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  چکیده
بر اساس  کهاست  کارکردگرایی ی،در علوم اجتماع توجه مورد رویکردهاي از یکی

در  یشـه ر یکـرد رو ایـن . شـود  یمطالعـه مـ   یـن، د یـژه به و ی،اجتماع هاي یدهآن پد
 وظیفـۀ در پرتو نقش و  یدبا اجتماعی پدیدةاست که هر  یدارد و مدع ییگرا اثبات
 آن بـر  مخالفـانش  سوي از یینقدها البته ،شود بررسینظام دارد  یککه در  اي عینی
در  یکـرد رو یـن ا هـاي  فـرض  پیش و مبانی نقد مقاله این از هدف است، شده وارد

 ایـن  تـاریخی  و معرفتـی  هـاي  خاستگاه بیان ضمن این رو از است، ینیمطالعات د
 و تعـاریف  ایـن  نقـد  بـه  انـد،  ارائه داده یند از یانکارکردگرا که تعاریفی و رویکرد

  .است شده پرداخته دیدگاه این هاي فرض پیش و مبانی
  ین.د ي،جبرانگار یی،گرا واقع یی،گرا نقش، اثبات یی،کارکردگرا :ها کلیدواژه

  
  . مقدمه1

 یـن از ا پژوهـی  دین حوزةاز متفکران در  یاست که برخ یکردهاییاز جمله رو کارکردگرایی
و  یکـه در علـوم اجتمـاع    یـدگاه د یـن ا ي. بر مبنـا پردازند می دین مطالعۀو  یمنظر به بررس

 از یـاده ال یـن د دائرةالمعـارف که در  یفیبر اساس تعر است، توجه مورد تر یشب یشناس انسان
کـه   اي ینـی و نقش ع  یدهو فا یجهدر پرتو نت یدبا یاجتماع پدیدةهر  است، شده رویکرد این
 ,Robertson, 1987: 5/ 3230; Bigelowشـود (  تبیین دارد، اجتماعی ظامو ن یستمس یک يبرا

 که این به توجه با اما است، یکل بسیار تعریف این که است تذکر به الزم ). البته2987 :1998
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 آمـده  تعریـف  این در چه آن است، یکردرو ینا هاي فرض پیش و مبانی نقد مقاله این هدف
یـن  لحاظ شده است. از ا یانهکارکردگرا یکرداست که در رو یاصول مشترک کنندة بیان است

  .است شده پرداخته آن هاي فرض یشو پ یبه نقد مبان یفتعر ینمقاله بر اساس ا یندر ا رو
 بـه  علمـی  رویکرد رواج و مدرن دوران آغاز و گري در دوران روشن ریشه رویکرد این
 مبانیاساس  بر یند یمعرفت جنبۀ دوران این در که این به توجه با ،دارد ییگرا اثبات و مسائل
 بـرده  تحویـل  اخالقـی  و عملی بعد به دین و گرفت قرار تردید مورد شدت به اثباتی علمی
در جامعه و  یند ینیع یفۀبه نقش و وظ تر یشب یند ۀهنگام مطالع دانشمندان از گروهی شد؛

که بـا   یمتفکران یاندر م یانگرا عالوه بر اثبات ینطرز نگرش به د گونه ینا کردند،فرد توجه 
مـورد   یو اجتمـاع  یفرهنگـ  اي یـده پد مثابۀ را به یند يانتقاد یا یرگراییتفس يتوجه به مبنا

 ی،معرفتـ  هـاي  فـرض  یشو پ یمبان ینقد و بررس ین رورواج دارد. از ا دهند یقرار م یبررس
 را دیـن  کـه  گرایان، ذاتالبته  رسد؛ ینظر م الزم به یکردرو ینا یشناس و روش شناسی، یهست

 بـا  برخـی  همچنـین . انـد  کرده را نقد رویکرد این کنند، می بررسی معنایی محتواي اساس بر
 ناتوان دین قلمرو و ضرورت مانند بنیادینی سؤاالت به پاسخ در رویکرد این که این به استناد
  .دانند می ناکارآمد دینی مطالعات در آن را است

 یـان ب و ینـی روش در مطالعـات د  یـن ا هـاي  فـرض  پـیش  و مبـانی  نقد مقاله این هدف
 کنـه  خلط انگیخته، و انگیزه خلط بودن، دوري ،است ینیآن در مطالعات د یمنطق اشکاالت

 یفیبا توجه بـه تعـار   ینهمچن است؛ رویکرد این اشکاالت جمله از علت و دلیل و وجه، و
  .داد تمییز بشري مکاتب سایر از را دین توان نمی دهند میارائه  کارکردگرایان هک

 هـا،  فـرض  یشو پـ  یفارغ از دو نقد فوق کوشش شده که با توجه بـه مبـان   مقاله ینا در
این  از شود،نقد  رویکرد این یانه،کارکردگرا یکردرو یو معرفت یخیتار هاي ینهخاستگاه و زم

 تـاریخی و  يفکـر  هـاي  ینـه کارکرد و خاسـتگاه و زم  يمعنا ابتدامسئله،  ینا یینتب يبرا رو
 یفآن و تعـار  هـاي  فـرض  یشو پـ  یو سـپس مبـان   یانب کارکردگرایانه رویکرد گیري شکل

 .شود می ینقد و بررس یناز د یانکارکردگرا
  

  آن یو معرفت یخیو خاستگاه تار یی. کارکردگرا2
 نقـش،  چـون  ییهـا  معادل یفارس در و است فهیوظ انجام يمعنا  به) function( کارکرد ةواژ

 ینقش یاجتماع علوم در و است تابع يمعنا  به یاضیر زبان در. دارد شغل و ،خدمت عمل،
 گـر ید عبـارت  بـه  ؛شـود  یمـ  کل انسجام موجب و رفتهیپذ کل از جزء کی که رساند یم را
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 نظام يازهاین ای ازین کی برآوردن جهت در که شود یم گفته ییها تیفعال مجموعه به کارکرد
  .)131: 1382 تزر،یر( رسد یم انجام به

: از انـد  کـرده  بنـدي  تقسیم منظر دو از را آن اجتماعی علوم در کارکرد تعریف به توجه با
 ،(بـودن باشـند   خنثـی  یـا  ی،منفـ  ،مثبت توانند یم اجتماعی پدیدة هر کارکردهايمنظر  یک

پنهـان و   یـا  بینی یشو پ یتآشکار و قابل رؤ یاکارکردها  یگرد منظر از و) 110-111: 1369
  .)222: 1371: ی(توسلهستند  یترؤ یر قابلغ

 قـرار  یاثبـات  پارادایم در که است یشناس جامعه علم يکردهایرو جمله از انهیکارکردگرا
 رایز دارد، شهیر ارسطو و افالطون يآرا در کردیرو نیا. پردازد یم امور یعلّ نییتب به و دارد
 یاجتمـاع  کـار  میتقسـ  فهیوظ و دولت و جامعه یکیارگان لیتحل به افالطون يها شهیاند در
ـ ن ارسـطو  م،یخـور  یبرم یاجتماع نظام يضرور عامل مثابۀ به ـ ا شـگامان یپ از زی  نگـرش  نی

 بـر  عقـل  نظـارت  و جامعـه  نییپا ۀطبق به را تن و باال ۀطبق به را روح او شود، یم محسوب
 تـن  یهمـاهنگ  بـه  را جامعه یاسیس یهماهنگ و بردگان، بر سروران تسلط به را احساسات

  ).201 :1386 ،یتوسل( است کرده هیتشب انسان
 نیزمـ   مغـرب  یاجتمـاع  تفکـر  گذاران انیبن از ياریبس شۀیاند از انهیکارکردگرا کردیرو

: 1382 تـزر، یر( اسـت  گرفتـه  بهـره  میدورکـ  لیـ و ام ،اگوست کنت، هربرت اسپنسر ژهیو به
است توجه به نظم و ثبات در جامعـه   يدیمهم و کل انهیکارکردگرا اتیچه در نظر آن .)121

 مطالعاتش در که میدورک ثالًم ؛اند بدان توجه داشته ییکارکردگرا پردازان هیاست که اکثر نظر
 اسـت  نظـم  و ،انسـجام  ،یداند که کارکرد آن همبستگ یم یاجتماع ينهادها از یکدین را ی

 .)166: 1385 مور، دیاسک(
  
  کارکردگرایی اقسام 1.2
  یش عمده دارد:بندى، سه گرا طبقه یکدر  یکردرو این

  مطلق کارکردگرایی 1.1.2
) 1942-1884( ینوفسکى. مالاند آوردهبه وجود  یوفسکىبراون و مالن یفراد کل را یشگرا ینا

اشـخاص   یازهـاى هـاى اجتمـاعى را ن   نظـام  یازهـاى ن یشۀکردى است که ریرو یندةنما
هاى ثابت و دائمى افراد،  یاجاشخاص و احت ةگسترد یازهاىکه ن ینا علتبه  یعنى ؛داند مى

 ینبنابرا کنند. نهادهاى اجتماعى اقدام مى یلشود، به تشک نمى ینتوسط تک تک افراد تأم
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ه ئشناختى و کارکردى ارا جامعه یلها، مانند مرگ، تحل یدهپد ینتر از انفرادى ینوفسکىمال
  .)114 همان:( دده مى

  شناختى روانـ  شناختى جامعه کارکردگرایی 2.1.2
 یصنگرش بـراى تشـخ   ینکارکردى در ا یل. تحلاست آوردهمرتن به وجود  را یشگرا ینا
ساختار اجتماعى خـاص   یکهاى اجتماعى از راه  ها و بخش درونى برخى از گروه یازهاىن

  .)114: 1369: بودن ریمون( شده است یفتعر
  ساختارى کارکردگرایی 3.1.2

افراطى معتقـد   یىو جبرگرا یىاز فردگرا یز. وى با پرهستا ردهآو پدیدپارسونز  را قسم این
ارزشـى بـه    یستارهاىهاى فردى در حصر الگوهاى منسجم، تحت عنوان ا است که خواسته

  .)175: 1385 مور، دیاسک(یرد گ قرار مى ینلحاظ فرهنگى متع
شـناختى بـا    اسـت کـه کـارکرد جامعـه     این شود توجه آن به است الزم که اي نکته البته

تر به حسن و قبح آثار  شناسان کم جامعه زیرا دارد، تفاوت یکالم وکارکرد به معناى فلسفى 
ها به مطلق کارکردهـا معطـوف    نظر آن ةو کارکردهاى نهادهاى اجتماعى توجه دارند و عمد

گذارد  ر جامعه اثر مىد ینکه د است رودارند، از آن  یتعنا یناست و اگر به کارکردهاى د
ولى در فلسـفه و کـالم، بـه حسـن و قـبح       ؛کند مى یفاو قوام جامعه نقش ا ،در تعادل، بقا و

  شود. توجه مى ینکارکردهاى د
  
  ینبه د ییکارکردگرا یو معرفت یخیتار هاي خاستگاه 2.2

رواج  دوران آن هاي ویژگی از دارد؛ ریشه يگر عصر روشن در ینبه د یانهکارکردگرا رویکرد
 هاي ییندر برابر تب یمذهب هاي یشهو اند است،مسائل  ۀبه هم یو نگرش علم اثباتی ییگرا علم
 انتقادي نگرشدوران به وجود آمدن  ینا یامدهاي، از جمله پ اند هنداشت یگاهیجا یچه یعلم
  .)209/ 1: 1384،  گراث مکبود ( یند یبر ابعاد اخالق یدو تأک مسیحیت هاي آموزه به

اسـت کـه خداونـد     یـن ا یات،در اله شناسی، هستی نظر از دوران، این دیگر پیامدهاي از
 ، ردرو امکان شناخت او وجود ندا ینموجودات است از ا یرمتفاوت با سا یبه کل يموجود

 يبشر أمنش یناساس د ین. بر اندارد وجود ارتباطی هیچ مخلوقات و خداوند بین نتیجه در
 در ریشـه  دیـن  از برداشت گونه این است. یعلم یقابل بررس يامور بشر یردارد و مانند سا

 گیرد می قرار شناخت متعلق چیزي او شناختی معرفت مبانی بر اساس زیرا ، دارد کانت افکار
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از زمان  یمتعال ،خدا و مجردات چون و) 291: 1377 ی،(مگباشد  مکان و زمان قالب در که
 یدارد واقعـ  یالهـ  یشـۀ که ر ینید لذا،  دانست یواقع توان یرا نم یممفاه ینو مکان هستند ا

هـر   ، و مسبوق بر اخالق اسـت  ینیاز نظر کانت هر د ،)302: 1388 مجتهدي،نخواهد بود (
 بیان چه آن به توجه با). 115: 1378و اساس خود قرار دهد (کانت:  یهاخالق را پا یدبا ینید

رفته، متأثر از نگرش او بـه  صورت گ یند ازکه بعد از کانت  هایی تحلیل  رسد    می نظر به شد
  .بود معتقد اخالق بر متکی دین به دین، بر متکی اخالق جاي به او یرابوده است، ز یند

اسـت   یعـت طب يماورا یقحقا ةدربار که اي ینید يها گزاره ها تحلیل این یگر،از طرف د
امور با تجربـه و   ینا یراز دانند؛    یمعنا م یب یا یر عقالنیغ یجهرا دور از دسترس عقل و در نت

و  یعملـ  يهـا  بـه جنبـه   کانـت  از پـس  مبنا بر این نیستند،قابل اثبات  یعقل تجرب یقاز طر
  .شد یپژوهش علوم انسان موضوع یند ةدربار یقو تحق شد توجه تر بیش یند يکارکرد

 یی،بـه وجـود آمـدن نگـرش کـارکردگرا      عوامل از دیگر یکی شد، بیان چه آن بر عالوه
 /8 :1370(کاپلسـتون:   دارد ریشهاصالت تجربه  درکه  است یدهمکتب اصالت فا یريگ شکل

 و داشـته  را لذت ترین بیش که هستند هایی آن شایسته اعمال دیدگاه، این اساس بر). 16-17
 تـر،  بـیش  لـذت  ینبنـابرا  باشند؛ داشته را لذت ترین کم که هستند هایی آن ناشایست اعمال
  ).25/ 8(همان:  است انسانی عمل مطلوب و غایت
گرایی، نفی  تأکید بر سودمندي یک پدیده و عمل انسانی، نسبیتمکتب  ینا پیامدهاي از

هاي دینی و اخالقـی و تفکیـک میـان     یابی اشیا، تضعیف ارزش معیارهاي ماورایی در ارزش
و حتـی   ،اخالق و قدرت است. در فرهنگ اصالت سودمندي، سود مادي و اقتصـادي اشـیا  

  .)85-81 :1373، گولدنرمند است و هیچ امر مقدسی وجود ندارد ( زشانسان ار
و  شود میکنار گذاشته  ینید يها آموزه یتحقان مسئلۀ یند یدر بررس رهیافت، این بنابر

و  شـود  مـی  تلقی یانسان اي پدیده بشر فردي و اجتماعی رفتار هاي صورت یگرمانند د یند
 یمورد بررس یخاص علوم اجتماع يها با روش یانسان هاي یدهپد یگرآن را مانند د توان یم

  انسان دارد. يبرا اي یدهکه چه فا یستمنظر به آن نگر ین) و از ا9: 1377: یلتون(هم قرار داد
  

  نید ةدربار انیکارکردگرا دگاهید. 3
ـ  یـا  یکه در نظام اجتمـاع  ینقش یا یگاهرا بر حسب جا دین دگرایان،کارکر دارد  فـرد  یروان

 یـن د يها گروه از متفکران با سرچشمه ینا یکردرو ینا یروانپ يادعا بنابر ،کنند می تعریف
 نظـم  حفـظ  و گیـري  شـکل در  ینآن و نقش د یاجتماع يندارند و فقط با کارکردها يکار
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واخ معتقــد اسـت از منظــر   یـواخیم مثــال  راي). بـ 198(همــان:  دارنـد  ســروکار اجتمـاعی 
 ياز کارکردها یکی توان یرا درك کرد و فقط م ینو جوهر د یتماه توان ینم ختیشنا جامعه

  .)9: 1387(واخ: کرد بهتر درك  ینی،که عبارت است از تنوع تجارب د راآن  یاصل
عـالوه بـر    شود یآن نظر م يبه کارکردها یشناخت ینکه در مطالعات د یهنگام از این رو

ها و  ارزش یفتعر یري،پذ جامعهدر امر  یلتسه ی،بخش آن چون انسجام یاجتماع يکارکردها
کنتـرل   هـاي  یـه پا یتعواطف مشترك، تقو یمو تحک ینظم اخالق ۀارائ ی،اجتماع يهنجارها
و یم تنظو  ی،اجتماع يبه نهادها یده جهت ی،جمع یماتبه تنظ یبخش یتمشروع ی،اجتماع

آالم، کاهش  ینتسک مانندآن  یشناخت و روان يفرد يبه کارکردها ی،اجتماع ییراتتغ یتهدا
اتکـا و   يبـرا  یغلبه بر ترس از مـرگ، فـراهم آوردن کـانون    یري،پذ تحمل یشافزا یدي،نوم

  ).57: 1380: زند شجاعی( شود می یدتأک زندگی غایی مسائل گویی و جواب ی،سرسپردگ
و  يفـرد  یدر زنـدگ  یـن از فوائـد و نقـش د   یبخش کنندة یینکارکردها تب یناز ا هریک

 که یناز جمله ا یست،از اشکال ن یها خال بر آن یهبا تک یند یفانسان است، اما تعر یاجتماع
دارنـد   یانـد و لـذا سـع    شده اتخاذ »یمیتعم« ینگرش یۀمعموالً بر پا ها یفتعر یلقب یناوالً ا

در   گسـترده  یارمفهوم بس ینا د. اشکالنمفهوم بگنجان ینها را در ا یدهاز پد يا گسترده یفط
 تلقـی  »یمـذهب «،  داشـته باشـد   یـف با تعر تمطابق يکه کارکرد یکه هر نوع عملاست  ینا

 بنـا بـر  نباشـد. مـثالً    دیـن  یاجتمـاع  يهـا  ثـاق یبنـا بـه م   یادر اذهان عموم  اگرچه،  شود  می
انسـان باشـد    یزندگ ییمسائل غاگوي  جواب که ي، هر نظام اعتقادشد ذکر که کارکردهایی

 یـز را ن یـوي دن هـاي  یـدئولوژي ا یرو سـا یونالیسـم،  ناس ، یسمشود؛ پس کمون  یخوانده م یند
  .)68 : 1380 توسلی،( قلمداد کرد ینمشابه د یاتراز  هم يتوان به لحاظ کارکرد  یم

 »ییغـا «مـثالً مفهـوم   هستند؛  دوريمعموالً  يکارکرد یفاست که تعار یندوم ا اشکال
ف هـر دو بـر حسـب    عـرَّ ممعـرِف و   یعنـی ،  شـود   می تعریف مذهب حسب بر خود اساساً

سـؤال   یتاهم ةدربار یفمستتر در تعر يداور یشپ یگرشوند. اشکال د  یم یفتعر دیگر یک
مـثالً   ؛شـود  یدهپرسـ  یـد مـذهب در جامعـه با   یرثأت یابا نقش  است که در ارتباط يا یتجرب
 یـف تعر یاجتمـاع  پـارچگی  یـک  یـا ثبـات   یجـاد آن در ا بر حسب کـارکرد  ینکه د یزمان

 یافـت مشـخص   یند یکوجود  بر یمبن یشواهد تجرب یچه اي اگر در جامعه ی، حت شود  یم
در جامعـه   یـزي چ یاجتماع پارچگی یکنظم و  وجود یل، باز ادعا خواهد شد که به دل نشود

در  ییگـو  درواقع مشکل همـان  ینگرفته است. ا را برعهده ینوجود دارد که همان کارکرد د
  .)70:  همان( منطق است
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 خـود  بـه  و است شده توجه داري دین به تعاریف گونه این در که استآن  دیگر اشکال
بـه   یـن د کـه  آن یکی آید یجهت دو مشکل به وجود م ین. از ااست نشده توجهی هیچ دین

 اگرچه زیرا گیرد، می صورت وجه و کنه ۀمغالط که آن دیگر و شود یبرده م یلتحو داري یند
 یـن گوهر د کند، می پیدا ظهور ادیان پیروان رفتار و اعمال در گوناگونی هاي صورت به دین
  ظهورها تفاوت دارد. ینبا ا

 تواننـد  ینمـ  یفتعـار  یـن است کـه ا  این ین،به د یانهکارکردگرا یکردبر رو یگرد اشکال
 یـن د ياز کارکردهـا بـرا   سـري  یک یانب یقاز طر زیرا ؛مشخص کنند یند يرا برا یمصداق

 ینکارکردها هستند، مصداق د ینا يکه دارا یزن يمکاتب بشر یاداد که آ یصتشخ توان ینم
  .خیر یا هستند

را  ینها به د انسان یشگرا یکردرو ینبر ا بنا زیرابا علت است؛  دلیل خلط یگرد اشکال
 یجـاد ا مـثالً  است. مؤثردر به وجود آمدن آن  ینکه د داند یم یريبه علت وجود نقش و تأث

در  دانـد  یمـ  یـن بـه د  یشرا علـت گـرا   یمعنا دادن به زندگ یار جامعه انسجام و وحدت د
 یشعلت گـرا  یراز آن،به  یشهستند، نه علت گرا ینبه د یشگرا یلامور دل ینکه ا یصورت

  .ذیرندرا بپ ینید هاي یینتب یدها با که چرا انسان گردد یامر برم ینبه ا ینبه د
  

  کارکردگرایی هاي فرض پیش و مبانی نقد. 4
به آن اشاره شده و سپس بـه   جا یناست که در ا هایی فرض یشو پ یمبان يدارا یکردرو این

  :شود ینقد آن پرداخته م
  
  گرایی واقع 1.4

انسـان در   یو تجسـم زنـدگ   ،مطالعـه  ی،اجتمـاع  یـل ست از تحلا عبارت ییگرا جوهر واقع
 و ساختمان خود جامعـه  »فرد و جامعه« ینروابط ب ی،جامعه، مطالعه و تجسم روابط اجتماع

  ؛دکر یفتعر ختیشنا و جامعه یاز دو منظر فلسف توان یرا م ییگرا ) واقع21: 1357 ،(ماکس
  فلسفه ةدر حوز یسمرئال 1.1.4

 یـت واقع کـه  یناست، قائل به ا اي یدهعق ید،جد ۀسفمکتب اصالت واقع، در فل یا ییگرا واقع
آن از  یعـت و طب یصذهن وجـود دارد و خصـا   یمستقل از آگاه ي،جهان ماد یا ی،موضوع

 کـه  هسـت  اي نظریـه  نیز وسطی قرون و قدیم فلسفۀ در. شود یثر نمأدانسته شود، مت که ینا
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 و دارنـد  مسـتقل  وجـود  اشیا، یعنی. کند می مستقل بشري، ادراك از را مادي جهان حقیقت
  .)336: 1375 نژاد، يشعار(ندارد  بستگی کننده ادراك به وجودشان،

در خـارج از ذهـن اعتقـاد نداشـت و      یاتوجود کل که به ییدر مقابل تصورگرا یسمرئال
نـه در خـارج و نـه در     ينحو وجود یچبود و ه یاتمنکر کل کالً) که nominalist(یی گرا نام

  .)14 :1376یمیان، (د اقامه شددانست،  یم یرا فقط لفظ خال یآن قائل نبود و کل يذهن برا
 از اندیشـه  جهـان  تـدریجی  جـدایی  بـه  معتقد)، ییگرا (نامی مکتب اصالت اسم یروانپ

 یـا (خـارجی   جهـان  از تـدریج  بـه  آگاهی، درونی جهان که معتقدند و هستند عینی واقعیات
مشـابه   یايدر اشـ  شمول وجود ندارد کـه ذاتـاً   جهان یو قانون شود یها) جدا م حس یرونیب

هـا بـه    هستند، که بر سر آن يو اعتبار یر واقعیغ ییها منا ها صرفاً شمول موجود باشد. جهان
 و جـوهري  وجـودي  مثابۀ به انتزاعی، مفاهیم که است معتقد گرایی، واقع اما. ایم یدهتوافق رس

  .)324، 1384(عضدانلو، دارند  واقعی هستی
 ینا و بر یما تلق یترا مستقل از درك و ذهن یجهان خارج یسمرئال یدئالیسم،برخالف ا

مـا مـنعکس    یحسـ  یـات معنادار، در تجرب یبا دقت ی،جهان خارج ینکه ا کند یم یدکأنکته ت
  .)324: (همانشود  یم

ـ یمع ۀمرحلـ  در کـه  یخیتـار  است، يا دهیپد خالق، ةویش کیعنوان  به ییگرا واقع  از ین
ـ ن ها، انسان کهی زمان بشر، يفکر تکامل ـ ماه شـناخت  بـه  یمبرمـ  ازی  تکامـل  جهـت  و تی
 قـت یحق نیا به آگاهانه، سپس و مبهم طور به نخست، مردم، کهی زمان کردند، دایپ یاجتماع

 از بلکـه  ،نشـده  یناش یاله ۀنقش ای سرکش يها جانیه از انسان افکار و اعمال که بردند یپ
ـ  ردیگ یم سرچشمه ي،ماد يها علت از میباش گفته تر قیدق اگر ای ،یواقع يها علت  ظهـور ه ب

  .)12: 1357 ،(ماکس دیرس
  یشناس جامعه ةحوز در سمیرئال 2.1.4

 يبـرا  کـه  اسـت،  ينظـر  میمفاه از يا مجموعه علم ،ییگرا واقع دگاهید از ،یشناس در جامعه
ـ  ،انسان ذهن اقتصاد، کارکرد یچگونگ(مانند  ژهیو مشکل کی حل ) يدیخورشـ  سـتم یس ای

 فرهنـگ،  جامعـه،  ماننـد  یمیمفـاه ) و 323: 1384عضدانلو، ( است شده پرورانده و یطراح
) کـار  324: همان( داد قرار یبررس مورد را ها آن توان یم و دارند وجود واقعاً ارزشو  گروه،

 ییبارز و الگـو  يها از نمونه یو خودکش یشناس در قواعد روش جامعه ژهیو به م،یدورک لیام
 تنها بر دامنه، نه پهن یاجتماع يبر ساختارها و نهادها دیکه در آن با تأک ؛استتفکر  نیا يبرا

  .)635 :1374 تزر،ی(ر شده است دیتأک يو کنش فرد شهیر انددها  آن ریبر تأث ،ها دهیپد نیا
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ـ ثان و اسـت  يمنحصـر بـه جهـان مـاد     تیکارکردگرایان معتقدند که اوالً واقع جهـان   اًی
دارد کـه  تجربی وجود  يموجود ۀمثاب به ،خارج از ما و بدون ارتباط با شناخت ما ،اجتماعی

تشـکیل شـده    يو نسبتاً تغییرناپذیر ،همسان با جهان طبیعی از ساختارهاي خشک، ملموس
ر آن داشـته  دکـه هـیچ تـأثیري     کند بدون این آید و زندگی می فرد در آن به دنیا می کهاست 
 .)14 و 10 :1373گولدنر، ( باشد

دهـد.   از هستی را تشکیل می یاست که جهان مادي بخش نیا دگاهید نیا ییمبنا اشکال
در نتیجه، اگر کارکردي لحاظ شود باید در ارتباط با کل عالم هستی مورد توجه قرار بگیرد. 

ارگانیسمی است و هدف این نظام حرکت به سمت خداوند  ینظام ۀمثاب جهان هستی به رایز
به طورى که  و رسیدن به اوست و تمام عناصر این نظام در این مسیر کارکرد خاصی دارند،

فساد و اختالل در سایر اجزا  ،آن اصلیانحراف و اختالل در یک جزء نظام، به ویژه اجزاى 
کشاند. در چنین حالتی، اگـر جـزء فاسـد     را نیز در پی دارد. در نتیجه، نظام را به اختالل می

یا به کمک دیگر اجزا به حالت تعادل برگشت، حالت رفاهی قبـل از انحـرافش    خود هخودب
ده، کـر او قیام  ضدهمۀ اسباب جهان  ادامه داد روي گردد. ولى اگر به انحراف و کج هم برمى

  .)247/ 8: 1374، طباطبایى( ندکن و جزء مزبور را نابود مى
کـه   یدر صـورت  دهـد،  یفقط به جامعه اصالت مـ  که است این یدگاهد ینا یگرد اشکال

 و هـا  اندیشـه  و هـا  روح ترکیـب  ولـى  طبیعـى  مرکبـات  نـوع  از است حقیقى مرکبجامعه 
 مـادى  عناصـر  که چنان هم. است فرهنگى ترکیبی باالخره و ها اراده و ها خواست و ها عاطفه

 انسـان  افراد کنند، مى فراهم را جدید پدیدة  یک پیدایش زمینۀ دیگر یک با تأثر و تأثیر اثر در
 اجتمـاعى  زنـدگى  وارد طبیعـت  از اکتسـابى  اى سـرمایه  و فطـرى  اى سـرمایه  با هرکدام که
 روح« بـه  آن از کـه  جدیـدى  روحـى  هویـت  و شوند مى ادغام دیگر یک در روحاً شوند مى

 آن بـراى  کـه  اسـت  طبیعـى  ترکیب نوعی خود ترکیب، این. یابند مى شود مى تعبیر »جمعى
 دارند عینى تأثر و تأثیر دیگر یک در اجزا که جهت آن از ترکیب این ، یافت توان نمى نظیرى

 عینـى  و طبیعـى  ترکیب یابند، مى جدیدى هویت و شوند مى دیگر یک عینى تغییر موجب و
 سایر با ندارد، وجود »واقعى واحد« یک عنوان به »مرکب« و »کل« که جهت آن از اما است،

 زیـرا  اسـت  حقیقى ترکیب ترکیب، طبیعى مرکبات سایر در یعنى دارد؛ فرق طبیعى مرکبات
 هـم  مرکب و شود مى دیگر هویتى افراد هویت و دارند واقعى تأثر و تأثیر دیگر یک در اجزا
 بـه  تبـدیل  اجـزا  کثـرت  و دارد وجـود  یگانـه  هویتى صرفاً یعنى است، واقعى »واحد« یک

 و تأثر و تأثیر زیرا است، واقعى ترکیب ترکیب جامعه، ترکیب در اما است؛ شده کل وحدت
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 صورت و هویت اند اجتماع افراد همان که مرکب اجزاي و دهد مى رخ واقعى انفعال و فعل
 .)337 /2 :1374مطهري، (شود  نمى وحدت به تبدیل کثرت وجه هیچ به اما یابند، مى جدید
  
 جبرانگاري 2.4

انسان، انسانیت بدون جامعه را منتفی دانسته  در مقایسه باجامعه  دانستنکارکردگرایی با برتر
و مدعی است انسـان تـابع و مقهـور محـیط و سـاختارهاي اجتمـاعی و محصـول توأمـان         

ی اسـت  درنتیجه انسان خوب، انسان ؛)461 :1373 ،(گولدنر شدن و همکاري است اجتماعی
خوبی انجام دهـد. کارکردگرایـان ماننـد افالطـون همـواره از       که وظایف محول جامعه را به

زیرا آن را دشمن وفاق جمعی و نظم اجتماعی  ،اند استقالل انسان و فردگرایی ناخشنود بوده
 .)469(همان:  اند دانسته می

 ۀآن به انسان اسـت. ریشـ   انۀیاشناختی کارکردگرایی نگاه جبرگر ترین اشکال انسان مهم
انسـان   ،کـارکردگرایی  ۀاین نوع نگاه نفی اقتضائات فطري انسان است. ولی بر خالف نظری

هاي ذاتـی   دهد. بنابر اصل فطرت، خواسته داراي فطرتی است که حقیقت وي را تشکیل می
 /2: 1374مطهـري،  انسان و خصوصیات روانی وي بر سـاختارهاي اجتمـاعی تقـدم دارد (   

سـازد، بلکـه    تنها محیط طبیعی، اجتماعی و تاریخ انسان را مجبـور نمـی   نه رو نیا از .)106
انسان در مقابل سرنوشت نیز آزاد است. این آزادي در پی رشد شـناخت و آگـاهی انسـان    

  .)431/ 2 (همان: یابد افزایش می
 

  گرایی اثبات 3.4
 يهــا بــه نظــام ایــانکارکردگر ســت،گرا ی، اثبــاتختشــنا کــارکردگرایی از جهــت معرفــت

انـد   معتقدند که جهان اجتماعی مانند جهان طبیعی داراي اجزا و عناصري اي ختیشنا معرفت
و  روابـط  ایندانشمند کشف  یفۀها حاکم است. بنابراین، وظ که روابط تأثیر و تأثري میان آن

). کـارکردگرایی بـا   15: 1383 ،و مورگان یل(بور استبینی  و پیش ،توصیف، تبیین درنهایت
معرفت راستین،  یگانه ۀمثاب تأثیرپذیري کامل از جریان اثباتی در باب معرفت و پذیرش آن به

د کنـ در آغاز تالش داشت تا معرفت اثباتی را به عنوان عامل ثبات و استحکام جامعه مطرح 
اغلـب   .)138-137 :1373 ،(گولـدنر  تا بتواند به امور متافیزیکی ماننـد دیـن پایـان بخشـد    

ین خداونـد  نشـ گونه که جامعـه را جا  شناسان کارکردگرا، با استفاده از منطق اثباتی، آن جامعه
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اند و فعالیت علمی را متمایز از فعالیـت دنیـوي    هکرد، علم را نیز دین و مقدس معرفی کرده
انسـان و   ند. کار عالمان به عنوان روحانیون جدید نیز ایجـاد پیونـد میـان   کن صرف تلقی می

 .)294 (همان:است مقدسات  ۀمثاب نیروهاي برتر جامعه به
ـ  تمـایز  منظـر  از برخـی ،  دارنـد  یانتقادات یکردرو ینا بر ییگرا اثبات مخالفان علـوم   ینب

 اجتمـاعی  و طبیعـی  علـوم  میان عتقدندم یراز اند، کرده نقد را رویکرد این یو اجتماع یعیطب
 بـر  انسـان  رفتـار  کـه  ادعاسـت  ایـن  بر مبتنی ها تفاوت این ، دارد وجود بنیادینی هاي تفاوت
 آزاد ارادة داراي انسـان  زیرا است، بینی پیش غیر قابل ، افتد    می اتفاق طبیعت چه در آن خالف
  ).66:  1384: کرایب و نبنتو (  دارد زیادي نقش او رفتار در معنا و آگاهی و ، است

 بر است، شده گرفته قرار انتقاد مورد علوم طبیعی فیلسوفان سوي از گرایی اثبات همچنین
در  کـه آزمون و خطا  يبر روش انتقادی مبن دارد، وجود تبیین از منطقی یشانا یدگاهد مبناي

 مشـاهدات  دیـدگاه  ایـن  مبنـاي  بر ، شوند    می گذاشته آزمون به واقعیت برابر در ها یهآن نظر
 میان تمایزي هیچ و ، گیرند    می صورت ذهن در انتظاراتی با مرجع چهارچوب یک در همیشه
 نظریه به وابسته مشاهدات همۀ دیگر عبارت به ندارد؛ وجود يو نظر اي مشاهده هاي گزاره

 و دارد قـرار  قیاسی استدالل خدمت در مشاهده افتند    می اتفاق انتظارات افق درون و هستند
  .)154: 1389 بلیکی،(شوند  مشتق ها آن از که این نه شوند    می خلق مشاهدات براي ها نظریه
 کـه  معتقدنـد  گرایـان  اثبـات  چـه  آن خـالف  بـر  دیـدگاه  ایـن  اساس بر دیگر، عبارت به
 ، باشـد  داشـته  وجود ها آن اثبات در تري بیش شواهد که هستند هایی گزاره علمی هاي گزاره

 ، و است که از اساس در معرض ابطال قرار دارد یعلم اي گزاره که است معتقد رویکرد این
 پوپر که دیدگاه این ، رساند اثبات به آن را توان نمی و کرد تأیید توان    می فقط را علمی یقحقا
 علـم  در عامـل  تـرین  مهـم  بـود  معتقـد  کـه  گرفـت  قرار انتقاد مورد کوهن توسط ، داد ارائه
  ).69: 1384 دالنتی،( ستها پارادایم جایی جابه

 اسـتمراري  علـم  رشـد  مشخصـۀ  کند می استدالل الکاتوش نام به دیگر منتقدان از یکی
 را جدیـد  هـاي  پدیـده  پژوهشی برنامۀ اگر ، گیرند    می شکل پژوهشی هاي برنامه از که است
 و  شود    می نامیده انحطاطی بکند را کار این نتواند اگر و شود    می نامیده تکاملی ، کند بینی پیش
  ).242: 1389 بلیکی،( شود    می گذاشته کنار

 یرو سـا  ، يانتقـاد  گرایـی  عقـل  ، یرگراییتفسـ  دیـدگاه  از همچنـین  گرایانه اثبات رویکرد
 بـدیهی  امـري  اجتمـاعی  ساختار گرایی اثبات یدگاهمثال از د راي، ب شده است نقد یکردهارو

 تفسیرگرایان نظر از که صورتی در ، هستند قائل اصالت نوعی آن براي که معنا این به ، است
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 و گرایـان  اثبـات  یشـان ا یـدگاه از د یناسـت. همچنـ   یاجتمـاع  یتواقع یک جامعه ساختار
 اجتماعی گران کنش نظر از چه آن و سازند    می خیالی اجتماعی هاي جهان انتقادي گرایان عقل

 در اجتمـاعی  گـران  کـنش  ذهنـی  دیدگاه که صورتی در ، گیرند نمی درنظر را معناست داراي
  .)238-237 (همان:  باشد  داشته اولویت باید اجتماعی دانشمندان عینی دیدگاه مقابل
  
  یشناس روش 4.4

هاي اجتماعی مثل  و پدیده ءاز حیث روش، کارکردگرایی معتقد است، انسان مانند شی
مندند. کـار دانشـمند اجتمـاعی، کشـف      هاي طبیعی داراي وجود مستقل و قانون پدیده

شود کـه   قوانین حاکم بر آن است. به همین دلیل، از آن به رهیافت قانون بنیاد تعبیر می
اساس اصـول دقیـق علمـی در علـوم طبیعـی تأکیـد        مند و بر مند، نظام بر تحقیق روش

 .)44 :1373، (گولدنر زدور می
ـ ز ،است ییگرا لیتحو ییکارکردگرا یشناس روش نقد نیتر مهم روش  انیـ کارکردگرا رای

 است که رفتار انسـان را بـر   نیا گرید نقد ،دانند یمشناخت عالم را به روش اثباتی منحصر 
ایـن   ۀنـد. الزمـ  کن یمهاي مادي و بعد فیزیکی انسان تبیین  اساس قوانین برگرفته از خواسته

  هاي متعالی وجود انسان به بعد مادي وي است. ساحت لیتحوکار 
  

  گیري نتیجه. 5
آن  يها شهیر از یکی ،استبر دو علت  یمبتن نید به انهیکارکردگرا کردیرو رواجگسترش و 

 از یـرا ز ؛فائـده  اصـالت  مکتـب  گسترش به دیگري و شود، یمربوط م يگر روشن دورانبه 
 یامـدهاي آن بـود، از پ  هـاي  یدهپد ۀبه جهان و هم ینگاه علم گري روشن دوران هاي یژگیو
د، نباش یعلم یاست که قابل بررس يبه امور یناز جمله د ها یدهپد ۀهم یلنگرش تحو ینا

و  یـرد قـرار بگ  یعلمـ  یرا ندارد که مورد بررسـ  یتقابل ینا ینابعاد د ۀکه هم ییجا و از آن
از متفکـران   یداشـت گروهـ   يناسـازگار  یعلم يها با دستاوردها آموزه یناز ا یبرخ یاناًاح
 يفـرد  یدر زندگ ینید يها ها و آموزه مشکل به کارکردها و نقش گزاره یناز ا ییرها يبرا

 یـل تحو دینـی  تجـارب و  یاخالق بعدرا به  یند یتانسان توجه کردند و درنها یو اجتماع
 یکــرداز عوامــل رواج رو تــوان یرا مــگســترش مکتــب اصــالت فائــده  همچنــینبردنــد. 

تأکید بر سودمندي یک پدیده و عمـل  مکتب  ینا یامدهايپ از ،محسوب کرد یانهکارکردگرا
هاي دینـی   یابی اشیا، تضعیف ارزش گرایی، نفی معیارهاي ماورایی در ارزش انسانی، نسبیت
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ود مادي و و اخالقی و تفکیک میان اخالق و قدرت است. در فرهنگ اصالت سودمندي، س
 اسـاس  ایـن  بر مند است و هیچ امر مقدسی وجود ندارد. اقتصادي اشیا و حتی انسان ارزش

رفتـار   یگـر د يهـا  مانند صورت یزن ینکنار گذاشته شد و د ینید يها آموزه یتحقان مسئلۀ
 ماننـد  را آن تـوان  مـی  یجـه درنت ؛محسـوب شـد   یانسـان  اي یـده پد ،بشر يو فرد یاجتماع
  .داد قرار بررسی مورد اجتماعی علوم خاص هاي روش با انسانی دیگر هاي پدیده
 اسـت؛  مواجـه  اشـکاالتی  با منطقی نظر از دینی مطالعات در رویکرد این رسد می نظر به
 ایـن  جملـه  ازو علـت   یـل خلط دل و وجه، و کنه خلط انگیخته، و انگیزه خلط بودن، دوري

 دیـن  از یانـه کارکردگرا تعـاریف  يتوجه داشت کـه بـر مبنـا    یدبا همچنین است. اشکاالت
 یتاثبات حقان يبرا یمالک علت همین بهداد، و  مییزت يمکاتب بشر یررا از سا آن توان نمی

  وجود ندارد. ینید يها آموزه
 هـا  فـرض  یشپـ و  یاز نظـر مبـان   ینبه د یانهکارکردگرا یکردشد رو یانب چه آن بر عالوه

 هایی مخالفتاست که با آن  ییگرا اثبات یکردرو ینمهم ا یاز مبان یکی یراز ،دارد یاشکاالت
ـ   گرفتـه  قـرار  نقد مورد گوناگونمتفکران  يصورت گرفته و از سو  یکـی  یناسـت و همچن

 از کـه  اسـت،  يمـاد  بعـد آن بـه   دانسـتن و منحصر یـی گرا واقـع  یدگاهد ینا یاز مبان یگرد
 یـن مبنـا ا  یـن شکال ااست، ا یگران اجتماع کنش یتبه معنا و ذهن نکردن توجه آن پیامدهاي

 دارد نیـز و تفکر  اراده مادي، جنبۀ بر عالوه جامعه آورندةاست که انسان به عنوان به وجود 
 یکـرد رو رو یـن . از ااسـت  تأثیرگـذار  اجتماعی هاي پدیده آوردن وجود بهکه در رفتار او و 

  .کند تبیینرا  ینتمام ابعاد د تواند ینم ینبه د یانهکارکردگرا
 و آثـار  دربـارة  یمباحث یزمسلمان ن متکلمان و فالسفه یاناست که در م ذکرالزم به  البته

 دیـد اسـت، کـه ممکـن اسـت بـا       مطـرح شـده   اجتمـاعی  و فـردي  زنـدگی  در دین نقش
 یـن از ا یکـی  دارد؛ وجـود  دیـدگاه  دو این بین هایی تفاوت اما باشد، مشترك کارکردگرایانه

 کـه  این دیگر و دارد فلسفی و کالمی صبغۀمسلمان  یشمنداناند یانبحث در م ینجهت که ا
 هاي آموزه حقانیت ابتدا که معنا این به است ارتباط در ادیان حقانیت از بحث با مباحث این
  .شود می پرداخته آن فوائد و آثار از بحث به سپس و شود می اثبات دین
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