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 ييرد گراكاركه ينظر يآمدكار يبررس

 *يحيامان اهلل فص

 كيدهچ

از  يكـيبـه ماابـه ية كـاركردررايي نظر يآمدكاراحراز نابراي است  يمقاله تالشاين 

هاي شـهيبـه ر ييرراكرداركـ يـةنظر يآمـدسي. راز ناكارشناج در جامعهيات راينظر

كاركردررايي محصول علم مدرن بوده و متناسب با فرهنـ   رردد.مي آن بر يفرهنگ

سودمندررايي طبقة بورژوا در آمريكا شكل ررفته و در ابتدا تأمين كننـده منـافآ آن 

ــرد نظــري داراي  ي  ــن رويك ــوده اســت. اي ــه ب ــاي فرضطبق شناســي، هستيه

ايـن شناسي مختص به خود است. به دليل تغاير شناسي و روششناسي، انسانمعرفت

تواند مسايل اين سنخ ها با فرهن  جامعه اسالمي، كاركردررايي معهود نميفرض ي 

هاي فرهنگي آن جوامـآ را بـا خـود جوامآ را به خوبي تبيين نمايد، مگر اينكه بنيان

 همسو نمايد و آن را بومي سازد.

 .يه، سودمندين، نظريي، تبيار آمدكرد، ساخت، نظام، كاركها: د واژهيلك
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 ش درآمديپ

تـا  1930ه از اواخـر دهـه ک یاگونهبه، استشناسی ات عمدة جامعهياز جمله نظر يیگراکردارک

ه در يـن نظريـشـد. ایم یمعرف يیگراکردارکق يا از طريكدر آمرشناسی جامعه 1960ل دههياوا

نة يزمشود و در پسمی ار بستهکبران مختلف به کارله يوسه بشناسی جامعهگوناگون  یهاحوزه

 يیگراکردارکـتوان مشاهده نمـود. یآن را م از يیها، نشانهیشناختيات جامعهغالب نظر يكتئور

سـتر بق يـن نوشتار توجه به تعـار  عميله ائمس ی، ولاست یبررس نقد و از جهات متعدد قابل

ن بسـتر متفـاوت بـا آ یل اجتماعين مساييآن در تب يیبَرِکارنه يبا زم يیگراکردارگيری کلكش

 یلـغـر  متولـد شـد، و یو فرهنگ ی، اجتماعیخيط تاريدر متن شرا يیگراکردارک یعنياست؛ 

 هـرهب یتماعل اجيل مسايعام در تحل يةنظر ةه به مثابين نظريز از ايما ن یو پژوهش یز علمکمرا

کـه سـت ن اياپرسش ين، بنابرا. شودمی آموزش دادهشناسی پژوهان جامعهيند و به دانشجومی

ل ين مسـايـيالزم در تب یآمـدکاراز  ،آنگيری لكشـ یهانـهيبا توجـه بـه زمکارکردگرايی  ايآ

بـا  يیاگرکردارگيری کـلكا بسـتر شـيـآيگر، ان ديا نه؟ به بيما برخوردار است  جوامع یاجتماع

 يا نه؟بودن آن در تعار  است  یفرهنگيت و فراعموم

ج، حامـل يـرا يیگراکردارکـاسـت  ی، مدعیردکارکل يرش اصل تحلين پذيدر عين مقال، ا

ث فرهنگی و اجتماعی زادگاه خاص خودش است که کارآمـدی آن را در جوامـع، کـه از حيـط يشرا

 یازسـازبازمنـد يه نيـن نظريـو ا اند، با اشكال جدی مواجه نمودهفرهنگی و اجتماعی با آن متفاوت

 شود.یم یبررسکارکردگرايی  انتقادات رساخت وي، زین مدعا نظام مفهومياثبات ا یاست. برا

 ييگراكردارك يمعرف. 1

 دستگاه مفهومي كاركردگرايي

کـارکرد، معـادل واژه اسـت.  «ردکارکـ»واژه کـارکردگرايی  مفهـوم درترين یمحور الف. كاركرد:

(Functionدارای استعماالت گوناگون است ) ،رد کارکق يدق یبه معنا یابيه دستک یابه گونه

ن اصـالح  در يـگـردد. ننانهـه امی سـوريسخن م يیق قرار دادن آن در نظام معناياز طرتنها 

، در نظـام «بـودن یزيمنشأ ن»ا ي «تيفعال» یبه معنشناسی ستي، در ز«تابع» یبه معن یاضير

امـور  ین علِّييگاه، مقام، شغل و حرفه، و در تبيف، پايالكار، مجموعه تکخدمت، وظيفه،  یبه معن یادار

مختلـف اسـتعمال  یرد بـه معـانکارکـ یات علوم اجتماعي. در ادبرودمی ارکاثر و نقش به یبه معن

وظيفه، معلول، عمل، فايده، انگيزه، غايت، نيت، نياز، نتيجـه و حاصـل از  1شده است: اثر و نقش،

های ينـهديگرنـد، امـا در زمر اکثر موارد، اين معانی مكمـل يكاربردهاست. اگرنه دکن اي ةجمل

ــد. ــانی آنهــا متفاوتن ــ 2مختلــف مع ــامکارکــرغم تعــدد اســتعمال یعل ــايتررد، ع آن در  ین معن

آن را بـا  یا اجـزايـن يسـاختار معـ يك یا سازگاريه انالباق کجه و اثر است ينتشناسی جامعه
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اثـر يـا  يی،گراکرد در منالـق کـارکردارکـ این، معنـيبنابرا 3د.ينمایط، فراهم ميط الزم محيشرا

ن معنـا از همـان دو يـثبات، بقاء و انسجام نظام اجتماعی دارد. اپديده در  يكاست که  یامديپ

 ل، جزء و راباله است.کم يمفاه یده و حاويمشتق گرد یستيو ز یاضير یمعنا

اين تلقی را  یاما و. شدمی مثبت و آشكار اطحق یفقط به کارکردهاي کارکرد ،از مرتنپيش 
تقسيم نمـود. از آشكار و پنهان و نيز به کارکردهای مثبت، منفی و خنثی تغيير داد و کارکرد را 

ديگـر انجـام هـای ند که يـك نهـاد بـه نفـع نهادهست کارکرد مثبت آن کارکردهايینظر مرتن، 
شـود. یيك نهاد نسـبت بـه نهادهـای ديگـر اطـحق م کارکرد منفی به پيامدهای سوء .دهدمی
گـر يد یجاباً و سلباً نسـبت بـه نهادهـايه اک ستای امدهايپدسته  گر آنبيان یخنث یهاکردارک

کـه بـا قصـد قبلـی انجـام ی اسـت مقصـود از کارکردهـای آشـكار آنهـاي 4اند.تيفاقد اثر و خاص
ه جـزء يی است کـردهاکارکآن دسته از يرمقصود، ا غيکارکردهای پنهان  ،کهدر حالی. گيرندمی

ان يـه بانكنيقالع نظر از ا. شودیآن محسو  م یت ذاتاينهاد و از مقتض يك یو معلول یلوازم علّ
د مـرتن در يـگرنـه اصـالححات جدا 5ا ماللو  آنها نباشند.يا نباشند و ينهاد به آن واقف باشند 

م مـرتن يمفـاهيگر، د یبه نظر گولدنر و برخ یاثر نبوده، ولیب يیگراکردارکحت كمش یحل برخ
ه مالـر  و بـه يـن نظرياگيری لكاز شها پس مدتزيرا ست؛ يمرتبط ن يیگراکردارک یر بنايبا ز

 6ل شده است.يآن تحم
از ی ساختن، عني« struere»ن يشه التياز ر« structure»مرادف « ساخت»واژه ب. ساخت: 

« سـاخت»واژه  یاصـل یمعنـ یشد. در فرهنـ  علـوم اجتمـاع یسيقرن پانزدهم وارد زبان انگل

 یالگـو یز بـه معنـيـن یساخت اجتماع. عناصر آن وجود داردان اجزاء و يه در مکاست  يیالگو

، «مجموعـه»، «نظـام»، «الگـو»ماننـد هـايی همـراه بـا واژهدليل، ن يبه هم 7جامعه است. یاجزا

، «نظـم»از  یبرخـوردارايـن معـانی  ةهم كوجه مشتررود. می ارکره به يو غ« سازمان»، «نهاد»

 یبـرا یبه مثابه راهـ« یساخت اجتماع» 8است.« درکارک»و « یمندهدف»، «قانون»، «تيعقحن»

ی بـه سـه معنـاسـاخت  ی،ات عالمان علـوم اجتمـاعيدر ادبی و اجتماع یف سازمان زندگيتوص

يی ت را بازنمـايـواقع يـكد ابعـا هـر سـهه کـار رفتـه کـبه « ایراباله»و  «تجسدی»، «نهادی»

 9.نندکمی
ان يـم كيكان نشده و تفينظام و ساخت بان يق ميز دقيتما يیگراکردارکات يدر ادبج. نظام: 

ه از لحـا  کـاسـت  یمفهوم انتزاع يك يیگراکردارکه ينظام در نظر. ن دو با ابهام همراه استيا

از  یبرخـوردار يیگراکردارکـاز نظـر  10شـود.می رد متقابل انتزاعکارک ین واحد دارايارتباط نند

 ینظم و توازن، برخوردار یخودود بهش به حفظ خياجزاء، گرا یردکارکمتقابل  ینظم و وابستگ

ش به حفظ خود از يز و انسجام و گرايط و تمايان خود و محيم كيك، تفيیايو پو يیستاياز بعد ا

 11نظامند.های یژگيوترين ل، مهمکروابط اجزاء با  یق حفظ مرزهايطر
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 ييگراكردارگيري كهاي شكلنهيزم

فـا يا یآن نقـش مهمـ یاننـدهک یامد عرفيپ در شناختکارکردگرايی  هنهای کانيتوجه به بن

گيری کـارکردگرايی بـه اختصـار لكشـ« یخيتـار»و « یاجتمـاع» یهاشـهيررو، . از ايندکنیم

 یمبتنـ یرشد فرهن  سودمندکارکردگرايی  مؤثر بر ینه اجتماعيزمترين مهم شود.ی میبررس

تأکيـد بـر  در فرانسـه اسـت. یان طبقـه متوسـط بـورژوازيـدر م 12یتب اصالت لذت بتنامكبر م

گرايی، نفی معيارهای مـاورايی در ارزشـيابی اشـيا، سودمندی يك پديده و عمل انسانی، نسبيت

های فرهن  ترين ويژگیهای دينی و اخحقی و تفكيك ميان اخحق و قدرت، مهمتضعيف ارزش

دد، سـود گـراصالت سودمندی است. آنهه در فرهن  اصالت سـودمندی ارزشـمند قلمـداد می

فرهنـ  اصـالت  13مادی و اقتصادی اشيا و حتی انسان است و هـي  امـر مقدسـی وجـود نـدارد.

سودمندی، بر مكتـب اصـالت لـذت بتنـام ريشـه دارد. در مكتـب مـذکور، بـه دليـل محوريـت 

مندی و تحش در جهت نيل به حد اکثر سود، فايده تنها معيار عينی برای تشخيص حق از فايده

 14شود.باطل شمرده می

های تاريخی کـارکردگرايی ترين بنيانانديشه و آرای افحطون نسبت به جامعه و انسان مهم

شود. از آميزش اين زيربنا با ساخت تكنيكی علمـی مدرن نسبت به جامعه و انسان محسو  می

شناسی نوين متولد شد. ولی افكار افرادی مانند آگوست کنـت، هربـرت و فرهن  جديد، جامعه

گيری ايـن الگـوی نظـری نقـش داشـته تر به شـكلدورکيم به صورت مستقيم ر و اميلاسپنس

ــت. ــه به 15اس ــن نظري ــپس اي ــورت نظامس ــرون در ص ــف ب ــكی و رادکلي ــط مالينوفس ــد توس من

شناسی مالر  گرديد. افرادی مانند مرتن و ام. ج. لـوی شناسی و تالكوت پارسونز در جامعهمردم

 د.بسط داده و جر  و تعديل نمودن

 ييرد گراكارك مفروضات اصلي

 هایهيـه او را از نظرکـبرخـوردار اسـت های زيرسـاختها، از هيـر نظريماننـد سـا يیگراکردارک

 را ین نوشـتار نقـش مهمـيـات ايدر اثبات مدع هازيرساختن يتوجه به اکند. میز يب متمايرق

 یو برخـ یانـهيو زم ی، جهـانیلـکات يه، فرضينظر مقصود از مفروضات اصلی يكند. کیفا ميا

 اسـتدازان و تجربيات آنهـا از هسـتی، انسـان، معرفـت و روش پريهحت نظريها و تماشياز گرا

ها هيـر نظريدهنـد و آن را از سـایل مكشـاجتمـاعی ت يـآنها را از واقع كه شالودة فهم و درک

 ، دريـــك نظريـــهاران خـــاموش كـــبـــه مثابـــه همفرضـــيات مـــذکور،  16ســـازند.یز ميمتمـــا

 ريد، تـأثنـنکیه برخـورد ميـن نظريـه با اک یه و در پاسخ به افرادينظر يك یسرنوشت اجتماع

ه از يـنظر يـك .شـود میا ردّيـقبـول  فوقات يل فرضيبه دل یاديه تا حد زيرا نظريز ؛گذارندمی

 شـتر مـورد قبـول واقـعيآن معتقدنـد، بای نـهيو زم ی، جهـانیلـکات يه به فرضکیسانک یسو
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هـای فر بـا توجـه بـه مالالـب فـوق، اينـك پيش 17ده ندارنـد.يه به آنها عقکیسانکگردد تا می

 شود.نهارگانه مذکور در کارکردگرايی بررسی می

 يشناسيهست

ق يه محقق در صدد تحقکپردازند هايی میدهيجوهر پد یبه بررسشناسی یهست یهافر يشپ

 یعنـينـد. يدهنـد، واقـع گرامی ارائـه یان از هسـتيـگراکردارکه کـ یريتصـو .در باره آنهاسـت

خارج از مـا و بـدون ارتبـاط بـا شـناخت مـا بـه منزلـة  یجهان اجتماع :ان معتقدنديگراکردارک

، ملمـو  و كخشـ یاز سـاختارها یعـيه همسان با جهـان طبکوجود دارند  یموجودات تجرب

ه كـنيند بـدون اکیم ید و زندگيآمی ايل شده است و فرد در آن به دنكير تشير ناپذيينسبتاً تغ

 18بر آن داشته باشد. یري  تأثيه

 يشناسانسان

 ان نسبت به انسان عبارتند از: يگراکردارک یاساسهای فر يشپ

ت بـدون ينمودن جامعه نسبت بـه انسـان، انسـان یبا برتر تلقکارکردگرايی الف. جبر انگاري: 

و  یاجتمـاع یط و سـاختارهاياست انسان تـابع و مقهـور محـی دانسته و مدع یجامعه را منتف

ه کـاسـت  یانسـان ،انسـان خـو  ،جـهيدر نت 19اسـت. یاركشدن و هم یمحصول توأمان اجتماع

ان ماننـد افحطـون همـواره از اسـتقحل يگراکردارکانجام دهد.  یف محول جامعه را به خوبيوظا

 یو نظـم اجتمـاع یرا آن را دشـمن وفـاق جمعـيـ؛ زاسـت ناخوشـنود بـوده يیانسان و فردگرا

 20اند.دانستهیم

رو، . از ايـنسـتين یاست انسان ذاتـاً ارضـا شـدن یمدعکارکردگرايی ب. ارضانا ذيري انسان: 

 21انسـان. یش رضـامندينـه افـزا ،داندیم یاخحق یهاتيرا مرهون اعمال محدود یثبات اجتماع

 ةلئسبب شده تـا در مسـر، کامل و صبواستوار،  یان از انسان به عنوان موجوديردگراکارکتصور 

د کيـتأ یز شدة فرهنگـيدن به اهداف و ابزار تجويرسهای رش راهيا عدم پذيرش يبر پذ یجروک

 22ند.ينما

ن يبدب یط انسان و امور ماديه افحطون نسبت به شراكننانج. بدبيني نسبت به شرايط انسان: 

فنـا و مـرا انسـان، مسـئله  حـل یم براكان محيردن بنكدا نيبه جهت پها کارکردگرای است،

ی ت نظام اجتمـاعين محدودياز ا يیبه منظور رهارو، . از اينن استيط انسان بدبينسبت به شرا

 یرود. پارسونز، برایان نمينندة آن هرگز از مکو متعادل  یدفاع یرويه نکند کیم یزيررا طر 

ها ها، نقشه از ساختکند کیمم يرا ترس یثابت و بادوام یانسان، نظام اجتماع یريجبران فناپذ

 23ل شده است.كيفراتر از انسان تش یاجتماع یهاگاهيو پا
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 يشناسمعرفت

ت شـناخت، نحـوة يـما دربـارة ماه یاديبن یهايدهرندة ايدر برگشناسی معرفت یهايش فر پ

، شناسـیمعرفتجهت از کارکردگرايی  باشد.یگران ميوة انتقال آن به ديبه دانش و ش یابيدست

 یعـيماننـد جهـان طب یه معتقدند جهان اجتماعکباور دارد  يیهایاثبات گرا و به معرفت شناس

د يـدانشـمند باين، بنابراست. ا مکان آنها حايم یر و تأثريه روابط تأثاند کیاجزا و عناصر یدارا

 24بپـردازد. ینـيبيشن و پيـيف، تبير بـه توصـين مسـيـشـف نمـوده و از اکند تـا آن را کتحش 

رش آن بـه مثابـه تنهـا يدر با  معرفت و پذ یان اثباتيامل از جرک یرير پذيبا تأثکارکردگرايی 

ام جامعه كرا به عنوان عامل ثبات و استح ین، در آغاز تحش داشت تا معرفت اثباتيمعرفت راست

اغلـب جامعـه شناسـان  25ان بخشـد.يـن پايـماننـد د يكیزيد تا بتوانـد بـه امـور متـافيمالر  نما

ز يـن خداوند نمـوده، علـم را نيگزيه جامعه را جاکآنگونه  ی،گرا، با استفاده از منالق اثباتکردارک

. ندينمای میصرف تلق یويت دنيز از فعاليرا متما یت علميو فعالاند نموده ین و مقد  معرفيد

برتر جامعه به مثابه  یروهايان انسان و نيوند ميجاد پيز ايد نيون جديار عالمان به عنوان روحانک

 26باشد.می مقدسات

 يشناسروش

در مورد جامعه، انسان و معرفت برخـوردار اسـت و سـنخ ای نهيات زميز از فرضيق نيروش تحق

ی در بحــث ات علــوم اجتمــاعيــشــود، نظرموجــب میگذشــته، هــای ش فر يمــورد قبــول پــ

اطحعـات از مـردم اتخـاذ سـب ک یرا در مورد نگـونگ یمشخصهايی ش فر ي، پیشناسروش

مثـل  یاجتمـاعهای دهيو پد یمعتقد است، انسان مانند شکارکردگرايی  ث روش،يند. از حينما

ن يشـف قـوانی، کار دانشـمند اجتمـاع. کـمندندوجود مستقل و قانون یدارا یعيطبهای دهيپد

ق يـه بـر تحقکـشـود می ريـاد تعبيافت قانون بنياز آن به ره دليل،ن يم بر آن است. به همکحا

 27ورزد.می دکيتأ یعيدر علوم طب یق علميمند و براسا  اصول دقمند، نظامروش

 نظريه كاركردگرايي

 مـدعيات یراداکارکردگرايی  ،شودبا توجه به مالالب فوق، اينك نظريه کارکردگرايی بررسی می

ترين مهم .سازندمی زيمتما یات اجتماعير نظريه آن را از ساکت جامعه است يماه ةباری درمهم

 ت جامعه عبارتند از: ينسبت به ماههای کارکردگرايی گزاره

  ه نظميتوج

در يـه نظـم ت جامعه، تحش در جهت حفـظ و توجينسبت به ماهترين گزارة کارکردگرايی مهم

ساز کشف یبه معن ،به نظم یابيدست یدر جامعه است. تحش برا یر و دگرگونييجاد تغيمقابل ا
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 ینـيش بيقابـل پـ ینـه را بـرايآورد و زممی رونيب یه رفتار را از حالت اتفاقکاست  يیارهاکو 

 ند، فـراهميآمی ديپد یفردهای تيا به علت خحقي یه در اثر تضاد اجتماعک يیساختن رفتارها

ه در کـسـور اسـت يمهـايی ا راه حليـ« یاجتماعهای ساخت»افتن يق ياز طر ،ارکن يند. اکمی

 ینـد و آنهـا را بـه اطاعـت از الگوهـاينمامی جـادينترل نشده مانع اک یاجتماع یر رفتارهايمس

از ابعاد رفتار ثابت در نظر گرفتـه  یه بعضکن امر الزم است يانجام ا یدارند. برامی نه ملزمينهاد

 یدارا يـكه هـر کـسـاخته شـده باشـد  یمكمسـتح ید از اجـزايز باين یشود و جهان اجتماع

های از مشــابهت يكــین يــا 28نــد.کمی نيــيز تعيـرا ن یگــريمشــخص بــوده و حــدود د یحـدود

 یتلقـ یرا به مثابـه ارزش اخحقـ یرا هر دو نظم اجتماعيه افحطون است؛ زيو نظرکارکردگرايی 

ن دو يـنـد. ايدا نمايـپ یآن پشتوانه ارزشـ یرا حفظ و برا یتا نظم اجتماعاند نموده و در تحش

نظـم توجـه  یانسان، بـه برقـرار یا خوشبختيو  ی، برابریآزادمسئله  جه بهتو یبه جا ،دگاهيد

 حاصـل كمشـتر یاجتمـاعهـای بـا ارزش يیق همنوايدة هر دو از طرين امر به عقيه اکنموده 

و  یريپـذجامعهرو، . از ايـنجاد نظم نقش دارنـديدر ا یاخحق كمشترهای ارزش؛ زيرا گرددمی

واجـد خصـلت هـا ه ارزشکـن باورنـد ر ايـدگاه بـيرا هر دو ديز ابد؛يمی تيسان اهميكآموزش 

از نظــر گــردد.  ید درونــيــمناســب با یرونــيبهــای ق روشيــلــذا از طری. نيوكــتــا تانــد یانتقال

ن يـاست. ا یفرهن  و از نظر افحطون همان صورت مثال ،جامعه یرونين منشأ بيان ايگراکردارک

يجـه، در نت. ننـدكافمی ه بر آن نقشکنند يبی میجهان و فراتر از یرا خارجها ارزش ،دگاهيدو د

دگاه يـدة هـر دو ديـر آن توجـه ندارنـد. بـه عقييـتوسعه و تغ ةها، نحو  وقت به منشأ ارزشيه

ی ه مـدعيـهر دو نظر ،جهينند. در نتکمی نترلکافراد را  یو با منشأ خارجاند یفرا بشرها ارزش

و برتر  یخارجهای نندهکنترل کد و به وجود ينترل نماکتواند خود را یه انسان ذاتاً نمهستند ک

 یانسـان مبنـا ،دگاهيـاز دو د يـك  يازمند است. در هين یاز خود به منظور حفظ نظم اجتماع

؛ سنجش است یجامعه مبناکارکردگرايی  دگاه افحطون خداوند و دريه در دكست، بليسنجش ن

بـا  يیعـدم همسـو یدگاه بـه معنـيدر هر دو د یجروجه، کيدر نت 29هستند.ها نون خالق ارزش

بـه مثابـه « عدم تعادل نظـام»ان معاصر، يگراکردارکاز نظر  30باشد.ك میمشتر یاخحقهای ارزش

نـد ينما یوتـاهکشان يفه افراد در انجام وظاکابد يمی تيفعل یهنگام یجروکمصداق ترين مهم

 31شان برآورده نسازند.فرهن های گران را بر اسا  ارزشيو انتظارات د

  يرات اساسييو تغ ياديمخالفت با انتقاد بن

ت موجـود و تـحش در ياز وضـع یز از هرگونه انتقـاد جـديپرهنظريه کارکردگرايی گر يدگزاره 

معتقدنـد کارکردگرايـان  هکـن اسـت يـن امـر در ايـراز ا. در جامعه است یانيرات بنييجهت تغ

ه همـه آنهـا ماننـد ملثلـل کـهسـتند  یردکارهای کـها و ضـرورتازين یدارا یاجتماعهای نظام
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 یبـرا یاريـتواند مع، میسويكاز  جهان شمولهای ازها و ضرورتياند. نی و جاودانهلکافحطون 

ن آنها را نداشـته يه قدرت تأمک یه جوامع در صورتکن است يرا فر  بر ايد؛ زيانتقاد فراهم نما

 یمـيو دا یجهـان یردکارهای کـنون ضـرورتيگر، د یدنار بحران خواهند شد. از سو ،باشند

گر سلسـله مراتـب هيـو توج یحفـظ ثبـات در جوامـع ضـرور یشه وجود آنها برايهم، هستند

از ای شــوند. بـا در نظــر گــرفتن مجموعــهمی ت موجــود و مــانع در راه تحـول محســو يوضـع

در  یه حتـکـن اسـت يـاکـارکردگرايی  هيـفر  اول هر جامعه، یجهان شمول براهای ضرورت

رش آنهـا از يه پذکوجود دارند  یريناپذييرار مهم و تغياج جوامع به اصح ، ابعاد بسيصورت احت

وضـع  یهيو تـوج یابعاد انتقـاد یداراکارکردگرايی  هينظر ،هکیاست. در حال یافراد الزام یسو

ن يـبـا اکـارکردگرايی  ن خصـلتيگرند. ايديكن حال بازدارندة يدر ع ،ن ابعادياما ا. موجود است

همـواره  یمثـالهای بـه مـوازات صـورت یده ويـه بـه عقکـه ملثلل افحطون مشابهت دارد ينظر

امـل بـا کصـورت  بـه یاجتمـاع یه نهادهـاکـ یدر صـورت یولـ. وجـود دارد یاجتماع ینهادها

بـا  ،ن صـورتيـه در اکـابنـد يمی حقـقفاسـدِ آن تهای ابند، صورتيتالابق ن یمثالهای صورت

شـود. از می ال خـاص آن فـراهمكنقد از اش ینه برايزم یاجتماع یرش ذات و جوهر نهادهايپذ

 یطـرف و عـام در نظـم اجتمـاعیه بيـه خـود را نظركنيه افحطون با ايه نظرکق است ين طريا

 يـةوه، نظرين شـيـبـه ا 32انگـارد.می را مفـرو  یاجتمـاع ینـابرابر یند، نوع خاصـکی میمعرف

از  يكـیسـازند. می فـراهم يكدئولوژيـتعهدات ا یرا برا ینة مشابهيزمکارکردگرايی،  افحطون و

ا يـامل ماللـو  و های کا از نظر صورتيات مشخص يد خصوصيه پرداز بايه نظرکن است يآنها ا

ثبـات، نظـم ن دو مـدل، بـر حفـظ يـه اينكـگـر ايجهان شمول ارائه دهد. دهای از نظر ضرورت

ش از رشـد و ينظام بـ یداريد دارند و به پاکيتأ یازها و فنون حفظ نظم اجتماعيو بر ن یاجتماع

 باشـد و درمی رييـقابـل تغيرو غ یافحطـون ملثلـل ابـد يةرا در نظرياند؛ زتحول آن توجه نموده

ه و نـ یثبـات اجتمـاعهای بـه ضـرورت یردکارهای کـرد و ضـرورتکارکـمفهوم کارکردگرايی 

 33د دارند.کيتحول تأهای ضرورت

 ه جامعه به انداميتشب

ل، مسـتلزم يـن تمثيـا 34سم است.يل ارگانيبر تمث یمبتن ی، مدلیردکارکشه افحطون و مدل ياند

 لكت جامعـه شـيـرا نسـبت بـه ماهکـارکردگرايی  ان و اسا يه بنکر است يزهای ش فر يپ

 دهند:می

ی در جامعـه انسـان یافتن منالق عمومي یدر پ یردکارکمدل الف. تلقي جامعه به ماابه نظام: 

ثر که در اکشود ی میب از اجزاء تلقکل مرکا يدگاه، جامعه به عنوان نظام و ين ديمالابق ااست. 

ست برآورده شوند تا يبامی هکشوند ی میتلقهايی ازها و ضرورتين یداراها ن گونه نظاميموارد ا
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منـد نظام یتلقـ 35نـد.ينمامی ر عملين مسيل دهنده آن در اكيتش یند و اجزاين نمايبقا را تضم

 ند.کمی تيهدا يیساختارگرا ینوع یقت ما را به سويه در حقکجامعه است ای انهيل گراکو 

های هياز فرضـ يكی ،متقابل اجزاء نظام یو وابستگ یوستگيپب. وابستگي متقابل اجزاي نظام: 

م و محسـو  يونـد مسـتقيپ یبـه نـوع یوستگيمفهوم پ. استالگوی کارکردگرايی در ای نهيزم

هـای طيه در محکـ یونـديپ؛ ل اشـاره داردکـ يـكان اجزا و عناصر مختلف نظـام بـه مثابـه يم

 یعنيت متقابل است؛ يتابع ین گزاره به معنايدر ا یار است. مفهوم وابستگكامحً آشک يكولوژيب

گونه و به  يكبه  یريپذيراما تأث. رديپذمی رير آن تأثييگر وابسته است و از تغيهر جزء به جزء د

ق يـه از طريـی، کـگرايشـه جبربـا اند« متقابـل یوابسـتگ»مفهـوم  36رد.يـگیشدت انجام نم يك

ه کـن اسـت يـفر  بر ازيرا رت دارد؛ يشود، مغامی مالر  یعوامل اجتماع یرش تفوق بعضيپذ

قتـاً مفهـوم يحقبـر ايـن، عـحوه  37نـد.گذارمی ز اثرير اجزاء آن نيرات در هر جزء نظام، بر ساييتغ

 یرا مفهـوم وابسـتگيـز در تعـار  اسـت؛ زياجزاء ن« یردکارکاستقحل »با « متقابل یوابستگ»

 یطور استقحل خودش به یبه وجود آنها برا یردکارکل و استقحل ک یمتقابل به وجود اجزاء برا

متقابـل  یزان سـازگاريـم ینظام بـه معنـ یپارنگيكن، يشيمحصول دو خصلت پ 38داللت دارند.

در آن دست  یساخت یه تمام واحدهاکاست  یلکپارنه، يكل کرا يگر است؛ زيديكاجزاء نظام با 

 يـك یق اثرهاين حالت از طريه اکگر هماهن  باشند يديكمتقابل با  یاز سازگار یم با حداقلک

دارنـد آثـاری  یاجتماعهای اجزاء بادوام در نظام ی،لکشود. به طور می گر حاصليجز بر اجزاء د

بـه مثابـه  یپـارنگيك 39اند.ميل سـهکـند و در بقـاء ينماك میمکگر يد یردن اجزاکه به عمل ک

ق ارتبـاط يرا در آن اجزاء تنها از طريخصلت زنده جهان است؛ زترين ، مهميكیزيمتافای هيفرض

 40آورند.می ت خود را به دستيل معنا و اهمکبا 

ه کـن ماللـب اسـت يـانگر ايسم، بيل جامعه به ارگانيتمثان اجزاء: ج. سلطه رابطة كاركردي مي

 یردکارکـل جامعه از نوع رابالـه کگر و با يبا همد یل دهندة ساختار اجتماعكيرابالة عناصر تش

 انون توجـه قـرارکـنظـام در  یازهـاين نيرد آنهـا در تـأمکارکـن اجـزاء، يـل ايه در تحلکاست 

اسـت و  یل، منالقـکت اجزاء و کا حريت يه تمام موجودکن است ين سخن، ايجه اينت 41رد.يگمی

 42رسند.می مشخص یتيبه غا

 انيـطبـق ب یاجتمـاعهای دهيـه پدکـبـاور اسـت کـارکردگرايی بـراين د. وحدت كاركردي: 

ن ياريـا معيـالگومنـد و  یو اجتمـاع یفرهنگـهای و باورداشتها هيروهمه  ،ديجدکارکردگرايی 

آنها های ردکارکق يست از طريبامی واند ن منظور به وجود آمدهيبهتر یرد بوده و براکارک یدارا

بـه ظـاهر  یاجتمـاع یاز الگوهـا یعلت وجود بعض، کارکردگرايان لين دليشوند. به هم یبررس

ه يشـب ،ش فـر ين پـيا 43نند.کمی هيو پنهان آنها توج یمخف یردهاکارکق يرد را از طرکارکیب
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 یم دانستن خداوند، معتقد است تمـام موجـودات حتـكيبا ح یه وکشه افحطون است ين انديا

خاص شان نسبت های ردکارکبه خاطر  یل جهان از جمله جهان اجتماعکا در ياشترين كونک

ت يـغاکـارکردگرايی  ه ملثلـل،يگرنه افحطون با طر  نظر. اندسم جهان خلق شدهيبه نظام ارگان

 یه از نظـر افحطـون بعضـكننان 44بند ماند.يبه اصل آن پا یل نمود، وليه خود را تعديشناسانه اول

 یز معتقدنـد الگوهـايـنکارکردگرايـان  ن وجـود ندارنـد،كـل ممكن شيزها در جهان به بهترين

 یردهـاکارکد به يه باكرد، بلک یمثبت آن بررس یردهاکارک یتوان تنها بر مبنایرا نم یاجتماع

 یوابسـتگ ینـوع ،ن اصـليالبته ا 45فاسد برخوردار است.جه از بعد يه در نتکآن توجه نمود  یمنف

 وند بـه وجـوديپ یعمومهای سميانكق ميه از طرکدهد می ز نشانيرا نها ردکارکان يم يكارگان

ز يـگـر نيدهای در انـدام یه به نـوعكست، بليز نکاندام متمر يكدر  یردکارکهر  یعنيند؛ يآمی

 یز در خـود درونـيـل را نکـگر همان يد یردهاکارک یردها به نوعکارکاز  يكان دارد و هر يجر

 46دهند.می ت خود دخالتکرا در حرها رده و آنک

ن و ياريـمع یو اجتمـاع یفرهنگـهای صـورتهمـه ن اصـل يـمالابق ا. عموميت كاركردي:  ه

ه كـننان. ز وجـود دارديـشه افحطـون نين اصل در انديه ايشب 47اند.رد مثبتکارک یساختارها دارا

ز يـنکارکردگرايـان  د. از نظـريـنمامی و پسـت سـلب یا منفـيرا از اشـ یواقعـ یهستافحطون 

ت بقـاء يـوجودشـان قابل یاجتمـاعهای یديـبه مثابه پل یرد منفکارکا يرد کارکفاقد های دهيپد

تمـام  ،جـهيدر نت 48سـتند.ينظـام موفـق نهای با ضـرورت يیا همنوايازها ين نيرا در تأميندارند؛ ز

رد مثبت باشـند و در صـورت از دسـت کارک یه داراکوجود دارند  یتا زمان یاجتماعهای دهيپد

 گردد.می سوت وجود از تن آنها خلعکروند و می نيدادن آن از ب

رد منحصر به فرد است کارک یدارا یهر امر اجتماع ،ن اصليمالابق ا :يردكاركز. ضرورت 

آن است  یاين گزاره گويا ،انيگر بيبه د. شودل آن واقع يتواند بدیر هم سنخ نمي  امر غيه هک

ضـرورت وجـود آن  یايـت گويـن غايـت و وجود ايغا يكوجود  یايگوها ردکارکت يه موجودک

 د قرار گرفته است.ين اصل مورد اعترا  شديالبته ا 49ت آن عناصر است.يو در نهاها ردکارک

 يتعادل اجتماع

ن يا گزارهيشن پيا یمحتوا. استنظريه کارکردگرايی  یاساسهای گزارهاز  يكی یتعادل اجتماع

رات ييـخوش تغخود، دسـت یازهاين نيار به منظور تأمکبه صورت خود یه نظام اجتماعکاست 

ن يـشـة اير 50ت اسـت.کـنظام به سـمت آن در حر يكه کاست  یتيگردد و تعادل غای میاملكت

مانند افحطون جهان را به خـو  و  کارکردگرايان هکاستوار است  یش فر  اساسين پيباور بر ا

ن يبـه همـيستند. ن یواقع یو بد یديپلکارکردگرايی  ند. طبق نظر افحطون وينمامی ميبد تقس

را يـدهنـد؛ زمی نسـبت یدام را به حـوزة خاصـکنموده و هر  كيكخو  و بد را از هم تف ،ليدل
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 یو بـد یديـافحطـون منشـأ پلست. از نظر ير نيان پذكت اميواقع يكانتسا  دو امر متضاد به 

 ،بيـن ترتيـبـه اهای ابـدی هسـتند. خداونـد و صـورت يیويكو ن یجهان و انسان و منشأ خوب

ی ن جهـان اسـت. ولـيـا ینظمـیفسـاد و ب یو نفـ يیمـاوراهـای يكید نييـتأی افحطون در پـ

جهـان  یص ذاتـيرا از جملـه خصـا يكیو ن ی، خوبيیده انگاشتن امور ماورايبا نادکارکردگرايی 

دگاه اگـر نظـام يـن ديدهد. مالابق امی را به انسان نسبت یو بد یديقلمداد نموده، پل یاجتماع

نـد، کیت نمکـو اغتشاش حر ینظمیبه طرف ب یعيبه طور طب ،به حال خود رها شود یاجتماع

خـود در  یازهـاين نيه تا ابد ادامه دارد و بـه سـمت تـأمکدار برخوردار است يپا یه از تعادلكبل

نتـرل و که همـة تحـوالت را کـنجا مانند خداونـد پنهـان اسـت يرا جامعه در ايت است؛ زکحر

داد به می ه افحطون به ماللق ماده نسبتکرا  یص فانيتمام خصاکارکردگرايی  ند.کمی تيريمد

ر يه تحـت تـأثکـاست  یخو  و واقع یفقط در صورتکارکردگرايی  دهد. انسانمی انسان نسبت

موجـود  ،ن صـورتيـر ايـدر غ. برتر از خودش قرار داشته و از آنها انباشته شـده باشـد یروهاين

 51دارد. یخال یه اصوالً درونكنيا ايباشد و می ا پر از اغتشاشينظم و یب

 ياعتقاد به نظام سلسله مراتب

 یمئدا یبنديك نظام قشراز  ،به فرمانده و فرمانبَرها م انسانيمانند افحطون با تقس هاگراکردارک

ر يتصـو یردهـاکارکشه دارد. از جملـه ير یسمير ارگانيز در تصويشه نين اندياکند. می تيحما

 یعـيبه طـور طب ،ه در قالب آنکسازد می نهيرا نهاد یارکم يه نظام تقسکن است يا یسميارگان

دائمـاً  یاجتماعن نوع نظام يه اکن است يرا فر  بر ايزهستند؛ فرمانبَر ای فرمانده و عدهای عده

رد يبه خود بگ يكدئولوژين نظام خصلت ايه اکشده موجب باشد. آنهه می رييرقابل تغيد و غيمف

 تيـان خـاص حماكزمان و م يكدر  یرد داشتن نظام قشربندکارکه آنها نه تنها از کن است يا

ام و ه از دوکـ یسـکد دارد. کيـتأ یاز نظـام قشـربند یلك، شـیه به ضرورت جهـانكبل ،ندکنمی

اعتقـاد  يـكا يـو ای نـهيه زميفرضـ يـكه از کاحتمال دارد راند، می نظام سخن يك یشگيهم

 52ه قبل از طر  بحث خاص در ذهن او حضور داشته است.کد يسخن گو يكیزيمتاف

 ييرد گراكاركن يياصول و روش تب

 مبـادرت یاجتمـاعهای دهيـن پديـيه بـر اسـا  آن بـه تبکـاسـت  یاصول یدارا يیگراکردارک

 اسـتوار« یاصالت سودمند»و « لکاصالت »بر دو اصل کارکردگرايی  شد، ه گفتهكورزد. ننانمی

آن  أجاد و بقـيه در اکاست  يیاجزا یل داراک يكباشد. مالابق اصل نخست جامعه به عنوان می

سـازنده آن اجزاء ترين كونکبه  یاجتماعهای دهيل پدياز تقلکارکردگرايی  ساننيبد .اندميسه

نظـام  يـكت درهـم تافتـه، زنـده و متقـابحً سـازگار يـورزد و در تحش است تا ماهمی اجتنا 
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ه کـد يـنمای مین امر التزاماً وحدت را در اجزاء بازشناسيد. ايت شان فهم نمايلکرا در  یاجتماع

اصـل، يـن ا 53آورنـد.می ت واحـد را بـه وجـوديـده شده و هويل درهم تنکا  آن اجزاء و يبر مق

ه کـاست  ین فردياول یو ی،اريشه افحطون دارد و به اعتقاد بسيشه در انديرگفته شد، ه كننان

 54ل نگر را در عرصه اجتماع وارد نمود.کل يتحل

از  یازيـباشـند و ن یگذاريرتأث ینوع ید دارايبا یاجتماعهای دهيپد یدمالابق اصل سودمن

 یجامعه بسـتگ یرد آنها در بقاکارکآنها به  یوجود ةفلسف. ندين نمايخود را تأمة جامع یازهاين

تـب كم ،ان شـديه بكننان 55دهد.می ونديپ یردکارکرا با ضرورت کارکردگرايی  ن اصل،يهم. دارد

اسـت. مفهـوم کـارکردگرايی  ن اصـليـان ايـبنتـرين مهم یده و فرهنـ  سـودمنديـاصالت فا

نـت و سـپس بـا کمون و يد سن سماننهايی ستيتوينخست با پوزشناسی، در جامعه یسودمند

افت و سـپس يم توسعه کيق آثار دوريافته و آنگاه از طريتب تضاد راه كشه مير در اندييتغ كاند

واژه دليـل ن يل شـد. بـه همـيتبـد یركف يیالگو يكده و به يمدرن ادغام گردکارکردگرايی  با

زهـا از جملـه يهمـة ن یبـه سـودمند ،ميمستقيره به صورت غکبود  یلک یاصالحح «ردکارک»

 56، رفتارها و اعتقادات داللت داشت.یروابط اجتماع

های دهيـشف آثار مـؤثر در تـداوم و بقـاء پدکبه دنبال  یردکارکن ييتب ،فوقمالابق دو اصل 

( اجتماعی را به مثابـه مبـين Pبقاء نهاد يا عمل )وجود و  یردکارکن ييتب یعنياست؛  یاجتماع

نظامی متفاعل خود مختار و خـود تنظـيم کننـده و بـر اسـا  از طريق قرار دادن آن، در متن 

 57نـد.کمی (، تبيـينSهای تـابع آن )( برای کل نظام اجتماعی و يا يكی از نظامBسودمندی آن )

و تـاريخ  Pتر در با  بقای خصيصه، نقش علِّـی تبيين کارکردی به سه مدعای کونك ،نيبنابرا

 شود:تجزيه می Bعلّی 

1 .P  درS  است؛باقی 

2 .P  استعداد توليدB  درS را دارد؛ 

3 .P  درS  باقی است؛ نون مستعد توليدB .است 

است. البته همراه با اين فر  مبنايی، که  Sشیء يا خصيصه پايدار در P مالابق مدعای نخست 

شـود. مالـابق خصيصه فاقد تبيين علّی از طريق فرايندهای پريشان تحول اجتمـاعی حـذف می

ای از آثـار اسـت. بـر واجد نقش علّی است، به ويژه اينكه مستعد ايجاد نقش پاره Pمدعای دوم 

است. مالـابق S در آينده  Bدر گرو استعداد آن برای ايجاد  Pاسا  مدعای سوم، علت پايداری 

برای ايجاد  Pگزارد، پس: استعداد می Sدر جامعه  P خدمتی باشد که  Bمدعای تاريخ عِلِّی اگر 

B  موجب بقایP  درS  خواهد بود. در نتيجه، اگر استعدادP  برای ايجادB  زايل شـود، نوسـانات

 58شد. نا پديد خواهد Sدر  Pرا تحليل خواهد برد و لذا  Pپريشان حيات اجتماعی، عمل 
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 ييگراكردارك رزيابي نظريه. ا2

بـه دو بعـد  ،گـريدهـای طيه در محيـنظر يـك یارآمـدناکا يـو  یارآمـدکانتقادات مربوط بـه 

ن يـن اسـت از اكـه گـاه مميـنظر يك یارآمدک .ه وابسته استينظرها و ساختار يك فر پيش

 های فرهنگی جامعه مـورد اسـتفادهبنيانآن با های فر پيشه کرد يال قرار گكجهت مورد اش

ن دو يـرد. ارتبـاط ايال قرار گكمورد اش ساختاریو  ین است از نظر صوركگاه ممهمسو نباشد. 

اف، تضـاد و عـدم كجـاد شـياموجـب  سـاختاریعـد االت بلكاشـ یعنيه است؛ يز دو سويسالح ن

 دسـتخوش تحـولهـا فر پيش ،قيـن طريگردد و از امی آن يیربنايه و زيان نظريم یهماهنگ

ه را يـنظرشـده و  یو فرهنگـ یع اجتمـاعيوسهای افكاز ش یناش يیربنايزهای . کاستیشودمی

 59دهد.می نادرست جلوه یرجالب و حتي، غارآمد، پوچکربط، نایب

هـای آن، بـه خـوبی روشـن با توجه به مالالب فوق و با توجه به راباله نظريه با پـيش فر 

اير شود که نظريه کارکردگرايی رايج، در جوامع دينی به ويژه جامعه اسحمی ما، به دليـل تغـمی

ا ناکارآمـدی جـدی مواجـه اسـت. شناختی دينی بشناختی و انسانزيربنايی آن با مبانی هستی

شناختی دنار ناهمسويی و ناکارآمدی باشد. ننانكه قدرت تبيين طبيعی است که از منظر روش

نگرفتـه  گری نظريه کارکرد گرايی در آن دسته از جوامع غربی، که طبقه بورژوازی در آن شكل

 نظريـه مـذکور با نالش مواجه بوده است، در جوامع دينـی نيـز بـا ايـن نـالش مواجـه اسـت.

های اجتمـاعی مـا را متناسـب بـا شـرايط تواند به صورت درسـتی و تمـام و کمـال پديـدهنمی

يط وت با محاجتماعی و دينی ما تبيين نمايد؛ زيرا اين نظريه در يك محيط فرهنگی کامحً متفا

ر هنجـافرهنگی جوامع دينی شكل گرفته است و از همان منظر نيز به توصيف و تبيين مسايل ب

های اجتمـاعی ورزد. به همين دليل ممكن اسـت برخـی پديـدهو نابهنجار اجتماعی مبادرت می

د لمداد شومالابق فرهن  دينی جامعه ما، بهنجار محسو  شود، اما مالابق اين نظريه نابهنجار ق

اع غيربـومی، عكـس خـودش ات در جـوافتد که اين نظريـو يا به عكس؛ يعنی گاه نيز اتفاق می

 .عمل نمايد
وامـع جبنابراين، نظريه کارکردگرايی مانند ديگر نظريـات غيربـومی تنهـا در دو صـورت در 

ا هـای فرهنگـی جامعـه دينـی مـا را تغييـر داده و بـبنياندينی ما کارآمد خواهند بود: اول اينكه، 
ای کـه در جامعـه خـودش است که يك نظريـه ليهای فرهنگی خود همسو شوند. به همين دلبنيان

باشـد.  کار است، ممكن است در جامعه ديگر به صورت راديكال عمل کند و به دنبـال تغييـر محافظه
و نظريه مالابق با فرهن  جوامع دينـی  های اصلی نظريه تغيير ايجاد شودفر دوم اينكه، در پيش

يـد ای ديگر تولما بازسازی شود. به بيان ديگر، نظريه بومی سازی شده، پس از بازشناسی، نظريه
لكه بند بود، د. در غير اين صورت، اين نظريه و نظريات مشابه آن در جوامع ما ناکارآمد خواهشو

 شود.به کارگيری آن به زيان جامعه ما و يا هر جامعه ديگر مقصد ختم می
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ظريـه نبا توجه به مالالب فوق و به منظور روشن شدن تفاوت فرهنگی جامعه مـا بـا زادگـاه 

پـردازيم. توجـه بـه تـرين اشـكاالت نظريـه کـارکردگرايی میه مهمکارکردگرايی، به اختصار بـ

هـای فر دهد که بين پيشبه خصوص اشكاالت زير ساختی اين نظريه نشان میاشكاالت زير، 

يـا  اين نظريه و فرهن  دينی ما تفـاوت مـاهوی وجـود دارد. اگـر ايـن نظريـه بـدون اصـح  و

ه ی در جامعه ما قرار گيرد، نـه تنهـا عمـحً قـادر بـهای اجتماعسازی، مبنای تحليل پديدهبومی

رد های اجتماعی ما نخواهد بود، بلكه  آسيب بزرگی به فرهن  و جامعه دينی ما واتحليل پديده

 خواهد ساخت.

 ييگراكردارهاي كفرضپيش اشكاالت

ه های اساسی کارکردگرايی دارای اشكاالتی است که به برخی آنهـا بـه اختصـار اشـارفر پيش

 شود. اين اشكاالت عبارتند از:می

 شناختي.اشكاالت هستي1

شناسی دارای دو خصوصيت است: نخست اينكه، هسـتی گفته شد کارکردگرايی از جهت هستی
را به هستی مادی محدود نموده است و ديگر اينكه ميان جهان انسانی و جهان طبيعی تفـاوتی 

ارکردگرايی ايـن اسـت کـه جهـان مـادی شناختی کـقايل نيست. اشكال نخست، مبنای هستی
دهد. در نتيجه، اگر کارکردی لحا  شود بايـد در ارتبـاط بـا کـل بخش از هستی را تشكيل می

که به عقيده عحمه طباطبايی جهان هسـتی بـه مثابـه عالم هستی مورد توجه قرار بگيرد. ننان
يدن به اوست و تمـام يك نظام ارگانيسمی است و هدف اين نظام حرکت به سمت خداوند و رس

عناصر اين نظام در اين مسير از کارکرد خاصی برخوردارند، به طورى که انحـراف و اخـتحل در 
يك جزء نظام، به ويژه اجزاى برجسته آن فساد و اختحل در ساير اجزاء را نيـز در پـی دارد. در 

خـودى خـود و يـا بـه کشاند. در ننين حالتی، اگر جزء فاسد بـه نتيجه، نظام را به اختحل می
گـردد. ولـ  کمك ديگر اجزاء به حالت تعادل برگشت، حالت رفاهی قبل از انحرافش هم بر مـ 

اگر به انحراف و کجرويشان ادامه داد، اينجاست که همة اسبا  جهـان عليـه او قيـام نمـوده، و 
ه باشـد، روشن است کسی که اين ديد را نسبت بـه هسـتی داشـت 60سازند.جزء مزبور را نابود م 

شــناختی تلقــی او نســبت بــه جامعــه و عــالم انســانی نيــز متفــاوت اســت. اشــكال دوم هستی
گرايانه به واقعيت اجتماعی دارد. حـال آنكـه گرايانه طبيعتکارکردگرايی اين است که، نگاه ماده

 61ننين نيست. واقعيت اجتماعی از سنخ معنا است نه ماده.

 شناختي .اشكاالت انسان2

شناختی کارکردگرايی نگاه جبر انگاری آن به انسان است. ريشـه ترين اشكال انساناولين و مهم

اين نوع نگاه نفی اقتضائات فالری انسان است. ولی بر خحف نظريه کـارکردگرايی انسـان دارای 
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و انسـان  های ذاتـیخواسـته ،بنابر اصل فالرتدهد. فالرتی است که حقيقت وی را تشكيل می

کارکردگرايـان،  دگاهيـبـرخحف د 62تقـدم دارد. سـاختارهای اجتمـاعیبـر روانی وی  خصوصيات

مالـابق  63نـدارد. یرتي  گونـه مغـايانسـان هـ یخ بـا آزاديجامعه و تـار یمندو قانون یمندعلت

سـازد، بلكـه انسان را مجبور نمی خيو تار یاجتماع ی،عيطبنه تنها محيط انسان  ،دگاه درستيد

 یرشـد شـناخت و آگـاه یدر پـ ین آزاديـا. آزاد استنيز سرنوشت و سرشت انسان در مقابل 

هــای شـود کــه در تبيـين واقعيتاعتقـاد بـه آزادی انســان سـبب می 64ابــد.يمی شيانسـان افـزا

اجتماعی به انسان نيز توجه شود؛ زيرا اين انسان است که با رفتار اختياری خود سرنوشـت کـل 

سازد. اشكال ديگری نظريه کارکردگرايی اين است کـه، یجامعه را دست خوش تحول و تغيير م

شـود کـه انگارد. ايـن امـر سـبب میهای مرتبط با آن را ناديده میبعد روحانی انسان و خواسته

 های او نيز به درستی تبيين نگردد.شناخت واقعی از انسان حاصل نشود و در نتيجه، رفتار

گيری آن بـه نظـام ارضا ناپذير است و بـرای جلـودر نظريه کارکردگرايی انسان ذاتاً موجود 

تواند با نظـام کنترلی اخحقی تمسك نموده است. برفر  قبول فر  مذکور، کارکردگرايی نمی

در ها نسـاناخحقی جلو غريزه ارضا ناپذيری انسـان را بگيـرد و جامعـه را کنتـرل نمايـد؛ زيـرا ا

طرفـی دارد کـه بـه بیخودش دست برمـیهای مجذو  صورتی بوسيله نظام اخحقی از خواسته

ممكـن  کامل قواعد اخحقی اعتقاد داشته باشند. در نظريه کارکردگرايی تـدوين ننـين نظـامی

داران نظريـه نيست؛ زيرا تدوين ننـين نظـامی تنهـا از طريـق وحـی ممكـن اسـت کـه طـرف

 کارکردگرايی بدان اعتقاد ندارند. 

 شناختياالت معرفتكاش.3

 وحـیحـس، عقـل و کارکردگرايی، ابزار شناخت منحصر به حس نيست، بلكـه  برخحف ديدگاه

بسـته بـه مـورد هـر کـدام از ابزارهـای فـوق در تبيـين است. عالم شناخت  هایابزارترين مهم

عحوه بر اين، معرفت اثباتی از جهـات متعـدد ديگـر نيـز  .شودهای اجتماعی استفاده میواقعيت

گونه که موقعيت اوليه شان را از دسـت داده اسـت. در است، به مورد انتقادات جدی قرار گرفته

رغم شـود. معرفـت اثبـاتی علـیاين نوشتار، تنها به نقد متافيزيكی اين نظام معرفتـی اشـاره می

نمـود، مدعای خودش، که با هرگونه امر متافيزيكی و معنا و مضمون حاکی از غيب مخالفت می

ای کـه خالرشـان کمتـر از خالـر انديشـة زيكی شد به گونهولی خودش شديداً گرفتار امر متافي

های راجع به بعد متـافيزيكی قدسی، که در رأ  مبارزه او قرار داشت نبود. يكی از محققان، نقد

های گرايانـه در مالالعـة پديـده. نقـد شـيوة واقع1انديشه اثباتی را ننـين بيـان نمـوده اسـت: 

شناسـی در مالالعـه جوامـع ابتـدايی و دن جامعه. نقد متافيزيكی بـو2اجتماعی غير محسو ؛ 

 65شناسـی در تفسـير پيشـرفت جوامـع بشـری.. نقد روية متافيزيكی جامعه3گيری نهادها؛ شكل
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عحوه بر اين، بر خحف ديدگاه کارکردگرايان، معرفت محصور به دانش اثباتی نيست، بلكه دانش 

 66شناختی است.وحيانی و عقحنی نيز واجد اعتبار معرفت

 شناختياالت روشكاش.4

شناختی کارکردگرايی نيز روشـن خواهـد شـد. با توجه به اشكاالت سه محور فوق، نواقص روش
شناختی است؛ يعنـی روش شـناخت عـالم را بـه نخستين نقص روش کارکردگرايی تقليل روش

 در روش اثباتی منحصر نموده است. حال آنكه به دليـل پـذيرفتن ابزارهـای سـه گانـه معرفـت
های نقلی، عقلی و تجربی اسـتفاده شـود. های اجتماعی و انسانی نيز بايد از روشتبيين واقعيت

نها های مذکور اين است که در عالم انسانی قوانينی وجود دارد که برخی آدليل استفاده از روش
تی شـناخوشبا علم و برخی آنها با عقل و برخی آنها تنها با وحی قابل درك است. اشـكال دوم ر

ز کنند تا رفتار انسـان را براسـا  قـوانين بـر گرفتـه اکارکردگرايی اين است که، آنها سعی می
متعـالی های مادی و بعد فيزيكی انسان تبيين نمايند. الزمه اين کار تقليل سـاحتهای خواسته

ای وجود انسان به بعد مادی وی است. حال آنكه عكس قضيه درست است؛ يعنـی بايـد رفتارهـ
 ها و ابعاد متعالی انسان تبيين و تحليل شود.ی انسان بر اسا  خواستهفيزيك

توان اشكاالت ديگری را نيز نام بـرد کـه بـه روش کـاربردی ايـن در ذيل همين اشكال، می
شود، نه روش مبنای آن. نخستين اشكال روش کاربردی اين ديـدگاه در ايـن ديدگاه مربوط می

شناسـی وجـود نـدارد؛ يعنـی اسـت کـه در جامعهاست که مـدعی سـالحی از تحقيـق علمـی 
گـری ای فراگيری را ارائه نمايد که از قـدرت تبيينتواند نظريهکارکردگرايی مدعی است که می

شناسی اثبات نشده است. اشكال در تمام جوامع برخوردار است. حال آنكه ننين مدعا در جامعه
ن ديدگاه وجود ندارد و مفروضات مالـر  های کارآمدی برای آزمون فرضيات ايدوم اينكه، روش

تـوان ميـزان اثرگـذاری شده در اين ديدگاه قابل آزمون نيستند. برای مثال، از هي  طريقی نمی
شـناختی يك خرده نظام را بر کل و ساير اجزای آن مورد سـنجش قـرار داد. انتقـاد سـوم روش

سازد؛ زيرا مالابق بـا ايـن وار میکارکردگرايی اين است که، اين نظريه کار تحليل تالبيقی را دش
ديدگاه اجزای يك نظام تنها در ارتباط با نظام اجتماعی خـودش قابـل فهـم اسـت و بـا عنصـر 
مشابه آن در نظام ديگر قابل مقايسه نيست. اشكال نهارم اين ديدگاه اين است کـه، از مفـاهيم 

 67مبهم مانند کارکرد، نظام و ساخت استفاده نموده است.

تـوان کارکردگرايی و مغايرت آنها با نظام فرهنگی ما میهای فر ه اشكاالت پيشبا توجه ب

گفت که کارکردگرايی معهود قدرت تبيين مسايل اجتمـاعی مـا را نـدارد، مگـر اينكـه در قـدم 

نخست در نظام فرهنگی ما تغيير ايجاد نموده و آن را با خود همسو سازد. ننانكه در ذات، گـاه 

ز دنـار قـبو و بسـط ينفرهن  جديد، قدرت تبيين گری کارکردگرايی  گيریخودش با شكل

 68.های جديد شكل گرفتشد و نظريه
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 نظريه كاركردگرايي شكاالتا

 نظريه کارکردگرايی عبارتند از: اشكاالتترين مهم

 يذاتاشكاالت . 1

دگاه از يـن ديـسـبب غفلـت ا ،سـتا و هماهنـ يا یاجتمـاع یبه ساختارهاکارکردگرايی  توجه
 یبـه نـاتوان یشـده اسـت. انتقـاد اولـ« تضـاد»و « یاجتمـاع یدگرگـون»، «خيتـار»پرداختن به 

افت در پـرداختن بـه ين رهيت ايبه عدم قابل یدر پرداختن به گذشته و انتقاد دوم يیردگراکارک
از دو  یذات یاشاره دارد. انتقادها موجود در جامعههای معاصر و تضاد یاجتماع یدگرگون ايندفر

 یاز بررسـ یسـاختارای کارکردگرايی نانهيد تن  بکيتأ ،نخست: دارندمی پرده بر یاديجهت بن
د سـبب کيـن تأيهمـ ،د. دومينمامی ممانعت یمهم جهان اجتماعهای ا و جنبهياز قضا یاريبس

 69د.يد و به نفع طبقه خاص عمل نمايارانه را در تن نماکسوت محافظه که ين نظريه اکشده 

 يمنطق اشكاالت. 2

ی ناموجـه آن اسـت. غايـت ت انگاريخصلت غا ی،ساختار يیگرانخستين اشكال منالقی کارکرد

ا يـار قصد نشده و كرد آشکارکد و يده بر اسا  فوايپد يكن وجود ييتب یموجه به معنانگاری نا

، و برخـوردار باشـد یافک یه از شواهد تجربكبدون آن، ل نظام استکرد پنهان آن نسبت به کارک

ــه جــا ــول ب ــرار یدر آن معل ــد. رديــگمی علــت ق ــيهــر تب ،ن ســانيب ــغايرن غي ت شناســانه ي

، اسـتدالل اسـت« آن يیگوهمـان»، خصلت ن مدليدوم ا یال منالقكاش 70انه است.يگراکرداريرکغ

ان دو بـارة همـان مقـدمات يـجـز ب یزين ،هيجه قضيه در آن نتکاست  یاستدالل ،انهيگوهمان

ل برحسـب اجـزاء و کـف يـغالباً بـه صـورت تعرای ن استدالل نرخهياکارکردگرايی  ست. درين

ان يق لحا  ارتباط مياز طر ینظام اجتماع ،سانينشود. بدمی ل مالر کف اجزاء بر حسب يتعر

تر ی گسـتردهه در نظـام اجتمـاعکـ یگـاهيق جايز از طرينظام و اجزاء نظام نای سازنده يیاجزا

ف يـآنهـا تعر از دامكـهيقـت هيدر حق ینرخش دور. به همين جهت، دشونمی دارند، مشخص

 71.نشده است

 انهيگراكردارهاي كلي. تقل3

های اجتماعی، ننـدين نـوع تقليـل صـورت پديدهاز کارکردگرايی  نييبا توجه به اصول و روش تب

 عبارتند از:ها لين تقليا. داردیدر پ های جدی را نسبت به اين نظريهگيرد که هر کدام آسيبمی

ده به ياز فرهن  اصالت فا یريپذيربا تأث يیردگراکارکن ييتب الف. ناديده انگاشتن ذات  ديده:

 72ت آن نظر دارد.يش از ذات و ماهيب یت اجتماعيواقعهای جه و دست آوردينت

 نيـيه در تبکـن اسـت يـل اين تقليدومب. ناديده انگاشتن اهداف و كاركردهاي مقصود  ديده: 

ه بـه كـشـود، بلیان نمـوده توجـه نميـده بيـه خود پدهايی کردکارکبه اهداف و کارکردگرايی، 
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به اهـداف  كیسينوفيننانهه مال. شودمی ت دادهيشتر اهميمقصود آن بيرپنهان و غهای ردکارک

 73ند.کمی را اطحق« ردکارک»آنها  ر مقصوديو به آثار غ« منشور»و آثار مقصود نهادها 

شوند و موضـوع می ده انگاشتهيديی افراد، ناردگراکارکدر انگاشتن اهداف كنشگران:  ج. ناديده

هـای تيانـه و نـه ضـرورتاً بـا ارجـاع بـه نيگرالکنش يست و جامعه بر حسب بيآن فرد ن یاصل

 مقصـود افـراد توجـهيرپنهـان و غ یامـدهايبه پکارکردگرايی،  شود. در نظاممی دهيآگاهانه فهم

زهـا يسـنجش ن یو افحطـون انسـان مبنـاکـارکردگرايی  هيـشد در نظربيان ننانهه  74شود.می

، ليـن دليبـه همـ 75.جامعـه اسـتکارکردگرايـان  سنجش افحطـون خداونـد و یمبنا ،باشدینم

کند. اين دو ويژگی کـارکرد و کـارکردگرايی را از علـت طور دقيق تبيين نمیکارکردگرايی رفتار را به

کـه، کـارکردگرايی د؛ زيرا علت غايی به اهداف آشكار افراد توجه دارد. در حالینمايغايی جدا می

 76د.ينمامی ا استفادهياش انگارد و به جای آن از استعدادهای نهفته در ذاتآن را ناديده می

 يكدئولوژي. خصلت ا4

از کـارکردگرايی  رش نظـام موجـود، سـبب شـده تـايو پـذيك کـارکردگرايی دئولوژيـخصـلت ا
ة ل بپـردازد. دغدغـکـل نظام غفلت ورزد و تنهـا بـه خـدمت اجـزاء در ارتبـاط بـا کت يمشروع

حفظ نظم و  ین و اخحق به عنوان ابزارهايه به دکراجع به حفظ نظام سبب شده کارکردگرايی 
را يـ؛ زینولوژكد تا اقتصاد و تيتوجه نما یشمندان اجتماعير انديش از سايخادمان نظام مسلط ب

ی ديف گردد آن جامعه دنار بحـران شـدين و اخحق ضعيهرگاه در جامعه عشق به د اندمعتقد
ت احساسـات واال نسـبت بـه يـق اخـحق و تقويـفقـط از طرهـايی ن بحرانينارة ننگردد. می

ن يـص اخـحق و ديار تشـخيمعکارکردگرايی،  سر خواهد گشت. از نظرين ميمقدسات و حفظ د
با توجـه بـه  77دارد. یبستگ یحفظ نظام اجتماع یدر راستا آنها ردکارکخو  و رستگار بخش در 

کـارکردگرايی  در مورد «نييتب»است استعمال واژه  یمدع يان کرايبکه، ن انتقادات است يهم
 روشـنآنهـه گذشـت، بـا توجـه بـه  78گـر.نييگر اسـت تـا تبفين مدل توصيا. استای مسامحه

مـا  یل اجتماعيمسا یگرنييفاقد قدرت تب ،صورت موجود و بالفعل بهکارکردگرايی  هکشود می
ق اسـتوار يـدرسـت و دق يید آن را بر مبنـايازمند است و باين یق و جديعم یاست و به بازساز
 یطورن آن افزوده خواهد شـد. همـانييبه قدرت بقا و تب ،رديصورت گ یارکن ينمود و اگر نن

و  يین قدمت از توانـايرسد و امی ه افحطونيبه نظر يیردگراکارکاست، قدمت  یمدع گولدنره ک
 79ت دارد.ياكحای کارکردگرايی ل دهندهكش یرويربنا به عنوان نين زيتداوم ا

 گيريتجهيو ن يبندجمع

 توان به مالالب زير اشاره نمود:گيری میبه عنوان نتيجه

 دهند. . کارکرد، ساخت و نظام دستگاه مفهومی اين رويكرد را تشكيل می1
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 شـه در بسـتريرای شـهيو اند ی، اجتمـاعیخيه از جهـت تـارکاست  یرديكرويی . کارکردگرا2

لت شه در فرهن  اصـاير یث اجتماعياز ح یردکارکن ييخاص دارد. تب یو فرهنگ یاجتماع

ه کـرد شه دايم رکنت، اسپنسر و دورکيشه افراد مانند يدر اند یخيث تاريو از ح یسودمند

 توسـط پارسـونزشناسـی ف برون و در جامعهيلکو راد  كینوفسيتوسط مالشناسی در انسان

 . شده استمالر  

هـای اساسـی اسـت کـه فر علوم اجتماعی دارای پيشهای . کارکردگرايی مانند ساير نظريه3

هـا، فر تـرين ايـن پيشدهـد. مهمهای اجتمـاعی را سـمت و سـو مینحوه تبيين واقعيت

شناسی است. کـارکردگرايی شناسی و روششناسی، معرفتمفروضات هستی شناسی، انسان

شناسـی تث معرفيـجبر انگـار، از حشناسی ث انسانيواقع گرا، از حشناسی یث هستياز ح

 ياد است.قانون بنشناسی ث روشيو از ح یاثبات

های خاصی را نسبت بـه ماهيـت های مذکور، گزارهفر . نظريه کارکردگرايی با ابتناء بر پيش4

انـدام،  است: توجيه نظم، مخالفت با تغييرات بنيادی، تشبيه جامعه بـه جامعه مالر  نموده

 های اين نظريه نسبت به ماهيت جامعه است.گزارهترين اعتقاد به تعادل اجتماعی مهم

ر پديـده هـ. در مقام تبيين کارکردگرايی، با اتكاء به دو اصل اصالت کل و اصالت سـودمندی، 5

های اجتمـاعی و نسـبت بـه کـل نسبت به ديگر پديـده اجتماعی را بر اسا  سودمندی آن

 نمايد.تبيين می

ــرين . مهم6 ــت ــارکردگرايی فر شياالت پكاش ــای ک ــد از: ه ــد هستیعبارتن ــی در بلع شناس

ا نيـز بـه فرامادی را ناديده انگاشته و عحوه بر آن، هستی جامعـه رهای کارکردگرايی هستی

شناختی کارکردگرايی ناديده انگاشتن كال انسانترين اشهستی مادی تقليل داده است. مهم

توانسـته فالرت، اختيار و اتخاذ نگاه بدبينانه نسبت به انسان است. همهنـين ايـن ديـدگاه ن

يـد. ميان اصالت دادن به انسان و پذيرفتن جامعه به عنوان يك هسـتی فرافـردی جمـع نما

خشـی عقـل و وحـی را ين است کـه، نقـش معرفـت باشناختی کارکردگرايی اشكال معرفت

 شناختی اين ديـدگاهناديده انگاشته و ابزار معرفت را به حس تقليل داده است. اشكال روش

بعـاد و ااوالً، در اين است کـه منـابع معرفتـی غيـر از حـس را ناديـده گرفتـه اسـت؛ ثانيـاً، 

 و ابعاد مادی انسان تقليل داده است.ها های غيرمادی انسان را به خواستهخواسته

اه ترين اشكاالت ساختاری نظريه کارکردگرايی اشكاالت ذاتی، اشكاالت منالقی، اتخاذ نگ. مهم7

 صلت ايدئولوژيك است.گرايانه و برخورداری از ختقليل

توان گفت که کارکردگرايی در جوامعی که از جهت فرهنگی بـا . با توجه به اشكاالت فوق، می8

 الزم را ندارد.زادگاه اين نظريه متفاوت است، کارايی 
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