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Abstract  
The present study examines the place of prescriptive issues in political sociology by 
examining political sociology with a historical priori approach and a normative perspective. 
The results of this descriptive-analytical study indicate that: If we take an analytical and a 
priori approach to political sociology, prescriptive aspects need to be examined along with 
the descriptive aspects of political sociology, and elimination of the normative approach 
from existing political sociology, given the realized positivist principles, rather than the 
substantive basis, the prescriptive aspect is out of the scope of political sociology; Because 
the basis of differentiation of this science is based on subject, not the methodology. 
Therefore, different methods do not alter the nature of this field. Recognizing the place of 
prescription aspects in political sociology makes quoting an important method in political 
sociology with an Islamic approach. It also removes an important defect in the division of 
political science trends and, given the emphasis on the importance of the subject, it 
provides the basis for development of political jurisprudence.  
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 چكيده
به مطالعه جايگاه مسائل ، با نگاهي پيشيني و هنجاري، يخيشناسي سياسي با نگاهي پسيني و تار پژوهش حاضر با بررسي جامعه

حاكي از آن است كه ، تحليلي انجام شد -شناسي سياسي پرداخته است. نتايج اين پژوهش كه به شيوه توصيفي تجويزي در جامعه
يز در كنار وجوه توصيفي در الزم است وجوه تجويزي ن، شناسي سياسي بنگريم چنانچه با نگاهي تحليلي و رويكردي پيشيني به جامعه

با توجه به مباني پوزيتيويستي ، شناسي سياسي موجود شناسي سياسي مورد بررسي قرار گيرند و حذف رويكرد هنجاري از جامعه جامعه
مايز اين شناسي سياسي باشند. چرا كه مبناي ت خارج از موضوعات مرتبط با جامعه، وجوه تجويزي، نه اينكه از نظر مبنايي، تحقق يافته

شود. بازشناسي جايگاه وجوه تجويزي  هاي مختلف باعث تغيير ماهيت اين رشته نمي روش، براساس موضوع است نه روش. بنابراين، علم
جايگاه خود را بيابد. ، شناسي سياسي با رويكردي اسالمي شود نقل به عنوان مهمترين روش در جامعه شناسي سياسي باعث مي در جامعه

برطرف كرده و با توجه به برجسته كردن اهميت  بندي گرايشات علوم سياسي را موضوع نقصي مهم در تقسيمهمچنين اين 
 سازد.  زمينه را براي پيشرفت فقه سياسي فراهم مي، شناسي موضوع

 
 شناسي سياسي. جامعه، رويكرد توصيفي، رويكرد تجويزي هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
 -رويكرد تاريخي، رويكرد مورد مطالعه قرار بگيردتواند با دو  شناخت يك علم مي

 منطقي يا رويكرد پيشيني. -شناختي يا رويكرد پسيني و رويكرد تحليلي جامعه

تأملي در ماهيت علم نداريم و در واقعيتي موجود ، در رويكرد پسيني پيش از تجربه خارجي
2Fتوصيفي، در اين رويكرد نگاهشناسيم.  به نام تاريخ علم و جامعه علمي غور كرده و علم را مي

1 
3Fاست نه تجويزي

 نه آنگونه كه بايد باشد.، گيرد مورد بررسي قرار مي، . يعني علم آنگونه كه هست2
، شناسانه است. در اين نگاه هنجاري و آسيب، نگاه، منطقي يا پيشيني -اما در رويكرد تحليلي

 ).4ص: 1390، بويشود كه بايد باشد (ن تفسير و تجويز مي، علم آنگونه تبيين

تحليلي و تجويزي به ، شناسي سياسي نيز ضروري است كه با نگاهي منطقي در رابطه با جامعه
شناسي سياسي  مان محدود به نگاه پسيني و تاريخي نباشد. چرا كه جامعه اين علم بنگريم و نگاه

ته است شكل گرف، موجود مثل هر علم ديگر براساس يك مجموعه اصول موضوعه و مبادي خاص
، شناسي سياسي با نگاهي هنجاري و پيشيني براي بررسي جامعه ).39ص: 1388، پارسانيا: (رك

هاي  فرض به لحاظ مفهومي مجموعه پيش، پارادايم علم نيازمند بازبيني در سطح پارادايمي هستيم.
، يمانشود (ا ها تعيين مي فرض براساس اين پيش، فلسفي علم است كه هويت نظري و عملياتي علم

 ).52-43ص: 1391
يكي از مباني پارادايمي هر علمي مشخص كردن موضوع و سنخ مسائل يك علم است و از 

هاي توصيفي هستند يا  گزاره، هاي مورد بررسي اين علم اين ميان پاسخ به اين سوال كه آيا گزاره
 از اهميت بسزايي برخوردار است.، تجويزي يا هر دو

هاي سياسي را كه بر خالف  پردازي تواند كليه نظريه رده ميرويكرد هنجاري به طور گست
سروكار دارند را شامل شود » چيزي كه بايد باشد«با » چيزي كه هست«به جاي ، رويكرد توصيفي

                                                           
1. Descriptive. 
2. Normative. 
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 ).145ص، 1390، ؛ منوچهري24-21ص: 1389، ؛ اسپريگنز49ص: 1388، مارش و استوكر: (رك
شود تعداد بسيار زيادي از مسائل وارد  مي شناسي سياسي موجب تعيين سنخ موضوعات جامعه

هاي يك علم  اي علمي شوند يا از آن خارج شوند. با توجه به نگاهي كه به سنخ گزاره حيطه رشته
هايي كه به  شوند و روش كنار گذاشته مي، ها در بررسي برخي مسائل علم برخي روش، وجود دارد

مورد نياز واقع شوند. به همين دليل ، اند گرفته صورت سنتي در علمي خاص مورد استفاده قرار نمي
استفاده از روش نقلي در ، شناسي سياسي تنها مشتمل بر مسائل توصيفي باشد چنانچه جامعه

هاي تجربي مورد استفاده قرار خواهد  در حاشيه خواهد بود و بيشتر روش، بررسي مسائل آن علم
شناسي سياسي اسالمي مغفول  در حيطه جامعههاي نقل ديني  گرفت و در نتيجه بسياري از ظرفيت

مجال حضور بيشتري ، روش نقلي، خواهد ماند. اما چنانچه مشتمل بر مسائل تجويزي نيز باشد
شناسي سياسي با رويكردي  مهمترين روش در جامعه، با توجه به اينكه نقل، يابد. بنابراين مي

كه قابل ، هاي تجربي است در گزاره، قلتوان گفت بيشترين مزيت استفاده از ن اسالمي است و مي
 شناسي سياسي ضروري است. تعيين جايگاه رويكرد تجويزي در جامعه، آزمايش تجربي نيستند

شناسي سياسي و تجميع وجوه تجويزي در دو  همچنين عدم توجه به وجوه تجويزي در جامعه
، شناختي اسالمي رشته فقه سياسي و فلسفه سياسي عالوه بر مغايرت آن با مباني معرفت

، چرا كه وحدت معيار تقسيم، كند بندي گرايشات در علوم سياسي را نيز دچار اختالل مي تقسيم
شناسي سياسي و  هايي همچون روابط بين الملل و جامعه امري الزم است در حالي كه تقسيم رشته

اسي براساس هايي همچون فقه سياسي و فلسفه سي انديشه سياسي براساس موضوع و تقسيم رشته
 روش است.

در موضوعات  شناسي در مسائل فقهي مخصوصاً از طرفي با توجه به اهميت واالي موضوع
شناسي در  تجميع مباحث فقهي در فقه سياسي منجر به ضعف فقيه سياسي در موضوع، جديد

شناسي سياسي با  در اين مقاله پس از بررسي جامعه گردد. گرايشات مختلف علوم سياسي مي
به بررسي جايگاه مسائل تجويزي در ، با نگاهي پيشيني و هنجاري، هي پسيني و تاريخينگا

 پردازيم. شناسي سياسي مي جامعه
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 شناسي سياسي با نگاهي پسيني و جايگاه رويكرد تجويزي در آن جامعه
: 1378، بشيريه: شناسي سياسي در فلسفه سياسي قديم (رك به رغم پيشينه ديرينه بينش جامعه

هاي سياسي امروزي را بايد در  اي از دانش شناسي سياسي به عنوان شاخه ريشه جامعه، )17ص
 هاي علوم طبيعي در علوم اجتماعي تحوالت فكري قرن نوزدهم يافت. در آن قرن كاربرد روش

 تحولي اساسي در كل اين علم به وجود آورد و عالقه به ايجاد علم جامعه، در قالب مكتب اثبات
4Fافزايش داد. سن سيمونو سياست را 

5Fو اگوست كنت 1

 به عنوان پيشتازان مكتب اصالت اثبات 2
 توان سياست را به صورت علمي اثباتي درآورد كه اعتبار احكام آن بر بر آن بودند كه مي

اي  شناختي ). اين رويكرد تأثيرات روش17-18ص، شواهد عيني قابل اثبات استوار باشد (همان
گرايي  طرفي اخالقي در پژوهش اجتماعي است. از ديدگاه اثبات د بر بيداشت كه يكي از آن تأكي

: 1389، در شأن علم نيست (امزيان، صادر كردن احكام ارزشي و ترسيم الگوهاي اجتماعي معين
 ).56ص

: دانشي هنجاري بود (رك، گيري خود در حالي كه علم سياست در نخستين دوران شكل
اسي سياسي جديد همراه با علم سياست مدرن بر خالف شن جامعه، )144ص: 1390، منوچهري

گذارانه و  ارزش، دانش سياسي قديم از آغاز به شيوه علوم پوزيتيويستي از اتخاذ مواضع نقادانه
درپي يافتن ، بندي آنها و استقراء ها و طبقه تجويزي پرهيز كرد و بيشتر از طريق توصيف پديده

 هاي اجتماعي برآمد. قواعد عام پديده
هاي اجتماعي را  شناختي مكتب اصالت اثبات اعتقاد به وحدت علم بود و پديده بنياد معرفت

مكتب اصالت اثبات زمينه اصلي  ديد. عيني و تجربي مي، خارجي، هاي طبيعي نيز همچون پديده
شناسي سياسي را فراهم  گسترش مكتب رفتاري به عنوان مكتب مسلط بر علم سياست و جامعه

ب اصالت رفتار نيز ابعاد مشهود و آشكار فرايندها و رفتار سياسي مورد مطالعه قرار كرد. در مكت

                                                           
1. Saint-Simon. 
2. Auguste Comte. 
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 شوند. ارزشي و معنوي ناديده گرفته مي، گيرند و در نتيجه مقوالتي مانند محيط ذهني   مي
6Fميالدي با تأسيس مدرسه علوم سياسي در دانشگاه كلمبيا به وسيله جان برگس 1880در سال 

1 
7Fشناسي سياسي در آمريكا رونق گرفت. آرتور بنتلي ستي در جامعهنگرش پوزيتيوي

از نخستين  2
گذارانه و  فلسفي و ارزش، هاي تجويزي با نفي روش 1908شناسان سياسي آمريكا در سال  جامعه

علم سياست و جامعه را به عنوان مطالعه رفتار گروهي تعريف ، تأكيد بر وحدت موضوع علوم
 كرد.

پديد آمد به اوج خود رسيد و دنباله گرايش  1920كتب شيكاگو كه در دهه گرايش اثباتي در م
8Fشناسي در غرب به شكل گرايش به فونكسيوناليسم پوزيتيويستي در علم سياست و جامعه

در  3
9Fنظريات پارسونز

 و پيروان او ظاهر شد. 4
10Fسيستمي و سيبرنتيكي، هاي اصالت كاركردي نگرش

تي و نيز در مجموع داراي گرايش اثبا 5
هاي پوزيتيويستي اوليه موضوع مطالعه خود را از  اند و حتي بيش از گرايش كارانه بوده محافظه

 ).24-23ص: 1378، بشيريه: اند (رك محيط ارزشي تجزيه كرده
شناسي سياسي در حال حاضر علمي است كه به علل و نتايج اجتماعي هرگونه توزيع  جامعه

تضادهاي اجتماعي و سياسي كه موجب تغييراتي در قدرت معين در درون و بين جوامع و 
 : پرداخته و شامل برخي مجاري تحقيق است، گردد تخصيص قدرت مي

 دهندگان . رفتار رأي1
 گيري سياسي . ساختار قدرت اقتصادي و تصميم2
 هاي ذينفع هاي سياسي و گروه هاي جنبش . ايدئولوژي3

                                                           
1. John Burgess. 
2. Arthur Fisher Bentley. 
3. Functionalism. 
4. Talcott Parsons. 
5. Cybernetic. 
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11Fاليگارشي مسأله، هاي داوطلبانه انجمن، . احزاب سياسي4

پيوندي روانشناختي رفتار  و هم 1
 سياسي

 ).14ص : 1389، ساالري (افرت . حكومت و مسأله ديوان5
در نوع جديد تمركز ، توان به دو نوع كالسيك و جديد تقسيم كرد شناسي سياسي را مي جامعه

جهاني  اي و منطقه، بلكه ارتباط تنگاتنگي بين سطوح ملي، بر حوزه داخلي كشورها نيست صرفاً
 شناسي سياسي موجود مثل هر علم ديگر براساس جامعه ).15-14ص : 1390، است (سردارنيا

، شناختي انسان، شناختي يك مجموعه اصول موضوعه و مبادي خاص همچون مبادي هستي
). 39ص: 1388، پارسانيا: شكل گرفته است (رك، شناختي شناختي و غايت روش، شناختي معرفت

شوند كه لزوما با مسائل و نظريات علمي كه  حاصل شدن مسائل و نظرياتي مي اين مبادي منجر به
نقل ديني ، شناختي يكسان نيست. به عنوان مثال وقتي در مبادي معرفت، داراي مبادي متفاوتي است

تحقيق در آيات و روايات براي ، شناختي مورد شناسايي قرار نگرفت به عنوان يكي از منابع معرفت
 موجه نخواهد بود.، شناسي سياسي وصيفي و تجويزي مرتبط با جامعهكشف مباحث ت

  شناسي سياسي با نگاهي پيشيني و تحليلي جايگاه تجويز در جامعه
دهد كه  شناسي سياسي با نگاهي پسيني و تاريخي نشان مي بررسي جامعه، همانگونه كه گذشت

اشته و مورد انكار قرار گرفته در تعاريف و مسائل اين رشته جايگاهي مشخص ند، وجوه تجويزي
شناسي سياسي با نگاهي پيشيني و تحليلي چه  جامعه است. حال بايد ديد رويكرد تجويزي در

 جايگاهي دارد.
حذف رويكرد تجويزي از اين علم موجه نيست و ، دهد شناسي سياسي نشان مي تعريف جامعه

 شود نيز صحيح نيست. نقدهايي كه بر رويكرد تجويزي وارد مي

 : بندي كرد كه مهمترين آنها شامل توان با معيارهاي مختلفي دسته علوم را مي

                                                           
1. Oligarchy. 
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 . اسلوب و روش تحقيق1
 . هدف و غايت2
 . موضوع.3

در يك عنوان جامع مندرج شده و آن ، تعدادي از موضوعات مسائل، براساس مالك سوم
، شود گردآوري مي، علمگيرد و همه مسائل مربوط به آن زير چتر يك  عنوان جامع محور قرار مي

؛  77-76ص، 1ج: 1383، مصباح يزدي: گيرد (رك چنانكه بدن انسان موضوع علم پزشكي قرار مي
 ).79-77ص: a1393، يمصباح يزد: رك

، در پذيرش يك علم به عنوان يك منظومه معرفتي آنچه در درجه نخست اهميت قرار دارد
گيرند و با توجه   در مراتب بعد قرار مي مطمح نظر قرار گرفتن يك موضوع است و روش و هدف

 ).23ص ، 1392، يابند (مصباح يزدي به ابعاد موضوع و رعايت مناسبت با آن تعيين مي
باعث تغيير ، هاي گوناگون روش، بندي علم از طريق موضوع بود چنانچه معيار تقسيم، بنابراين

به ، كه بستر اجتماعي قدرت است شناسي سياسي نيز با توجه به تعريف آن جامعه شوند. علم نمي
هاي مختلف باعث تفكيك اين علم به علوم  وضوح براساس موضوع تعريف شده و بنابراين روش

شناسي سياسي شده  در حقيقت آنچه منجر به حذف وجوه تجويزي از جامعه شوند. مختلف نمي
نه ماهيت علم ، شناسان كالسيك همچون آگوست كنت بوده است مباني پوزيتيويستي جامعه، است

12Fيا ديسيپلين

 شناسي سياسي. جامعه 1
پژوهش اجتماعي را از حوزه ، هاي نخست شناسي از همان گام پيشگامان نخست جامعه

هاي ناظر به ارزش يا هنجاري و  تفكيك ميان گزاره، ها جدا ساختند. به عبارت ديگر ارزش
 شناسي است.  جامعه هاي مبنايي در هاي ناظر به واقع يا توصيفي از تفكيك گزاره

هاي علمي بودند. اين  شناسان مهمترين مانع بر سر راه پيشرفت پژوهش ها از ديد جامعه ارزش
هاي شخصي  انديشمندان معتقد بودند التزام اخالقي يا ديدگاه هنجارگرا از ديد آنها بيانگر خواست

                                                           
1. Discipline. 
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ها و  از همه ارزشبايد ، اگر خواهان خلوص و علميت و عينيت است، انسان است و پژوهشگر
 ).323ص، 1389، امزيان: فراتر رود (رك، افكاري كه به آن ها اعتقاد دارد

دانسته و بر  تنها علوم توصيفي را علمي مي، شناسي است اگوست كنت كه خالق واژه جامعه
شناسي را نيز علمي توصيفي تعريف كرده است. وي مراتب علوم را براساس  همين اساس جامعه

 : ر استخراج كردسه مالك زي
 هايي كه موضوع مطالعه هستند . درجه پيچيدگي پديده1
 . بيروني بودن آنها نسبت به انسان2
 رسند. . زماني كه به مرحله اثباتي مي3

ترين علمي است كه مراحل ابتدايي را  رياضيات كهن، كنت معتقد بود در ميان علوم بشري
13Fپيموده و به مرحله تحققي

فيزيك در سده هفدهم ، و نجوم در سده شانزدهمرسيده است. هيئت  1
شناسي هم در عصر كنت وارد اين  و شيمي در سده هيجدهم وارد مرحله تحققي شده و زيست

شد  شناسي اختصاص داشت كه بايد علمي تحققي مي مرحله شده بود. نوبت آخر به جامعه
 ).42ص: 1391، (توسلي

مباني پوزيتيويستي ، شناسي سياسي زي از جامعهاز آنجايي كه علت حذف وجوه تجوي، بنابراين
نفي ، شناسي سياسي نيز بايد دچار تغيير شود و اين تغيير جامعه، با زير سوال رفتن اين مباني، است

14Fكه نقدهاي اساسي ماركس شناسي سياسي نيست. همچنان ديسيپلين جامعه

15Fوبر، 2

و ديگران بر  3
توجه به اين  ناسي به عنوان يك ديسيپلين نبود.ش نفي جامعه، شناسي پوزيتيويستي كنت جامعه

شناسي سياسي به مباحث توصيفي براساس تقسيم گرايشات  مسئله كه اين مبنا اختصاص جامعه
مختلف علوم سياسي صورت گرفته و وجوه تجويزي در فلسفه سياسي (و اخيرا فقه سياسي) 

                                                           
1. The positive stage. 
2. Karl Marx. 
3. Max Weber. 
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 برد. تجميع شده است را نيز زير سوال مي
هاي مختلف علوم سياسي تقسيم كار صورت گرفته  است كه ميان رشته نتيجه اين نظر اين

شناسي  است و مباحث هنجاري بايد در فلسفه سياسي مورد بررسي قرار گيرند و مسائل جامعه
سياسي منحصر در موضوعات توصيفي است. چرا كه پس از تكوين دولت مدرن دو نوع برداشت 

يكي برداشت فلسفي كه محتواي اصلي فلسفه سياسي : درباره رابطه آن با جامعه پيدا شده است
شناختي كه زمينه اصلي  دهد و ديگر برداشت غيرفلسفي يا علمي و جامعه جديد را تشكيل مي

رود. فلسفه سياسي در زمينه رابطه ميان دولت و  شناسي سياسي جديد به شمار مي تكوين جامعه
موضوعاتي چون حدود مطلوب قدرت دولت و و از ، نه تحليلي، ديدگاهي تجويزي داشته، جامعه

تلقي دولت به عنوان قدرت ، ضرورت دفاع از عرصه زندگي خصوصي، حقوق افراد در جامعه
، حدود مطلوب دخالت دولت در عاليق جامعه و جز آن سخن گفته است. بنابراين، عمومي

مدرن به صورتي ها در زمينه رابطه دولت و جامعه پس از تكوين ساخت دولت  نخستين انديشه
16Fتجويزي يا نرماتيو، فلسفي

شناسي سياسي رابطه ميان دولت و جامعه  مطرح شد. در مقابل جامعه 1
 .)19ص: 1378، بشيريه: نگرد (رك را از ديدگاهي تحليلي مي

، پردازد شناسي سياسي به بررسي و فهم روابط جامعه و قدرت مي ديسيپلين جامعه، بنابراين نظر
ن قدرت چگونه بايد باشد. برخالف فلسفه سياسي كه به بيان تجويز و شايستگي و نه بيان اينكه اي

 پردازد. بايستگي مسائل در حيطه سياست از جمله بستر اجتماعي قدرت مي
 : توان آن را پذيرفت نمي، اين نظر داراي دو اشكال اساسي است و بنابراين

ساس مباني پوزيتيويستي صورت برا، شناسي سياسي در موضوعات توصيفي . انحصار جامعه1
 هاي مختلف علوم سياسي. نه براساس تقسيم موضوعات ميان گرايش، گرفته
 اند. بندي پايبند نمانده شناسان خود به اين تقسيم . جامعه2

بندي ميان وجوه تجويزي و هنجاري اين است كه اين رويكرد برخالف  نقد ديگر به تقسيم

                                                           
1. Normative. 
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رغم  شناسان علي چراكه جامعه، شناسان پوزيتيويست است عهحتي جام، شناسان مشي عملي جامعه
 اند. در عمل رويكردي هنجاري داشته،  مباحث نظري

اند. به  شناسان بر برتري غرب داشته يكي از نمودهاي اين مسئله در تأكيدي است كه اين جامعه
رفي اخالقي و ط عنوان مثال ماكس وبر كه يكي از بارزترين افرادي بود كه دعوت به ضرورت بي

بر يگانه بودن تمدن غرب و شيوه فرهنگي غرب تأكيد دارد. وبر با ، دوري از نگرش هنجارين داشت
17Fتا جايي كه به گفته ژولين فروند، تالش بسيار به جهان غرب پرداخت و به آن اصالت داد

وبر با : 1
ين احساس را القاء پردازد كه ا چنان كنجكاوي و تعلق خاطري به مطالعه ويژگي دنياي غربي مي

تنها به ، هاي ديگر دنياي اسالمي و فرهنگ، چين، كند كه مطالعات ديگر او درباره هندوييسم مي
 ).137ص: 1383، منظور اثبات و تأييد اصالت فرهنگ و تمدن غربي صورت گرفته است (فروند

مبالغه در امكان به رغم اظهار وفاداري به روح علمي و  علي، هاي گوناگون قرن نوزده شناسي جامعه
گيري  اندازه، استقراي منتهي به وضع قوانين، تجربه، هاي معمول روش علمي (مشاهده كار بستن شيوه

 ).8ص، اند تا حقيقتا علمي (همان بيشتر جنبه عقيدتي داشته، در مطالعه جامعه، مقايسه)، كمي
18Fدوركيم

شناسي را چونان  جامعهشناسي سنگ بناي  نيز كه با نگارش كتاب قواعد روش جامعه 2
در ، گذاري كرد پايه، مستقل و فارغ از هر فرض مابعدالطبيعي و غايت شناختي، يك علم اثباتي

وفادار نماند. دوركيم اميدوار ، عمل به تفكيكي كه ميان حكم واقعي و حكم ارزشي قائل شده بود
هايي بشوند  انشين ساختهاي اجتماعي استوارتري بسازد تا ج شناسي بتواند ساخت بود كه جامعه

 ).11-9ص ، فروپاشيده بود (همان، 1870كه درپي سقوط سازمان امپراتوري در 
شناسي در غرب از همان آغاز و همراه با كنت  بينيم كه جامعه اگر به گذشته بازگرديم مي

اهداف مشخصي داشت كه همانا تحقق بخشيدن به اصالحات اجتماعي بود كه توانايي پايان دادن 
اين  داشته باشد.، هاي اجتماعي جامعه فرانسه را كه پس از انقالب به آن دچار بود ه آشفتگيب

                                                           
1. Julien Freund. 
2. Émile Durkheim. 
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هاي بعدي نيز تداوم  بلكه در نسل، هاي پيشگامان نخست نبود گرايانه تنها از سنت نگرش اصالح
سي بايد شنا ايستند كه يكي از وظايفي كه جامعه يافت. اين انديشمندان از تأكيد بر اين نكته بازنمي

هاي موجود و مشكالتي است كه بر  ها و عادات و ايدئولوژي به آن بپردازد ارزيابي نهادها و آيين
بخشي هرچه بيشتر به آنها وجود دارد. روشن است كه هر نگرش  سر راه بهبود و كفايت

ر و گرانه به جامعه و هرگونه كوششي در راه تغيير وضع موجود به سود الگوي اجتماعي برت اصالح
اي معين داشته باشد و از معيارهايي مشخص ناشي گردد و در پرتو  ناچار بايد تصوير و ايده، بهتر

شناسي و پاسخگوي اهدافي باشد كه  هنجارهايي انجام گيرد كه بيانگر اعتقادات پژوهشگر جامعه
 ).329-328ص : 1389، امزيان: درپي آنها است (رك

شناسي اروپا و آمريكا نقش مسلطي دارد و  كه در جامعه به عنوان مثال ديدگاه اصالت كاركرد
غيرتاريخي و ، در واقع يك نگرش انتزاعي، ورزد بر همبستگي تمام اجزاء نظام اجتماعي تأكيد مي

گرايي نيز داراي دو بعد  ها نيست. نظريه كثرت كننده واقعيت تجويزگرايانه است و توصيف و تبيين
 ).4ص: 1389، توصيفي و تجويزي است (ازغندي

خصيصه متمايز نظريه اجتماعي انتقادي ، همچنين تعهد به دگرگوني اجتماعي به خاطر عدالت
هاي اجتماعي  نوماركسيسم و نظريه، ماركسيسم، شناسي كه توسط فمينيسم است. تعهدي در جامعه
: 1389، هاي نژادي و قومي و در جوامع پسا استعمالي مشترك است (ريتزر بسط يافته توسط اقليت

دهنده ضرورت  نشان، ناكامي حتي انديشمندان پوزيتيويست در حذف رويكرد هنجاري ).331ص
شناسي آن تبيين شده و ساحت علم  توجه به اين رويكرد و لزوم پذيرش آن است تا حداقل روش

اي و غيرعلمي شود. شايد با توجه به اين انتقادات است كه اين مسئله  كمتر دچار تجويزهاي سليقه
امروزه مورد ، تابانند ها و هنجارهاي انسان را بازمي كه علوم انساني علومي ارزشي هستند كه ايده

شناسي  گرا قرار گرفته است. دليل ايشان نيز اين بوده كه جامعه شناسان اثبات قبول بسياري از جامعه
 ).331ص: 1389، تواند وجود داشته باشد (امزيان ها وجود نداشته و نمي رها از ارزش

19Fالكس اينكلس

 : نويسد مي 1

                                                           
1. Alex Inkeles. 
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شناسي بايد به كلي  شناسان معاصر معتقدند كه جامعه با اينكه بسياري از جامعه«
اما عده زيادي ، طرف باشد عاري از قضاوت ارزشي و يا از لحاظ سياسي كامال بي

20Fچنانكه رابرت ليند، كنند شناسان بزرگ ديگر اين نظر را رد مي از جامعه

جدا از  1
سازد كه علوم اجتماعي  ها دفاع كرده و خاطرنشان مي شناسي به ارزش امعهتوجه ج

هاي فرهنگي به شمار رفته  ها و الهام همواره به منزله وسايلي براي رفع ناراحتي
 ).153:ص 1353، (اينكلس» است

، شود چنانچه وجود وجوه تجويزي در علم را پذيرفته باشيم با توجه به اين نقدها مشخص مي
رسد در رابطه با  به نظر مي شناسي سياسي توجيهي نخواهد داشت. جوه تجويزي از جامعهحذف و

چالش ، هاي تجربي علت تقسيم مباحث توصيفي و تجويزي ميان فلسفه سياسي و ديگر رشته
دانست و حس هم مدرك جزئيات و مصاديق  گرايي اين بود كه تنها منبع معتبر را تجربه مي اثبات

خواستند عناصر هنجاري را وارد  چنانچه مي، هاي ارزشي را ندارد. بنابراين گزاره است و توان فهم
كشيدند. رويكردهاي هنجاري پس از  شناختي خود دست مي بايستي از مباني معرفت، علم كنند

دانستند و  احياء نيز از طريق كساني دنبال شد كه همچنان معرفت را منحصر در معرفت بشري مي
هاي هنجاري را با رويكردي فلسفي و با كمك  بحث، بار نقل ديني نداشتند. بنابرايناعتقادي به اعت

، گرفتند كه طبيعتا به جز در كلياتي هايي همچون فلسفه سياسي پي مي عقل عملي و در حوزه
اختالف آراء در آن بسيار زياد است. آن چنانكه پس از دو هزار سال در تعريف عدالت و حدود و 

 اند. به نتيجه قابل اتكايي دست پيدا نكرده، امنيت و آزاديرابطه آن با 
شناختي  شناسان سياسي مسلمان طبق مباني معرفت اين درحالي است كه با توجه به اينكه جامعه

وجود عناصر هنجاري در علم موجه بوده و با ، اند اسالمي قائل به عصمت شارع و عينيت وحي
شناسي اسالمي  با توجه به اينكه منابع معرفتي در معرفت طرفي علمي منافاتي ندارد. همچنين بي

محور  هاي عقل منحصر در مباحث عقلي نيست نيازي به منحصر كردن اين مباحث در رشته

                                                           
1. Robert Staughton Lynd. 
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شناسي سياسي به روابط ميان جامعه و قدرت  توان در جامعه همچون فلسفه سياسي نيست. بلكه مي
 در هر دو حوزه توصيف و تجويز پرداخت.

بندي جديدي از گرايشات رشته علوم سياسي ارائه  توان دسته با توجه به اين مسئله مي همچنين
شناسي سياسي براساس  الملل و جامعه كرد و به جاي اينكه برخي گرايشات همچون روابط بين

تمامي ، موضوع و برخي ديگر همچون فلسفه و فقه سياسي براساس روش باشد، تركيب روش
تر شدن  بندي كرد. اين امر عالوه بر كمك به تخصصي ضوع دستهگرايشات را براساس مو

شود. چراكه  در گرايشاتي همچون فقه سياسي باعث پيشرفت مي، هاي علوم سياسي رشته
يعني ذكري از آنها ، موضوعات جديد در علوم سياسي عمدتا از موضوعات غير منصوص هستند

ا را وضع شده از جانب شرع يا داراي عنصر تعبد توان آنه بنابراين نمي، در ادله نقلي نيامده است
شان نيز از طريق اسناد و مدارك نقلي نخواهد بود. در عين حال  شرعي دانست. در نتيجه تشخيص

گونه كه امام خميني بيان  چراكه همان، باشد عرف نيز مرجع تشخيص اينگونه موضوعات نمي
جايي صحيح است كه در دليل لفظي يا رجوع به عرف در تشخيص موضوع و عنوان در ، كنند مي

شناخت اينگونه ، ). بنابراين559ص، 1 ج: ق1421، خميني: اخذ شده باشد (رك، معقد اجماع
: 1390، فرحناك: اند (رك شناسي موضوعات نيازمند تخصص در علومي است كه دخيل در موضوع

 ).122ص: 1381، ؛ نوايي 83ص 
تنها به صورت ، چنانچه فقيه موضوع را نشناسد ،از آنجايي كه موضوع ظرف تحقق حكم است

تواند حكم را بيان كند كه باعث  مي، »آنگاه...، اگر موضوع اينگونه باشد«قضيه شرطيه و با تعبير 
متخصص ، سردرگمي مخاطب است. اما چنانچه فقيه در موضوعاتي كه به دنبال استنباط آن است

رده و حكم را به صورت قضيه حقيقيه بيان كند و از تواند موضوع را بدون ابهام بيان ك مي، باشد
و تخصص نيازمند فراگيري ، )26ص : 1395، نژاد ظهيري: سردرگمي مكلفان بكاهد (رك

اي عام و شامل  موضوعات علوم سياسي است. در حالي كه چنانچه فقه سياسي به صورت رشته
يي در شناخت موضوعات در گرا از تخصص، هاي علم سياست مورد بررسي قرار گيرد همه حوزه

توان كافي در فهم ، حيطه علوم سياسي كاسته خواهد شد و فقيه مستنبط در حوزه علوم سياسي
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 موضوعات گرايشات گوناگون علوم سياسي را نخواهد داشت.

 شناسي سياسي هاي تجويزي در جامعه هاي گزاره سنخ
به بررسي ، شناسي سياسي جامعه پس از اثبات لزوم در نظر گرفتن وجوه تجويزي در، در ادامه

 پردازيم. شناسي سياسي مي هاي تجويزي در جامعه هاي مختلف گزاره سنخ
 : توان اشاره كرد شناسي سياسي مي هاي تجويزي در جامعه به سه سنخ مختلف براي گزاره

 هاي كاربردي . گزاره1

 هاي اخالقي . گزاره2
 هاي فقهي. . گزاره3

ها از  اما براي فهم تفاوت اين گزاره، پردازند مي» بايدها«به » ها هست«ها به جاي  همه اين گزاره
 بپردازيم.» بايد«بايست به تبيين مفهوم  مي، يكديگر

 » نبايد«و » بايد«مفهوم 
 دو گونه كاربرد دارند. گاهي در مورد امر و نهي به كار رفته» نبايد«و » بايد«هاي  واژه

 بلكه در واقع، كه در اين صورت معناي مستقلي ندارند كنند و نقش معاني حرفي را ايفا مي
 جانشين» بايد بگويي«شوند. چنانكه عبارت  جايگزين هيئت و صيغه امر و نهي مي، همراه با فعل

ضروري و الزم به كار ، شود. گاهي نيز داراي مفهومي مستقل بوده و به معناي واجب مي» بگوي«
 روند. مي

اما يك اعتبار تنها در صورتي ، اول حالت انشايي و اعتباري دارد در كاربرد» نبايد«و » بايد«
اي در حقيقت داشته و براساس  اي از واقعيت و ريشه تواند موجه و معقول باشد كه پشتوانه مي

 ها و معيارهاي حقيقي و موجه صورت گيرد. مالك
دهنده آن  و نشانبين سبب و مسبب است » ضرورت بالقياس«مبين » بايد«واژه ، در كاربرد دوم

يعني بيانگر ضرورت انجام ، نتيجه آن تحقق نخواهد يافت، است كه تا كار مخصوصي تحقق نيابد
 ).76-74ص: b1393، يمصباح يزد: يا ترك كار خاصي در مقايسه با هدف معيني (رك
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 دارند.اعتباري محض نبوده و ريشه در واقعيت » نبايد«و » بايد«هيچ كدام از دو كاربرد ، بنابراين
رود كه  گاهي در قضايايي به كار مي، هاي جانشين آن مانند واجب و الزم و نيز واژه» بايد«واژه 

بايد از اين دارو استفاده كنيد تا بهبود يابيد. : گويد جنبه ارزشي ندارند. چنانكه پزشك به بيمار مي
: حصول بهبودي نيست (رك مفاد چنين عباراتي جز بيان تأثير و تأثر و رابطه بين استعمال دارو و

 ).29ص ، 1386، مصباح
ها كه به ثمرات عملي  توان بيان كرد. اين سنخ گزاره ها را به صورت انشائي نيز مي اين گزاره

شناسي سياسي را شكل  هاي كاربردي جامعه گزاره، پردازند شناسي سياسي مي ها در جامعه نظريه
با استفاده از معرفت و شناخت علمي حاصل از ، رندشناسان سعي دا دهند. در اين زمينه جامعه مي

در جهت حل مسائل و مشكالت اجتماعي ارائه دهند و ، هاي عملي راه حل، شناسي نظري جامعه
، اصالح اجتماعي: هاي عملي مانند گردد و در فعاليت روز به روز بر اهميت اين رويكرد افزوده مي

، شود (قرائي مقدم غيره استفاده مي يزي اجتماعي ور برنامه، مهندسي اجتماعي، انقالب اجتماعي
 ).22-21ص: 1392

ناظر به ارزش و مطلوبيت كاري براي فرد يا جامعه است. چنين » نبايد«و » بايد«اما گاهي واژه 
بلكه ارزش و مطلوبيت كار با داللت التزامي فهميده ، داللت بر مطلوبيت ندارد عباراتي مستقيماً

 آنها همان بيان رابطه عليتي است كه بين كار و هدف ارزشي وجود دارد. مثالً شود و مفاد اصلي مي
هرچند نامي از هدف ، »امانت را بايد به صاحبش رد كرد«: گويد هنگامي كه يك مربي اخالق مي

خواهد رابطه اين كار را با هدف اخالق مانند كمال نهايي  ولي در حقيقت مي، برد اين كار نمي
 ).205-204ص، 1ج : 1383، ابدي بيان كند (مصباح يزدي انسان يا سعادت

تفاوت مسائل و قضاياي علوم ارزشي با مسائل و قضاياي كاربردي در قيود خاصي است كه 
در سنخ اول غير از ». نبايد«و » بايد«و نه در معنا و حقيقت مفهوم ، شود در هر يك از آنها لحاظ مي

شود و قيد خاصي مورد توجه قرار  لحاظ نميهمان ضرورت بالقياس فلسفي چيز ديگري 
در سنخ دوم مقيد به ضرورتي است كه بين فعل اختياري و نتيجه آن » بايد«اما مفهوم ، گيرد نمي

 .)79ص: b1393، ديمصباح يز: شود (رك لحاظ مي
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 هاي ارزشي هاي گزاره سنخ
هاي  خالقي و گزارههاي ا گزاره: توان دو سنخ را تشخيص داد هاي ارزشي مي در ميان گزاره

 فقهي.

 هاي اخالقي  الف: گزاره
موضوع اخالق عبارت است از صفات و خوب و بد از آن جهت كه مرتبط با افعال اختياري 

موضوعاً ، اخالق نظري با فقه ).25ص ، همان: اند (رك براي او قابل اكتساب يا اجتناب، انسان بوده
بخل و حسد سخن ، صفات درونى انسان مانند شجاعتو محموالً دو علم متمايزاند. اخالق درباره 

زكات و جهاد است. ، در حالى كه بحث فقه درباره افعال بيرونى انسان مانند نماز، گويد مى
در حالي كه محمول در فقه يك حكم تكليفي يا ، حسنٌ يا قَبيح بوده، همچنين محمول در اخالق

گاهى موضوع هر دوى ، فقه با اخالق عمليدر مقايسه ، وضعي است. اما برخالف اخالق نظري
بايد توجه كرد اخالقي  ).1391، سبحاني: اما محمول آنها قطعاً فرق دارد (رك، آنها يكى است

بودن يك گزاره اخالقي منافاتي با اين ندارد كه حكم فقهي هم داشته باشد. به عنوان مثال شكنجه 
نظر فقهي در ديدگاه بسياري از فقها حرام هم از ديدگاه اخالقي ناصحيح شمرده شده و هم از 

 ).1389، ابراهيمي: است (رك

 هاي فقهي ب: گزاره
تعريف موضوع و رابطه جامعه و قدرت يا ، شناسي سياسي با توجه به اينكه تعريف جامعه
يكي از ، در اين زمينه تكاليف شرعي نيز وجود دارند. بنابراين، بررسي بستر اجتماعي قدرت است

 مباحث فقهي است.، شناسي سياسي تشخيص داد توان آن را در حيطه جامعه كه مي هايي سنخ
موضوع فقه احكام شرعي اعم از وضعي و تكليفي از آن جهت است كه از عوارض افعال مكلفين 

 ).32ص، 1 ج: ق1420، ؛ حلي7ص ، 1 ج: ق1412، حلي: است (رك

 گيري نتيجه
الزم است وجوه ، شناسي سياسي بنگريم به جامعه چنانچه با نگاهي تحليلي و رويكردي پيشيني
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شناسي سياسي مورد بررسي قرار گيرند و حذف  تجويزي نيز در كنار وجوه توصيفي در جامعه
نه ، با توجه به مباني پوزيتيويستي تحقق يافته، شناسي سياسي موجود رويكرد هنجاري از جامعه

، شناسي سياسي باشند عات مرتبط با جامعهخارج از موضو، وجوه تجويزي، اينكه از نظر مبنايي
براساس ، مبناي تمايز اين علم، دهد شناسي سياسي نيز نشان مي چراكه همانگونه كه تعريف جامعه

 شود. هاي مختلف باعث تغيير ماهيت اين رشته نمي روش، و نه روش. بنابراين، موضوع است

هاي تجويزي  وان سه سنخ از گزارهت شناسي سياسي مي هاي تجويزي در جامعه با بررسي گزاره
هاي مبتني بر ضرورت  هاي كاربردي كه از گزاره گزاره: شناسي سياسي تشخيص داد را در جامعه

بازشناسي  آيند. هاي ارزشي به حساب مي هاي اخالقي و فقهي كه از گزاره بالقياس هستند و گزاره
قل به عنوان مهمترين روش در شود ن شناسي سياسي باعث مي جايگاه وجوه تجويزي در جامعه

جايگاه خود را بيابد. از طرفي اين موضوع نقصي مهم ، شناسي سياسي با رويكردي اسالمي جامعه
بندي گرايشات علوم سياسي را برطرف كرده و با توجه به برجسته كردن اهميت  در تقسيم

  كند. زمينه را براي پيشرفت فقه سياسي فراهم مي، شناسي موضوع
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