
 

  یاسالم فالسفه یدگاهد از یاجتماع علوم در یتفھم کردیرو
 پور یمیابراھ قاسم

  دهیچک
 گیـری شـکل ظرفیـت عملـی، علـوم ۀزمـر در انـسانی علوم دادن قرار با اسالمی فالسفه

 فرھنگـی قواعد مبنای بر کنش تفسیر و فھم مبنا این بر .اند نموده ایجاد را تفھمی رویکرد

 از و نـشده خـتم جـا ھمین به دانشمند کار اما .شود می شناخته رسمیت به عامل انگیزه و

 کـنش تکـوینی پیامدھای اسالمی، ۀفلسف مبنای بر .رود می فراتر یجرا تفھمی رویکردھای

 اھـداف ھمچنین .گیرد می قرار تبیین مورد نیز ندارد ارتباطی اعتباریات حوزه به دیگر که

 تفھمـی غیـر ھای روش با نیز اھداف این به یابی دست برای اعتباریات شایستگی و کنش

   .گیرد می قرار بررسی مورد

  

   .اسالمی ۀفلسف تبیین، تفسیر، تفھمی، رویکرد :ھا کلیدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آموزش عالی امام رضاۀمؤسسدانشجوی دکتری Ａ.  
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  مقدمه
 یعیطب علوم یھا روش از استفاده دنبال به یاجتماع علوم در ١گرا تجربه لسوفانیف

 درجه در ،یانسان و یعیطب علوم تفاوت ،اساس نیا بر .)۲۰ ـ ۱۷ ص ،۱۳۸۷ شرت،( بودند
 یھـا دهیـپد ھمچـون را یعاجتما یھا دهیپد انیگرا عتیطب .نوع در نه بود، خواھد

 را ینیب شیپ ،یعیطب علوم در یقانونمند که جا آن از و ؛کنند  یم یتلق قانونمند ی،عیطب
 ،نتیجه در است، ینیب شیپ یعیطب علوم در مھم اھداف از یکی ًاساسا و سازد یم ممکن

 صدد در ،یاجتماع یھا دهیپد قیتحق و یبررس در ّیعل روش ِاعمال با انیگرا عتیطب
 از و سازند ینیب شیپ قابل را یاجتماع یھا دهیپد بتوانند تا اند بوده ھا آن نیقوان کشف

 ن،یـیتب یـیگرا عـتیطب یمبنا بر .ابندی دست ھا پدیده آن کنترل و مھار به قیطر نیا
 در .)۲۸ ص ،۱۳۷۲ اسکیدمور،( هینظر هیونثا اھداف ،کنترل و ینیب شیپ و است هیاول ھدف

 علـوم ۀیطرسـ کامل ینف با که است مطرح زین یگرید دگاهید ،نایگرا عتیطب مقابل
 و لیتأو متن، به توجه ،یخیتار بستر معنا، بر ،یلیتحل سبک گرفتن شیپ در و یعیطب

 ار،یاخت مانند ییھا یژگیو با انسان دگاهید نیا از .)۲۷ـ۲۰ ،۱۳۸۷ شرت،( دارد دیتأک ،فھم
 اسـاس نیـا بـر .برخوردارنـد ویژکتسـوب ُبعـد از کـه دارد سروکار معنا و ھا ارزش

 ،کرد فھم را ھا آن توان یم فقط رو نیا از ؛معنادارند و مند قاعده ی،اجتماع یھا دهیپد
 ،میـدار سروکار انسان آداب و رفتار با که یھنگام منظر نیا از .کنترل و ینیب شیپ نه

 .یساختار ای ّیعل اتیفرض نه کنیم، طرح معناکاوانه اتیفرض ھا آن ۀدربار یدبا ناچار
 یدرونـ یسازگار یبررس قیطر از بلکه استقرا قیطر از نه زین رھایتفس نیا یابیارز

  .)۳۹۱ص ،۱۳۷۳ لیتل،( ردیگ یم صورت ،عامالن گفتار و کردار با آن مطابقت و ھا آن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . میالدی۶۰ و ۵۰ھای   پیش از دھهمطالعات. ١
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 قـرن ده حدود و داشته قرار ،فوق کردیرو دو مقابل در که یگرید یفکر انیجر
 نوشتار نیا در .است یاسالم ۀفلسف انیجر گرفته، شکل مذکور یکردھایرو از شیپ

 یفکـر مکتب نیا در آن یھا یژگیو و یتفھم کردیرو یھا تیظرف یبررس دنبال به
 دگاهیـد از یتفھم کردیرو که است نیا پژوھش نیا یاصل پرسش نیبنابرا .میھست

 ابـزار و عمناب بر گذرا یمرور با ،پاسخ یبرا دارد؟ ییھا یژگیو چه یاسالم ۀفالسف
 از ریتفس سطوح و کنش انواع یبررس به یلیتحل روش با ،یاسالم ۀفلسف در معرفت

   .میا پرداخته یاسالم ۀفلسف دگاهید

   یانسان علوم گاهیجا
 کی از )۱۰۵ص ،۱۳۶۴ ی،فاراب( »یعمل علوم« ۀزمر در »یمدن علم« دادن قرار با یفاراب

 یھـا دهیـپد ،گـرید یسـو از و اردد نظر یانسان علوم و یعیطب علوم ییجدا به سو
 جـادیا یانـسان علـوم یبـرا را یتفھم کردیرو تیظرف ،شمرده معنادار را یاجتماع

 ۀاراد با که کند یم بحث ییھا یھست ۀدربار ،ینظر علوم مقابل در یعمل علوم .کند یم
 باور نیا بر یفاراب .)۱۳۸۴ ،پارسانیا( است انسان ۀاراد به ھا آن قوام و شود می جادیا انسان
 یاجتمـاع یزنـدگ به او ازین ،واناتیح ریسا از انسان زیتما وجوه از یکی که است
 علـم انسان، رفتار ۀمطالع یبرا نیبنابرا .اند دهینام یمدن وانیح را او رو ینا از ؛است
 انسان که کند می مطالعه را یملکات و افعال و یعقالن یمباد که ردیگ یم شکل یمستقل

 کـه دارد بخش دو یمدن علم .)۴۱ص ،۱۳۷۹ فارابی،( کند یم ریس کمال یوس به ھا آن با
 ،»یپندار سعادت از یقیحق سعادت صیتشخ« ،»سعادت فیتعر« ۀباردر اول بخش

 دوم بخـش و ؛کنـد یمـ بحـث »رفتـار یامدھایپ« و »رفتار منشأ« ،»رفتار یبند طبقه«
   .کند می یبررس را یقیحق سعادت به جامعه رساندن یھا راه

   معرفت ابزار و منابع
 کی ھر که برد یم بھره یمتنوع ابزار و منابع از معرفت ی،اسالم ۀفالسف دگاهید از

 ،آن اسـاس بر و پردازد یم سطح ھمان نییتب به ،بوده معطوف تیواقع از یسطح به
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 از ،انـد بـرده بھره آن از که یمنبع به نسبت که شد خواھد کشف یمتنوع یھا هینظر
 متناسب یابزار و منبع از ھا هینظر نیا از دسته ھر .برخوردارند یتفاوتم سطح و عمق
 به توجه با معرفت یابزارھا .شود می سنجیده زین خود مناسب االمر نفس با و آید برمی

 قلـب و عقـل وھم، ال،یخ حس، :از عبارتند یکل میتقس کی در انسان یادراک یقوا
 وجود شناخت به یابیدست یبرا راه چھار ،اساس این بر .)۲۹۷ص ،۱/۱۳۸۶ آملی، جوادی(

 حس با انسان .)۲۱۶ ص ھمان،( یوح و ،هیتزک عقل، حس، :از عبارتند که داشت خواھد
 است محسوس ی،آدم معلومات از یاندک تنھا البته ؛کند یم دایپ علم ،خارج عالم به
 عتیطب لمعا به مربوط ،شوند می هشناخت حس با که یموضوعات .)۳۷ص ،۱۴۱۷ طبایی،طبا(
 به حس .)۲۹۷ص ،۱/۱۳۸۶ آملی، جوادی( است خود یمکان و یزمان اتیخصوص یدارا و

 ،۱۳۸۳ زاده، حسین( ستین آن عمق در نفوذ به قادر و کند یم بسنده ،دهیپد ظاھر فیتوص
 حس .ندارد یعلم ارزش ییتنھا به گاه چیھ ،نبوده مستقل حس راه ،جهینت در .)۳۸ص
 یعقل شناخت ھمان ،دھد یم ارزش آن به آنچه و ستین ھا هیفرض ابطال به قادر یحت

 که است یعلم ۀنینأطم ای علم ھمان ،عقل محصول .)۳۱۳ص ،۱/۱۳۸۶ آملی، جوادی( است
 حاصـل ی،دیتجر و یتجرب از یقیتلف ای صرف یدیتجر ای محض یتجرب برھان از

 علم و استقرا از هک یشناخت روان نیقی با نیا و )۲۶ص ،۲/۱۳۸۶ آملی، جوادی( باشد شده
   .است متفاوت اریبس ،آید می دست به مدرن

 منجـر تیـواقع ۀواسـط بـدون درک به که است یگرید روش ،بیتھذ و هیتزک
 معطـوف تیواقع سطح نیتر قیعم به ،شود یم دهینام یشھود که درک نیا .شود یم

 ی،شھود علوم از یا دسته .ستین ممکن ،آن به یابیدست ،عقل و حس ابزار با و است
 .)۴۱ص ،۱۳۸۳ زاده، حسین( دارد ازین بیتھذ و هیتزک به آن تر مھم ۀدست اما ؛ھستند یھمگان

 یایاول شھود ھمان که خطا از معصوم یشھود علم یکی :است قسم دو یشھود علم
 به مشوب یشھود علم ی،گرید .است محفوظ اشتباه ھرگونه از علم این .است یھاال

 آملـی، جـوادی( یابنـد می دست آن به رمعصومیغ یفاعر که یشھود ھمان است خطا
 و محض حق ناب، علم ،یشھود و یحضور علم سنخ از زین یوح .)۱۱۴ص ،۱/۱۳۸۶
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 صـاحبان و اسـت علوم سلطان »یوح« .)۳۷ص ،۲/۱۳۸۶ آملی، جوادی( است تام کشف
 و خطـا و است »نیقیال نیع« ی،وح .ستین یراھ ،آن میحر به را ینقل و یعقل علوم

 معرفت یبرا یمستقل ابزار ای منبع زین الھام و حدس .)۳۴ص ھمان،( ستین ریپذ تالفاخ
 در »حـدس« .دارد یوح با ھم ییھا تفاوت البته که است یوح هیشب یزیچ و ستین

 معلومات، انیم در حرکت و ریس و تامل بدون ذھن که معناست نیا به و فکر مقابل
 شـھود، .)۷۳ص ،۱۳۸۷ طباطبـایی،( ابدیب ار آن پاسخ مشکل، طرح محض به و بالفاصله

 یبرا ادراکات نیا .دنندار قرار گرانید دسترس در و اند یشخص یھمگ ،الھام و یوح
 که است صورت نیا در و شود انیب  گزاره قالب در دیبا ،شود علم قلمرو وارد که نیا

  .دارد نام »نقل« که ردیگ یم شکل یگرید یمعرفت ابزار
 .)۲۶ص ،۲/۱۳۸۶ آملی، جوادی( است روایت و قرآن مانند دینی متون رمعتب مدلول ،»نقل«
 کنـد، مـی تالوت که را لفظی عادی، بشر و است االھی وحی مطالب ھمانند قرآن الفاظ
 .یابد نمی و است نیافته راه وحی، الفاظ متن در کاھشی یا افزایش ھیچ .است وحی عین

 حـس، .)۳۴ص ،ھمان( نیست مقایسه قابل کامل انسان فھم با قرآنی، آیات از عالم فھم اما
 و دارنـد قـرار یکـدیگر طـول در کـه ھـستند ای معرفتـی منـابع ،وحـی و عقـل خیال،

 ،۱۳۸۷ ،پارسانیا( گیرد نمی قرار یکدیگر با تقابل در ھرگز ھا آن علمی و معرفتی آوردھای ره
  .)۲۷ص

  مسلمان ۀفالسف دگاهید از کنش
 »منـانؤم« و »مقلـدان« ،»مـانیحک« گـروه سـه در را یانـسان ۀجامع افراد یفاراب

 بـه ی،علم یھا وهیش از استفاده با که معرفتند اھل ھمان مانیحک .کند یم یبند طبقه
 مـانیحک از معرفت کسب برای اما معرفتند اھل زین مقلدان .ابندی یم دست معرفت

 معرفت به ،ومس گروه .ندارند ای بھره یعلم یھا وهیش از ھا آن خود و کنند می یرویپ
 .)۴۷ ص تـا، بـی فارابی،( شوند یم اقناع ل،یتمث و لیتخ قیطر از تنھا و یابند نمی دست
 در و است یاراد ھا آن یھا کنش که دھند یم لیتشک سوم گروه را جامعه افراد اغلب
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 عمـل خود ظن ای علم اساس بر که آن از شیب ھا انسان ۀتود یراز ؛دارد شهیر لیتخ
 وجـود زیـن جامعه در یتیاقل .)۶۷ص ،۱۳۶۴ فارابی،( ھستند شیخو التیتخ رویپ ،کنند

 ینظر عقل یمبنا بر ،دسته نیا یھا کنش .دھند یم لیتشک را نخبگان گروه که دارند
  .دھند یم یاری ،سعادت به دنیرس در زین را گرید افراد و ردیگ یم صورت

 دو به انسان یھا کنش .است تصور قابل کنش از یا ژهیو یبند پیت اساس نیا بر
 أمنش ثیح از یاراد یھا کنش .شود یم میتقس »یاریاخت« و »یاراد« یھا کنش دسته

 را یو و است انسان خاص یاریاخت یھا کنش اما است؛ مشترک وانیح و انسان انیم
 دارد یعام یمعنا »اراده« .)۱۰۵ ص ،۱۳۷۴ فارابی،( دھد یم سوق سعادت و ریخ یسو به
 که است یکار انجام بر میتصم ،اراده گرید یمعنا  .است مرادف داشتن دوست با که
 این .است متوقف آن یبرا ـ لذت جمله از ـ دهیفا ینوع قیتصد و کار آن تصور بر

 یاخص یمعنا اراده .است باقصد فاعل مشخصات از و وانیح یقیحق فصل مفھوم،
 از یناش که یمیتصم از است عبارت و دارد اختصاص ،عاقل موجود به که دارد ھم

 نیا اساس بر .رود ینم کار به واناتیح ۀدربار معنا نیا به اراده .باشد یعقالن حیترج
 قـرار »یزیـغر فعـل« برابـر در و اسـت مرادف »یریتدب فعل« با »یاراد فعل« ،معنا

 به و محض جبر مقابل در ،عام یمعنا به اریاخت .)۶۰ و ۵۹ص تا، بی یزدی، مصباح( ردیگ یم
 را یکـار رد،یگ قرار یگرید مقھور که نیا بدون شعور یذ فاعل که است یمعن نیا

 نوع دو یدارا یفاعل که است نیا ،اریاخت دوم یمعنا .دھد انجام خود خواست مطابق
 که است آن ،اریاخت سوم یمعنا .دھد حیترج یگرید بر را یکی و باشد متضاد شیگرا
 ،اریاخت چھارم یمعنا .باشد یونریب فشار بدون و فاعل یدرون شیگرا اساس بر کار

 خـالف بر ،نباشد شدن واقع تنگنا در و امکانات تیمحدود اثر در کار که است نیا
 و یاکراھ یھا کنش اما ؛است یاریاخت ،اول یمعنا به کنش انواع ۀھم .یاضطرار کار

 اول یمعنا اساس بر .)۶۰ص ھمان،( ستندین یاریاخت ،چھارم و سوم یمعنا به یاضطرار
 تنھـا ،سـوم یمعنـا اسـاس بـر .اسـت یاراد ،انسان یھا کنش ۀھم زین اراده دوم و

 به یاراد یھا کنش .است یاراد ،ردیگ یم صورت یعمل عقل از که نخبگان یھا کنش
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 لیـتخ ایـ احساس از ـ ردیگ یم بردر را مردم ۀتود یھا کنش اغلب که ـ دوم یمعنا
 اریـاخت سـوم یمعنا مطابق ـ است نخبگان ۀژیو که ـ یاریاخت یھا کنش و آید برمی
 نخبگان کنش و عوام کنش ریتفس در لیدل نیھم به .ردیگ یم سرچشمه تعقل از ،بوده

 کنش قسم دو به زین تیغا ثیح از را کنش یفاراب .داشت خواھد وجود ییھا تفاوت
 دهینام لیفضا که است یملکات ،لهیجم کنش منشأ .کند یم میتقس »حهیقب« و »لهیجم«
 له،یجم یھا کنش .شود یم دهینام لیرذا که است یملکات ،حهیقب کنش منشأ .دشو یم

 ینظـر عقـل از و شـود مـی انجـام یلیتخ ای ینظر عقل مطابق که است ییھا کنش
 حه،یقب یھا کنش .دھد یم یاری سعادت به دنیرس در را انسان و گیرد می سرچشمه

 ـ ندارد ینظر عقل در شهیر که ـ یلیتخ ای ینظر عقل خالف بر که است ییھا کنش
 ی،نظـر عقـل .)ھمان( دارد یبازم سعادت به دنیرس از را انسان و ردیگ یم صورت

 به یعمل عقل .است ینظر عقل خادم ی،عمل عقل و ؛است سعادت به وصول شرط
 ۀقو« آن یمعنا صورت، نیا در و رود یم کار به انسان یادراک ۀقو مقابل در ،معنا نیا

 یعنی ؛ستا بایز و لیجم کار ،یعمل عقل از مراد ،صورت نیا در .است انسان »یعمل
 رود، کـار به معنا نیا در یعمل عقل ھرگاه .باشد موافق یآدم عقل حکم با که یکار

 عقل معنا، نیا در .است انسان عقل یآگاھ مطلق یمعنا به ،آن مقابل در ینظر عقل
 ریـنظ یرعقلیغ یآگاھ قبال رد است، انسان یعمل ۀقو قبال در که آن بر عالوه ینظر

 یسوا یکل طور به .)۵۶ ص ،۱۳۸۹ پارسانیا،( باشد یم زین یوھم و یالیخ ،یحس ادراکات
 رفتار نوع چھار با ،ندارد بردر ییمعنا و برخاسته عتیطب از که انسان افعال از دسته آن

 به ،میقست کی در ،معنادار یرفتارھا نیا .اند یاراد یھمگ که میھست رو هروب معنادار
 یـا آگاھانه ۀدست دو به خود کی ھر که شوند یم میتقس یاجبار و یاریاخت ۀدست دو
   .ھستند میتقس قابل آگاھانهنا
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 کامل، آگاھی با و آزاد کامال طور به فرد تعامل، نوع این در :آگاھانه یاریاخت یھا کنش .۱
 بـه داده، تشخیص دخو ھدف با را عمل ترین مناسب کرده، تصور را خود عمل جوانب ۀھم

 .)۳۰۸ص ،۱ج ،۱۴۱۷ طباطبایی،( رساند می انجام به برگزیده، را آن اختیاری کامال صورتی
 خود مطلوب را یکنش انجام فرد ،تعامل نوع نیا در :آگاھانه یاجبار یھا کنش .۲

 آن ترک یا انجام یامدھایپ از کامل یآگاھ با و یاجتماع فشار به توجه با اما ،داند ینم
 عمـل بـه دسـت و دھد می صیتشخ خود یفعل مصلحت مطابق را آن انجام ،عمل

 .)ھمان( باشد نداشته یتیرضا ،عمل نیا از چندھر ؛زند یم
ـه دلیـل این به فرد گاھی :ناآگاھانه اختیاری ھای کنش .۳ ـه رسـوم و آداب و فرھنـگ ک  جامع
 .)ھمان( زند می ستد کنش به توجه، و تفکر بدون شده، ملکه اصطالح به و درونی او برای

 است نیچن فرد با جامعه تعامل گرید ،نوع نیا در :ناآگاھانه یاجبار یھا کنش .۴
 وارد فـشار فـرد بـر خـاص یتیمـوقع در جامعه اما ،است نشده فرد ۀملک کنش، که

 سلب فرد از را عمل ترک ای انجام انتخاب و نشیگز یبرا ازین مورد یآگاھ و آورد یم
 انجام را یعمل خود اریاخت با ،گرید یھا نهیگز از یآگاھ بدون فرد نتیجه، در ؛کند یم

 کـه یھنگـام .)ھمـان( شـمارد یم موجود ۀنیگز تنھا را آن خود یالخ به که دھد می
 یرویـن مقھـور ،مـوارد اغلب در فرد ،شود جادیا جامعه و فرد انیم تضاد و تعارض

 مجبـور کـنش انجـام هبـ ،شـده سلب یو از یآگاھ که جا آن تا ؛شد خواھد جامعه
 اجتمـاع از تیـتبع بـه را فـرد نیز آن مانند و یقوم عادات و رسوم و آداب .شود یم

 .)۹۷ص ،۴ج ھمان،( کند یم سلب او از را تفکر و درک قدرت و سازد می ناگزیر

  معنادار رفتار ریتفس
 ھرگونه یعنی ؛است اعتبار به یمتک و »یقیحق وجود« مقابل در »یاعتبار وجود«

 ،نـشود شمرده معتبر امر آن که یصورت در و شود یم موجود ،ندینما اعتبار را آن که
 به است ممکن زین یاعتبار یایقضا .)۱۶۴ص ،۱۳۷۲ آملی، جوادی( داشت نخواھد وجود
 اعتبـار بـه ھا آن تحقق و وجود اصل که آن لیدل به اما .شوند متصف کذب و صدق
 بـا رو ایـن از و اسـت محدود اعتبار ۀطیح به زین ھا آن کذب و صدق ،است وابسته
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 و یاعتبار امور بطالن و صحت .کند یم دایپ رییتغ ی،گروھ و یقوم اعتبارات تفاوت
 ھمـان،( اسـت وابسته معتبران اعتبار به ھمه شود، می مترتب اعتباری امور بر که یآثار بلکه

 مـرتبط تکـوین با تباراع کدام شود؟ اطاعت باید و است مرتبط تکوین با اعتبار کدام .)۱۸۱ص
 امـور از ھمـه ھـا ایـن شـود؟ اعـالم باید معتبر یک اعتبار آیا و شود؟ اطاعت نباید و نیست

 دارنـد را بـودن کـاذب یا صادق شأنیت االمر، نفس یا و واقع با مطابقت در که اند غیراعتباری
   .)۱۸۲ص ھمان،(

 خواھد یسطوح رد،دا نظر یاعتبار امور به که یریتفس یھا هینظر ،اساس نیا بر
 افراد کنش فھم و فیتوص و جامعه کی یاعتبار امور به ی،نظر که نیا یکی :داشت

 یجـد توجه افراد قصد و زهیانگ به دیبا پرداز هینظر ،صورت نیا در .باشد معطوف
 آن فھم در را خود تالش جامعه آن بر حاکم فرھنگ و قواعد اساس بر و باشد داشته

 زمـان تـا یزمان از و ھستند ینسب ی،اعتبار امور به معطوف یھا هینظر .ردیگ کار به
 از دسـته نیـا نقـد مانع ی،ژگیو نیا اما ند؛متفاوت گرید مکان به یمکان از ای و گرید

 دیبا ،است خاص یفرھنگ ای  جامعه که خود موضوع با هینظر ھر رایز ستین ھا هینظر
 یحاو که هینظر گرید سطح .تاس نقد و یبررس قابل امر نیا و ؛باشد داشته مطابقت

 نیتکو نظام با جامعه کی فرھنگ و یاعتبار امور تطابق زانیم به ،است یانتقاد بعد
 یامدھایپ و بپردازد جامعه کی فرھنگ نقد به است قادر ،اساس نیا بر و پردازد یم

 یانتقـاد بعـد ۀنتیجـ در که است ھنجاری بعد دیگر، سطح .کند گوشزد ھا آن به را آن حقیقی
 با مطابقت اساس بر که شود می تصریح اعتباریات در بایدھایی به جا این در .شود می حاصل

  :بود خواھد شرح بدین تفسیر مراحل اساس، این بر .است تکوین نظام
 و فھـم ،سـطح نیا در هینظر ھدف .است گر کنش رفتار فھم ر،یتفس در اول گام

 ییشناسـا بـا تـوان یم مرحله نیا در .آن نییتب نه است؛ یاجتماع ۀدیپد کی ریتفس
 دست ریتفس به ،یاجتماع یرفتارھا بر آن قیتطب و جامعه ھر فرھنگ بر حاکم قواعد

 آن لیـدل کـشف منظور به و افراد دار معنا رفتار ۀمطالع با ،سطح نیا در هینظر .افتی
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 ای افراد خود اتیاعتبار ه،ینظر کذب و صدق مالک ،صورت نیا در .ردیگ یم شکل
 ایـآ و ؛ستیـچ عـامالن تیـن و ھدف که امعن نیا به ؛است جامعه بر حاکم نگفرھ

 از ھا هینظر از دسته نیا آزمون ؟ریخ ای کنند یم عمل خود قصد و اتین مطابق ،عامالن
 .شـود یم انجام جامعه بر حاکم فرھنگ با آن مطابقت یبررس ای شخص خود یسو

 توانـاتر )پژوھشگر( ناظر از ،عامل دخو ،سطح نیا در که کرد ادعا توان یم بنابراین
 ،باشـد فرھنـگ و جامعه ھمان یاعضا از پژوھشگر که یصورت در نیھمچن .است

 نیا اما .ندارد نیازی ،جامعه آن زبان ویژه به یفرھنگ میمفاھ و قواعد یریفراگ به گرید
 ًمعمـوال کـه خـواص و نخبگـان رفتـار در ًمـثال .ندارد کارایی موارد ۀھم در روش
 انجـام یاجبـار ۀآگاھانـ یھـا کـنش مـوارد یبرخ در و یاریاخت ۀآگاھان یھا کنش

 گونه نیا در .کرد عرضه یمناسب ریتفس ی،فرھنگ قواعد اساس بر توان ینم دھند، یم
 نیـا به یتوجھ یب .رسد یم نظر به تر مناسب ،گر کنش خود با مصاحبه انجام ،موارد
 دور گر کنش رفتار فھم از را ما که شود یم ینادرست یرھایتفس و ھا نییتب موجب نکته

   .سازد یم
 یریتفس یھا هینظر ،یتفھم مکتب یمبنا بر .است کنش ھدف یبررس دوم، گام

 اما .ندارد وجود ھا فرھنگ انیم یداور ای آن نقد و سهیمقا امکان و است ینسب ًکامال
 یبررسـ و نقد ،)۵۰ص ،۱۳۸۹ پارسانیا،( فرھنگ بر علم ۀاحاط و یاسالم ۀفلسف یمبنا بر

 ،جامعـه یفرھنگـ قواعد با ییآشنا ،هینظر سطح نیا در .است سریم زین کنش ھدف
 نیا .شود می توجه یعقالن یھا مالک به کنش ھدف یبررس یبرا و ندارد یضرورت

 ھدف کدام برای دیبا ھا کنش که نیا و ستیچ یاجتماع یزندگ از انسان ھدف که
 سعادت کسب ،اتیاعتبار از ھدف آیا که مسأله نیا .دارد یجا دسته نیا در ،باشند

   .شود می یبررس و نقد یمنطق یھا مالک با گر،ید امور ای است یقیحق
 .است اھداف به یابی دست یبرا اتیاعتبار یستگیشا یبررس ر،یتفس در سوم گام
 گر کنش است قادر اتیاعتبار از دسته نیا ایآ که است نیا ،گام نیا در یاساس پرسش

 طرح یھنجار یھا هینظر یاجتماع مسائل حل یبرا ًمثال برساند؟ خود اھداف هب را



  ١٣٩١سال پنجم، شماره دوم، پیاپي چھاردھم، زمستان إسراء  هفصلنام
١١٥ 

 و یستگیـشا ایـآ کـه است نیا ھا هینظر از دسته نیا کذب و صدق مالک ؛شود یم
 در ،گـرید عبـارت به ؟ریخ ای اند داشته را یاجتماع مسائل از دسته نیا حل ییتوانا

   .بود خواھند کاذب اال و ندصادق ،باشند افتهی دست ھدف به که یصورت
 یدارا اتیـاعتبار کـه جـا آن از .اسـت کنش ینیتکو یامدھایپ نییتب  ،یینھا گام

 یامـدھایپ بـه توان یم یاجتماع یھا دهیپد ریتفس در ،ھستند زین ینیتکو یامدھایپ
 در مطالعـه .کرد نیتدو سطح نیا در را ییھا هینظر و داد نشان توجه زین آن ینیتکو

 و ستیـن ھـا آن خـود قواعـد و ھـا مـالک بـا عـامالن رفتار فھم زممستل ،سطح نیا
 بر حاکم نیقوان از که ـ شھود از برخاسته ای یعقل یھا مالک با تواند یم گر پژوھش

 یبنـد پیت از پس و بپردازد عامالن رفتار فھم و یابیارز به ـ آورده دست به جوامع
 نیقوان از ی،نید آثار در .بزند ریتفس به دست و دھد صیتشخ را آن یامدھایپ ھا، دهیپد

 و ۴۲۵ص ،۱۳۷۹ یـزدی، مصباح( شود یم ادی »یھاال یھا سنت« عنوان با جامعه بر حاکم
 است انسان ۀاراد ینا بلکه ،ندارد انسان اریاخت و اراده با یمنافات یھاال یھا سنت .)۴۲۶
 خـود ۀرادا بـا انسان ،گرید عبارت به .دھد یم قرار خاص یسنت تحت را جامعه که

 ص تا، بی صدر، شھید( دھد قرار »لطف سنت« ای »عذاب سنت« تحت را جامعه تواند یم
 .شـود یمـ وارد نیـیتب ۀعرص به ،شده خارج ریتفس از هینظر ،سطح نیا در .)۵۸ ـ ۵۳

   .ندارد یدخالت اتیاعتبار گرید ،هینظر سطح نیا آزمون و کشف در که است روشن

  یریگ جهینت
 آن ریتفس که است معنادار رفتار ،یاسالم ۀفلسف دگاهید از یاعاجتم علوم موضوع

 نیھم به شمندیاند کار اما .ردیگ یم صورت یفرھنگ قواعد اساس بر تفھم قیطر از
 اتیاعتبار یستگیشا یبررس نیھمچن و کنش ھدف یبررس و نقد و شود نمی ختم جا
 علـوم شمندیاند کار دستور در زین یادشده ھدف به یابیدست یبرا یفرھنگ قواعد و

 بـا زین کنش ینیتکو یامدھایپ یبررس که نیا تر مھم ھمه از .ردیگ یم قرار یاجتماع
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 یمبنـا بـر یتفھم کردیرو نیبنابرا .بود خواھد سریم ی،نقل و یعقل منابع از استفاده
   .است برخوردار یاریبس یغنا و ھا تیظرف از یاسالم ۀفلسف
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  منابع
 محمـد علـی ۀترجمـ ،شناسـی جامعـه در نظری تفکر ،)۱۳۷۲( ویلیام اسکیدمور، .۱

 گیالنـی، ھاشـمی علـی و مقدس محمد زاده، رجب احمد سبزیان، سعید حاضری،
  .سفیر نشر جا، بی

  .دافر کتاب  قم، ،ییصدرا حکمت یانتقاد یشناس روش ،)۱۳۸۹( دیحم ،ایپارسان .۲
 .۲۸ ش سیاسی، علوم فصلنامۀ ،سیاسی اندیشۀ و شناسی روش ،)۱۳۸۳( ، ــــــــ .۳
 .پژوھشگاه انتشارات سازمان ،تھران ،فلسفه و علم ،)۱۳۸۳( ، ــــــــ .۴
 ،یاسـیس علوم ۀفصلنام ،ییصدرا حکمت یانتقاد سمیرئال ،)۱۳۸۷( ، ــــــــ .۵
 .۴۲ شماره ازدھم،ی سال

 محمد بن یعل نیالد صائن ،القواعد دیتمھ ریتحر ،)۱۳۷۲( ّٰعبداهللا ،یآمل یجواد .۶
 .الزھراء انتشارات ،جا یب ،یاپارسان حمید االسالم حجت راستاریو لترکه،ا

 خلیلـی، مـصطفی ویـرایش و تنظـیم ،قرآن در جامعه ،)۱۳۸۷( ، ــــــــ .۷
 .اسراء نشر مرکز قم،

 ا،یپارسان دیحم شیرایو و میتنظ ،قرآن در یشناس معرفت ،)۱/۱۳۸۶( ، ــــــــ .۸
 .۴چ اسراء، نشر مرکز ،قم

 .سراءإ نشر مرکز قم، ،دینی معرفت ھندسه در عقل منزلت ،)۲/۱۳۸۶( ، ــــــــ .۹
 مؤسـسۀ انتشارات مرکز ،قم ،ینید معرفت یمبان ،)۱۳۸۳( محمد زاده، نیحس .۱۰
 .／ینیخم امام یپژوھش و یآموزش
 مرکـز ،قـم ،معاصـر یشناسـ معرفت در یقیتطب یپژوھش ،)۱۳۸۵( ، ــــــــ .۱۱

 .／ینیخم امام یپژوھش و یزشآمو ۀسسؤم انتشارات
 .یناصر اخالق ،)تا بی( ،ینرالدینص خواجه طوسی، .۱۲



 ی فالسفه اسالمدگاهی از دی در علوم اجتماعی تفھمکردیرو
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 ،تھران سروش، عبدالکریم ترجمۀ ،یاجتماع علوم  فلسفه ،)۱۳۸۷( آلن ن،یرا .۱۳
  .۴ چ صراط، یفرھنگ ۀسسؤم

 ریتفس روش »االجتماع علم ۀفلسف در ییھا درس« ،)۱۳۷۶( میعبدالکر سروش، .۱۴
 .ین نشر ،تھران ،یاجتماع علوم در

 .سروش انتشارات جا، یب ،المدنیة السیاسة ،)۱۳۷۶( محمد بن محمد ،یفاراب .۱۵
 نظریـه و تبارشناسی ھرمنوتیک، »ای قاره اجتماعی علوم فلسفه« ،)۱۳۸۷( ایون شرت، .۱۶
 .نی نشر تھران، جلیلی، ھادی ۀترجم ،یکم و بیست قرن تا باستان یونان از انتقادی
 دجمالیسـ ۀترجمـ ،قرآن در خیتار یھا سنت ،)تـا یب( محمدباقر دیس صدر، .۱۷
  .روزبه انتشارات ،جا یب ،یموسو
 مؤسـسة ،قم ، القرآن ریتفس یف زانیالم ،)۱۴۱۷( نیمحمدحس دیس ،ییطباطبا .۱۸
  .اإلسالمی النشر

 ،قم ،یصفر قوام یمھد قیتعل و حیتصح و ترجمه ،برھان ،)۱۳۸۷( ، ــــــــ .۱۹
  .۲چ کتاب، انبوست ۀسسؤم

  .تا بی ،الملة محمد بن محمد ،یفاراب .۲۰
  .جا یب ،السعادة لیتحص ،)۱۳۷۹( ، ــــــــ .۲۱
ــ .۲۲ ـــ ــ   .فرھنگی و علمی انتشارات شرکت جا، بی ،العلوم احصاء عنوان ،)۱۳۶۴( ، ـ
ــ .۲۳ ـــ ــ   .جا بی ،مضاداتھا و الفاضلة المدینة اھل آراء ،)۱۳۷۴( ، ـ
 ،یچنـدفرھنگ نگـرش بـا یاجتماع علوم نیامروز فلسفه ،)۱۳۸۶( نایبرا ،یف .۲۴
 .نو طرح ،تھران ،یمیھید اریخشا ۀترجم

 ،االجتماع علم ۀفلسف به یدرآمد :یاجتماع علوم در نییتب ،)۱۳۷۳( لیدان تل،یل .۲۵
 .صراط یفرھنگ مؤسسۀ ،تھران سروش، میعبدالکر ۀترجم

 دگاهید از یانسان علوم ۀفلسف در ییاجستارھ ،)تا بی( محمدتقی ی،زدی مصباح .۲۶
 .یزدی مصباح ّٰاهللا تیآ حضرت



  ١٣٩١سال پنجم، شماره دوم، پیاپي چھاردھم، زمستان إسراء  هفصلنام
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ـان شرح ،)۱۳۸۶( غرویان، محسن :نگارش و تحقیق ، ــــــــ .۲۷ ـفا برھ  قـم، ،)۲ــ۱( ش
     .６خمینی امام پژوھشی آموزشی مؤسسۀ انتشارات

 رنش و چاپ شرکت جا، یب ،قرآن دگاهید از خیتار و جامعه ،)۱۳۷۹( ، ــــــــ .۲۸
  .۲چ ،یاسالم غاتیتبل سازمان الملل نیب

 کتب نیتدو و مطالعه سازمان ،جا یب ،یاجتماع علم ۀدیا ،)۱۳۷۲( تریپ نچ،یو .۲۹
   .۱چ ھا، دانشگاه یانسان علوم
  
  
  
 
  


