
 

  یانسان علوم در شناسی روش بر یتأمل
  یقمصر کخواهین نرگس

   یآران یکاظم فاطمه
   دهیچک

 در غنی منبعی عنوان به آن آفرینی نقش ضرورت و معاصر جھان در اسالم جدید موقعیت

 و دینی معرفت بر مبتنی علوم پرتو در مسلمانان تمدنی و فرھنگی ھویت به بخشیدن امانس

 و دین با ضمتعار گاه و غیردینی یھا گیری جھت با متونی بازتولید و سو یک از توحیدی

 لهئمـس دیگـر، سـوی از اسـالمی کـشورھای در انـسانی علوم حوزۀ در توحیدی اندیشه

 ویژه جایگاھی انسانی معارف و علوم تولید در آن تأمل ابلق نقش واسطه به را شناسی روش

 بـر موشـکافانه و انـهنقاد مـروری بـا تـا سـتا آن بـر حاضر نوشتار رو این از .بخشد می

 و شـناختی ھـستی شـناختی، معرفـت مقومـات و انـسانی علـوم رایـج ھای شناسی روش

 تولید در کارآمد روشی نعنوا به را صدرایی رئالیزم روش امتیازات یک، ھر شناختی انسان

  .دھد نشان اسالمی انسانی علوم

  

 ،)ھرمنوتیک( تفھمی شناسی روش ،)تجربی( اثباتی شناسی روش انسانی، علوم :ھا کلیدواژه

  .صدرایی )رئالیزم( حکمت ،انتقادی رئالیزم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان.   
 ارشد علوم اجتماعیکارشناس  . 
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   مسأله طرح و مقدمه
 به لیم ینوع ھمواره خود، سکوالر و ینیردیغ تیماھ دلیل به یغرب یانسان علوم

 و تـنش ینـوع نمـوده، یتـداع یاسـالم جوامع یخیتار حافظه در را یاستعمارگر
 تیموقع سبب به اسالم که یحال در .کند یم تیحکا را یاسالم معارف با یرناسازگا

 منبـع کیـ ،یاسـیس یرویـن کی به آن لیتبد و ستمیب قرن دوم ۀمین در خود دیجد
 معـرض در اروپـا، و کـایآمر در یتیجمع یھا یپراکندگ نیتر مھم از یکی و یتیھو

 ۀمطالعـ موضـوع از فراتـر تنھـا نـه رھگـذر نیـا از .اسـت گرفتـه قرار یشیبازاند
 اصحاب عالقه مورد موضوعات از یکی به پژوھان نید و شناسان مردم شناسان، شرق
 ۀدربـار دانش دیتول برای نیز آن یھا تیظرف بلکه است شده لیتبد یاجتماع علوم

 جوامع در را یانسان علوم عالمان توجه ،انسان یزندگ با مرتبط ختلفم موضوعات
 معارف با یانسان علوم ۀرابط که جا آن واقع، در .است ساخته معطوف خود به یاسالم

 تیمرجع بر تأکید و کنت آگوست گانه سه مراحل قانون نیسنگ یۀسا از متأثر ی،نید
 اریبـس آن، سـکوالر و انـهیگرا نانسا یروندھا و تهیمدرن گسترش و تجربه یمعرفت

 مجدد بازگشت بخش، ییرھا یاجتماع و یاسیس یھا جنبش رشد شد، یم مخدوش
 و جھـان در دسـت نیـا از یمـسائل و تیجنـس ۀمقول طرح ،یعموم ۀعرص به نید

 موضوع عنوان به انسان، رفتار مختلف یھا جنبه و سطوح مطالعه و یبررس ضرورت
 در و اسـالمی و انـسانی علـوم میان افزا ھم تعاملی ی،اسالم جوامع در انسانی علوم

  .بخشد می ویژه اھمیتی را اسالمی انسانی علوم تولید نھایت
 یورز شهیاند یطوالن ًنسبتا سنت گرفتن دهیناد یمعنا به یضرورت نیچن بر تأکید
 بـا زیـآم مجادلـه ۀمواجھ از پس ژهیو به یانسان مطالعات ۀحوز در مسلمان متفکران

 نیـا پاسـخ سـپس و طرح به تر شیب بلکه است؛ نبوده یغرب مدرن تمدن یانمودھ
 تأمل مشاھده، بر ینید متون گرید و قرآن تأکید رغم به چرا که است معطوف پرسش

 دیتول یبرا اسالم نید یا نهیزم یھا لیپتانس خ،یتار و جامعه در ژهیو به امور در تدبر و
 در ،...و غزالـی ،سینا ابن ،فارابی چون ای رجستهب ھای چھره وجود ھمچنین و دانش توسعۀ و



  ١٣٩١، پیاپي چھاردھم، زمستان سال پنجم، شماره دومإسراء  هفصلنام
١٥٧ 

 در فلـسفه، خـالف بـر و اسـت نبـوده ساز سنت اسالم تاریخ در انسانی علوم اسالم، جھان
 قـرار )۱۳۶۹ مطھـری،( )فقـه حکمـت، کـالم، عرفـان، فلـسفه، منطق،( اسالمی علوم ۀمجموع
  .است نشده شناخته مسلمانان فکری تولیدات از یکی عنوان به جدی طور به و نگرفته

 ،یانسان علوم ۀحوز در یاسالم تفکر خیتار از گذر با تا ستا آن بر حاضر نوشتار 
 جستجو روش در را علت ی،اسالم یانسان علوم یفرارو تازه یافق گشودن ھدف با

 روش ازاتیـامت ،یعلمـ ۀعرصـ نیـا در جیرا یھا یشناس روش بر یمرور با و کند
 یبحثـ از پـس رو نیـا از .دیـنما یمعرف مزبور دانش دیتول در را ییصدرا سمیرئال

 از کی ھر یبررس و یمعرف به نخست گام در ی،شناس روش و روش دربارۀ مختصر
 به ،گام نیواپس در سپس .پردازم می »یانتقاد سمیرئال« و »یتفھم« ،یاثبات یھا روش
 تمرکزم گفته شیپ یھا روش با سهیمقا در ییصدرا سمیرئال روش حیتشر و حیتوض

  .مشو یم

   یشناس روش و روش
ـناخت ھـای شیوه مجموعه عنوان به روش علمی، مطالعات عرصۀ در  و حقیقـت ش

 به دستیابی برای عقالنی فرایندی دیگر، تعبیر به یا )۲۹۶ ص ،۱۳۷۷ مھر، شایان( خطا از برکناری
ــروغ،( اســت شناســی روش موضــوع خــود )۲۲۳ ص ،۱۳۶۶ بیــرو،( دانــش  ).۲۱ ص ،۱۳۸۵ اف

 و ابزارھـا تعبیۀ طریق از منتظم پردازی اندیشه عقالنی فرایندھای تعمیق با شناسی وشر
 و قواعد ھا، شاخص اصول، کنندۀ تنظیم )۲۳۴ـ۲۳۳ ص ،۱۳۶۶ بیرو،( نیاز مورد اساسی مفاھیم

 ماھیـت، بررسی منظور به رشته ھر فیلسوفان که است دانش توسعۀ و کسب راھبردھای
 و علـم میـان مـرز آن، بر مبتنی و کنند؛ می معرفی مطالعه، وردم موضوع عملکرد و دامنه

 کرده، روشن را انسانی کنش ھر پس در موجود کتئوری ھای دیدگاه مشخص، را غیرعلم
 98Abdol Kadir( نماینـد مـی معـین را علمـی تحقیق ھر مجاز ھای روش و ھا تکنیك

,2006 , p.(.  
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 دانـش، تعینـات در دخیل عوامل با دانش ۀنظری از بخشی مثابه به شناسی روش بنابراین،
 و دالیـل بـا و است مرتبط ھا آن تعامالت و )ماده عالم( عینی و )انسان( ذھنی قطب دو یعنی
 پـژوھش کیـ ھـدف چـون مـسائلی بـه یقینی، و علمی یا گرایشی و عاطفی مختلف علل

 دانـش ربردکا ھای محدودیت پژوھش، دامنۀ موضوع، آن با مرتبط دانش کسب منابع علمی،
 و ھـا تئـوری انتخاب سنجی، علم ھای مدل و ھا نظریه مناسب ساختار دربارۀ ھایی تصمیم و

ـتخراجً نھایتا و توجیھی و استداللی ھای استراتژی ھا، تئوری و نتایج تناسب ـه اس  ھـایی نظری
ــردازد مــی مطالعــه مــورد موضــوع دربــارۀ ــا شناســی روش .پ ــانی مالحظــه ب  فلــسفی، مب
 شـده، پذیرفتـه ھـا آن با متناسب یا نظریات بر مبتنی خود، شناختی معرفت و شناختی ھستی
  .کند می توصیه معین، موضوع آن مطالعۀ و بررسی برای را خاصی ھای تکنیك و ھا روش
ـه 1بنیادین شناسی روش و کاربردی شناسی روش کتفکی با ادامه در اساس، این بر ـه ب  و مطالع

 و موضـوعه اصول ھا، فرض پیش و انسانی علوم عرصۀ در دینبنیا ھای شناسی روش انواع بررسی
   .شود می پرداخته کی ھر شناسی انسان و شناسی معرفت شناسی، ھستی مبادی

  ییگرا اثبات
 یشگامانیپ با ھفدھم قرن یعلم انقالب ۀجینت در و انیجر در ًعمدتا کردیرو نیا

 استغراق نقد در کنیب چون یافراد ینظر نشیب در .گرفت شکل وتنین و لهیگال چون
 میمستق ۀمراجع یجا به ،انجیل ای و ارسطو و افالطون ۀفلسف در اوسط قرون ۀفالسف

 از متـأثر نوزدھم قرن در سپس و ؛شد تیتقو آن شناخت منظور به ،عتیطب خود به
 یھا نهیزم در او دانش و بشر ذھن تکامل و توسعه عام قانون بارۀدر کنت یھا شهیاند

 اسـت یمعرفتـ ی،علمـ معرفـت کـرد،یرو نیـا پرتـو در .افتی تیعموم ،مختلف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شناسی  ھای معرفتی مرتبط و روش ھمان روش کاربرد نظریه علمی در حوزه» شناسی کاربردی روش«.  1

ھای علمی و تعیین مبنا و معیارھای علمی بـرای اجتنـاب از انحـراف و  بنیادین بر فرایند تولید نظریه

 ).۱۰، ۱۳۸۳پارسانیا، (شناختی و عدول از مبادی آن داللت دارد  خطای روش
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 مشاھده از حاصل یتجرب یھا افتهی از قیدق یا وهیش به یعلم یھا هینظر و شده اثبات
 و شـده بنـا کرد لمس و دیشن و دید تواند یم آنچه بر علم .شوند یم اخذ شیآزما و

 دندار ییجا چیھ ،ماداعت قابل ینیع معرفت نیا در ی،نظر التیتخ و قیسال ق،یعال
 معرفت و یمشاھدت ًصرفا تیواقع به تیواقع لیتقل حال، ھر به ).۱۳ ص ،۱۳۸۲ چالمرز،(
 اختـصار به که گشته استوار یا ژهیو یمباد و اصول بر ،شناخت ۀویش نیا از خوذأم

   .شود یم پرداخته ھا بدان

   یتجرب شناسی روش یمباد
 یتلقـ آن بـسان و عتیطب از یا پاره را انسان ،یشناس یھست بعد در ییگرا اثبات

 از را ارزش .نگـرد یمـ یماد نگاه با و ءیش چشم به یانسان یھا دهیپد به و کند می
 تیمعنو و خدا یبرا ییجا آن، بر حاکم ییگرا ماده نیا پرتو در ،دانسته جدا تیواقع

  .گذارد ینم یباق
 افروغ،( نبوده معتقد یھیبد زیچ چیھ وجود به ،ییگرا اثبات یشناس معرفت بعد در

 منبـع تنھـا را حواس و است تیواقع با انطباق دنبال به گرا شناخت ،)۹ ـ۱۰ص ،۱۳۸۰
 یانسان اجتماع ۀمطالع در دانشمند ،میدورک انیب به هک چنان .شناسد یم انسان شناخت

 برگزیند پژوھش آغاز نقطه عنوان به حواس کاربرد از غیر را دیگری روش تواند نمی
ـه ایـن مگر شود، رھا دھد می نشان را معانی این که الفاظی و کلی ھای اندیشه قید از تواند نمی و  ک

 ).۴۵ ـ ۳۹ ص ،۱۳۸۰ آمزیان،( دھد قرار کلی معانی ایجاد اولیه ۀماد عنوان به را خود حواس
 و جـو، لـذت ،یعقالنـ یموجـود را انـسان ،یشناس انسان بعد در انیگرا اثبات 
 نیقوان یاجبار تیھدا تحت که کنند یم یمعرف مستقل و آزاد ۀرادا فاقد اما محور خود

  ).۱۰  ص،۱۳۷۹ افروغ،( دارد قرار جامعه یساختارھا و یاجتماع

   یشناخت روش اصول 
   :شمرد بر زیر شرح به توان می را اثباتی شناسی روش ھای فرض پیش و اصول ترین مھم
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 یھا دهیپد ھمانند تا کند یم تضااق ی،اجتماع یھا دهیپد از انگارانه ءیش یتلق ـ۱
 به نسبت شناخت ،یداور شیپ گونه ھر از زیپرھ با که معنا نیبد شوند؛ مطالعه یعیطب
  .شود حاصل مشاھده و تجربه بر یمبتن و رونیب از ھا آن

 یاجتماع ای یعیطب از اعم ھا دهیپد شناخت یھا وهیش تنھا شیآزما و مشاھده ـ۲
 قیدق ثبت نفع به ،تیواقع لیتخ و یانتزاع ،یشھود یھا روش نھادن کنار سبب ،بوده
 ،یعمل ۀتجرب خالف بر یاجتماع ۀتجرب داشت توجه دیبا که آن ضمن ؛شود یم عیوقا
 سهیمقا و سنن و عادات ۀمطالع ھا، آن اختالف و شباھت حالت در ھا دهیپد سهیمقا بر

 و یاسیس یھا نظام و نینقوا در پژوھش زین و یخیتار اسناد و مدارک افتنی و ھا زبان
  .است یمبتن دادھایرو شناخت در رمؤث یاطالعات منابع یعنی یاقتصاد

 جـهینت در و مطالعه موضوع از نظر صرف روش یگانگی یی،گرا اثبات جوھر ـ۳
 ،۱۳۸۰ آمزیـان،( اسـت یانسان علوم یاصل مرجع عنوان به یعیطب علوم یالگو اتخاذ
 ).ھمان

 و ینیب شیپ ن،ییتب ی،علم قیتحق ھدف و یتراکم و یتانباش است یندیفرا علم ـ۴
 اسـت مطالعـه مورد یھا دهیپد یبرا الزم طیشرا کشف قیطر از عام نیقوان ۀتوسع

  ).۵۸ ـ ۵۷ص ،۱۳۸۸ مان،ای(
 دیتول ھدف، چراکه ؛باشد فرض شیپ و ارزش از یخال االمکان یحت دیبا علم ـ ۵
 دگاهید اختالف یادآوری .ارزش و اتیمعنو است،یس از یعار و مستقل است یمعرفت
 ،تجربه و هینظر ۀرابط خصوص در پوپر چون یانیگرا ابطال و کیکالس انیگرا اثبات

 مشاھده و اکتشاف از ،»نیو ۀحلق« انیگرا اثبات که جا آن واقع در .دینما یم یضرور
 تیواقع کشف یپ در توان یم ھا ارزش دخالت و هینظر بدون معتقدند ،کرده شروع

 کار و است ارزش و دغدغه ه،ینظر از سرشار خود ،مشاھده که ستا آن بر پوپر ،بود
 تجربـه یبـرا مذکور، دگاهید دو ھر حال، ھر به .شود یم شروع هینظر کی با یعلم

  ).۱۷ ص ،۱۳۸۱ افروغ،( شوند یم قائل یداور نقش
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 نه و است توجه مورد ی،ّعل یھا زمیمکان کشف و یرونیب یھا علت شناخت ـ ۶
  .یانسان کنشگر یدرون تین و زهیانگ ھمان ای لیلد

 بـوده، گیری اندازه  قابل و قانونمند طبیعی، یھا پدیده ھمانند اجتماعی و انسانی یھا پدیدهـ ۷
 ).۱۰ـ۹ص ،۱۳۸۰ افروغ( یافت دست ھا آن دربارۀ الزمانی و المکان عام یھا شرطی به توان می

   یاثبات روش بر ینقد
 است شده وارد ،یتجرب کردیرو ھمان ای یاثبات شناسی روش به یمتعدد ھایرادیا

 پرداختـه ھـا آن نیتـر مھـم ذکـر به حاضر نوشتار مجال فراخور به بخش نیا در که
  .شود یم

 که آن حال است، دانسته یعلم معرفت یمبنا را یمشاھدت یھا گزاره یی،گرا اثبات 
 کیتئور تر شیب ،جھل بر علم یبرتر چون ھا آن ۀانگاشت یھیبد یھا فرض شیپ ۀھم

 بـودن یھیبـد بارۀدر انیگرا اثبات یھیتوج یھا استدالل یحت و ی؛مشاھدت تا است
 تواند نمی ستند،ین ابطال ای اثبات قابل شیآزما و مشاھده قیطر از که ییمبنا یھا گزاره

 استقرا تیفاک« ۀگزار واقع در .باشد استقرا اصل تیکفا از کننده قانع یدفاع نیگزیجا
 اثبات قابل ریغ اما ؛هینظر از سرشار و ییمبنا است یا گزاره خود »علم حصول ھتج
 و تجربـه تنـوع و تکثـر بـه را ینـیقی و عام یمعرفت عنوان به علم کسب که ابطال ای

 یھمـسان نیتضم یبرا یمنطق لیدل چیھ تواند ینم که آن حال .کند یم منوط مشاھده
 یتیکفا یب نشانگر یخوب به امر نیا .کند قامها ،شده انجام مشاھدات با یآت مشاھدات

  .باشد یم عام و خاص یھا گزاره یمنطق ربط در استقرا
 ۀگـزار خـود ،ھـا دهیـپد ۀھم یبرا یرونیب و یعیطب تیعل بر ییگرا اثبات تأکید

 در نیا و ردیگ یم بر در را ینیپس و ینیشیپ مشاھدات ۀھم که است یشامل کیتئور
 یعوامل استقرا، یبرا یکاف مشاھدات تعداد استقرا، یمنطق باراعت ۀلأمس که است یحال
 پاسـخ یبـ ھمچنـان ،دسـت نیـا از یمسائل و مشاھده یخطا شوند، کنترل دیبا که

 .ماند یم
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 نگـاه فاقـد ،جهینت در و نگر یجزئ مشاھده، به صرف یاتکا دلیل به ییگرا اثبات
 تیـکل شـناخت امکـان دتوانـ نمی و است مطالعه مورد یھا دهیپد به کالن یفلسف

 ۀمشاھد از برآمده شناخت بودن ناقص و یتیکفا یب .دینما فراھم را یانسان یھا دهیپد
 حـواس قیطر از لیف شناخت ۀدربار یمولو معروف لیتمث از یخوب به ،نگر یجزئ

 روش نقـد در لیـتمث نیـا کاربـست در نیاست و سیفر .شود یم روشن زین یتجرب
 نـام به آسا غول یجانور شناخت یبرا نایناب مردان و زنان نسا به ما معتقدند ی،تجرب

 نیتـر شیبـ کـه میھـست ییزھـایچ افتنی صدد در خود حواس از استفاده با ،جامعه
 آن یکلـ شـناخت مـانع ،کار نیا اما ؛باشند داشته ،میا کرده لمس آنچه با را شباھت
 یتلق رغم به ییگرا تاثبا واقع، در .)Ferris and Stein, 2010, p 32-83( شد خواھد
 آوردن دسـت بـه یبرا آن ۀدھند لیتشک افراد از مستقل یجبر جمع عنوان به جامعه

   .ابندی نمی افراد کت کت به مراجعه جز یزیگر ،اطالعات
 محقق کیتئور و یارزش گیری جھت ینوع انگریب خود که موضوع بودن یانتخاب

 بر انیگرا اثبات تأکید سبب به که است یانتقادات گرید از ،سنجش یربط یب و است
 نگـاه چھـارچوب در چراکـه ؛اسـت شـده ھـا آن متوجـه ،ارزش و دانـش ییجدا

 از اسـتفاده در زبان و یفرھنگ یمعان و ھا ارزش تیاھم از ت،یواقع به انگارانه ءیش
 تیاھم و یمعن که آن حال .شود یم غفلت ،سنجش یابزارھا کردن استاندارد و میمفاھ

 وابسته یفرھنگ ۀنیزم در موجود یھا دهیپد گرید فھم به ،شیگرا ای کنش حادثه، ھر
 و عقـل یکارآمـد از گذر با ییگرا اثبات که جا آن واقع در ).۵۲  ص،١٣٨٧ ،چلبی( است

 یانسان یدادھایرو صرف نییتب و فیتوص به ،انهنقاد یداور یجا به ارزش و برھان
 ذھن و تیواقع بلکه کند می سلب خود از را ییگرا عمل امکان تنھا نه کند، یم تمرکز

 ّیعل نیقوان هیال به تیواقع متعدد یھا هیال لیتقل با و ردانگا می ساده حد از  شیب را
 در ،یتجرب معرفت ۀیال به معرفت متعدد یھا هیال لیتقل جهینت در و دادھایرو بر حاکم
 کل باب در یداور یمبنا را یجزئ و ناقص یریتصو ی،شناخت معرفت یا مغالطه قالب
 به مسبوق ۀتجرب کشف، مقام در اگر که سازد یم مطرح را پرسش نیا و دھد می قرار
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 یبررسـ بـه آن از فـارغ یداور مقـام در توانـد یمـ چگونـه ،است ارزش و یتئور
  .بپردازد یانسان یھا دهیپد

 یھـا تیـعل افتنیـ یبـرا تالش و صرف ظواھر و نمودھا بر سمیویتیپوز تأکید
 ای و یدرون و یذات ضرورت به توجه مانع ی،تجرب عام قواعد به یابیستد در یکیمکان
 ر،یتفـس فھـم، مـستلزم ھـا آن شـناخت که شود یم یرمادیغ ۀناشناخت عوامل و علل

 روابـط و رھایمتغ نیب یھمبستگ لیتحل ،واقع در .است شھود و کشف و یژرفانگر
 یسـاختارھا و ھـا سمیـمکان و ھـا آن یدرون روابط به پرداختن از مانع ھا آن یرونیب

 معرفـت و تیـواقع عنـوان تحت سمیویتیپوز آنچه سخن، گرید به .شود یم یادیبن
 ابعـاد و ؛اسـت تیـواقع نیـا به معرفت )transitive( الزم بعد ًصرفا کند، یم عرضه

 .ستین شناخت قابل ی،اثبات یابزارھا با ،تیواقع )intransitive( رالزمیغ
 از غفلـت و یانـسان و یعـیطب علـوم شناسی روش حدتو بر کننده گمراه تأکید

 و المکـان نیقوان به لین ھدف با یعیطب و یانسان یھا دهیپد ریناپذ اسیق یدگیچیپ
 یاجتمـاع و یفرھنگـ ،یخیتـار ،یا نـهیزم یھا تفاوت به توجه مانع تنھا نه ،الزمان

 متنوع و متکثر تیواقع شکل رییتغ ای دیبازتول ،دیتول در انسان تیعامل بلکه ،شود یم
 از کمتر رگذاریتاث یروھاین و عوامل گرید کنار در را یانسان )یبعد چند و هیال چند(

  .کند یم وردآبر ،باشد تواند یم و ھست آنچه

   ییرگرایتفس و تفھم
 مکتـب و ھـا ینوکـانت ۀشاخ دو در نوزده قرن اواخر از یریتفس ای یلیتأو سنت

 بـا یدیـفرو یشناس روان و یِربِو یشناس عهجام در و گرفت شکل ی،آلمان یخیتار
 یدارشناسیپد از سپس و افتی توسعه دگریھا یفلسف سنت و ییگرا تینیع بر تأکید

 در ،کردیرو نیا .داد یجا خود در را نچیو و گادامر تا نینشتاکتیو و ھوسرل ادموند
 جھان ساختن در زبان تیاھم بر تأکید با ،ییگرا اثبات یابزار تیعقالن منطق با تقابل

 را جھان کل یمعنادار ۀدیا یعنی تهیمدرن یخودآگاھ در مشترک یعنصر ،یاجتماع
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 یبرا تالش و انسان رفتار کردن یتلق معنادار و مند تین با یلیوأت سنت .دھد یم نشان
 دیـتول در یـیتکثرگرا ینوع آن، بر حاکم یفرھنگ قواعد و ھا نهیزم بستر در آن فھم

 در یژگـیو نیا .شود یم سبب را دانش و قتیحق تینسب هجینت رد و یعلم معرفت
  .شد خواھد تر روشن ،كیھرمنوت یشناخت روش اصول و نیادیبن یمباد حیتشر

   یریتفس ـ یتفھم روش یمباد
 درونی که بیرونی، و مادیً صرفا نه را واقعیت تفھمی، شناسی ھستی اثباتی، رویکرد خالف بر

 ).۱۲ـ۱۱ ص ،۱۳۸۰ افروغ،( شود می ساخته افراد میان تتعامال در که کند می تلقی ذھنی و
 ضروریات عنوان به فھم، و تفسیر زبان، نقش بر تأکید با تفسیری، ـ تفھمی شناسی معرفت

 در اجتماعی دنیای تثبیت و ساخت طبیعی یھا محیط و دلیل انگیزه، معنا، به ھا پدیده شناخت
  ).ھمان( شود می متمرکز مردم، روزمرۀ زندگی نمادین و متقابل ھای کنش

 را یو ،انـسان از متفاوت یفیتعر با زین یتفھم شناسی انسان ،ییمعنا افق نیا در
 بـا تعامل در وستهیپ که شناسد یم انتخابگر و مختار، مند، تین آگاه، آزاد، یتیموجود

 بـه .سازد یم متبلور خود کنش در را دیجد یمعنا ،گوناگون یھا تیموقع و گرانید
 ینیشیپ فھم و شناخت بر یمبتن ینیمع یمعان و لیدال با فرد از یکنش ھر ،گرید انیب

 و ثابت یتیماھ یتلق ،واقع در ).۱۳ـ۱۲ ص ھمان،( ردیگ یم صورت خود تیموقع از یو
 گوناگون یھا تیموقع و ھا نهیزم در یو رفتار ریتفس و فھم امکان ،انسان یبرا نیادیبن

  ).۱۰۹ ص ،۱۳۸۸ دالنتی،( سازد یم سریم را یفرھنگ

   شناسی روش اصول
 معنادار و یزبان یساخت ی،آدم تین و قصد اتیتجل عنوان به تیواقع ساخت ـ۱
 قالـب در آن یظـاھر یھا یژگیو ؛صرف فیتوص و مشاھده به لیتقل قابل و است
 فھـم و ظـاھر صورت از فرارفتن ازمندین بلکه نیست، یتجرب و یدیتفر یھا روش

 .باشد یم ریتفس قیطر از آن یھا یدگیچیپ
 بر و است مستقل یعیطب علوم از ،موضوع در ھم و روش در ھم یانسان علوم ـ۲

 ن،ییتب در ھا دهیپد عام علل کشف ھدف و یعیطب علوم در متصور ینیشیپ نظم خالف
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 و برسـاخته نظـم کـشف و ریتفس ی،انسان یھا دهیپد ندم تیموقع و معنادار تیماھ
   .کند یم جابیا ،مرتبط یاجتماع یھا نهیزم در را ھا آن معنادار

 دهیـپد از منفعل یبرداشت نه را ریتفس ،آن موضوع و علم در یذھن انیم ۀرابط ـ ۳
 جھان کشف و یخودشناس امکان و کند می دیتول یفرھنگ ساخت به ارجاع در بلکه
  .سازد یم فراھم را دهیپد یدرون
 علوم در خیتار به متصل و ممتراک کیسمبل و یجزئ ،یدیتفر یھا دهیپد ۀمطالع ـ۴
 را ریتفـس و یتفھم کدر ھمدالنه، ۀمشاھد چون یفیک یھا روش کاربست ،یانسان

  ).۱۲ ص ھمان،( کند یم اقتضا

  یریتفس ـ یتفھم کردیرو بر ینقد
 بر غلبه ھدف با و اثباتی روش مقابل در که گرایی تأویل ھمان یا تفسیری ـ تفھمی روش

 تولیـد در ھـایی کاستی و ھا محدودیت با خود ـ شد مطرح آن شناسی روش ھای محدودیت
  .شود می بیان زیر شرح به ھا آن ترین مھم که است مواجه علمی معرفت
 تیـخالق و اراده یبـرا شـدن قائل اولویت دلیل به ،دانش به یتفھم کردیرو در
 یروھاین سھم به نسبت گوناگون یھا تیموقع در شیخو یھا کنش سامان در انسان
 و آگاھانـه ھا کنش ۀھم کنش، یھا نهیزم پس در نھفته یخیتار و یفرھنگ ی،اعاجتم

 ای رآگاھانهیغ یھا کنش یبرا ییجا ،کردیرو نیا در نیھمچن .شوند یم یتلق مند تین
 ھدف از ی،ا نهیزم طیشرا ناتمام ای نادرست ۀمحاسب با که ییھا کنش یحت و یرارادیغ

 از ،کـنش راھبر ۀاراد و انتخاب ۀناخواست یدھاامیپ بسان ای گرفته فاصله کنش یۀاول
 و ابعـاد ۀھمـ دادن نـسبت ،واقع در .ندارد وجود شود، یم خارج ریتفس و فھم ۀریدا

 و یفرھنگ یھا بافت در انسان تیفاعل و یآگاھ ،تیخالق ی،مند تین به کنش سطوح
 یفرھنگ ،یاقتصاد ،یاسیس کالن یساختارھا و روھاین ۀکنند نییتع سھم گرفتن دهیناد
 تیـعامل« فیـط گـرید سر یسو به یی،گرا اثبات از متفاوت یا گونه به یاجتماع و

 و دیـمایپ یمـ افراط راه چنان تأکید نیا در ،واقع در .کند یم لیم »آگاه و آزاد انسان
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 و اریاخت جز ییگو که کند یم تأکید مستقل و منفرد یھا کنش ریتفس و فھم بر گونه آن
 در آن یبـرا یمشترک ۀشالود چیھ ،یدرون ییروین عنوان به یآدم مستقل و آزاد ۀاراد

 یریپذ فھم بر تأکید که است نیا تیواقع اما .افتی توان نمی انسان یاجتماع اتیح
  .آن ۀھم نه و است یانسان یدادھایرو ۀمطالع از یبخش تنھا ،آن ریتفس و یآدم کنش

 در ی،انـسان یدادھایـرو ریتفس و فھم بر گوناگون مفسران که جا آن از نیھمچن
 متکثـر و کـالیراد یگـرا ینسب نگاه ینوع پرتو در و کنند می تأکید عیوس ای گستره
 ریناگز شود، یم انکار مطالعه مورد موضوع از یواحد فھم و قتیحق به حصول امکان

 و دیآ می حساب به یھیتوج قابل یعیطب امر ی،انسان یدادھایرو از یاستنباط و فھم ھر
 گشوده ی،انسان دادیرو کی از متضاد ًبعضا و متفاوت یھا قرائت بر راه یب،ترت نیبد

   .باشد داشته وجود ھا آن انیم یداور برای یاریمع آنکه یب شود یم
 قـرار مبنـا ریتفـس و فھـم در را کیـنزد و واسطه یب لیدالً معموال انیگرا لیتاو

 کـه است مسبوق یمتعدد لعوام و ھا نهیزم ط،یشرا به یلیدل ھر که آن حال ؛دھند یم
 یانسان یدادھایرو یمعنادار بر تأکید واقع در .کنند یم اقتضا را کنش از یخاص نوع

 و یاسیس ی،اقتصاد ی،اجتماع کالن یساختارھا از مستقل ،آن فھم ضرورت و منفرد
 تیـفیک بھبـود و عمـل بـه معطوف یدانش دیتول یبرا کیھرمنوت تیظرف ی،فرھنگ
 در ًصرفا یمعرفت جینتا رایز ؛کند یم محدود اریبس را یانسان ستیز طیشرا و روابط
 .بود خواھد استفاده و عرضه قابل خاص )یزمان و یمکان( یتیموقع و یشخص قلمرو

 در کـه شـود یمـ قلمـداد یگـرید یھا فھم موضوع خود ،مذکور جینتا تیفیک فھم
 انیـم از را یعلمـ مطالعـۀ در وثوق مورد یتوافق به لین امکان ،تینھا یب ای رهیزنج

 یھا تیذھن و احساسات ،یشخص یھا فھم میتعم خطر ھمواره که آن ضمن .برد یم
 عوامل سھم انگاشتن دهیناد جهینت در و )۲۵ـ۲۴ص ،۱۳۸۱ افروغ،( یانسان ۀجامع به خاص

 یقرائتـ ای فھم گاهیجا نییتع در موجود یھا چالش و ھا فرصت ،منابع چون یرونیب
  .دارد یپ در را متکثر یھا لیتاو و ریتفاس رقابت ۀمعرک در ژهیو
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 پرتـو در و شـود مـی انگاشته ستایا و یتیذھن انیم یامر تیواقع ،کردیرو نیا در
 نقد مستلزم نه ریتفس ،یدالنت انیب به .شود نمی واقع انتقاد مورد ،کارانه محافظه ینگرش
 کـه ،رییـتغ بـه طوفمع نه رو نیا از و )۱۰۷ ص ،۱۳۸۸ دالنتی،( است تفھم مستلزم بلکه

  .است فیتوص متوجه ًصرفا
 از استفاده ضرورت و کنش به دادن شکل در ھا زهیانگ و لیدال ھا، ارزش بر تأکید
 ۀھمـ از توانـد یمـ مفـسر ایـآ کـه کنـد یمـ مطرح را لهأمس نیا ،ھمدالنه مشارکت

 و ھـا ارزش و بگـذرد خـود معنادار یایدن بر حاکم قواعد و ھا ارزش ھا، فرض شیپ
   .کند فھم ،متفاوت یتیموقع در را یگرید رفتار پس در نھفته واعدق

  یانتقاد سمیرئال روش
 .گیـرد مـی سرچـشمه ،فرانکفورت مکتب یانتقاد کردیرو از »یانتقاد سمیرئال«
 به اما ییگرا اثبات نگرش نقد منظور به کرد،یرو نیا یمعرفت اصول و یمبان بر یمبتن

 و سازد می رھا آن یکنون یھا تیمحدود از را علم ،نایگرا لیتاو با متفاوت ای وهیش
 افـراد یعـاطف و یرفتـار ابعـاد و یمعرفت یھا حوزه ریسا با را یعلم معرفت ۀحلق
 نگـاه ۀطریسـ بـا کـه را علـم یانتقـاد یریـگ جھـت نگرش، این و .کند می فیتعر
 را یارزش و یھنجار یھا گزاره و کرد ایاح دوباره ،بود مودهیپ افول راه ی،ستیتویپوز
 ،آن مانند و نید اسطوره، ،یدئولوژیا رینظ ینیعناو با مدرن یھا شهیاند پرتو در که
  .دیبخش یعلم ارزش شد، یم خوانده یرعلمیغ

  یانتقاد سمیرئال روش یمباد
 یتلق مستقل آن به نسبت معرفت از را جھان ،شناسی یھست در »یانتقاد سمیرئال«

 قابل یضرورت یدارا ،جھان نیا ).۶ ص ،۱۳۸۵ سایر،( ستین انسان ذھن تابع که کند یم
 ،یّعلـ یروھـاین از الزاما ی،اجتماع ای یعیطب از اعم موضوعات ۀھم و است کشف

 ،کـردیرو نیـا بـه بنـا .ھستند برخوردار ،خاص تیقابل و تیفیک و عمل یھا وهیش
 ؛وکاستفر مشاھده قابل ریمتغ دو یھمبستگ ۀرابط به دینبا را یاجتماع عیوقا شناخت
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 و ساختارھا و دادھایرو از ،موضوعات بر عالوه ه،یچندال و افتهیزیتما جھان نیا بلکه
 و موضـوعات جـادیا توانـایی خود که است شده لیتشک ییھا تیفیک و استعدادھا

 عوامل و ،مشروط و یانضمام عوامل دسته دو ن،یبنابرا .سازد یم متبلور را دادھایرو
 در ی،انتزاعـ و یّعلـ عوامل و یاعداد عوامل انیم صالات و ارتباط از حاصل یدرون

 شناخت بر یمبن یاتیمدع ،شناسی یھست نیا در .شود مالحظه ستیبا یم آن شناخت
  .ستین شده رفتهیپذ ھا ضرورت کامل

 خطا با ھمراه را یعیطب جھان یحت جھان شناخت ،یانتقاد سمیرئال شناسی معرفت
 و یرتصادفیغ ی،اجتماع و یعیطب از اعم ،جھان .داند یم مفھوم و هینظر از سرشار و

 نیچنـ بـه معرفت .است یبررس قابل یتجرب ۀویش به که است ییھا ضرورت یدارا
 کیـ درون اتیـواقع انباشـت مثابـه بـه ،مـستمر و متـصل ًکـامال یامر نه ی،جھان

 از منفصلً کامال نه و )ییگرا ابطال و ییگرا اثبات کردیرو( داریپا یمفھوم ارچوبھچ
 بلکـه خود، ۀگذشت با ینسبت چیھ یب مختلف یھا میپارادا به وابسته ای عام تحوالت

 ،معرفـت ھر دیتول نیبنابرا .ینیپس و ینیشیپ یھا دانسته انیم ،است یربط یندیفرا
 یمحتوا که معنا نیبد است یاجتماع روابط و طیشرا از متأثر و یاجتماع یامر خود،

 رو نیا از و شود یم متأثر ،آن دیتول ندیفرا و ای نهیزم و یمکان ،یزمان طیشرا از معرفت
 قابل ،روابط و طیشرا ریسا به شیاجزا و یمبان اتش،یمدع تمام با یمعرفت ۀگزار ھر

 و اسـت یشناخت زبان )منحصرا نه( یادیز حد تا معرفت که آن ضمن ؛ستین میتعم
 و گانهیب نه ،ارتباطات و یآگاھ متعلق ۀدربار ھا ارتباط یبرقرار ۀویش و زبان تیماھ

  ).۷ ص ھمان،( دیآ یم حساب به معرفت یابیارز در یاتیح یامر که تفاوت یب
 و تیتثب به تواند یم ،سازنده و خالق انسان ،یانتقاد سمیرئال شناسی انسان بر بنا

 تنھا نه عامل .است آن یمعنادار ،انسان کنش مھم یژگیو .بپردازد موجود وضع رییتغ
 و جامعه انیم و دارد یآگاھ نیز خود کنش به نسبت خود یآگاھ از هک ،خود کنش از

 کـنش و ؛مختلـف عـامالن کـنش محمـل ،جامعه و دارد؛ وجود متقابل ریتأث ،عامل
  ).۱۵ ص ھمان،( است جامعه رییتغ ای تیتثب حفظ علت عامالن،
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  یانتقاد سمیرئال شناسی روش اصول
 ،کردیرو نیا .یاجتماع یۀنظر کی تا است، فلسفه کی ز،یچ ھر از پیش سمیرئال

 علـوم ۀفلـسف و هیـنظر روش، یھمپوشـان صـدد در و دارد قرار فلسفه و علم انیم
 موضوع ت،یماھ با دیبا آن، عام یھا فرض شیپ از نظر صرف ،روش .است یاجتماع
 موضوع ھدف، نیبنابرا .باشند سازگار پژوھش، از محقق انتظارات و ھدف و مطالعه

 ھمان،( دارد ارتباط ،گرید ضلع با آن ضلع ھر که دھند یم لیتشک را یمثلث روش، و
 محور مفھوم ،نھادھا و ھا متن ،ھا کنش لیقب از یعیطب و یاجتماع یھا دهیپد .)۴ ص

 مـذکور میمفـاھ و شود می آغاز مفھوم از مطالعه، و یبررس در که معنا نیبد ؛ھستند
 برگـشت و رفـت در ابـژه و سوژه انیم وستهیپ ،ارجاع و یگذار نام ش،یآزما ھنگام
 و است میمفاھ و تعامالت ارتباطات، از یبخش ی،ذھن موضوعات که جا آن از و ؛است

 و مطالعـه فھـم، بلکه شود، نییتب ستیبا یم ھا آن یماد آثار و دیتول تنھا نه رو نیا از
 ـ زین ھا دهیپد نیا ریتفس در .شود ریتفس و درک ،یبررس دیبا زین ھا آن یمعان ریتفس

 نیـا کـه داشـت توجه دیبا ـ شود عطف ،محقق ییمعنا چھارچوب به دیبا اگرچه
 و شناسا فاعل .دارد وجود ھا آن ۀدربار محقق یرھایتفس از مستقل شیکماب ھا دهیپد

 در امـا است؛ اثرگذار یعیطب موضوعات فھم در زبان و یاجتماع روابط و تعامالت
 ریتفـس ،قیـتحق موضوع چراکه ؛شود یم تر دهیچیپ تعامالت نیا ی،انسان یھا دهیپد

 اثـر او بـر کـه کند می یزندگ میمفاھ از سرشار یجھان رد نیز مفسر خود و شود یم
 ی،انسان علوم ،اساس نیا بر .رندیپذ یم ریتاث محقق ییمعنا افق از ًمتقابال و گذارند یم

 .شود یم ادی »مضاعف کیھرمنوت« نام با آن از که یزیچ م؛یمفاھ ۀدربار است یمیمفاھ
 از یعلمـ نیـیبت در آن یکارآمـد و تجربـه انکـار یمعنا به فھم تیاھم بر تأکید اما

 .ستین یاجتماع تیواقع
 امر در ییتوانا منظور به و باشند یانتقاد خود موضوع برابر در دیبا یاجتماع علوم

 نیا در ).۷ ص ھمان،( کرد یانتقاد یابیارز را ھا آن دیبا یاجتماع یھا دهیپد فھم و نییتب
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 از و گیـرد می صورت عمل در آن نمود بر یمبتن ی،معرفت گونه ھر یابیارز ،کردیرو
 ی،انـسان یھـا دهیـپد ۀدربـار میمفاھ و دانش معرفت، اصالح مستمر ندیفرا رو، نیا

 .است زین ابژه ھمان ای یبررس مورد موضوع اصالح و رییتغ ندایفر از یبخش
 و ھـا نگـرش ھـا، ارزش سـھم و دخالـت و تنیـس جدا ھم از ارزش و تیواقع
 ی،علم قیتحق یندھاایفر و روندھا موضوع، انتخاب در ،محقق عواطف و ھا شناخت

 و اسـت تیـواقع از یبخـش ،ارزش واقع، در .است سوژه و ابژه تعامل انگریب خود
 یا جنبـه علـم نیبنـابرا .ستیـن علم در ھا یریگ جھت و ھا ارزش دخالت از یمفر

  .ددار یفرھنگ

 یانتقاد سمیرئال بر وارد ھایانتقاد

 ھـا آن از یبعـض ھـم و برنـد یمـ رنـج یدرون یناسازگار از ھم ،ادشدهی اصول
 یتصادف ،یتجرب امور بودن کارآمد معرفت، از مستقل جھان وجود .ھستند مخدوش

 حـضور و یاجتمـاع و یعـیطب یھا ضرورت تحقق عمل، زیآم تیموفق نییتب نبودن
 حیصح اصول جمله از ،ساختار و حوادث وجود ،یاجتماع یھا وهیش و ّیعل یروھاین
 خطا ًمطلقا که است یاصل ی،علم معرفت از کذب و صدق ینف مقابل، در .باشند یم

 و نپذیرنـد میتعمـ و نـشوند بـرده کـار به مطلق که یصورت در اصول گرید و ؛است
 .ھستند حیصح گردد، مشخص ھا آن ۀمحدود

   اصول در یناسازگار
 از تیـواقع دانـستن مـستقل« و »یعلمـ معرفت از کذب و صدق ینف« لاص دو

 از کـه اسـت یشـناخت ،صـادق شـناخت چراکه ؛دارند تعارض گریکدی با »معرفت
 نداشته راه یعلم یھا گزاره و علم در ،کذب و صدق اگر و کند یم تیحکا تیواقع

 جهینت در و نیستند یبررس قابل ،مطابقت و تیروا منظر از شده انیب اصول ۀھم باشند،
 و »ییگرا لیتقل« اصل دو انیم یناسازگار نیا .رود یم دست از ھا آن یمعرفت ارزش

 معرفت یدرون یمحتوا ی،شناخت روش کردیرو نیا .است مشھود زین »تیکاشف ینف«
 وجود با که دھد می لیتقل آن یزبان ۀحوز ژهیو به ،انسان یزندگ یاجتماع ابعاد به را
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 و انسان یاجتماع یھا شیگرا و یعاطف ابعاد با معرفت ارتباط تیتثب نچو یازاتیامت
 ادشدهی اصول ۀھم رفتن دست از متیق به علم، یبرا یانتقاد یابیارز تیظرف جادیا

  .شود یم تمام
 وارد فرھنگ ۀعرص به ،محقق ذھن افق به ورود با یعلم معرفت کرد،یرو نیا در

 .ستین ممکن ی،فرھنگ و یاجتماع عمل بدون عرصه نیا به ورود که آن حال ؛شود یم
 یھـا نهیزم و عوامل از مجرد افراد یذھن ۀعرص به یعلم قیحقا ورود گر،ید انیب به

 روابط و طیشرا نیا و است یاعداد علل حد در عوامل نیا ریتأث اما ،ستین یاجتماع
 از یعلمـ قیحقـا افتیدر برای افراد ذھن یبرا یخاص گیری جھت تنھا ی،اجتماع

 معرفت یدرون یمحتوا در یاثر که آن نه ؛کند یم فراھم معرفت ]یآسمان[ یمباد گرید
 منافع ای و عواطف ش،یگرا اساس بر معرفت کی سقم و صحت ن،یبنابرا .باشد داشته

  .خورد نمی رقم ،آورند یم یرو آن به که یافراد یجمع و یفرد
 جیـرا ینمادھـا و زبـان از استفاده با تنھا معرفت یاجتماع ظھور و بروز اگرچه

 ی،اجتماع اعتبارات از سطح نیا به توان ینم را تفکر رد،یگ یم صورت آن یاجتماع
 یدرونـ یمحتـوا بـه زبـان، یدستور قواعد از نظر صرف تفکر، ساختار .داد لیتقل

 کـشف آن از معرفـت کـه یاالمر نفس و قتیحق با متناسب و است مربوط معرفت
 .ردیگ یم قرار یعلم یداور معرض در ای و یابد می سازمان شود، یم

 یعلم شناخت ـ است معتقد یانتقاد سمیرئال که چنان ـ میمفاھ کیتئور یمعنا اگر
 و زبـان قالـب در یآدمـ ذھن که دھد قرار ییھا گزاره و میمفاھ گرو در را جھان از

 خود یخیتار یازھاین رفع برای یاجتماع روابط و ھا تعامل ارچوبھچ در و فرھنگ
 کـذب و صدق ۀجنب و قتیحق به نسبت مزبور میمفاھ و ھا گزاره مطابقت سازد، یم

 آن دنبـال بـه و فھم تینسب واقع، در و ،ردیگ یم قرار دیترد و تزلزل معرض در ھا آن
 تیواقع اصل به که یاصول نمودن مخدوش اثر در و شود می سبب را قتیحق تینسب

 .شود یم منجر سمیرئال ینف به دارند، داللت
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 یاجتماع عوامل از متأثر ییمبنا یھا گزاره رییتغ یمعنا به تنھا معرفت انباشت ینف
 صـرف و مـستقل یارھایمع از تیتبع در یعلم ۀجامع الزام عدم و است یفرھنگ و

 و اریـمع منبع، ینف و انکار به که شود یم رفتهیپذ جا آن تا یمبان نیا رییتغ در ی،علم
 و صدق و است ھا آن یشناخت جھان ۀجنب به ناظر هک نجامدین یمستقل یمعرفت روش
 .کند یم یابیارز ،جھت نیا از را یمبان کذب
 بـاز آن یاجتمـاع ابعـاد به ًکامال را یمعرفت ناتیتع ی،انتقاد سمیرئال که جا آن از

 به توجه از داند، یم لیدخ علم یمحتوا در را یاجتماع روابط و طیشرا و گرداند می
 واقـع، در .ماند یم باز ،معرفت یکیزیمتاف ابعاد ھمان ای علم یودوج ابعاد و ناتیتع
 ن،یبنابرا .گردد یم باز موجودات به یماھو ناتیتع و یھست مراتب به وجود ناتیتع

 ریتـأث و موجـودات ۀزمر در ـ یاجتماع و یفرد از اعم ـ یانسان امور و یعیطب امور
 بعد رو، نیا از و شود می قلمداد یاعداد عوامل سنخ از ،معرفت و علم ۀحوز در ھا آن

 ،وجـود از غفلـت .گـردد یبازم آن یھست و وجود ۀنحو به علم یساختار و یمعرفت
 بلکه ؛شود هیتوج بدون ،شناخت کذب و صدق و بیان تیکاشف ۀجنب شود یم سبب
 بـه کـه شـود معنـا ای گونه به نیز شناخت ندیفرا ای و یانسان معرفت بودن کیتئور
 ).۱۹ـ۱۶ ص ،۱۳۸۷ پارسانیا،( نجامدیب قتیحق تینسب و فھم تینسب

   ییصدرا سمیرئال
 ـ یتفھم« ،»گرا اثبات« یھا شناسی روش از کی ھر دربارۀ مختصر یبررس و شرح

 موجود یھا یکاست و نواقص رفع برای مجدانه یتالش »یانتقاد سمیرئال« و »یریتفس
 را یبررسـ مـورد ضـوعمو از جانبـه ھمه و قیدق یعلم معرفت به حصول ۀعرص در

 ۀحـوز در ییھـا کوشـش نیچنـ رشـد بـه رو رونـد رغـم بـه امـا .کند یم تیحکا
 علوم خاص موضوع عنوان به یانسان یھا دهیپد ۀمطالع رسد یم نظر به شناسی، روش
 و نشیـب بـه ی،اسـالم تفکـر و شهیاند چھارچوب در ژهیو به )۱۳۸۲ دورتیه،( یانسان

 رسـد یمـ نظـر به که یازیامت باشد؛ ازمندین سیشنا روش ۀعرص در تر جامع ینگرش
  .است آن واجد »ییصدرا حکمت« شناسی روش
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 مباحـث االشـراق حکمـة کتـاب یابتدا در اشراق خیش و شفا کتاب در نایس ابن
 و مالصدرا هیمتعال حکمت .کنند یم مطرح معرفت اخذ یمنطق اصول دربارۀ یمبسوط
 یشناخت روش ینگر ژرف در یدیجد یھا افق ی،نظر عرفان در مطرح مباحث سپس

 ۀمسأل حیتنق اثر در یصناع عیشا حمل و ذاتی اولی حمل ازیامت هک چنان .اند نموده ایمھ
 انـواع گـرید از بھتـر مراتـب بـه شناسـی، روش نیـا در تأکید مورد وجود اصالت

 لـوازم از که ـ قتیرق و قتیحق حمل ب،یترت نیھم به .شود یم نییتب شناسی روش
 ـ مجاز و قتیحق حمل و ـ است هیمتعال حکمت آوردھاى ره از و وجود رد کیتشک

 عرفان ارمغان و ھستی مظاھر کییتشک کثرت و وجود شخصی وحدت لوازم از که
 کار به منطقی مھم اصول از برخی سیتأس در که ھستند امورى جمله از .است نظرى

 قلمرو در ژهیو به نیادیبن قاتیتحق از ارىیبس روى به نیینو ھاى راه توانند یم ،آمده
 در صـدرایی سمیـرئال حال، ھر به ).۱۳۶۸ شیرازی، صدرالمتألھین( ندیبگشا انسانی علوم

 ۀجنبـ حفـظ ضـمن ،یاسـالم یحکما یعلم و یفلسف یھا تالش امتداد و استمرار
 گـرید با را یتجرب دانش یساختار ارتباط تنھا نه آن، کذب و صدق و علم یشناخت
 را معرفت یرتجربیغ مراتب یعلم یابیارز روش بلکه دھد یم حیوضت یمعرفت مراتب

 دانـش یھادایبن یرعلمیغ و یعلم یھا نشیگز تفاوت ،جهینت در و کند می نییتب زین
 ادامه در .بخشد یم ینقاد قدرت ی،انسان علوم به رو نیا از و نماید می بازگو را یتجرب

  .شود یم پرداخته سیشنا روش نیا یمباد نیتر مھم از یمختصر شرح به

   ییصدرا سمیرئال روش یمباد
 یھست مراتب سلسله و یدیتوح نشیب به ی،شناس یھست بعد در ییصدرا سمیرئال

 مالئکه و یاانب جھان ،آن از پس و یھست نیا مرکز در خداوند که معنا نیبد ،است قائل
 یناسـش یھـست نیبرابنـا .دارند یجا ـ است انسان یسرا که ـ یھست عالم سپس و

 احسن نظام جھان، نظام .است ھدفمند ،خداوند خلقت دستگاه گرا، وحدت و گرا کل
 ،خداوند شگاهیپ یعنی یینھا کمال و تیغا یسو به یھست یاجزا ۀھم و است اکمل و
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 اصول کنار در ،سمیلئادیا و سمیرئال انیم مرز عنوان به تیواقع اصل .کنند یم حرکت
 اصـل و نیضیـنق ارتفـاع و اجتماع ۀاستحال ای تناقض عدم أمبد اصل چون یگرید

  .)۲۰ ص ،۱۳۸۷ پارسانیا،( شود یم شناخته یشناس یھست نیا اصول نیتر مھم ،تیعل
 فیتعر خداوند با ،انسان یوجود قتیحق ،یدیتوح شناسی یھست نیا اساس بر

 ساحت دو از برخوردار و عتیطب یماورا و عتیطب از یبیترک انسان سرشت .شود یم
 انسان ،شناسی انسان نیا در .شود یم شناخته یملکوت و یھاال وجود و یماد وجود

 او یزنـدگ کـه شـود یم یتلق ولؤمس و گر انتخاب بااراده، واال، محترم، یتیموجود
 کماالت ۀھم به دنیرس استعداد خداوند .است کمال تینھا به دنیرس برای و ھدفمند

 رقم یو خود دست به یینھا سرنوشت ماا ،است کرده عطا انسان به بالقوه طور به را
 امکـان »نیالـسافل اسـلف« و »نیـیعل یاعل« تینھا یب دو ۀانیم در چراکه ؛خورد یم

 .است یھست ظھور و تیواقع خ،یتار تمدن، فرھنگ، کانون انسان قلب .دارد حرکت
 ،ھا تیواقع تناسب به و شیخو اریاخت و اراده قدرت از یریگ بھره با انسان نیبنابرا

 ن،یبنابرا ).۱۵۶ـ۱۵۵ص ،۱۳۸۸ پور، امین( شود متصف یھاال یاسما از یاسم به تواند یم
 لیتقل فرد به جامعه و ھستند شیخو خاص و مستقل یتیھو یدارا جامعه، و انسان

   .شود نمی داده
 کـه ـ »گرا اثبات خام رئالیسم« با تمایز در »صدرایی رئالیسم« ،شناسی معرفت بعد در

 و حـسی ابزارھای در مادی و طبیعت جھان مستقیم و ساده انعکاس حاصل را شناخت
 که است استداللی مسیری انسانی، معرفت مسیر که است معتقد ـ داند می انسان تجربی
 از و شـود مـی شـامل نیـز را نظری و ّنمبی ھای دانش ن،ِّبی و بدیھی یھا گزاره بر عالوه
 کـه یابد می دست دانش از ھایی شکل هب تمثیل و قیاس استقرا، مختلف یھا شیوه طریق
 از معرفت مسیر ھر رو، ھمین از .است غیریقینی دیگر برخی و یقینی آن، ابعاد از برخی
 و فـردی عوامـل و ھـا گرایش اھداف، و ھا انگیزه شناختی، ابزارھای معرفتی، یھا زمینه

 کـه یـردگ مـی قـرار ییھـا آسیب معرض در ھمزمان و برد می بھره خود ویژۀ اجتماعی
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 گـردد بـازمی اجتمـاعی و فـردی عوامـل بـه دیگر برخی و معرفتی یھا زمینه به برخی
  ).۲۱ـ۲۰ ص ،۱۳۸۷ پارسانیا،(

 در معرفـت منابع ی،وح و شھود و ،یعمل عقل و ینظر عقل وھم، ال،یخ حس،
 و ھنـدمواج تیـواقع از یسـطح بـا کیـ ھر که شوند یم محسوب هیمتعال حکمت

 و یالیخ ،یحس معرفت که یحال در .دنشو یم سبب را سطح ھمان با مناسب یمعرفت
 شرط ی،عقل معرفت باشند، یم مقدم معرفت یانحا گرید بر یزمان لحاظ به ی،وھم
 از حاصـل معرفـت یھمراھ بدون که معنا نیبد ؛رود یم شمار هب یعلم دانش الزم

 .گفت سخن یعلم معرفت از توان نمی ،عقل از خوذأم معرفت با وھم و الیخ حس،
 حـذف یعلمـ یھـا گزاره و میمفاھ از یریپذ آزمون شرط ،عقل حضور با واقع، در

 یھا گزاره و میمفاھ به ی،معرفت منبع نیا به اتکا با تواند یم علم از یبخش و شود می
 کیـتئور و ینظـر یادھـایبن اما نیستند ریپذ آزمون که ابدی دست یدرست بالضروره

 به ،عقل نشناختن تیرسم به اما ).۲۱ص ھمان،( دھند یم سامان را ریپذ آزمون یھا گزاره
 دیترد به آن، یشناخت جھان اعتبار و ارزش از غفلت و مستقل یمعرفت منبع کی عنوان

 چراکه ؛دیانجام خواھد یتجرب و یحس یھا دانش یمعرفت و یشناخت جھان ارزش در
 معرفـت از ای زهحـو به ،خود کیتئور و ینظر یمبان لیدل به ھا یآگاھ از دسته نیا

 گـر،ید انیـب بـه .ندارنـد ھا آن یابیارز یبرا یراھ ،الیخ و حس که ابندی یم ارجاع
 کیـتئور لیـتقل از یریجلـوگ ضـمن ،عقـل تیـمرجع حفـظ با ییصدرا سمیرئال

 یابیارز فرصت ،یاجتماع مناسبات و تعامالت ای و یذھن عوامل به یتجرب یھا دانش
 یھا گزاره اغلب که ـ مبنا یھا گزاره یعلم نشیگز .دآور یم فراھم زین را ھا آن یعلم
 بنـدد یمـ یعلم مختلف یھا عرصه در قتیحق تینسب بر را راه ـ ھستند یکیزیمتاف

  1.)۲۲ص ھمان،(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ۳۲۶ و۹۵ ص ،۹ ج،۳۱۷ ص ،۳ و ج۱۸۰ و ۱۷۹ ص ،۸ ج ، مالصدراۀاربع اسفار تاب این مبحث در ک.1
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 بخـش دو به خود معرفتی موضوعات تناسب به عقل ،شناسی معرفت گسترۀ این در
 آمریـت اولویت، ھیچ و کند می ادراک ًصرفا نظری عقل .شود می تقسیم عملی و نظری

 بـه موضوع، تناسب به عملی، عقل که حالی در ؛)۴۴ص ،۱۳۸۶ آملی، جوادی( ندارد والیتی و
 و اراده از حاصـل اجتمـاعی و انـسانی یھـا ھـستی باب در ھنجاری یا ارزشی داوری
 کاربـست و خـود معرفتی ھویت حفظ با عملی عقل واقع، در .پردازد می انسانی آگاھی

 »اجتمـاعی اعتبارات« طباطبایی عالمه آنچه یا انسانی معانی و مفاھیم ظری،ن عقل نتایج
 مبنـا نموده، ترسیم انسان زیست و رفتار برای آرمانی الگویی و کند می ابداع خوانند، می

 الگو این .آورد می فراھم اجتماعی یھا واقعیت به نسبت انتقادی رویکرد برای اساسی و
 بـه اجتمـاعی مناسـبات و تعامالت تمایالت، از که گیرد می سرچشمه اعتباراتی ازً غالبا

  .اند آمده دست
 از که ـ عقل و وھم خیال، حس، خالف بر و است دیگر معرفتی منبع یک شھود

 در مفھـوم، وساطت بدون را واقعیت ـ کنند می برقرار ارتباط واقعیت با مفھوم، افق
 وجود، و واقعیت مراتب سبح به شھودی معرفت .دھد می قرار ِعالم آگاھی معرض

 تـشریعی ارادۀ کـه اسـت شـھود از خاصی نوع وحی .پذیرد می متنوعی تقسیمات
 و اخالقـی اعتقـادی، شناختی، حوزۀ در را انسان سعادت و ھدایت مسیر خداوند،
 شناخت برای است ابزاری وحی، بنابراین ).۲۳ ص ،۱۳۸۷ پارسانیا،( دھد می نشان رفتاری
 حتـی گاه و ارشاد و راھنمایی نقش عقل، کنار در که عالم آشکارغیر و پنھان حقایق

 قادر عقل، و ھستی؛ عالم جزئیات بر محاط حس، دیگر، بیان به .نماید می ایفا را تأیید
 را کلیـات و جزئیـات ھمزمـان کدر امکان وحی، که آن حال است؛ کلیات درک به

 متن به نقل، طریق از که شود می محسوب عقل و حس برای مکملی و کند می فراھم
 و وحی بیان برای است ابزاری نقل بنابراین .شود می فھم و درک و یابد می راه جامعه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . قابل استخراج است۲۳ و ۲۲ ص ،۴ ج،ّٰ اهللا جوادیترحیق مختوم آی و؛ ۳۶۱ و ۳۶ ص ۳ جو



  ١٣٩١، پیاپي چھاردھم، زمستان سال پنجم، شماره دومإسراء  هفصلنام
١٧٧ 

 خـدمت در دیگران و وحی خدمت در معصومان بوده، فھم در نقل، و وحی تفاوت
  1).۳۴ص ،۱۳۸۶ آملی، جوادی( ھستند منقول الفاظ

   شناسی روش اصول
 از یریگ بھره دلیل به مدرن، یھا روش از کی ھر با سهیمقا در ییصدرا سمیرئال

 و است یشناخت روش یتیجامع یدارا عقل، و یوح حس، چون یمتنوع یمعرفت منابع
 .باشد می یمبتن یھاال شناسی یھست و شناسی معرفت بر

 و ھا وهیش ۀھم تیقابل بر که معرفت، کسب ابزار و وهیش کی بر نه کرد،یرو نیا در
 حـس، منابع یمعرفت رھاورد .شود یم تأکید گریکدی طول رد معرفت اخذ یابزارھا

 ،حـس کـه صـورت نیبد .ندارد قرار گریکدی با تقابل در ھرگز یوح و عقل ال،یخ
 از ،عقـل و دھـد؛ می قرار عقل نظر معرض در را گوناگون یھا عرصه و موضوعات

 یعلم یھا گزاره صورت به را یحس یھا داده خود ینظر یمبان از استفاده با سو کی
 بـه کـه گونـه ھمان  ـخود یمعرفت یھا کرانه به یآگاھ با ،سو گرید از و کند می بدل

 آگـاه زیـن یانیـوح و یشـھود معرفـت وجود بر ـ برد یم یپ یحس معرفت حضور
 انـسان بـر یانیـوح و یشـھود شـناخت با که یھست از ییھا ساحت بر و گردد می

 ضـمن ،خـود برتـر افـق به توجه با زین یوح و ؛کند یم استدالل گردد، یم منکشف
 ھـا آن افتیدر از ییتنھا به عقل که را معرفت از یبخش ،عقل با یھمراھ و یھمگام
 ،بیترت نیبد .دھد یم قرار ،عقل ادراک دسترس در ،تنزل میمفاھ افق به است عاجز
 تعامل در ،برد یم راه یھست یجزئ یھا عرصه به ،حس اب تعامل در که گونه ھمان عقل

 خود توان فراخور به نیز یھست ۀگسترد حال نیع در و قیعم یھا عرصه از ی،وح با
 .گردد یم آگاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 »م و معلومعالعلم و « یا »عاقل و معقولعقل و اتحاد « صدرایی در کتاب اسفار اربعه ذیل بحث شناسی به طور کلی مباحث معرفت.  1

  .است به آن پرداخته به طور مفصل ،آملی در کتابی با ھمین عنوانّٰاست و آیت اهللا حسن زاده ذکر شده 
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 معرفتـی منبـع تـرین خالص و ترین کامل وحی معرفتی، منابع مراتب سلسله در
 مرتبۀ در و کمتر قطعیت با حس سپس و دارد قرار عقل گاه آن است؛ خطا از مصون

 تنھایی به عقل که کند می فراھم حقایقی وحی، طریق از نقل .شود می واقع تری نازل
 عـالم در ھا ضرورت وجود به عقل، از گیری بھره با انسان .نیست ھا آن درک به قادر
 یھـا ضـرورت کشف امکان االھی، وحی مقدس منبع به اتصال با اما شود؛ می آگاه

 و تـر دقیـق تبیـین بـه عقلـی، واکاوی با و آورد می دست به را جدیدتری و تر عمیق
 روابـط درسـت فھم وحی، منبع کاربست رو این از .شود می نایل عالم از تری عمیق

   ١).۲۲۶ ص ،۱۳۸۵ افروغ،( کند می تسھیل را آن ساختارھای و اجتماعی
 یمعرفت یابزارھا انیم زین یشناخت روش تعامل ینوع ،یطول ۀرابط نیا بر افزون

 کیـ ھر مستقل تیھو حفظ با که ،اھ آن التقاط و اختالط شکل به نه که دارد وجود
 ایـ یدرست اریمع و زانیم تواند یم ی،وح با تعامل در عقل ،که چنان .ردیگ یم صورت
 نیقـوان و یاخالق و یاعتقاد یمحتوا کاشف نقل، کنار در )مصباح( دیعقا ینادرست

 امبریپ وجود و یوح ضرورت و خدا وجود ۀکنند اثبات )مفتاح( نید یحقوق و یفقھ
 ای زانیم صورت در ی،وح که معنا نیبد .باشد بشر یبرا ّسنت و کتاب تیحج و او

 یسیـسأت احکام ،عقل بودن مصباح صورت در و ی؛ارشاد احکام عقل، بودن مفتاح
 ینف و انکار تنھا نه عقل، و حس با تعامل در یحت و دینما یم صادر را آن با متناسب

 .شـود یم جینتا بیتکذ و دییتأ نقش دار عھده ،یانتقاد یکردیرو با بلکه ،شود ینم
 یعمل و ینظر موضوعات حسب گر،یکدی با یوح و عقل تیحج سبب به نیبنابرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ّٰتوان از کتاب اسفار اربعۀ مالصدرا و ترجمه و شرح آیت اهللا جوادی آملی بھره برد  برای این مبحث می. 1

 و ۲۳۴ و ۲ ص ،۹و ج  ۳۲۶و  ۱۵۳ ص ،۷ ج ،به اسفار توان تر این بحث می  بیشۀبرای مطالع ھمچنین
 .مراجعه کرد ۱۶ ص ،۱ ج،ّٰاهللا جوادی آملییت نیز رحیق مختوم آ
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 ص ،۱۳۸۶ آملی، جوادی( ردیگ یم شکل ... و اصول و فقه چون یا ژهیو یھا روش ،خود
۵۲.(  

 آید، می دست به مالصدرا متعالیه حکمت در اربعه اسفار مباحث مجموع از آنچه
 بـه خـاص طور به اجتماعی، و انسانی یھا پدیده مطالعۀ در صدرایی اسیشن روش
 نقش رغم به اما ).۳۲۶ و ۲۸۴ ص ،۱۹۸۱ شیرازی، صدرالمتألھین( شود می متمرکز برھانی شیوۀ

 ھاى روش برابر در عقل گرفتن قرار معناى به برھانی، شیوۀ برھان، در عقل محوری
 ھـای روش مقابـل در قیاسـی سـتداللا از اى نحـوه بلکـه نیست؛ شھودى یا حسی

 است ـ جزئی به جزئی از استدالل ـ تمثیلی و ـ کلی به جزئی از استدالل ـ استقرایی
 انواع سایر و تمثیل استقرا، نابسندگی از فارغ اما جزئی به کلی از استدالل صدد در که

 مادۀ و صورت اعتبار به قیاس .است معتبر و دقیق علمی معرفت به دستیابی در قیاس
 بـه خـود حملی اقترانی قیاس و حملی، و شرطی اقترانی و استثنایی قیاس به خود،
 تقـسیم در قیـاس، مختلـف صور .شود می تقسیم چھارگانه، صور به صورت اعتبار

 نتیجـۀ بـه نیل برای برھانی قیاسات .ھستند غیرمنتج و منتج قسم دو داراى دیگری
 قسم پنج به ماده اعتبار به قیاس ھمچنین .تاس منتج صور از استفاده به ملزم علمی،

 است قیاسی برھانی، قیاس .شود می تقسیم برھانی و مغالطی جدلی، شعرى، خطابی،
 یقینیات، انواع تبع به برھانی، قیاسات .باشد شناختی روان نه و علمی یقین آن مواد که

 تراتمتـوا و حدسـیات تجربیـات، حسیات، فطریات، اولیات، چون اقسامی داراى
 اسـت؛ عقل برھانی، روش در معرفتی منبع ترین برجسته شد، اشاره که چنان .ھستند

 نیز حس از نتایج به وصول در باشد، تجربیات و حسیات برھانی، قیاس مواد اگر حال
 یقـین بـه گاھی گرچه حدسیات .کند می استفاده الزم و ضرورى منبع یک عنوان به

 کنند، برقرار پیوند معصوم انسان شھود با که صورتی در تنھا شود، می منجر شخصی
 فـراھم برھـانی علـم عرصـۀ به شھودى دانش ورود براى را اى گسترده و وسیع راه
 دانـش انتقـال مجـراى باشـند، مقدس متون حامل که ھنگامی نیز متواترات .کند می

 و ابعاد در تحقیق و تتبع مقتضی رو این از و شوند می برھانی علم عرصۀ به شھودى
 موضوع تناسب به انسانی، علوم از یک ھر کلی، طور به .است نقل مختلف حیثیات
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 اولی فلسفۀ در هک چنان برد؛ می بھره تر بیش برھان اقسام برخی از طبیعی طور به خود،
 ابن( کند می کمتری استفاده تجربیات، و حسیات از پردازد، می متافیزیکی مباحث به که

 1).۸۴ـ۲۱ ص ،۱۳۷۳ سینا،
ـان تعامـل و مختلـف معرفتـی بعمنا از استفاده دلیل رویکرد، این در ـ ۶ ـای می  کـسب ابزارھ

ـا پدیـده معین، ھدفی و واحد ھویتی با اما متفاوت مبانی بر مبتنی نو تعریفی معرفت،  انـسانی یھ
 دیـد بـا و پذیرد می را نگر حس و تجربی رویکرد صدرایی، رئالیسم دیگر، بیان به .شود می مطالعه

 را او و اسـت قائل اصالت انسان، برای چون و پردازد؛ می اجتماعی یھا پدیده بررسی به ریخی،تا
ـا انگیزه تفھم به بنابراین داند، می اختیار و نیت و انگیزه دارای ـه انـسانی یھ ـه و دارد توج  علـت ب

 بـودهن غافـل نیـز ّعلی ھای ضرورت به توجه از توصیف، و تبیین بر عالوه وحی و عقل به اعتقاد
ـا پدیـده به نقاد نگاھی انسان، در عملی عقل به اعتقاد دلیل به و است  نبایـدھای و بایـدھا و دارد ھ

 .کند می تعیین را فرد رفتار بر حاکم ارزشی

 یریگ جهینت

ـه بـهً عمـدتا سـکوالر، انـسانی علوم در شناخت گسترۀ شد، مالحظه که چنان ـیوۀ س  ش
 آمدن فائق برای تالش رغم به کی ھر که است مبتنی »ادیانتق رئالیسم« و »تفھمی« ،»گرا اثبات«

ـیوه دیگـر ھـای محـدودیت بر ـناختی روش سـامان در معرفـت، کـسب یھـا ش  خـود، ش
ـیل، دانـشی به دستیابی در ھا محدودیت این تأثیر .دارند متعددی ھای محدودیت  زمـانی اص

  .باشد مطرح ینید و غیرسکوالر ای زمینه در شناخت، موضوع که شود می ھویدا تر بیش
 نیقـی وجـود عـدم یی،گرا اثبات در استقرا یتیکفا یب چون ییھا چالش واقع، در

 ییگرا اثبات ضعف نقاط رب آمدن فائق صدد در منطق ھمان با که ییگرا ابطال در یعلم
 سمیرئال محدودبودن و یریتفس و ی،تفھم کردیرو در قتیحق تینسب و تکثر است،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سینا به دلیـل تفـصیل  آید؛ اما در اینجا به مباحث ابن  این موضوع نیز از کتاب اسفار اربعه به دست می. 1

 .تر، ارجاع داده شده است وشفافیت بیش
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 متفـاوت تیـماھ فھـم امکـان بـر تنھا نه ،معقوالت و محسوسات ۀریدا در یانتقاد
 به بلکه ؛گذارد یم مضاعف یمنف ریثأت یاسالم معرفت ۀگستر در یانسان یھا دهیپد

 و خـود یروحان و یمعنو بعد از فارغ انسان خالق، ۀاراد از مستقل جھان یتلق دلیل
 نیقوان و نجارھاھ و ھا ارزش ھمان( مسلمان انسان رفتار سامان یاصل منابع از عبور

  .مانند یم باز )عتمادا قابل یمعرفت کسب در آن از منتج عقل و نقل و یوح بر یمبتن
 متنـوع منـابع از یریـگ بھره چون یا ژهیو ازاتیامت سبب به ییصدرا سمیرئال اما

 روش کـاربرد ،گریکـدی طـول در شھود و یوح تا گرفته تجربه و حس از ،معرفت
 خـود، مقـدمات در یشھود و یحس یھا گزاره از تفادهاس و یبرھان اسیق استدالل
 ـ یریپذ آزمون شرط یجا به جینتا یابیارز و نقد در یعمل عقل یھا افتهی از استفاده

 ای صحت باب در یداور به قادر ًطبعا و است متداول گفته شیپ یھا روش ھمه در که
 از غنـی نگـیفرھ توانـد یمـ ــ باشـند نمـی یشھود ای ینقل ،یعقل یھا گزاره سقم

 ۀشیـاند بـستر در را یوح و عقل حس، از ورى بھره چگونگی به ناظر اصطالحات
 اصطالح به ھاى داورى سکوالر، یانسان علوم که جا آن واقع، در .دینما فراھم یاسالم
 دھد، یم سامان ییاستقرا روش با محض حسی ھاى داده ۀمحدود در را خود علمی

 ،برھـانی اسـییق روش قیطر از ،یاستنتاج اسیق بر هیتک یجا به ییصدرا سمیرئال
 کند می لیتکم و یواکاو شھودى و عقلی مواد با مختلف مقاطع در را حسی ھاى داده

 اعتقـادات و شهیـاند پرتو در یانسان یھا دهیپد و انسان باب در نییقی یمعرفت به و
 یتیھو که ـ یعرف فھم به استناد با نه ،کردیرو نیا یانتقاد نگاه .یابد می دست یاسالم

 ی،وح و یعمل عقل یعنی منبع دو از استفاده با بلکه ـ دارد یفرھنگ ًصرفا و یخیتار
   .شود یم حفظ و نیمأت
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  منابع
 عبـدالقادر ،ھنجارگرایی تا گرایی اثبات از تحقیق روش ،)۱۳۸۰( محمد ان،یآمز .١

  .اول چاپ دانشگاه، و حوزه پژوھشکده ،قم ،یسوار
 و فرھنگ مؤسسه تھران، ،فرھنگ وحقوق شناسی فرھنگ ،)۱۳۷۹( عماد ،افروغ .٢

  .اول چاپ دانش،
  .اول چاپ مھر، ۀسور تھران، ،انتقادی گفتارھای ،)۱۳۸۵( ، ـــــــــ .٣
  .اول چاپ آشنا، کتاب ،دیگر رنسانسی ،)۱۳۸۱( ، ـــــــــ .٤
 علوم و اسالم فصلنامه ،قرآن در اجتماعی شناخت روش ،)۱۳۸۸( فاطمه پور، نیام .٥

  .۲ ش ،یاعاجتم
  .کیھان انتشارات تھران، ساروخانی، باقر ترجمه ،اجتماعی علوم فرھنگ ،)۱۳۶۶( آلن بیرو، .٦
 علوم فصلنامه ،)۱( سیاست علم و فلسفه شناسی روش ،)۱۳۸۲( دیحم ا،یپارسان .٧

  .۲۱ش قم، باقرالعلوم، دانشگاه ی،اسیس
 علـوم هفـصلنام ،)۲( سیاسـت علـم و فلسفه شناسی روش ،)۱۳۸۳( ، ـــــــــ .٨

  .۲۸ش قم، باقرالعلوم، دانشگاه ،یاسیس
 ،یاسیس علوم فصلنامه ،یانتقاد رئالیسم و صدرایی حکمت ،)۱۳۸۷( ، ـــــــــ .٩

   .قم باقرالعلوم، دانشگاه ،۴۲ ش
 علوم در ومشاھده نظریه رابطه ،)۱۳۸۹( قاسم پور، یمیابراھ و ؛دیحم ا،یپارسان . ١٠

  .۳ش ،یاجتماع یفرھنگ عرفتم فصلنامه ،صدرایی حکمت اساس بر اجتماعی
 انتشارات تھران، ،معقول و عاقل اتحاد دروس ،)۱۴۵۴( حسن ،یآمل زاده حسن . ١١

   .اول چاپ حکمت،
 مرکـز قم، ،دینی معرفت ھندسۀ در عقل منزلت ،)۱۳۸۶( ّٰعبداهللا ،یآمل یجواد . ١٢

  .دوم چاپ اسراء، نشر
 نیدوتـ و میتنظـ ،هیـمتعال حکمت شرح ،مختوم رحیق ،)۱۳۸۲( ، ـــــــــ . ١٣
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