناپذير سو گزينشي است و از طرفي تارنه نهد. اين منطقه از يك مي

ي ناین دو معرفات را مطارح     ، ضارورت رانطاه  1شناساي  پوپر نا پیش كشیدن نح  شناخت

، چگونگي امكان علم طبیعاي محاض را   ي نیوتن دركنار نظريه 2كانت»كند. او معتقد است كه  مي

گرفت. او در اين نااره  « شناخت»طرح كرد. كانت در پاس، نه چگونگي اين امكان، راه حل را از 

هاا   ي فعاال آن  كننده هاي حسي نیستیم، نلكه هضم كنندگان منفعل داده استدالل كرد كه ما دريافت

صاورت   ها را ناه  دهیم و آن زمان ميها شكل و سا هاي حسي، نه آن هستیم. نا هضم و جذ  داده

آوريم، در اين فرآيند نر مواد و مصالحي كه ناه حاواس ماا     يك كیهان، يعني جهان طبیعت درمي

ي  دهنده كننده و سازمان كنیم كه جزيي از سازوكار هضم عرضه شده، قوانین رياضي را تحمیل مي

كند. نلكه  را در طبیعت اكتشاف نميما است. ننانراين نايد گفت كه عقل ما قوانین كلي و جهاني 

 (.117: 1368)پوپر « كند ها را نر طبیعت تحمیل مي دارد و آن قوانین خود را مقرر مي

كنادد تاأثیري كاه     ي نیوتن اشاره مي پوپر در دفاا از اين موضع نه تأثیرپذيري كانت از نظريه

اي پذيرش اپیستمه )شاناخت( در  نظر پوپر الق كشاند. نه شناسي را نه میان مي ناز هم پاي شناخت

ذهن كانت، هرچند توسط نیوتن صاورت گرفات، اماا درواقاع ايان هیاوم ناود كاه ناا مواضاع           

طور انكار اپیستمه، كانت را از چرتي جزمي نیرون آورد. پوپر نه ايان هام    اش و همین ضدفلسفي

از علام كاالم و   قیاساي را  -كساني كاه روش فرضاي  »گويد:  كند و دردفاا از فلسفه مي اكتفا نمي

خداشناسي نه فیزيك انتقال دادند، فیلسوف نودندد حتي اگر تا آن اندازه دانشمند فیزياك نودناد   

ي  هااي جديادي درنااره    كوشایدند كاه نظرياه    كردناد و در آن ماي   كه ننانر قواعد خود عمل مي
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تي علام و  زيسا  هم 1(. در همین راستا هالینگ ديل110)همان: « ساختمان ناپیداي ماده طرح كنند

ساازد.   هاي علمي از سوي فلسفه مطرح ماي  فلسفه را نراساس چگونگي اعتبار نخشیدن نه روش

شود پاي  هاي علمي مطرح مي گرچه فلسفه از علم جداست، اما هر جا كه اعتبار روش»نظر او  نه

نساتگي   هااي منطقاي   آيدد زيرا اعتبار علم مستقل، نه اعتبار خرد انسان و قانون فلسفه نه میان مي

 (.18: 1381« )دارد

هااي آن در   نظاران ناا نرشاماري وظااي  فلسافه و ذكار مشاانهت        گروهي ديگر از صاحج

گرايي اين دو معرفت و ضرورت نیش از پیش فلسافه در حیاات    موضوعات مورد نررسي نه هم

قاد  تري است. دورانات معت  حائز اهمیت نیش« دورانت»اند كه در اين میان آراي  انساني رأي داده

ي نفس و  منزله كند، فلسفه نه اي هستند كه فلسفه از آن نه جهان نگاه مي علوم مانند دريچه»است 

نظر او فلسفه ندون علم ناتوان است، حتي ندون علام   (. نه10: 1384« )حواس است  مثانه علوم نه

ناه و  نگرا جا(. گرچه درنادي امر اين نگاه نه فلسافه قادري مطلاو    ساقط و مخدوش است )همان

نمايد اما ويل دورانت نا طرح يك سري وظاي  نراي فلسفه مادداً نه جايگاه فلسافه   ندنینانه مي

هايي در اذهاان وجاود دارد كاه غیار از فلسافه هایچ        گويد پرسش دهد. او مي تر مي مرتبتي نیش

سار   ناه  هاا،  هايي از قبیل لزوم يا عدم لزوم تمدن ها را نداردد پرسش گويي ندان دانشي توان پاس،

نردن زندگي در كسج و تملك يا در استغراق نه ننا و انداا، نگاه نه ماده از ديدگاه فكر ياا نگااه   

تاوان از   نه فكر از منظر ماده، دانش را نايد آموخت يا در روزگار نه نشئگي نايد نشست و آيا مي

علام وصا    افزاياد   (. سپس مي11كیفر و پاداش آسماني در اخالق عملي چشم پوشید )همان: 

تحلیلي اجزاست و فلسفه تفسیر تركیبي كل يا تفسیر جزا از لحاظ مكان و ارزش آن نسابت ناه   

جاا(. دورانات    كند و فلسفه نرنامه و تصامیم را )هماان   كل است. علم طريو وسايل را تعیین مي

 گراياان،  اي دارد و شكاكان و ناآگاهاان و عمال   گیرد كه در اين صورت هر كسي فلسفه نتیاه مي

گوينادد پاس از    دانناد، خاود فلسافه ماي     هنگامي كه نه فلسفه اعتراو كرده و آن را ناممكن مي

گريزي نیست. عالوه نر اين قضااياي فلسافي فراتار از زماان و مكانناد و ايان خصالت         فلسفه 

(. شابیه ايان ادعاا از ساوي     13تار ندهاد )هماان:     اي رفیاع  تواناد ناه جايگااه فلسافه مرتباه      مي

هم علام و هام فلسافه در پاي     »ر اظهار گرديده است. سروش معتقد است كه نظران ديگ صاحج

اند نه علوم تكلیفاي و   هاي توصیفي و تبییني كش  حقايقند، نه اعتباريات و اخالق. هر دو دانش

                                                           
1 R. J. Holling Dale 
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(. اماا  161: 1379« )پردازند ي مصاديقي از اصول عام مي منزله هر دو نه فهم امور وقايع خاص نه

جايي كاه   ي معقوالت در اختیار فلسفه است و از آن هاي موضوعي، عرصه رغم اين مشانهت علي

گیرد كه علم نیازمند فلسفه است. او  علم محصول تالقي دو گونه تارنه است، سروش نتیاه مي

ي مشاهدات خااص و   ي اول، عبارت است از انواا و اقسام مستقیم و نالواسطه تارنه»گويد:  مي

ي تلقي ما از عالمد يعني نظام مشهود و نظاام معقاولد و    ت از نحوهي دوم تارنه عبارت اس گونه

 جا(. )همان« شود تفسیر مي -كه در اختیار فلسفه است-ي نظام معقول  وسیله نظام مشهود نه

زيستي علام و فلسافه اذعاان دارناد نلكاه ناه        تنها نه ضرورت هم و ناالخره گروه ديگري نه

معتقد است: در نگاه نخسات  « هال»اند. در اين مورد  ي دادهزيستي علوم نا هم رأ گرايي و هم هم

وصا  در نااطن    ي نوزدهم از همیشه شديدتر اسات. ناااين   ناپذيري فلسفه و علم در سده آشتي

خورد. دانشمندان در آغاز قرن ناوزده چاون    هايي از نرقراري آشتي میان آن دو نه چشم مي نشانه

هاي گوناگون جنگل راهي ناز كنناد. اماا در    دند در نخشكوشی اي نودند كه مي هاي پراكنده دسته

ديگر نرخورد كردند و  كم نا يك ها چنان زياد شده نودند كه دانشمندان كم میان قرن نوزده اين راه

هااي گونااگون پاژوهش ناه      اين نرخورد آنان را ناگزير ساخت كه ناه ايان فكار نرساند كاه راه     

ي خاص خود را در  رو دانشمندان كه شیوه اامند. از اينان هاي كلي گسترده و همانند مي نرداشت

تدريج نه گذشته روي آوردناد و   نردند نرخالف میل خود نه كار مي تمركز روي مسائل محدود نه

(. هاال  353: 1369ل شاوند ) ئا ناپذير است، قا چون كل تارنه هم نه اين نرداشت فلسفي، كه علم

هااي اخیار    يكاي از آثاار ايان نرداشات، گارايش     : »گويد پردازد و مي سپس نه اهمیت فلسفه مي

كام فیلساوفان و    پاردازي اساتد كام    ويژه در اواخر عمار ناه فلسافه    دانان نه دانشمندان و رياضي

اند  چشم رقیج، دانشمندان متمايل شده نگرند تا نه ديگر مي چشم همكار نه هم دانشمندان نیشتر نه

مثانه  و درعوو فیلسوفان نیز نراي روش علمي، نه هاي فراگیران را نپذيرند امكان و ارزش نینش

هاا ناشاد، احتارام     كننده نايد متكي نادان  هاي قانع گیري انزار كسج دانش دقیو و دانشي كه نتیاه

ي فیلساوفان اسات، اگرچاه نیااز      اند. در اين راستا نح  نظاري چاون پیشاینه    نیشتري قايل شده

نهد كه نراي  هايي را پیش مي نیرون است و تنها انديشهآورد، از قلمرو علم  مي انساني اصیلي را نر

 (.354)همان: « دانشمندان آينده ارزشمند تواند نود
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تار اناراز     نظري افراطاي  1كند نسكر درخصوص نقشي كه فلسفه در فرآيند تولید علم ايفا مي

نرخاي   اساتثناي  البتاه ناه  -تنهاايي ناراي تشاخیص و درماان      فلسفه نه»گويد:  داشته است. او مي

نخاش   يار علوم از جمله علوم اجتماعي رهايي كند. فلسفه ديگر صرفاً دست كفايت مي -جزئیات

اي اسات كاه قاادر ناه كشا        هاا نیسات، نلكاه درحكام عمال نظرورزاناه       اي ناراي آن  و قانله

 (.110: 1383مكي  نقل از پاتو )نه« نمايي هر چیزي است حقیقت

زيستي فلسفه و علم مورد نحا  قارار گرفات     رد همناتوجه نه رويكردهايي كه تاكنون درمو

پیوندناد و نناانراين در ايان     قلمروهاي معرفتي در مرز نه هم مي»توان نه اين نتیاه رسید كه  مي

هاي مرزي استد نه اين معني كه علم درنهايات ناه    نقا ، مباح  تانع مسايل مطروحه در نظريه

 (.14: 1370)توكل « پیوندد فلسفه مي

يافت فكري متفاوت  ي فهم جهان دو ره در عرصه»توان گفت كه  نا نه اعتقاد هال ميدرواقع ن

يافت تفصیلي و علميد و تاري، علم، سلساله نوسااناتي    يافت جامع فلسفي و ره از هم هستد ره

 (.352:1369)هال « يافت، رفت و نرگشت وجود دارد دهد كه میان آن دو ره را نشان مي

دهاد.   ترين نیازهاي ناوا نشار ساوق ماي     فه و علم ما را نه انتدايينودگي فلس همراهي و هم

 -1»گیرناد،   ماياه ماورد توجاه قارار ماي      عنوان سارنمون و نان   جايي كه سه موضوا اصلي نه آن

گیاري و اساتقرار اقاوام     هاي حماسي مرناو  ناه شاكل    داستان -2چگونگي پیدايش عالم و آدم 

 (.4: 1379)ضیمران « ي و حیات پس از مرگواپسین دم زندگ -3گوناگون در اعصار كهن 

متافیزيك نه   كنیم. ني واقعیت اين است كه ما همه متافیزيكي فكر، نظر و داوري مي»ننانراين 

 (.50-52: 1379)سروش « توان علم داشت و نه هیچ معرفت ديگر مي

 شناسي و فلسفه نسبت جامعه
اه اناامید كه علم و فلسفه در عین ي سوم صورت گرفت نه اين نتی هايي كه در دوره نررسي

دهند اما در همه حال، مكمل هم نوده و هیچ  هاي متفاوتي را مورد نررسي قرار مي حال كه حوزه

نیاز ناشد. در همین راستا اكنون اين پرسش مطرح  تواند از معرفت فلسفي ني دانشمندي نمي

شناسان كاا و  است و جامعهشناسي از فلسفه چگونه  پذيري جامعه  است كه مكانیسم تأثیر

 چگونه نه فلسفه نیازمندند؟

                                                           
1 R. Bhaskar  
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يكاي از كاركردهااي فلسافه را    » ي علام اجتمااعي   ايدهنام  پیتر وينچ در اثر درخشان خود نه

داناد و   تحقیو و تفحص در ماهیت موضوعات هر علم و نیان حقیقي ياا اعتبااري ناودن آن ماي    

هاي اجتمااعي   در فهم موضوعات و پديده معتقد است كه فلسفه نقش مهم و غیرقانل جايگزيني

شناسان در  ها ياور علوم اجتماعي استد زيرا جامعه نه عهده داشته و در تبیین و تفسیر اين پديده

هاي  ويژه از لحاظ روشي، از ديدگاه فیلسوفان و نا انزارها و روش نخش مهمي از كار خويش، نه

 (.4: 1372« )آنان در متعلو علم خويش نظر خواهند افكند

وياژه جامعاه شناساان متقادم كاه       شناسان، ناه  اظهارنظر وينچ واقعیتي است كه در آثار جامعه

تالشاهاي كنات در كناار نهاادن فلسافه از      »خوني مشاهود اسات.    زدايي نودند، نه خواهان فلسفه

ر طور كه هانرماس گفته است، پوزيتیويسام در آثاا   شناسان نا موفقیت توأم نبود، زيرا همان جامعه

ي تكامل ناوا   ي تاري، است كه هدف آن توضیح تحول علوم نرپايه كنت آمیخته نه نوعي فلسفه

تحلیلي سانایده شاود، صارفاً    -ي تاري، كنت اگر نا معیارهاي علوم تارني نشر استد اما فلسفه

كاه   رغام آن  علاي »(. او 37: 1377)انااذري  « اي مانعدالطبیعي و غیرعلمي جلوه خواهد كرد نظريه

دانسات   اي ماي  هااي مقايساه   شناسي را مبتني نر مشاهده، آزمايش و روش قات علمي جامعهتحقی

كاار نگرفات، نلكاه     هاايي را ناه   فقط خود چناین روش  هاي تارني امروز(، نه )يعني همان روش

 (.53: 1369)توسلي « داد را در اين راه مبتذل جلوه مي 1هاي آدول  كتله كوشش

شناسي را رسامیت نخشاید و    نیز مشهود است. او گرچه جامعهاي در كار دوركیم  چنین رويه

هااي   ، ناه داده خودكشاي ي آكادمیك و علمي نه آن داد و حتي در تحقیاو معاروف خاود،     جنبه

شناسي از فلسفه شد، اما اعتقاد ناه   آماري و كمي روي آورد و در اين راستا مدعي تفكیك جامعه

ي جاواني مخاال     كارل ماركس هم گرچه در دوره روح جمعي در آثار او نشاني از فلسفه دارد.

هااي   آمیختگاي انديشاه   اش، نه درهم ي نعد زندگي اما در دو دهه»دخالت متافیزيك در علم نود، 

علمي و ناورهاي غیرعلمي و حضور ايدئولوژي در علم اعتقاد پیدا كرد و تأكید نماود كاه علام    

(. و 220-221: 1383)انتخااني  « آمیخته است ها و پندارهاي نادرست درهم داوري همواره نا پیش

كند كه در علوم اجتماعي نیز شناخت علمي و توهم  درست نه همین خاطر است كه او گمان مي

 اند. تنیده درهم

                                                           
1 A. Gueteet  
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ي  دهنادگان اصالي انديشاه    تاوان گفات كاه الهاام     از سوي ديگر در تأيیاد ايان مطلاج ماي    

ي جديد يعني كانت، دكارت، هگال   سفهشناختي اين سه تن )كنت، دوركیم و ماركس( فال جامعه

گويد اگار آثاار كانات را     ي اثباتي خود مي اند. كنت در تأيید نزديكي كانت نا فلسفه و هیوم نوده

و  -طاور غیرمساتقیم   ناه  -شد. ماركس متأثر از هگل، كانات  زودتر خوانده نود زحمتش كمتر مي

پیشارفت  "كاه   ز كانات مبناي نار ايان    ي تضاد خاود را ا  هگل، ايده»دانیم كه  فوئرناخ است و مي

(. و ناالخره دوركیم ضامن  109: 1373)كوزر « گرفته است "هاي میان افراد است محصول تنازا

ي  ماذو  فلسافه »داند،  هاي اجتماعي را مديون منتسكیو مي ي پديده نستگي همه كه فكر هم اين

 )همان(.« ي اخالقي كانت نوده است دقیو و وظیفه

شناساني كه مادعي جادايي فلسافه از علام      ما اين نود تا روشن سازيم جامعهجا سعي  تا اين

اناد. اماا از ايان ناه نعاد ساروكار ماا ناا          ورزي هام كارده   اند، خود غافالنه فلسافه  شناسي جامعه

شناسي از فلسفه نباوده، نلكاه ناه     تنها مدعي جدايي تام و كامل جامعه شناساني است كه نه جامعه

 اند. فت نشري صحه گذاشتهزيستي اين دو معر هم

كاه ازلحااظ    كانت عاالوه نار ايان   »گیرد. زيرا  ي كانت الهام مي مستقیما از فلسفه 1ماكس ونر

اي شاد كاه نراسااس آن     صاورت ضامني، زمیناه    صاورت آشاكار، چاه ناه     شناسي، چه ناه  روش

هاا،   ايان چنین كنش متقانل نمادين از آراي او تأثیرپاذير شاد، در كناار     شناسي ونري و هم جامعه

شاناختي   آياد، نار تفكارات جامعاه     شامار ماي   ي سانت كاانتي ناه    گرايي كه دنبالاه  ي عمل فلسفه

تارين اصال فلسافي كاه      (. مهام 167: 1379)هلاه  « شناسان آمريكايي تأثیرگذار نوده است جامعه

گوياد وجاه تماايز     ي كانت است كه مي دهد، اين گفته شناسي ونر را تشكیل مي ي جامعه شالوده

 ، نه جسم، نلكه روحش استد و او را چونان يك شناساي آزاد نايد در نظر گرفت.انسان

قلمرو طبیعت و جهاان محساوس نرحساج    »كه  زيمل نیز نا تأثیرپذيري از كانت مبني نر اين

شود، نه اين نااور رساید كاه     ي فهم نشري سازمان داده مي وسیله نرخي اصول پیشیني معرفت، نه

(. جدايي میان صاورت  278: 1373)كوزر « روسامان و نامعقول استس ي عیني محض، ني تارنه

اي كانتي اسات و نااالخره وقتاي     شناسي زيمل است اساساً مقوله و محتوا كه معرف اصلي جامعه

شود، درواقع نرگردان اين سؤال كانت اسات   پذير مي كند كه جامعه چگونه امكان زيمل سؤال مي

 ( 279همان: پذير است؟ ) كه طبیعت چگونه امكان

                                                           
1 M. Weber  
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شناساي و فلسافه    زيستي جامعه نیازي نه اثبات نیست، چه او خود نه لزوم هم 1درمورد گیدنز

كار آيد.  شناسي نه هاي جامعه تواند در تئوريزه كردن يافته اذعان دارد. او معتقد است كه فلسفه مي

ماثال او ناه وايتهاد     جوياد.  اساتناد ماي   3و هايدگر 2ي آلفرد نورث وايتهد او در اين مورد نه گفته

رنگ  اي روشن است از خاطره نا ته كنیم سويه مثانه زمان حال درك مي چه نه دهد كه آن ارجاا مي

كناد و معتقاد اسات كاه      داشت. هايدگر هم نر پیوند میان خاطره و فكر تأكید ماي  انتظار و چشم

انتظاار در اكناون   هاي حاال نیسات، نلكاه الحااق خااطره و       ي توالي زمان ي زمان، تارنه تارنه

ها نیستند. گیادنز در   ي زمان، هیچ يك حاصل جمع لحظه نودن استد نه زمان و نه تارنه  مثانه نه

گاران اشااره    هاي كنش اين ارجاا نه نقش فلسفه در تئوريزه كردن كردارها، نیات، اهداف و دلیل

 (.225: 2007دارد )كلهون و ديگران 

در علوم اجتماعي نقشي اساسي دارد. فلسافه تواناايي   فلسفه »چون گیدنز  نراي هانرماس هم

ي  ساازد مساايل هناااري را در نحاوه     كند و ما را قاادر ماي   طرح دعواهاي اخالقي را فراهم مي

( . 191)هماان:  « ي اماور نشاري مناساج ساازيم     كارنست علم لحاظ كنیم تا آن را نراي مطالعاه 

جزيي ما نه اهاداف و عالئاو عاام اسات.     ي اهداف  هانرماس معتقد است كه فلسفه پیونددهنده

درك هانرماس از فلسفه يك درك سنتي نیسات. در نگااه او فلسافه خاود را از متافیزياك جادا       

نظر او از ماراي علاوم اجتمااعي    شود. فلسفه نه پذير نزديك مي كند و نه امور تارني و اثبات مي

 شود.  مي اي كارنردي نزديك نگرد و نا اين كار نه رشته مي  نه جامعه

جهاان   نظر او فلسفه دركنار دانش عقالني و انتزاعي كه قلمرو علم است، در فهام زيسات   نه»

پرداز انتقادي آن است كاه دائمااً    ي نظريه تارنه و دانش عملي كاركردي هرمنوتیكي دارد. وظیفه

هااي فلسافي و هناااري در حركات ناشاد، كاه        نین واقعیات تارني جهان اجتمااعي و انگیازه  

 )همان(.« نخش پژوهش اجتماعي است هامال

شناس و هم روشنفكر دركي فلسفي از جهاان اجتمااعي دارد.    عنوان هم جامعه نه 4پیر نورديو

ي  اش را نه حاوزه  ي فلسفه نیرون آمد و نعد فلسفي او مانند ديگر روشنفكران فرانسوي از حوزه»

يشامنداني از قبیال لاوي اساتروس،     اش تسري داد. او در اين رويه تنها نبود، نلكاه اند  تخصصي

                                                           
1 A. Giddens  
2 A. N. Whitehead  
3 M. Heidegger  
4 P. Bourdieu  
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فوكو، ژاك الكان، ژان پل سارتر، ژان ژنه، دريدا و لیوتار نیز كه جملگاي از متفكاران فلسافي و    

 (.154: 1384)فكوهي « اند اجتماعي هستند نیز نه اين شیوه عمل كرده

موضوا عنوان  ناالهام از ويلیام جیمز، هم خود و هم جهان خارجي را نه 1چارلز هورتن كولي

ي رومانتیك ناه ايان نااور     تحت تأثیر فالسفه 2شناسايي )انژه( در نظر دارد و جورج هرنرت مید

تاوان در نظار آورد لاذا شناساا و      اي را نماي  رسید كه ندون وجود شناسا )سوژه(، هایچ شاناخته  

 3نافته هستند. و نر همین اساس نه تعامل سوژه و اناژه معتقاد شاد. هاانري نرگساون      شناخته هم

فیلسوف ديگري است كه نه او اين رهنمون فلسفي را داد كه زندگي فراگردي از نازسازي مداوم 

 شده است. در جهان تارنه

اناد. او   نخش نوده گرايي نوين و پديدارشناسي نیز الهام گرايي هگل، كانت تاري، 4نراي مانهايم

ي پیشرفتي در  تبا  نا مرحلههاي فرهنگي گذشته را نايد درار هر يك از فرآورده»اين اصل را كه 

از « ياناد  ي خاصي از زمان تاريخي نه آن دست مي نظر گرفت كه تحقو نفس روح عیني در نقطه

هاا نیاز    و ايان  -كه متعلو نه ريكرت و ويندلباند است-هگل دريافت كرد و از مكتج مارنورگ 

هااي فرهنگاي    اي پديدهه هاي علوم طبیعي در نررسي متأثر از نوكانتیسم هستند، رد كارنرد روش

ي نشاري   مندي انديشاه  نر نیت 5را اقتباس نمود و ناالخره از پديدارشناسي، تأكید ادموند هوسرل

 را پذيرفت.  

شناساي پدياداري را نناا نهااد و      تحت تاأثیر ادموناد هوسارل مكتاج جامعاه      6آلفرد شوتس

هاااي  كااه فیلسااوف نااوده، داراي مشااانهت طااوري كااه گفتااه شااد هوساارل ضاامن اياان  همااان

 شناسانه نا هايدگر است. شناخت

ي خاود تحات تاأثیر آلفارد شاوتس قارار گرفات و مكتاج          نوناه  نیز ناه  7هارولد گارفینكل

كه اين دو تن، شاوتس و گارفینكال، از    ريزي كرد. ناتوجه نه اين نگارانه را پايه شناسي مردم روش

اي گاذرا   اش ناا فلسافه اشااره    اند، الزم است نه تلقي هوسرل از علم و رانطه هوسرل الهام گرفته

نقال از   ناه  1967)كااكلمنز  « عنوان يك علم تحول نخشاد  خواست فلسفه را نه هوسرل مي»شود. 

                                                           
1 G. H. Cooley  
2 G. H. Mead  
3 H. Bergson  
4 K. Mannheim  
5 E. Husserl  
6 A. Schutz  
7 H. Garfinkel  
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ي  تواناد ناه داناش مطلقااً معتباري درنااره       گونه علام ساراناام ماي    اعتقاد او اين (. نه260ريتزر: 

د قانال نرداشات اسات:    ي اصالي از ايان رويكار    دو نتیااه »ساختارهاي ننیاد آگاهي دست ياند. 

( پرهیاز از شاهودگرايي دقیاو و توجاه ناه      2(پرهیز علم اجتماعي از آمار و نتايج كاامپیوتري.  1

 (.327: 1374)ريتزر « ي آگاهي پردازي درناره فلسفه

شناساي از نادو    كاه جامعاه   نندي كوتاه رسید و آن ايان  توان نه يك جمع چه كه آمد مي از آن

ي  اسي درگیر نوده است: رويكرد تحلیلي تارني كه مرنو  ناه دوره گیري نا دو رويكرد اس شكل

ي  شناسي كالسیك( است و رويكرد تركیبي فلسافي كاه مخاتص دوره    شناسي )جامعه اول جامعه

عناوان ياك پاارادايم     اكنون درحال شكل دادن خود نه شناسي متأخر است. اين رويكرد هم جامعه

هااي پايااني قارن نیساتم و آغااز قارن        دايم در دهاه مسلط است. مكاتبي كه در درون ايان پاارا  

اند. ماثالً در   نحوي متأثر از يك جريان فلسفي ويكم درحال فعالیت علمي هستند هركدام نه نیست

شناسي نوماركسیستي رد پاي فلسفه نیش از ديگر مكاتاج مشاهود اسات. در ايان مكتاج       جامعه

است اما در عاین حاال ناوعي نازگشات ناه      عنوان يك زيرنناي فلسفي مورد توجه  ماتريالیسم نه

نسایاري از انديشامندان انتقاادي در درون ايان     »شاود.   آلیسم هگلي نیز در نطن آن ديده مي ايده

 (.205)همان: « ديدند ها مي مكتج خود را در جهت نازگشت نه اين انديشه

ي  میناه در ز 2و ماوريس مرلوپاونتي   1اي از قبیال هاانري نرگساون، فارانتس نرنتاانو      فالسفه

شناساي عواطا     موازات جامعه شناسي وجودي كه نه اند. جامعه شناسي پديداري مؤثر نوده جامعه

ژان »اش  هاي اخیر توجه نسیاري را نه خود جلج كرده است خود را مرهون نیاي فلسفي در سال

ناه   هااي معرفتاي و فلسافي خاود را     شناسي ننیاان  حال اين نوا جامعه داند. نااين مي 3«سارتر  پل

 دهد. شناسي فلسفي نسبت مي پديده

ي هگال كاه نعادها ناه      ( فلسافه 1 :گیارد  شناسي آلمان نیز از دو منبع فلسفي الهام مي جامعه

شناساان آلماان را    ي كانت كه نرخي از جامعه ( فلسفه2شناسي ماركسیستي نوماركسیستي،  جامعه

جهاان سرشاار از رويادادهاي    ي كانات،   در فلسافه »تاري ساوق داد.    انداز اساسي نه اتخاذ چشم

تاوان   پاذير نیساتد ايان جهاان را ماي      هاا امكاان   اي اسات كاه شاناخت مساتقیم آن     كنناده  گیج

هاا را   گذرانناد و آن  هاي فكري كه اين رويادادها را از صاافي انديشاه ماي     گري فراگرد میاناي نه

                                                           
1 Berntano 
2 Merleau-Ponty  

3 Sartre  
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يان نرداشات   كنند نازشناختد ونر، زيمال و مانهاايم، تحات نفاوذ ا     نندي مي چین و مقوله دست

شناساي از فلسافه    (. در شاكل زيار تأثیرپاذيري هار ياك از متفكاران جامعاه       33)همان: « نودند

 تفكیك نشان داده شده است. نه
نام 
 متفكر

 شناس چگونگي پیوند فلسفه با بینش و روش هر جامعه گرايش فلسفي

آگوست 
 كنت

او گفات اگار آثاار كانات را زودتار      اثباتي.  ي نزديكي كانت نا فلسفه كانت
 شد خوانده نود زحمتش كمتر مي

 دكارت و هیوم -نیكن

كارل 
 ماركس

 تضاد همگي -هاي میان افراد دانست پیشرفت را محصول تنازا كانت

عناوان   ا نايد نهها ر نگرانه )پديده تفكر جامع -ديالكتیك   -از دو نظر:  هگل
 اجزاي يك كل ديد(

 اصالت دادن نه ماده فوئرناخ

امیل 
 دوركیم

 هاي اجتماعي نستگي همه پديده فكر هم منتسكیو

شناساي   ي اخالقي كانت نود و نا جامعه ي دقیو وظیفه ماذو  فلسفه كانت
 القي دوركیم نزديك نود.اخ

جورج 
 زيمل

  هوسرل
  شوپنهاور

. قلمرو طبیعت و جهان محسوس نرحساج نرخاي اصاول پیشایني      1كانت
شوند. زيمال هام معتقاد     ي فهم نشر سازمان داده مي وسیله معرفت، نه

سروسامان و ناامعقول اسات. پاس     ي عیني محض، ني است كه تارنه
 تاريخي زيمل همان معرفت طبیعي كانت است.  معرفت 

اي كاانتي   . جدايي میان صورت و محتوا در كار زيمل اساسااً مقولاه  2
 است.
ساؤالي كاانتي   « شاود؟  پذير ماي  چگونه امكان  جامعه». سؤال زيمل، 3

 پذير است؟ است. كانت هم پرسید طبیعت چگونه امكان

ماكس 
 ونر

مايز انسان، نه جسم نلكه روحاش اسات و او را چوناان ياك     وجه ت كانت
 شناسي ونر اساس روش شناساي آزاد نايد در نظر گرفت

 شناختي دهي روش سامان ديلتاي(  -ريكرت -)ويندلباند نوكانتیسم

 دها خود مفهوم تبیین را ندان افزود.اخذ مفهوم فهم كه نع پاسپرس

 ي نشري زدايي از جامعه تأثیر روي يأس ونر در مورد انسانیت نیچه

عنوان موضوا شناساايي )اناژه( در    هم خود و هم جهان خارجي را نه ويلیام جیمز كولي
 نظر دارد.
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 مید

  كانت

تاوان در نظار    اي را نماي  . ندون وجود شناسا )سوژه(، هیچ شاناخته  1نتیكي رما فالسفه
 ي مید تعامل سوژه و انژه نافته هستند آورد و شناسا و شناخته هم

 ي خود ظاهر مستقل از خود نه درون تارنه . وارد كردن جهانِ نه2
  فیخته 
  شلینگ
  هگل

 شده است زندگي فراگردي از نازسازي مداوم در جهان تارنه نرگسون

  جیمز

 مانهايم

ي  هاي فرهنگي گذشته را نايد در ارتبا  نا مرحلاه  هر يك از فرآورده گرايي هگل تاري،
خاصاي   ي پیشرفتي در نظر گرفت كه تحقو نفس روح عیني در نقطه

 ياند. از زمان تاريخي نه آن دست مي

هااي   رد كاارنرد روش  ريكارت(   -مكتج ماارنورگ )ويندلباناد   گرايي نوين كانت
 هاي فرهنگي علوم طبیعي در نررسي پديده

 ي نشري ندي انديشهم هوسرل: تأكید هوسرل نر نیت پديدارشناسي

  گرايي عمل

 

هاااي مرسااوم در  ي جديااد پااارادايم اي از فالساافه هاااي پاياااني قاارن نیسااتم عااده در سااال

اند. انتقاد محوري آنان درمخالفت نا دخالت فلسفه در مباني  شناسي را مورد انتقاد قرار داده جامعه

سات، نلكاه اساتدالل اساساي آناان      شناسي نی هاي جامعه پردازان و پارادايم شناختي نظريه معرفت

نگر و نزرگ است. در  هاي عام ي سنتي و فلسفه نظران از فلسفه تأثیرپذيري اين مكاتج و صاحج

میان دو نرداشت مختلا  از طبیعات   »ي مدرن  اين مورد ژان فرانسوا لیوتار ضمن دفاا از فلسفه

از هانز تا -متفكران مدرن  گذارد: در نرداشت اول، در چشم يك دسته از ي نشري فرق مي جامعه

جامعه كلیتي است ارگانیك و خودگردان كه در آن هار جزياي و هار نخشاي جايگااه و       -لومان

اي داردد اين نرداشت همان پارادايم اصالت كاركردي يا انزاري اسات. در نرداشات    نقش و فايده

وگانگي است خوش تضاد و د دست و هماهنگ نیستد نلكه دست دوم، جامعه درواقع كلیتي يك

و عمیقاً نیازمند آن است كه نر اين وضعیت فايو آيد و نه وحدت نرسد. اين نرداشت نه اصاالت  

داند. از  (. لیوتار هر دو پارادايم را از يك قماش مي28-29: 1379)حقیقي « انتقادي موسوم است

دسات داده   پاارچگي را از  پارچه است و نه كلیتي است كه ايان ياك   نظر او جامعه نه كلیتي يك
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هااي   هاا و نهادهااي گونااگون در حاوزه     نظر او مبنايي يگانه نراي ارزياني فعالیات  ناشدد نلكه نه

 پارچگي همراه است. رو جامعه اصالتا نا عدم يك توان يافت و ازاين مختل  اجتماعي نمي

ان او گم داند. نه محور مي ي سنتي را عقل ي مدرن، فلسفه هم ضمن دفاا از فلسفه 1ژاك دريدا

ي مُثُال( تاا ويتگنشاتاين     فلسفه از زمان ارسطو )تعبیر ارسطو از غايت هستي( و افالطون )نظريه

ي غر  نراسااس گفتماان    جوان رو نه انحراف نهاد و نر ثبات معنا تأكید ورزيد، و نعدها فلسفه

و  منطو ارسطويي كه مبتني نر وضع قوانین منطو و حذف اغیار است تا اين اواخر شكل گرفات 

از ساوي دريادا ناراي     2(د و پیش كشیدن منطو ساختارشاكني 89: 1379استمرار يافتد )نشیريه 

ي  هاي فلسفه هاي ننیادي كوشش مقانله نا اين فلسفه و نشان دادن تضادهاي دروني و ناسازگاري

شاوند، ناا نقاد     مدرن محساو  ماي   ي پست گذاران فلسفه سنتي است. لیوتار و دريدا كه از ننیان

كشند و ضمن مخالفات ناا    شناسي را نیز نه چالش مي هاي جامعه ي سنتي و مدرن پارادايم هفلسف

شناسي  است، موضوا جامعه -هاي كالن روايت گرفته از فلسفه كه الهام -هاي نزرگ مقیاس نظريه

زيستي ناا هام،    شناسي ضمن هم كنند. در اين نرداشت، فلسفه و جامعه مدرن را پیشنهاد مي پست

شاناختي،   هاي فلسفي و جامعاه  ها و توضیح و تبیین كلیت روايت نا دست كشیدن از كالن اين نار

ساخن ديگار هام     نمايناد. ناه   نگري مي نه مطالعات خرد روي آورده و تنوا را جايگزين وحدت

شناختي امپريالیستي و  هاي فلسفي و جامعه شناسي نا نه چالش خواندن تئوري فلسفه و هم جامعه

 هاي محلي مبادرت خواهند ورزيد. ستي نه نوشتن نسخهتوتالیتاريانی

ي جديدتري شده و  شناسي و فلسفه وارد مرحله ويكم نسبت جامعه ي اول قرن نیست در دهه

زيساتي فلسافه و    ي هام  زيستي ايان دو، نحا  از ورود ادنیاات و هنار ناه عرصاه       عالوه نر هم

هااي   گرفتاه از انديشاه   كاه الهاام  شناسي است. در اين خوانش جديد، هرمنوتیك فلسافي   جامعه

شناسي شده است و از سوي ديگر ادنیات و  ي جامعه سو وارد حوزه فلسفي هايدگر است، از يك

دانناد. كسااني كاه از ايان پاارادايم جدياد        ها ماي  هنر نیز در كنار اين دو، خود را هم سن، نا آن

كنند و ناا اساتمداد از    لقي ميكنند جملگي هم جامعه و هم ادنیات و هنر را متن ت داري مي طرف

هاا،   پردازند، اما هادف تفسایر در ايان ماتن     ها مي هرمنوتیك فلسفي نه خوانش و تفسیر اين متن

چناین دانشاوران فعاال در     محوري نلكه مفسرمحوري است. هم ي مدرن، نه مؤل  نرخالف دوره

ا ايادئولوژي، فلسافه و   اين پارادايم، چون قرائت ديگري از مفهوم علم دارناد و آن را آمیختاه نا   

                                                           
1 J. Deridda 
2 deconstructionism   
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دهناد.   دانند، لذا آن را در كنار هنر قرار داده و يا آن را نه امور هناري تقلیال ماي    داوري مي پیش

ي  از نظر نیچه، هایچ فلسافه  »كنند كه  ها استدالل مي هاي فلسفي نیچه چنینند. آن شارحان انديشه

باشناختي اسات. تفكار فلسافي،    هاي زي ي هر دو از ارزش خاصي مازا از علم وجود ندارد. نهره

مثانه يك اثار هناري    مثانه تعبیري علمي اثبات كند، ناز هم نه حتي زماني كه قادر نباشد خود را نه

(. 87: 1380ماند. ولي آيا هماین امار درماورد مساايل علماي صاادق نیسات؟ )نیچاه          پانرجا مي

ناا  ناه معرفات. ازنظار نیچاه       كننده همان نگاه زيباشناختي است، نه میل ي تعیین رو نكته ازاين

مسئله فقط نر سر درجاات و كمیاات اساتد آدمیاان همگاي داراي سرشاتي هناري، فلسافي و         

 اند. علمي

 

 گیري نتیجه
چه كه پیش از اين آمد، نگاهي تاريخي نه نسبت علم و فلسفه و فراز و فرودهاي رانطاه ايان    آن

اين فرآيناد تااريخي، ازلحااظ مفهاوم و     نظر ما هم علم و هم فلسفه در  دو معرفت نشري نود. نه

اناد. فلسافه در گفتماان كالسایك آن، مفهاومي عاام اسات و         خوش پوياايي ناوده   كارنرد، دست

هاا متافیزياك اسات، اماا ناا انقاال         گیرد. يكي از ايان سااحت   هاي مختلفي را درنرمي ساحت

شناساي   اختو شان « شاناخت »ضدمتافیزيكي كانت، مفهوم سنتي فلسفه جاي خود را نه سااحت  

ي پیشامدرن، مدرن و مانعدمدرن ناا معااني    دهد. علم نیز چنین سرنوشتي دارد و در سه دوره مي

اي كلي است و ناه هار ناوا شاناختي      مدرن علم مقوله ي پیش كار رفته است. در دوره متفاوتي نه

كاار   شد. در عصر مدرن علام درمعنااي خااص آن ناه     خواه عمومي و خواه تخصصي اطالق مي

تنهاا تارناي نباوده نلكاه ناا تعلقاات        ها ناه  مدرن اي تارني است و در نزد پست رود و مقوله مي

 خورده است. ايدئولوژيك، قدرت و حتي اسطوره گره 

توان عموماً و فلسفه و علم اجتمااعي   هاي تاريخي نسبت علم و فلسفه را مي نراساس نررسي

گیرد اما  عبور از اسطوره نه فلسفه پايان ميرا خصوصاً در سه دوره نگاه كرد. عصر اول گرچه نا 

گردد. در اين دوره علم اجتماعي تحت  هاي گذار از فلسفه نه علم نیز فراهم مي درخالل آن زمینه

هااي ايان    گیرد. نحلاه  ي اجتماعي شكل مي گیرد و از نرآمد اين دو فلسفه پوشش فلسفه قرار مي

ي اجتمااعي محاض    ديناي و فلسافه   -لاي ي اجتمااعي تخی  شاخه از دانش نشري شاامل فلسافه  

زيستي علم اجتماعي و فلسفه نا محوريت  هاي اين عصر، هم ناشد. يكي از مشخصه گرا( مي )واقع
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ي جدال اين دو دانش موسوم است، جايگاه فلسفه تنازل   ي دوم كه نه دوره فلسفه است. در دوره

گردد. در جريان اول كه ناه   مي معرفتي تكمیل-ياند. اين تنزل جايگاهي طي دو جريان فلسفي مي

گراياان نسابتي طفیلاي و پاادويي      زغم تارنه گرايي معروف است نسبت فلسفه نا علوم، نه تارنه

هااي   ي خابط  كن ماشین علام اسات، ثانیاا زدودناده     صاف است. فلسفه در اين پارادايم اوال جاده

اسات. در جرياان دوم   شناساي   ي متافیزياك و معرفات   شاناختي اسات و ثالثااً درنرگیرناده     زنان

گراياي،   تاز میادان اسات و ناا تكیاه نار اصاولي از قبیال وحادت علام، تارناه           گرايي يكه اثبات

اعتنايي نه فلسفه است. اوج  اي ديگر از ني طرفي علمي و انزارگرايي، آغازگر دوره گرايي، ني عیني

زداياي از   ناه فلسافه   نظران آن مناار  اعتنايي در قرن نوزدهم است كه ننا نه ادعاي صاحج اين ني

شناسااني   ياند و جامعه شودد و در اين دوره است كه علم اجتماعي پوزيتیويستي رواج مي علم مي

گراياي و اصاول    از قبیل اگوست كنت، امیل دوركیم و حتي ماركس در مواردي نا دفاا از تارناه 

وياژه   آغاز قرن نیستم ناه نمايند. نا  شناسي و فلسفه مبادرت مي گرايي نه اعالم جدايي جامعه اثبات

 شود. شناختي مواجه مي شناختي و معرفت هاي روش گرايي نا چالش ي دوم آن اثبات نیمه

گرايان مبناي نار جادايي     گرايان و اثبات رغم ادعاي تارنه اعتقاد ما علي در تمامي اين دوره نه

ريان، يا نادون انكاار   تنها درعمل جدايي نبوده نلكه هر دو ج فلسفه و علم، نین اين دو معرفت نه

گرايي(، يا ضمن انكار دخالات آن در   تر نراي آن قائل شده )تارنه موضوعیت فلسفه نقشي فرعي

گراياي(. دوركایم و كنات از مصااديو ناارز       ي ديگر نه تفلس  روي آوردند )اثبات علم از جنبه

 ورزي در علم اجتماعي درعمل هستند. فلسفه

گراياي ياا آشاتي علام و فلسافه موساوم اسات،         ي، هام زيسات  ي هم ي سوم كه نه دوره دوره

شود كه هر كدام ادعا دارند كه علم و فلسفه دو معرفت غیرقانل تفكیك از  هايي مطرح مي ديدگاه

هم هستند. يك نگاه اين است كه نپذيريم فلسفه رئیس علوم است. چنین رويكاردي ناه نسابت    

شناختي مناار   گرايي هستي علمي و تقلیل علم و فلسفه هم سنتي است و هم نه نوعي امپريالیسم

گوناه تعبیار گاردد كاه فلسافه       شود ايان  ي اين دو علم مي شود. نهتر است اگر نح  از رانطه مي

كارگیري زناان در تولیاد علام،     موجد علم است، زيرا زنان ما ساختي فلسفي دارد، و نا وجود نه

طاوري كاه گفتایم از     ي ديگر همانگردد كه فلسفه موجد علم است. از سو اين نتیاه حاصل مي

هاي  شناسي جايگزين فلسفه گرديده است و يكي از ساحت ي مدرن معرفت جايي كه در دوره آن

ي كانت، نسابت ايان دو داناش     گفته نه رود، لذا نايسته است، ننا شمار مي مهم اين دانش انساني نه
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هااي   ي منفعال داده  كننده فتي كانت ما دريا مانند نسبت معقول نه محسوس است. نراساس گفته

هااي حساي را از دنیااي     ها هساتیم. ماا داده   ي فعال اين نوا داده كننده حسي نیستیم، نلكه هضم

گاه نراي علمیت نخشایدن، نااگزير دسات ناه انتازاا       كنیم )محسوسات(د آن پیرامون دريافت مي

دهیم. اين مفاهیم ديگار از   هاي نظري قرار مي ها پوششي از مفاهیم و گزاره زنیم و نر روي آن مي

ي فلسفي و عقالني دارند. درواقع فلسفه ماا را   جنس مشهودات و محسوسات نیست نلكه صبغه

گو نیست، نلكه میداني است كه محل تاخت و تاز  نرد كه در آن علم ديگر جوا  اي مي نه عرصه

كند تا ادعاا   هنمون ميناشد. چنین استداللي ما را نه سمت اين نتیاه ر ورزي مي فالسفه و فلسفه

يافات   يافات جاامع فلسافي و ره    يافت مكمل وجاود دارد: ره  كنیم كه در فرآيند تولید علم دو ره

 نرند. سرمي ونرگشت مستمر نه تفصیلي و علمي كه اين دو در يك رفت

مادرن ناا تعبیارات و واژگاان ديگاري ناه        هاي پاياني قرن نیستم انديشامندان پسات   در دهه

اناد.   نشیني علم و فلسفه عموماً و علم اجتماعي و فلسفه خصوصااً اشااره كارده    زيستي و هم هم

ي سنتي و هرگونه نقش آن دفاا كرد، زيرا اين فلسافه از   توان از فلسفه نظر دريدا و لیوتار نمي نه

داناد و آن را   ي مدرن منحرف شده است. فايرآنند نح  از علم ناا  را نیهاوده ماي    انتدا تا دوره

انگارد و نراي نیچه تفاوتي نین علم، فلسفه و هنر وجاود نادارد. از ايان     ا ايدئولوژي ميآمیخته ن

ي دفااا از علام ناا      توان نتیاه گرفت كه دوره مي -صرف نظر از ديد سلبي و ندنینانه-ها  گفته

هاايي كاه ايان     گرايي و پوزيتیويسم نه پايان رسیده است و يكي از داناش  رغم ديدگاه تارنه علي

 زده فلسفه است. را نرهم خلوص

شناساان در ايان    ي علم اجتماعي نیز اين واقعیت مشهود است. تقريباً تمامي جامعه در حوزه

شناسي از ساوي كنات و دوركایم     اند. طرح تز جدايي فلسفه و جامعه دوره نه فلسفه روي آورده

یز نا زير سؤال ناردن  شناسان نعدي ن ي خود آنان نقض گرديد نلكه جامعه وسیله تنها درعمل نه نه

هاي مادرن در كاار علماي خاويش      طور ضمني از فلسفه شناسي نه گرايي در جامعه پارادايم اثبات

عنوان فیلسوفان پرنام قارن   اند. كانت، هگل، ماركس، ياسپرس، هوسرل و نیچه، نه گیري كرده نهره

هاي تحقیقاتي  ا نرنامههاي گوناگون ن شناسان در حوزه نخش جامعه نوزدهم و نیستم جملگي الهام

شناساي آلماان از    هاي جغرافیايي اين وضعیت نیز حاكم استد جامعاه  اند. در حوزه متفاوت نوده

ي  اكنون نیز از ايان معرفات عاام تغذياه     گیري نا فلسفه زاده شد، نا آن رشد كرد و هم ندو شكل

هااي پايااني قارن     ر ساال شناسي فرانسه نیز از اول فلسفي نود و د كند. جامعه شناسانه مي شناخت
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شناسي پررنگ ناقي مانده اسات. در آمريكاا    نیستم نیز فلسفه در فرآيند تولید آثار متفكران جامعه

سمت مطالعاات كماي ساوق داده شاد، اماا در آن هام در        گرچه در انتداي قرن نیستم اندكي نه

ريتانیاا كاه نایش از    شناسي ن هاي پاياني قرن نیستم در حالت نازگشت نه فلسفه است. جامعه دهه

شناساي فرهنگاي    گرايي داشته نا گسترش مطالعات فرهنگي و جامعه ي تارنه جاهاي ديگر داعیه

 نیز درحال فاصله گرفتن از آن است.

رسااند كاه در    هايي كه در اين خصوص مطرح شد ما را نه ايان نتیااه ماي    ي نح  ماموعه

توسط دانشوران يونان از اسطوره پیرايش  فرآيند تولید علم از فلسفه گريزي نیست. گرچه فلسفه

چنان نا آاليشي از اسطوره هماراه ناود. ناا     گرديد، سپس از دل آن علم زايید، اما اين پیرايش هم

گفات   ي مدرن، نیز، علم نوين، چنین وضعیتي پیدا كردد كنت راست ماي  مطرح شدن علم فلسفه

اي، متافیزيكي و علمي وجود داشاته   طورهنیني در تاري، نشر، و يعني اس كه سه نوا تفكر و جهان

هاي قبل  اي را از دوره است اما كاستي تحلیل او اين نود كه اين فرآيند را تكاملي ديد و هر دوره

طوري كه گفتیم اين سه عصار دركال    دانست، درحالي كه همان شده و مطلو مي و نعدش تفكیك

اسات كاه اماروز جادا كاردن علام،       نا هم آمیختگي و اختال  دارند و درست نه هماین خااطر   

 رسد. نظر مي ان يك تالش دانشمندانه، دشوار نهعنو متافیزيك و اسطوره، نه
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