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 مقدمه. 1

، اصـول ى، مبـانیمبتنـى بـر مبـاد تـوان ىحوزه علـوم اجتمـاعى موجـود را مـ یها هينظر بيشتر
دانست كه در بستر فرهنگى و تاريخى دنيای مدرن و بـرای  ىميو مفاه ها فرض شيموضوعه، پ
گونـاگون بـه  یها وهيشـاهـداف و و بـه  اند ، طرح شـدهجوامعاين در  پديدار شدهحل مسائل 

 یها هيـنيـز هماننـد نظر ها هياين نظر. اند عرصه فرهنگى و اجتماعى كشور ما هجرت داده شده
يكـى از ايـن . اند ل بحـث و بررسـىبـعلمى از منظرها و زوايای گونـاگون قا یها حوزه ديگر

، تكـوين و كاربسـت یريگ ه چگـونگى شـكلبـ نـاظر اسـت كـه انهشناسـ منظرها، منظر روش
گويى بـه نيازهـا و مسـائل  روشن است كه در رهگذر پاسخ. استعلوم  یها در حوزه ها هينظر

كـه را چـ ؛علمـى را ناديـده انگاشـت یها هيـو نبايد نظر توان ىفرهنگى و اجتماعى جامعه، نم
شناسـى مسـائل  حل ظر به راهاستفاده يك نظريه حوزه علوم اجتماعى را بايد نا نيتر اساساً مهم

 هٴ يـاز نظر گيـری اما اگر نخواهيم از موضع تـدافعى مطلـق بـه موضـوع بهـره. اجتماعى دانست
تولديافته در بستر فرهنگى، تاريخى و اجتماعى جهان غرب در جامعه اسالمى ايرانى خودمان 

حـوزه  یها هيـرنظ یريكارگ برخورد كنيم، نبايد از موضع انتقادی و گزينش هوشمندانه در بـه
.علوم اجتماعى كوتاه آمد

، اصـول ى، مبـانیبرآمـده از مبـاد ىشناسـ افزون بر ضـرورت برخـورداری از مبنـای روش
بومى، در زمينه چگونگى استفاده  یها هيدرونى در توليد نظر ميو مفاه ها فرض شيموضوعه، پ

.درخوری هستيم ىشناس حوزه علوم اجتماعى نيز نيازمند روش یها هياز نظر
شناسـانهٴ  چـارچوب روش«اين مقالـه ايـن اسـت كـه  یرو شيبراين اساس، پرسش اصلى پ
طبعاً اين مسئله ناظر به فقدان » گذاری فرهنگى چيست؟ سياست ~كاربست يك نظريه در حوز

ايـن . علـوم اجتمـاعى اسـت یها هيـنظر یريكارگ چارچوب مفهومى و مبانى معرفتى نقد و به
 ىشناسـ نخسـت منـاظر نقـد روش :نيازمند دقت و توجه است جهتمى از دو چارچوب مفهو

 ىشناسـ كـه هـم امكـان نقـد و ارزيـابى روش یا گونـه به ؛و دوم، مبـانى معرفتـى نقـد ها هينظر
 نگارنـده مبنـای مختـار. و هم راهنمای انتخاب و كاربست نظريه باشـد آوردرا فراهم  ها هينظر

  .درايى استبرای حيث معرفتى، مبنای حكمت ص
اصول و مبانى حكمت صدرايى،  رب هيتكبا  دارد تاه بيان شد، نگارنده تالش چ آن بر اساس

خطـوط راهنمـای كاربسـت عنـوان  هـا  بـه دسـت يابـد كـه بتـوان از آن اصـولىكم بـه  دست
  .بهره گرفتگذاری فرهنگى،  علوم اجتماعى در سياست یها هينظر

 تـاشـده  تالش - با توجه به موضوع مقاله و رويكرد تحليلى و انتقادی آن - از حيث روش
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 های ديدگاهآراء و از ، یا ها، با مراجعه به منابع، متون و اسناد كتابخانه داده در مقام گردآوریِ 
اسـتفاده  از سـوی ديگـر پژوهان هيو متعال سو كياز  ىشناس نظران حوزه روش و روش صاحب
ــود ــين . ش ــدهمچن ــل و بهره -ه نگارن ــام تحلي ــردار در مق ــه و یب ــانى  ،ويژه ب ــناخت مب در ش
سـازی بنيـادی يـا  از منطـق روش كيفـِى مفهوم كوشـيده تـا – شناسانه حكمت صدرايى روش

 .بهره گيرد 1گراندد تئوری

 ها نظريه پيدايشگيری و  و روشى در شكل یا نهينگاهى به عوامل زم. 2

 یپرداز هيچيستى نظريه و نظر. 1.2

از تفاوت زاويـه  گوناگونىاين . اند ارائه كرده »نظريه«از  های گوناگون تعريفنظران،  صاحب
 و انـد برخى از منظر ماهيت نظريـه بـه تعريـف آن پرداخته. گيرد سرچشمه مى ها يهنگاه به نظر

همچنـين برخـى ديگـر از تعـاريف بـه . انـد از منظر فرآيندی، نظريه را تعريف كرده نيزبرخى 
شايد در يك نگاه كلى بتوان نظريه را توصيف و تبيينى از يـك . اند ، نظر داشتهنظريه كاركرد

. شود ىپديده بيرونى دانست كه از طريق بازنمايى روابط ميان اركان مفهومى آن پديده ارائه م
  :شود ىم ها اشاره دست تعريف ايناز  ، به شماریدر ادامه

، #ـ< XJـV از ١٣٨٨داJـ	ی �ـ�د، ( اسـت) متغيرهـا( ها دهياز روابط علّى ميان پد یا نظريه، مجموعه •

 .)١٩٨٧دو#?7، 
مشـاهده شـده و يـا  دهٴ يـعبـارت اسـت از توصـيف، تبيـين و بازنمـايى يـك پد ،نظريه •

ی	 و �?"�، (شده  تجربه  .)6٨٧ :١٩٩٠ه*	ن، #< VXJ از +�
مربـوط در مباحـث . دهند ىآن را شكل م یاز علوم و بلكه بخش مركز بخشى ها هينظر •

گيـرد و در آن  مى ، قواعد، اصـول و اركـان علـوم مـورد بحـث و نظـر قـرارها هيبه نظر
١٣٩١�	رس	J?	، ( شود ىی مزير ىپ ها ليتحل ىخطوط اصل(. 

 بيشـتردر . شـده اسـت  متفاوتى مطـرح های يدگاهد نيز پردازی يهنسبت به چيستى و فرآيند نظر
، فرآيند دستيابى به نظريـه مـورد 2اشاره خواهد شدها  بدانشده كه در ادامه  مطرح های يدگاهد

روشـن  پردازی يـهبـرای نظر شـده ىبا بررسى و تحليل فرآيندهای معرف. توجه قرارگرفته است
و  ها يـدگاهضمن اينكه در د. دارد پردازی يهكه روش، نقش محوری و كليدی در نظر شود ىم

                                                        
1. grounded theory 

  ).1388، فرد دانايي: نك(پردازي،  شناسي عمومي نظريه كتاب روش برگرفته از .2
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نشـانگر  شده است كـه خـود يدتأك پردازی يهگوناگونى در نظر یها تعاريف مختلف بر مؤلفه
  .است پردازی يهنظر ىشناس تفاوت مبنای ورود به بحث روش

را فرآينـدی سـه  یپرداز هيـ، نظر)نكاراليـل و كريستنسـ: از جملـه(نظران  برخى صـاحب •
 .تعيين روابط) 3 ی؛بند طبقه) 2 ؛مشاهده) 1: اند دانسته یا مرحله

، دارد ىرا مطـرح كـرده و بيـان مـ دوسويه تعاملى ىپژوه ، مدل دانش)2007(ون دی ون،  •
 یسـاز هيـنظر) 2مسـئله؛  ىده شـكل) 1: نـدبگذراتدوين نظريه بايـد ايـن چهـار مرحلـه را 

 .حل مسئله) 4و اجرای پژوهش و  ىطراح) 3؛ ]یساز مفهوم[

دانسـتن فرآينـد روزآوری نظريـه، مراحـل دسـتيابى و توسـعه  پيوسـتهنيز با ) 2002(لينهام  •
ــه را ا ــه نينظري ــ گون ــى م ــد ىمعرف ــكل) 1: كن ــومى؛  ىده ش ــازی؛  ىاتيعمل) 2مفه ) 3س

 .نظريه دار پيوسته و ادامهو توسعه  شيپاال) 5 و يا رد ديتائ) 4؛ یريكارگ به

تخيل عنوان  ساخت نظريه  به«خود را با عنوان  یپرداز هينظر ىشناس ، روش)1989(وايك  •
بيـان ) 1: شـود ىساخت نظريه از سه مرحله تشكيل م ادعا دارد كهمطرح كرده و » مند نظام

بر اساس اين روش، او معتقد است . انتخاب) 3 و گونه خطا و آزمايش دنيشياند) 2مسئله؛ 
 .هاست يىدر دنيای بازنما پرداز هينظر

از  ای مجموعـه، در اين فرآيندها و در امر گردآوری و تحليـل، شود ىطور كه مالحظه م همان
، هـا، بـه لحـاظ مـاهوی ذكر شده است، اما فـارغ از ايـن تفاوت) شاهده تا تخيلاز م(ها  روش

  :برشمرد توان ىم چنين ينرا ا ها يدگاهدر همه اين د پردازی يهمراحل مشترك نظر

 ى؛ابي مسئله. 1

 ؛و داوری يىآما داده. 2

  ؛پديده موردمطالعه یها ابعاد و مؤلفه یبند شناخت و صورت. 3

  ها هينظر پيدايش یها نهيزم. 2.2

در ايـن صـورت، . بـرای نظريـه اسـتفاده كنـيم» موجـود زنـده«شايد بيراه نباشد كه از استعاره 
اهميـت  ها يـهو تكـوين نظريـه، بـرای بررسـى و نقـد نظر) تولد( يریگ شكل های ينهمطالعه زم

 دنپديدآمـبـر  و نيـز شـرايط محيطـى مـؤثر پرداز های نظريه ويژگىبسترهای دانشى، . يابد مى
ايـن اسـاس،  بـر. بـه نظريـه نگريسـت تـوان ىهستند كـه م ها و منظرهايى زاويهنظريه، از جمله 

را ) علـوم اجتمـاعى های يـهاز جملـه نظر( ها يـهنظر پيـدايشو  يریگ شـكل های ينهزم توان ىم
١٣٩٢�	رس	J?	، ( كرد یبند طبقه گونه اين(:  
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 منطقى و معرفتى یها نهيزم) الف

و  سـانهشنا ، انسانسـانهشنا ىاصول منطقـى و مبـادی هسـت از یا مجموعههر نظريه بر اساس 
معرفتــى  یها نــهيكــه ايــن اصــول و مبــادی زم ابــدي ىگرفته و تكــوين م شــكلســانه شنا معرفت
  :اند از عبارت ها نهياين زم ،بنابراين. نظريه هستند یريگ شكل

 ى؛شناخت ىهست یمباد. 1

  ى؛شناخت معرفت یمباد .2
  ى؛شناخت انسان یمباد .3
  .علوم ديگرمربوط به  یمباد .4

 وجودی تاريخى و فرهنگى اجتماعى یها نهيزم) ب

 یها نـهيزم رو نيهمـ ازشـود و  وارد مى ىجمع اتيافراد به عرصه ح قيهمواره از طر هينظر
در نقـد و بررسـى به بيـان ديگـر،  .دخالت دارد هيو ظهور نظر شيدايدر پ زيدانشمندان ن یفرد

هـای فرهنگـى،  و نيـز ويژگى پرداز هيـهای شخصيتى، خانوادگِى نظر ويژگىيك نظريه، نبايد 
  .او را از نظر دور داشت زندگىسياسى، اجتماعى و حتى اقتصادی دوره 

در جامعه و فرهنگ پرسش  هينظرو ارائه  شيداي، از سبب پیا نهيدر اين بخش از عوامل زم
 یو لوازم منطقـى آن كـار ىو ساختار درون هينظر ىبه لوازم و ابعاد منطق پرسش نيا. شود ىم

در را در ذهـن داشـته و  هينظر نيتكو ليو دال دوزد ىندارد، بلكه به عوامل وجودِی آن نظر م
  .استعوامل ظهور آن در حوزه معرفت بشری پى واكاوی 

  یپرداز هيدر نظر ىشناس روش و روش. 3.2

نظريه نقـش مهمـى  پيدايش يكگيری و  وشى نيز در شكلرَ  ، عواملِ یا نهيافزون بر عوامل زم
شـناخت  یكه برا یريو تداب ها وهيروش در علوم اجتماعى عبارت است از مجموعه ش«. دارند
به بيان ديگر، اگـر روش را مسـير  .)٢٩1 :�١٣٨٠	ی	ن ��، ( »رود ىكار م  از خطا به یو بركنار قتيحق

پاسخ به يك مجهول و توليد دانش بـدانيم،  برای پرداز يهسلوك و شيوه انديشه دانشمند و نظر
در واقــع، . پــردازد ىم يراســت كــه بــه شــناخت آن مســ يگــری، دانــش دىشناســ آنگــاه روش

. اردتوجـه د پردازی يـهپـژوهش و نظر يشـبردپ یهـا شناسى بـه شـناخت و بررسـى روش روش
. راهنمـای گـزينش روش باشـند تواننـد ىاصولى است كه م كنندهٴ  يينشناسى تع روش ،بنابراين

�	رس	J?	،( ، روش علم و معرفت استىشناس پس موضوع علم روش 1٢: ١٣٩٠.(  
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را بـه دو نـوع بنيــادی و  ىشناسـ روش تـوان ىبـا نظريــه، م ىشناسـ در بررسـى نسـبت روش
ــرد ــيم ك ــ	J?	، ( كــاربردی تقس ــر، روش. )١٣٨٣�	رس ــان ديگ ــه بي ــ ب ــه  ىشناس ــا نظري ــام ب در دو مق

  :يابد مى ارتباط

١ .�یــ فرهنگــى و  یها نـهيو زم ىشــناخت ، معرفتىشـناخت ىمبـانى هســت :در �5ـ�م  �;�ـ/ *Vر
 بـرایمرتبط با آن مبادی و مبـانى  یها از روش گيری بهره، او را به پرداز هياجتماعى نظر

اين اساس، مجموعه مبادی و اصول  بر. شود ىشناخت حقيقت و توليد نظريه، رهنمون م
را  یريگيـرد، چهـارچوب و مسـ هـا شـكل مى ای كه نظريه علمى بر اساس آن موضوعه

شناسـى  روش«بـا عنـوان ] شـناخت آن مسـير[كه از آن  آورد ىبرای تكوين علم پديد م
 .ادكرديتوان  مى »بنيادين

ی�در ��5م #. ٢  یرو  شيپ های پرسشبه  يىگو گر در مقام پاسخ محقق و پژوهش :�ر<رد *Vر
 كه به موضوع مورد ىبه تناسب نگاه ىاجتماع هيهر نظر. تهاس هناگزير از ابتناء به نظري

مناسـب و  ىفـيك ايـو  ىكم یها از روش گيری بهرهرا به  گر پژوهش، داردخود  ۀمطالع
 ۀشناسى كاربردی، روش كاربرد يـك نظريـ ، روشرو اين از. دارد وا مىسازگار با خود 
 .كند را شناسايى مى ههای معرفتى مرتبط با آن نظري علمى درحوزه

  علوم اجتماعى یها هيوجوه تمايز در نظر. 3

جا دارد تـا علوم اجتماعى بپردازيم،  های يهكه به چيستى و چگونگى كاربست نظر پيش از آن
  :داشته باشيمعلوم اجتماعى  های يهنظر به وجوه تمايزای گذرا  اشاره

و وجـوه تمـايز  ينتـر مهمعنوان  را  بهعلوم موضوع، هدف و روش  بسياری از انديشمندان،
محـوری نقش در اين ميان البته موضوع علم، در شناخت تمايزها، . اند هتفكيك علوم بر شمرد

به بيان ديگـر، . اجتماعى است های يده، موضوع علوم اجتماعى، مطالعه پدروی هم رفته. دارد
داری  دامنـهالبتـه مباحـث . است» علم به كنش اجتماعى انسان و پيامدهای آن«علوم اجتماعى 

 یهـا يـا كنش انـد فردی یها جمع كنش اجتماعى، حاصلِ  های يدهآيا پد همانند اين مسئله كه
علوم اجتمـاعى و  فرد متأثر از ساختارهای اجتماعى، خود عرصه موّسعى از مباحث در چيستى

ايـن  كـه اّما به اشاره بايـد گفـت پردازيم، بدان نمىاست كه در اينجا آن ه ب مربوط های هنظري
برخـى كـه در نسـبت انسـان و جامعـه، . بحث ريشه در نوع نگاه به انسان و هستى جامعـه دارد

كه محوريـت  اآنهرد نظر دارند و ، طبعاً به علوم اجتماعى خُ دهند ىهويت استقاللى به انسان م
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، علـوم اجتمـاعى را در سـطح كـالن تعريـف دهنـد ىرا بـه جامعـه و سـاختارهای اجتمـاعى م
موضوع علوم اجتماعى و در شناخت چيسـتى كـنش اجتمـاعى  ~همچنين در گستر .1. كنند ىم

و آن اينكـه؛ آيـا در  بحـث و نظـر بـوده اسـتانسان و پيامدهای آن، يك مبحث ديگر، محل 
در  نيزها بسنده كرد يا شناخت بايدها  به شناخت هستبايد ى انسان تنها شناخت كنش اجتماع

را » بايـدها«كـه  دست ينا از هايى يدگاهكم نيستند آراء و د ،؟ البتهگيرند مىهمين گستره قرار 
دهنـد، بـرای نمونـه، برخـى انديشـمندان معاصـر  جای مىموضوعى علوم اجتماعى  ~در گستر

  : معتقداند كه
ه را چـ كه تنهـا آن يستن يفىصرفاً علم توص ى، علوم اجتماعىاسالماز منظر 

 های يـهپا يـرابرآمده از مكتب است؛ ز ىكند، بلكه علوم يفكه هست، توص
برگرفتـه از قـرآن و امـت  یهـا و ارزش يمبـر مفـاه ىعلـوم، متكـ ينا ینظر

علـوم اجتمـاعى از  ىشناسـ ست كـه موضوعامعنبدان كه اين . است ىاسالم
) هـا يتواقع( ىامـت اسـالم يخىابطهٴ ميان نص، عقل و تجربـهٴ تـاررهگذر ر
  .)١٣٨٢، !��Cا%�و( گيرد ىصورت م
توحيـدی،  ينىب در جهـان. دارد بسـياردر علـوم اجتمـاعى اهميـت  نيزدر كنار موضوع، هدف 

در زمينه اخالق، سياست،  ىاله ی، كشف نمونه و الگوىعلوم اجتماع ىاصل كارويژ~هدف و 
انسـان . هـا در پرتـو آن الگـو اسـت ايـن نظام دوبار~و نيز تنظيم  ىهست یها اجتماع و همه نظام
در نگــرش . انگــارد مى ىفعـل الهــ را ىِ و اجتمــاع يعــىطب های يـدهتمــام پدخـداباور و موحــد 

 ىاجتمـاع ایه يـدگاهدر مقابـل، د. شـوند ىم ىمنتهـ ىهمه اسباب و علل به مبدأ الهـ يدیتوح
ــه -غيرتوحيــدی  و آن  رســند ىدر يــك نقطــه بهــم م - شــان ىو فلسف یرغم اخــتالف فكــر ب

از انواع طبيعت  ىبخش و نوععنوان  انسان  به ىدر انسان و طبيعت و تلق ىمنحصردانستن هست
 و انسان را بـاالترين دانند ىرا آفريده انسان م ىهست یها و نظام يهانك همه ها يدگاهاين د. است

نهايـت،  در. تسلط انسان بر طبيعـت هسـتنددر پى و  )١٣٧6ا�'یـ	ن، ( كنند ىم ىارزش آفرينش تلق
آن، به تناسب تفاوت در تلقى از موضوع و هـدف،  های يهعلوم اجتماعى و نظر كه بايد گفت

  .ندا در روش نيز متفاوت و متنوع

 )مصرف نظريه(چيستى و چگونگى كاربست نظريه . 4

در . اسـت يریكارگ و بـه یبـردار يك محصول دانـش بشـری در معـرض بهرهعنوان  نظريه  به
                                                        

 ).61-57: 1391پارسانيا، : نك(، اجتماع� یها جهان كتاب برداشتي از .1
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از آن در  يـریگ نيز مراجعـه بـه نظريـه و بهره ايرانو نهادهای اجتماعى  ىدانشگاه های يطمح
حوزه  های يهبه بيان ديگر، نظر. استرايج و جاافتاده و مطالعات فرهنگى و اجتماعى  ها يلتحل

اه و عينك ديد در نگاه به محيط علمـى و اجتمـاعى را بـرای اسـاتيد، علوم اجتماعى، منظر نگ
گذاری فرهنگـى، برخـى از  از منظـر سياسـت. آورنـد ىدانشجويان، محققان و مديران پديـد م

 :برشمرد توان ىم گونه ينرا ا ها يهاز نظر گيری و بهره يریكارگ به های ينهزم ينتر مهم

 ؛جتماعىشناسى فرهنگى و ا و مسئله ىابي موضوع •

 ؛مطالعه و تحليل مسائل فرهنگى و اجتماعى •

 .در مسائل فرهنگى و اجتماعى ىچيپ حل جويى و نسخه راه •

فرهنگى و اجتمـاعى در مراحـل  های ينهمبادی معرفتى و زم ينىآفر با عنايت به نقش بنابراين و
بـر يـك  ها از نظريـه گيـری بهرهكـه اسـت  بايسـته و ضـرورینظريـه،  پيـدايشو  يریگ شكل
  .مبتنى باشدكاربردی  ىشناس روش

  زا علوم اجتماعِى برون یها هيدو گونه مواجهه در كاربست نظر. 1.4

 قلمـرواز  بيـرونبدانيم كه در يك بستر معرفتى و فرهنگـى  ای يهزا را نظر برون يهاگر يك نظر
مبـدأ  ىبـوم علوم، ين، ا1و تكوين يافته است تولدمعرفتى، تاريخى و فرهنگى جاری جامعه ما 

غرب هسـتند  يخفرهنگ و تار ىموجود، بوم ىبخش مهم علوم اجتماع يعنىخودشان هستند؛ 
 ىهـا و مبـان ارزش دربردارنـد~فرهنـگ غـرب را دارنـد و  رنگ و بوی، يندآنجا ىو چون بوم

مسـئله ايـن بر اسـاس چنـين تعريفـى، . هستند -يته ويژه غرب مدرن به -فرهنگ و تمدن غرب، 
علوم اجتمـاعى موجـود در فضـای علمـى  های يهكه نقداً و غالباً، نظر(ها  يهكه با اين نظر است

  داشت؟ توان ىچه برخوردی م) كشور همين خاستگاه را دارند
 ياسـىس ى، آن را بحثـشـود ىمطـرح م سـازی ىبحـث بوم ىنظران، وقتـ گروهى از صاحب

شـده،  يرفتهآمده و پذ ينجاغرب به ا علم از يك ىاست كه وقت ينها ا استدالل آن. انگارند ىم
علوم . يردقرار گ يرشمورد پذ توانست ىنشده بود، نم ىاست و اگر بوم شده ى خود بوم خودبه
مـا  ىو فرهنگ يخىتار ی، بلكه در محتوايستن ،ه در غرب بودهچ آن يه، شب يراندر ا ىاجتماع

                                                        
 در دامن فرهنگ و، معموالً از اينكه به قلمرو فرهنگ وارد شود پيش ، برد يو علل بيروني بهره م ها نهيكه از زم يا هينظر .1

وجـود   به –براي حل مسئله دروني همان فرهنگ  - و علل تكوين آن نظريه را در درون خود دارد ها نهيتاريخي كه زم
 )23: 1392پارسانيا،( شود يو از آن پس به درون فرهنگ ديگر وارد م ديآ يم
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، بحـث يجـهدر نت. اسـت شـده ىخود بوم و خودبـه يـداكردهپو تالئـم  يقوارد شده و با آن تطب
 خـودِ  یادعا هبنا ب - ديگر معتقدند ىگروه. دارد ياسىاست و منشأ س یبحث زائد سازی ىبوم
آن ديـار  ىاجتمـاع های يدهپد يينتب یكه برا آن سامانشده در  يدتول ىِ علم اجتماع -ها  ىغرب

وارد  زمـانى كـه رو، همـين ناكارآمـد اسـت و از  نيزدر همان محيط  ،توليد شده است طرح و
روشـن . )�١٣٨٨?�سـ�	ه، ( داشـت روا و علـوم ترديـد ها يهبايد در كارآمدی اين نظر شود، ىم يرانا

فرهنگـى، اجتمـاعى و  های ينـهتفـاوت را تنهـا بـه زم توان ىسازی، نم است كه در بحث بومى
كشـف  یمبنـا. بلكه مبنای كشف علم هم در اين تفـاوت دخيـل اسـت ،تاريخى محدود كرد

 يقـتدر هر دو، كشف حقهدف متفاوت است اگرچه  يتيويستىبا نگاه پوز ينىم در نگاه دعل
ممكـن  يگـری، تنهـا حـس و تجربـه اسـت و در آن ديتيويستىپوز يفعلم در تعر ىاست؛ ول

١٣٨٨�	رس	J?	، ( باشد ىوح ىحت يااست عقل (.  
زا را در پيوسـتاری  علـوم اجتمـاعى بـرون های يـهمناسب است برخوردهای مختلف بـا نظر
اّما طبعاً در ميانه اين  ،مطلق قرار دارد» قبول«و » رد«ببينيم كه در دو سوی آن دو گونه مواجههٴ 

در برخـورد بـا  ،واقـعدر بـه بيـان ديگـر، . دنـديگری از برخورد وجـود دار یها پيوستار گونه
بـه نظـر . داشـتگرانـه و هوشـمندانه  خابفعـال، انت یعلوم اجتماعى بايد برخـورد های يهنظر
سازی علـوم هسـتند نيـز  و درونى سازی ىحتى كسانى كه منتقد مفاهيمى همچون بوم رسد ىم

  :برای نمونه برخى معتقدند. تابند بر نمىرا  ها يهبرخورد منفعل با اين نظر

 ىشناس جريان اصلى جامعه های يهمدعى شد كه تعداد زيادی از نظر توان ىم
تناسب نداشته ) و جوامع مشابه ايران(جامعه ايران  های يژگىاست با وممكن 

، ايــن 1رغم انتقــادات موجــود باشــد و قابــل پــذيرش تجربــى نباشــد، امــا بــه
و همـه  ىشناسـ محقـق ايرانـى از رشـته جامعه نيـازی ىضعف موجـب ب نقطه
مند مند به شناخت جامعه ايران نيز نياز محقق و عالقه. شود ىآن نم های يهنظر

در اين رشته بـا  ىشناس جامعه پردازان يهاست كه با مسائل و ضوابطى كه نظر
هـا، چـارچوب  آن روبرو بودند و هستند آشنا شـود و پـس از آگـاهى از آن

ــود  ــران، بهب ــه اي ــائل جامع ــى مس ــرای بررس ــود را ب ــاع خ ــل دف ــری قاب نظ
١٠٨-١٠٧ :١٣٧٨��ر،  +�ی( بخشد(.  

                                                        
 :كن(اند  شده و مورد بررسي قرارگرفته يبند در اين مقاله در سه گروه دسته يشناس جامعه هاي يهمنتقدين استفاده از نظر. 1

 .»1387، نامه علوم اجتماع�چگونه روبرو شويم؟،  يشناس گوناگون جامعه هاي يهبا نظر«
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و تكوين كه در بستر فكری، تاريخى و اجتماعى ديگری تولد  ای يهبرخورد با نظر ، دربنابراين
  :يافته، دو گونه مواجهه متصور است

نشاط و خالقيت  ،حيات بايدنظريه  ~كنند  مصرف در اين راستا،: فعال ۀمواجهبرخورد و . 1
ّ  باكم مساوی  علمى و فرهنگى برتر و يا دست د داشته باشد تا بتوانـد دسـت فرهنگ مول

فرهنـگ اسـالمى، . دگيـر انتخاب زده و از نظريه برای حل مسائل داخلى خود، بهـرهبه 
 یها را در دوران اقتـدار و شـكوفايى سـده »علـوم اوايـل«علم يونانى و بـه تعبيـر ديگـر 

رنسـانس، ميـراث دور~ سـان اقتبـاس كـرد و دنيـای غـرب نيـز پـس از  نخستين به همين
  .كارگرفت  همعرفتى دنيای اسالم را با همين شيوه ب

زا را  بـرونهای  هتقليدی نظريـ یا گونه كننده منفعل، به  مصرف: منفعل ۀمواجهبرخورد و . 2
زا و بومى به اقتضـای مصـالح  علمى درون یها هيدر اين حالت، علوم و نظر. گيرد بر مى

بـه البتـه . ١دنشـو ىنشين مـ اقتصادی، سياسى، نظامى و يا فرهنگِى نظريه وارداتى، حاشيه
مواجهـه،  گونه نيدر ا. دهد شدن علوم ُرخ مى بومى نيزمواجهه  گونه نيدر اباور برخى، 

و  ىفلسـف طيبا مح ىارتباط چيه كه ى، درحالاند رفتهيزا را پذ برون ىشناس جامعه گروهى
 شـمار، ىشناسـ جامعه یها هيـتنهـا ارتبـاط آنـان بـا نظر. كارشان ندارنـد ىفلسف دنبالۀبا 

تعامـل كـرده و حفـظ نمـوده و  ديآنجـا بـا اسـات طياند و در مح ه رفتهاست ك يىها سال
١٣٨٨�	رس	J?	، ( اند ها را فراگرفته آن یها كتاب(. 

  زا برون یها هيفعال با نظر ۀمواجه های برخورد و بايستگى. 2.4

كامل و هم پذيرش  وازنشمواجهه سلبى و برخورد و گفت هم  توان ىه گذشت، مچ بنا به آن
                                                        

حـوزه نقـد ادبـي    در  ها هآقاي عبدالحسين دستغيب در خصوص مصرف منفعل نظري هاي براي نمونه، بازخواني ديدگاه .1
فوكـو و   يشـل ، ميـدا آثار ژاك در يرتحت تأث يشترب يراندر ا يسيبه بعد نقدنو هفتاداز دهه « :رسد يقابل توجه به نظر م

 يو برخ يداكردهدر كشورمان بسط پ يكدوره نقد هرمنوت يندهد در ا مي  ها، نشان نام ينروالن بارت است، حضور هم
اگر به . يمهست ها يهسرگرم مصرف نظر يشتردوره ب ينما در ا. يسندنقد بنو يآلمان يانگرا يلاز تاو يراند به تأث كرده يسع

منتقد  يكرا از  يو جمله دشوار شود ينقل قول آغاز م يكاغلب با  بينيد يم يندازيدب ينگاه شود يكه نوشته م يينقدها
 يـان هـاي خـود را ب   ، حـرف يـه و در ادامـه همـان نظر   آورنـد  ينوشته شان م يروالن بارت ابتدا ينطور مثال هم به يغرب
از خود ندارند و منفعل هستند و بـه   يدوره برخالف نسل گذشته نظر يندهد نقادان ا مي  موارد نشان ينهمه ا. كنند يم
طور مثـال فـرم    به. كار خودشان ندارند يبرا يخاص چون متد و شيوه .از متفكران و منتقدان غرب مشغول هستند يدتقل
متد و فرم كار را خودش كشـف   يدبا يسندهنو. ريزند يو محتوا را در آن فرم م گيرند يشولوخف م ياار را از فالكنر ك

  ها يشود، غرب مي  زبان ها ترجمه يگربه د يرانيا يسندگانآثار نو ياست كه وقت يلدل ينبه هم. يسدكند و در قالب آن بنو
  .)1391دستغيب، ( »شده است يسيخودشان بازنو ياتو تنها نظردر اثر رخ نداده  اي اتفاق تازه ينندب مي
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امـا در . آينـد حسـاب مى به اجتماعى  های يهنظر يریكارگ برخورد منفعل در به ىنوع به ،كامل
های علـوم اجتمـاعى نيـز در گـرو برخـورداری از  مقابل، استفاده فعال و هوشـمندانه از نظريـه

ــ روش ــاربردی درون ىشناس ــت ك ــه. زا اس ــتخراج مقول ــل و اس ــا تحلي ــومى آراء و  ب های مفه
پردای و نيز مباحث مربوط به ابعاد و  چيستى و فرآيند نظريه بابدر  نظران های صاحب ديدگاه
بـرای ورود بـه  -كم، توجه و التزام به سـه نكتـه  يابيم كه دست در مىشناسى،  روش یها مؤلفه
  :ضروری است - زا های برون شناسى كاربردی مواجهه فعال با نظريه روش

 های روشى موجود؛ شناخت خالءها و چالش. 1

 زا؛ اتكا به مبانى معرفتى درون. 2

 .فرهنگى اجتماعى درونى یها نهينيازها و زمدر نظرگرفتن . 3

سياسـى، (زمـانى و مكـانى  ُرخـدادهایفرهنگى و اجتماعى، محصول تـأثير و تـأثر  های ينهزم
 های بازهجاری در جوامع بشری در  های يشهو افكار و اند سو يكاز ...) اقتصادی، اجتماعى و 

های فرهنگـى و اجتمـاعى يـك  زمينـهديگر،  بيان به. از سوی ديگر است ويژهو مكانى زمانى 
منـد  كه ذاتـاً زمان( ای يشهفكری و اند های يانمند و جر زمان یها برخورد مؤلفه برآيندنظريه، 

 .هستند) نبوده ولى درگذر زمان فراز و فرود دارند

وجو  جسـتفكـری و انديشـگى  یها لفـهالزامات را بايـد در مؤاين نقطه اشتراك  ،بنابراين
در حــوزه علــوم  رايــج های ىشناســ روش هــای يژگىپــس از نگــاه بــه و در ايــن راســتا، .كــرد

و سـپس از منظـر  بازشـناختها را هـفكـری و انديشـگى آن یهـا چالش بايد مهمتريناجتماعى، 
  .برآييم يابى و حلّ  اصول و مبانى معرفتى حكمت متعاليه در صدد پاسخ

  های موجود در مكاتب روشى در حوزه علوم اجتماعى برخى چالش. 3.4

مكاتب و رويكردهای روشى در حوزه علوم اجتماعى، مبحثـى متنـوع و متكثـر  در باببحث 
مبـادی و مبـانى  زمينه مربـوط بـهعمده آراء و انظار در اين كه  گفت توان ىاجمال م  به. است

تـاريخى بـروز و ظهـور  های ينههمچنين زم. اند ىشناخت شناختى و انسان ، هستىىشناخت معرفت
  .نظر انديشمندان بوده است بحث وگوناگون نيز محل  ىمكاتب روش

به بررسى سـه  دارد تاتالش  مهمترين مباحث اين حوزه،در اين مقاله، نگارنده با نگاهى به 
حـوزهٴ  رايـج و جاافتـاد~ های ىشناسـ روش بحث و نظرمسائلى كه محل ترين  برجستهاز  مسئله

اجمـالى  یبنـد اين سه محور كه بـا بررسـى، تحليـل و مقوله. ، دست يازدعلوم اجتماعى است
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علوم اجتمـاعى، يعنـى؛  ~نظران پيرامون سه مكتب روشى موجود در حوز آراء و انظار صاحب
  :اند از عبارت ،مى و انتقادی حاصل شده استفهّ ويستى، تَ يپوزيتمكتب 

١ .�5:a ��q6ـ� (���م  7<�/ �س�:a مسـائل در  نيتر يكـى از پرسـابقه :)��ـ�م ا*سـ�*� –���م
تشابه و تمـايز علـوم  بابويژه در  به - علوم یبند ، بحث و جدل بر سر طبقهىشناس حوزه روش

نظران هريك  های متفاوتى در اين زمينه از سوی صاحب ديدگاه. است - طبيعى و علوم انسانى
كـه  دارنـد ى، بيان مها ستيويتيمثال؛ پوزبرای .  شده است طرح، مگفته شيپ ۀگان از مكاتب سه

و درجـه  تيّـو جامعه در كم عتياست و تفاوت طب ىعيعلوم برگرفته از علوم طب ىشناس روش
 زيبر تمـا ىتفهم ىشناس از سوی ديگر، در روش ).١٣٨٠، 	نیا�'(است نه در نوع آن دو  ىدگيچيپ

  .)١٣٧٣، "V?%( شود ىو علوم انسانى تأكيد م ىعيموضوع و روش در علوم طب

6�، #�e ا*س�*� و *س:B Oن. ٢��+ ��q؛چيستى كـنش انسـانى و نسـبت آن بـا جامعـه: ه� �س 
شــده و بــر علــم  زه علــوم اجتمــاعى مطرحومســائلى اســت كــه در حــ نيتــر از مهم ايـن مســئله

مطالعـه از  انسـان را قابل، رفتـار ها سـتيويتيپوز كـه ىدرحـال. تأثير گذاشته است ىشناس روش
و انتقـاديون، بـر معنـاداری رفتـار انسـانى  ها ى، تفهمدانند ىم ىعيطب یها وهيمشاهده و ش قيطر

گـران را بـرای شـناخت كـنش انسـانى ضـروری  تأكيد داشته و ورود به دنيای اجتماعى كنش
  .دانند ىم

 ٣ .�qۀ�س U5� راQی� U5* و �� Bن <�  @ر<N>ا+-.��� و را OM��" در  ها دگاهيد گونى گونه: در
مسـائلى  نيتـر مهم ؛ ايـن مسـئله نيـزها در شناخت اجتمـاعى نقش عقل و نقل و نسبت آن باب

  .علوم مشهود است ىشناس است كه در حوزه روش

و  پُرشـمار، ىشناسـ مسائل مورد اخـتالف در مكاتـب روشدهد كه  نشان مىاين اشاره كوتاه، 
ّ ؤاّما در اين نوشتار، به تناسب موضوع بحث و نيز دو م. اند متنوع  ىشناسـ كه بـرای روش یا فهل
  .اند مورد توجه قرارگرفته گفته پيشگانه  مطرح شد، محورهای سه تر يشزا، پ درون

 زا مواجهه فعال با نظريه برون ىِ شناس چارچوب مفهومى روش ی؛بند جمع. 4.4

ادبيـات نظـری ايـن  بـازخوانىآن و نيـز های  هعلوم اجتمـاعى و نظريـ بابه در چ بر اساس آن
برخـورد و كـاربردی جهـت  ىشناسـ در مقام روشكه گفت  توان ىبخش از مقاله ارائه شد، م

تر، بـرای دسـتيابى بـه روش اسـتفاده از  يا به تعبير روشـن(علوم اجتماعى  های همواجهه با نظري
مؤلفه بـه شـرح ذيـل  سه ، بايدكم ، دست)هنگى و اجتماعى كشورمسائل فر ~در حوز ها هنظري
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  :دننظر و توجه قرار گير مد
كه پيشتر بيان شـد، در ايـن تحقيـق، تـالش  گونه همان: ا*-�lب ا�Dل و �:�*� �0ر7 �:��) ا;)
علـوم  های يـهكـاربردی نظر ىشناسـ ، از منظر اصول و مبـانى حكمـت متعاليـه بـه روشتاشده 

نگارنده اذعان دارد كه در اينجا بحـث فلسـفى صـورت نگرفتـه  ،البته. ه شوداجتماعى نگريست
نوش ايـن  ، جرعـهىشناسـ سـاختن خطـوط راهنمـا در بحـث روش نماياناست و تنها از زاويه 

  .است بودهكمى حِ  يرحوزه از ذخا
د از دو منظر مـوربايد اين شناخت : �ره��� و ا+-.��� ه�7 ���"��OM و  ���U *��زه� و ز�) ب

فرهنگــى و اجتمــاعى مبــدأ و خاســتگاه  های ينــهشــناخت زم نخســت، :تأكيــد و توجــه باشــد
فرهنگى و اجتماعى محيط مقصد كـه  های ويژگىزا و ديگر از حيث نيازها و  برون های هنظري

  .به كار بسته شونددر آن  ها يهبناست نظر
 بـاب،كـه در ايـن  ؛در 'ـ�زه ��ـ�م ا+-.ـ��� �"��� روش 7ه� Q e;�1�ر7 در Aِ:�ل ��3K) ج

 :موارد ذيل مورد تأكيد قرار گرفت

 ؛)علوم انسانى –علوم طبيعى (علوم  یبند طبقه. 1

 ها؛ جامعه، كنش انسانى و نسبت آن. 2

  .گرايى در شناخت اجتماعى و رابطه آن با تجربه و نقل عقل. 3

 هـای الشچنـاظر بـه  سـو يككـه از  ای ىشـناخت روش هـای يژگىوتا  شود ىدر ادامه تالش م
را  انـد و از سوی ديگر، ناظر به اصول و مبانى معرفتى حكمـت متعاليه گفته پيششناسانه  روش

علـوم  های يهنظر كار بستن بهدر  یگر بر قدرت انتخاب باشد م تا درآمدیينكتوصيف و تبيين 
 .ىاجتماع

  صدرايىشناسى در حوزه علوم اجتماعى از منظر انديشه  های روش بازخوانى برخى چالش. 5

متناسب بـا خـود را بـه همـراه داشـته  ىشناخت روش يامدهایاسالم، پ يایتطورات دانشى در دن
دستيابى راستای در  گونى گونه های يدگاهفقيهان، عارفان و حكيمان اسالمى، مبانى و د. است

، ها يـدگاهبه وحى و نقل، شـهود و عقـل در هـر يـك از ايـن د تكيه. اند به حقيقت ارائه كرده
 يقـتفهم حق یمندی از منابع گوناگون برا بهره به رغممالصدرا . دارد ای ويژهجايگاه ش و نق

را صـرفًا، بـا  یا گـزاره يچرو، هـ يـندانـد و از ا مى ىرا برهان عقلـ يىسازی، داور نها يهو فرض
خـود  ى، در نظـام فلسـفىاسـالم ياتو روا ياتبا استناد به آ يا يگراند يااستناد به شهود خود 
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ترين  ، بـه كامـلىرا در آستانهٴ وح يشخضوع و خشوع خو اواز سوی ديگر، . سازد وارد نمى
 وحــىكامــل از  پيــرویمحــض اســت و بنــا را بــر  يمدارد و در برابــر آن تســل وجــه ابــراز مــى

، ( گذارد مىJ�١٣٨٧?�وا( . 

ى تبـديل كـرده را به مبنای مهم و متفاوتحكمت متعاليه در انديشه صدرايى،  ها يژگىاين و
رويكـرد شد، در ادامه بـا  اشارهبندی چارچوب مفهومى مقاله  ه در جمعچ با توجه به آن. است

مبتنى بر ايـن  -كوشيم تا  مىاصول و مبانى معرفتى انديشه صدرايى،  هشناسانه ب روش و نگاهى
در  خطوط راهنمـايى - های موجود شناسى های روش چالش در نظر گرفتناصول و مبانى و با 
گذاری  سياسـت ~ری در حـوزگيـ با تأكيـد بـر بهـره( ىعلوم اجتماع های يهنقد و كاربست نظر

  :كنيمبر اساس سه مقوله مفهومى زير شناسايى و ارائه ) فرهنگى

 حكمت عملى در انديشه صدرايى؛ - دوگانه حكمت نظری •

 نسبت انسان و جامعه از منظر حكمت صدرايى؛ •

  .شناخت حقيقت اجتماعى در انديشه صدرايىجايگاه حس، عقل و نقل در  •

شايان ذكر است كه از ميان اصول بنيادين انديشه صدرايى، در اين نوشتار، سـه اصـل اساسـى 
  :اند كه عبارتند از مورد توجه و تأكيد قرار گرفته

است و ماهيت  آن اصل در موجوديت هر چيزی وجود به اين معنا كه: اصالت وجود) الف
  .تابع آن است

وجود بـه نفـس ذات خـود قابليـت اتصـاف  به اين معنا كه طبيعتِ  :تشكيك در وجود) ب
شدت، كمال و شرافت وجـود . شدت و ضعف، تقدم و تأخر و كمال و نقص را دارد به

كامل به خود آن وجود است نه چيزی غير از وجود، چون غير وجود يا عـدم اسـت يـا 
ماهيت نيـز بنـا بـر اصـل اول  .كمالت و ماهيت، عدم، منشأ نقص و ضعف است نه شدّ 

ّ امری اعتباری است و تحققش تحقق ظِ    .ى و تبعى استل
عــراض گونـه كـه در اَ  بــه ايـن معنـا كـه جــواهر مـادی، همان :اصـل حركـت جـوهری) ج

  .)١٣٨٨ #�ا�"،  ا%<( رنديپذ ىتحول منيز تغيير و اند، در اصل ذاتشان  متحول

 علوم انسانى –علوم طبيعى  ۀدوگان یجا حكمت عملى به –حكمت نظری ۀدوگان. 1.5

فيلسـوفان علـوم . كنند ىها را مطالعه م دانشمندان علوم اجتماعى، رفتار گروهى و جمعى انسان
كـاوش و الگوهـای تبيـين مناسـب بـرای علـوم اجتمـاعى  یهـا روشبـه مطالعـه اجتماعى نيز 

سـوفان علـوم اجتمـاعى همـواره بـدان يكى از موضوعات محوری و اصلى كه فيل. ندپرداز ىم
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شناسـى  بـا روش بايـد شناسى علوم اجتماعى چـه تفـاوتى كه روش بودهاند اين  مند بوده عالقه
ارسطو معتقد بودكـه علـل غـايى، نقـش اساسـى در تبيـين . علوم طبيعى و فيزيكى داشته باشد

ه علل مـادی و مـؤثر امـور دانشمندان علوم طبيعى بايستى تنها ب كه ى، درحالدارندرفتار انسانى 
علـوم  یسـاز طرف زيـادی بـرای بى یهـا بيسـتم تالش سـده های نخسـتين دههدر . توجه كنند

نيـاز علـوم اجتمـاعى بـه شـكل خـاص و  ~بحـث دربـار همه،با اين . آمد ىاجتماعى به عمل م
 .)٢٠٠1،�Jر9ـ	 )ـ�O9�c( از شناخت، هنوز هم در مباحث فلسفى معاصـر جريـان دارد یفرد منحصربه

 ىشناسـ مهـم در مباحـث روش یها بنابراين، چيستى و چگونگى وقوع اين شناخت، از مسـئله
  .علوم اجتماعى است

تر از بحـِث  یا شـهيتر و ر مبنـايى چه بسـااما در نزد حكما، دوگانه ديگری مطرح است كه 
تفاوت علوم اجتماعى با علوم طبيعى است و آن بحث بر سر تفاوت حكمت نظری و حكمت 

 اّهللاٰ  تيـدر بيان خاستگاه تقسيم حكمت به نظـری و عملـى، آ. است همها با  لى و نسبت آنعم
  :اند به نكات دقيق و عميقى اشاره كردهجوادی آملى، 

است يا از جانـب ) هواّهللاٰ سبحانه و تعالى(غالباً تقسيم علوم يا از جانب معلم 
. تقسـيم علـوم بـرودافتد كه خود عالم بـه سـراغ  معلوم و خيلى كم اتفاق مى

گويد كه خـود  آموزد كه چند تا علم داريم و يا معلوم به ما مى معلّم به ما مى
تقسـيم . از چند بخش تشكيل شده اسـت و مـا بايـد بكوشـيم آن را دريـابيم

شناسـى صـورت گرفتـه  حكمت به نظری و عملى از ديرباز بـر اسـاس معلوم
سان به اين است كه از جانب فراز ان. انسان يك فراز دارد و يك فرود. است

فهمد و فرود او در آن است كه در دستگاه بـدن، جامعـه و  باال مطالبى را مى
فراز، حكمت نظری است و فرود، شامل تهذيب نفس، . كشور خودكار كند

تقسيم حكمت به نظری و عملـى از ايـن . شود ىتدبير منزل و سياست مدن م
بايـد كـاری ) 2بايد بفهمد؛ ) 1: ردزيرا معلوم دو بخش دا ؛جا برخاسته است

، (كند��S !١٣٨1+�اد(.  
در صـدد توجـه داريـم و  عملـىحكمت  –، بر دوگانه حكمت نظری ادامهبا اين توصيف، در 

نسبت و تعامل حكمت نظـری و  شك، بررسى و بى. بازخوانى منظر و مدعای مالصدرا هستيم
  .داردنيز از مباحث مهمى است كه جای بحث و پرداختن عملى 

از نظـر  ىوحـ. است مهم اريبس ىتر از آن مسئله وح نگاه مثبت اسالم به انسان، تعقل و مهم
  . است دهيبه همه افراد و اقوام رس ىوح ى،اسالم ىنيب جهانو بنا بر معرفت است  ىنوع، اسالم
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اسـت  ىفلسفه معرفت. نزد همه و متعلق به همه است ىحكمت فيلسوفان اسالمديگر،  بيان به
و حكمـت  یحكمت نظر انيم قتيدر حق. رديگ انسان را دربر مى ىقيحق ىو زندگ اتيكه ح
علـم و  یرا بـه معنـا مـاني، اهيـمالصـدرا در حكمـت متعال .شـود برقـرار مى ىاتحاد ذات ىعمل

در فلسفه مالصـدرا،  به دقت بنگريم،اگر . رديگ كفر مى یحكمت و در مقابل جهل را به معنا
، ( خواهيم بودآن به حكمت  ليو فلسفه و تبد نيد انيم ىاتشاهد ارتباط ذJ	�  .)١٣٨٨ای�

 یرا كـه حكمـت نظــر ىعلمـ یهـا اســت، حرف یوامـدار حكمـت نظـر ىحكمـت عملـ
؛ امـا ميطرح را ارائه كنـ نيدهد كه ما چگونه ا نشان مى ى، طرح عملى، حكمت عملديگو مى

بحـث را بـه دوش حكمـت  نيـا ىنيو اگـر مـا سـنگ ديگو ىم یچرا را حكمت نظر نيچرا؟ ا
نخواهد بود، اگرچه همواره هم بـار  ىني، صحنه وز]سياست متعاليه[صحنه  نيا ميندازين ینظر
،  +�اد!( دارد و هم روش ىاسيس��S١٣٨1(. 

برخالف انديشه غربـى  - بر مبنای نسبت حكمت نظری و عملى كه گفت توان ىبنابراين م 
در انديشه اسالمى رابطـهٴ ميـان عـالَم وجـود بـا عـالَم  - كرده است» هست« ميرا تسل» ديبا«كه 
كـه الزم  یا گونـه به ؛)١٣٨٢، !��Cا%�و( مورد توجه قرارگرفته است ىشوِ رَ  یا عنوان مقوله به بيغ

واسـطه ملمـوس بـودن  ، نـه اينكـه بهبـازبينى شـودبررسى و » بايد«و » هست«است نسبت ميان 
 .ه انگاشته شودناديد» بايد«، »هست«

بيـان شـد، بـه كمـك  تـر شيچنانچه در اين جا هم اصول اساسى حكمـت متعاليـه را كـه پ
بطلبيم، وامداری حكمت عملى نسبت به حكمت نظری در حوزه علوم اجتماعى و نيـز نسـبت 

  :توان گفت بنابراين مى. خواهد شد تر روشنعلوم انسانى  –اين دوگانه با دوگانه علوم طبيعى 
بر پايه اصالت وجود، تشكيك وجود و حركت جوهری، وحدت حكمـت نظـری و ) الف

علـوم اجتمـاعى، اگـر  یها هيـدر تكـوين نظرديگـر،  بيـان به. استحكمت عملى رتبى 
د، آنگــاه نانسـان اجتمـاعى فــرض شـو یهــا علـوم اجتمــاعى نـاظر بـه كنش یها هيـنظر

  .بايد روشن شود ها هينظر) حكمت نظری(خاستگاه نظری 
علوم انسانى، گاه به روش شـناخت و  –دوگانه علوم طبيعى  در بابدر مجادله موجود ) ب

، از حيث معطوف بودن به ذهن يا جسم انسـان، يـامثال،  برای(ه به چيستى خود علوم گا
در نگاه به علوم  رسد ىبه نظر م. توجه شده است) به چيستى كنش فردی و جمعى انسان

ها با يكديگر، اين مجادله  و حكمت عملى و نسبت آن اجتماعى از منظر حكمت نظری
  .موضوعيت نداشته باشد چندان ديگر
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 نسبت انسان و جامعه از منظر حكمت صدرايى. 2.5

علــوم اجتمــاعى، از های  همطالعــه در نظريــ موضـوع مــوردعنــوان  شـناخت هســتى جامعــه  بــه
بـه بيـان ديگـر، هـر . علوم اجتماعى است یها هيكاربردی نظر ىشناس مهم در روش یها مقوله

پـذيرد، از ايـن رو همـه  مى  اثـر ،درپرداز دربـاره وجـود جامعـه دا نظريه از تفسيری كـه نظريـه
ضمنى، دربـاره وجـود طور  بهيا  ااند، آشكار كرده یپرداز هيكسانى كه در مسائل اجتماعى نظر

پيشـينه ايـن مبحـث،  بـازبينىبـرای و  در گـام نخسـت. انـد برگرفته و نپذيرفتهجامعه نظری را 
  :1شود ىارائه مزير جدول  زمينه در قالِب شهيد مطهری در اين  یبند طبقه

  

�*�Q  ����" 
ی   �ه �*Vر

  1�س-�
 �6��+  

O:س*  
 �  �رد و +��6

ى كه برای ياه هنظري
جامعه وجودی ممتاز از 
وجود افراد و يا افعال و 
  آثار آنان قائل نيستند

  جامعه
  .اعتباری است 

های آنان در  چيزی جز افراد و رفتارها و كنش
  .قياس با يكديگر مطرح نيست

  جامعه
  ها بر يكديگر و تأثر آن ريحضور افراد و تأث  .مركب صناعى است 

ى كه جامعه را هاي هنظري
دارای وجودی ويژه و 

  دانند مى  خاص

  جامعه 
  .مركب حقيقى است

تركيب حقيقى و در عين حال خارجى جامعه 
كه افراد انسان پس از  ای است، به گونه

های متقابل و فعل و انفعاالتى كه در  كنش
شود، استعداد  مى  رفتار و اعمال آنان ايجاد

كنند و  مى  پذيرش صورت جديدی را پيدا
پس از اتحاد با آن صورت، وجود جديدی 
كه حاصل آن، تركيبى حقيقى به نام جامعه 

  .شود مى  است متولد

  جامعه
  .وجود حقيقى دارد 

البته اين تفاوت را  ؛جامعه وجود حقيقى دارد
با نظر سوم دارد كه در نظر سوم، افراد مقدم 

شوند و جامعه به تناسب  مى  بر جامعه موجود

                                                        
 1388، 14، شماره فصلنامه علوم سیاس�چيستي و هستي جامعه از ديدگاه استاد مطهري، پارسانيا، : بر اساس .1
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ها و فعل و انفعاالت افراد با يكديگر،  كنش
 ای گونه كند، به مى  صورت نوعيه خود را پيدا

اد دگرگون كه هرگاه رفتارهای اجتماعى افر
شود، پيوند و اتحاد آنان با روح جمعى و 

پذيرد، اما در نظر  مى  صورت اجتماعى تغيير
هيچ نوع  توانند نمى چهارم، هويت افراد

  .داشته باشد  سبقت و تقدمى بر هويت اجتماع

 
 

افـراد  یهـا ، بحث از وجود جامعه، بحث از اسـتقالل يـا تـأثير و تـأثر كنشچنان كه پيداست
به بيان ديگر، سخن از چيستى وجـود انسـان فـردی و چيسـتى وجـود . انسان بر يكديگر است

  .ها با يكديگر است انسان جمعى و نسبت آن
بـر را بتـوان مبتنـى  زمينـهديدگاه شهيد مطهری و عالمـه طباطبـايى در ايـن  رسد ىبه نظر م

نظـر  بـا اين ديـدگاه مطـابق. يابى كردزرا اودر امتداد ديدگاه  كم ديدگاه مالصدرا و يا دست
بر اساس ديدگاه آن دو بزرگـوار، هـم امكـان . داند كه جامعه را مركب حقيقى مىاست سوم 

شـهيد مطهـری، . رديـگ ىو هم وجود جامعه مورد تحليل قرار م رسد ىتحقق جامعه به اثبات م
هايى  ديـدگاهالبته . تكاربرده اس را برای توضيح ديدگاهش به» من جمعى«و » من فردی«تعبير 

 اسـفار اربعـهاما مالصدرا مراتب وجـودی انسـان را در  اند، اين دوگانگى مطرح شده در ردّ  نيز
) الـف: انسان دارای هويت واحدی اسـت كـه بـر اسـاسو به اعتقاد او مورد بررسى قرار داده 

ين تر اشـتداد و حركـت جـوهری وجـود، از پـايين) ج ؛تشكيك در وجود) ب ؛اصالت وجود
صور عنصری، نباتى و حيوانى، به درجه تعقل و انديشـه  پذيرشمنازل حركت كرده و پس از 

در اين بيان، نفس انسان حقيقت واحدی است كه با وحدت سـعى و گسـترده . رسد انسانى مى
ون و تجليـات او ئگيرد و آن مراتب در حكم شـ خود همه مراتب دانى را زير پوشش خود مى

�	( ندشو پديدار مى ،	?J	١٣٨٨رس(.  
ای  مرتبـه اند، به اين معنا كه با اين توصيف، مراتب فردی و جمعى انسان در طول يكديگر 

كـه از  ديـنما ىاز وجود انسان، مرتبه فردی اوست و در مرتبه بعدی، وجود جمعى انسان رخ م
 .ابدي ىانسان جمعى، جامعه صورت م یها كنش دوسويهارتباط 
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  ها در حكمت متعاليه و نسبت ميان آننقش حس، عقل و نقل در شناخت حقيقت اجتماعى . 3.5

شـناخت حقيقــت اجتمـاعى از منظـر حكمــت  ىشناسـ ايـن مبحـث، مفهـوم كليــدی در روش
  :آيد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت حساب مى صدرايى به 

  ها ىشناس عقل، مشترك لفظى در روش

حتـى در . كـار رفتـه اسـت بـه معـانى متفـاوت و مختلفـى بـه ىشناس عقل در مباحث روش
های اجتمـاعى دانسـته  از عقل داور شـناخت پديـده یا نيز مرتبه يانهگرا حس های ىشناس روش

١٣٩٠�	رس	?J	kJ : ،(شده است :V=�:( . ر، فـارابى، بِـعقـل از منظـر كانـت، وِ  ىشناسـ هنگوتعريـف و
دقيق نيازمند مطالعه و بررسى  ،عاصر در اين زمينهنظران متأخر و م غزالى و مالصدرا و صاحب

  .است و عالمانه
اگـر مفهـوم . باشـدبررسى سير تطور مفهوم عقل در تاريخ علم تواند  مى يكى از رويكردها

ور گونـاگونى از شاهد ُصـ توان ىم شود،مدرن، بررسى  درن، مدرن و پستپيشام ~علم در دور
  .نقش و جايگاه عقل در عرصه علوم بود

عقل ابزاری، عقل متافيزيكى، عقل نظری، عقل عملى، عقل شهودی، عقـل عرفـى و عقـل 
از ها به موضوع و نحوه قضاوت و داوری عقل ب قدسى، تعابير گوناگونى هستند كه تفاوت آن

  .گردد ىم
در مرتبـه ديگـری . اسـت يعـتبـر طب ىتسـلط آدمـ 1یابـزار يـتعقالن ىگيری اصـل جهت

 یو دانش عقل نظـر ىاعم از آگاه يىمعنا ىعقل مفهوم. كردشاره ا 2ىبه عقل مفهوم توان ىم
بـه شـناخت  ىذهنـ يماست كه با وساطت مفـاه ينا ىعقل مفهوم ىاصل ويژگى. دارد ىو عمل

 ىهای منطق يوهها و ش با استفاده از روش ىعقل مفهوم. پردازد موضوعات محل بحث خود مى
كار   بـه واژهای ديگری است كه بـرای ايـن نيز معن 3یعقل شهود. كند مى يدابسط و گسترش پ

. شـود مى يلنا يرو فراگ ىكل يقبه شهود حقا ىذهن يمعقل بدون وساطت مفاه ينا. رفته است
 ىحسـ یدر قبال شهودها يگرو به اعتبار د - ىبال عقل مفهوماعتبار در قِ  يكبه  یعقل شهود
 . است ىفراعقل - ىهای عرفان شهود ياو  ىدون عقل

                                                        

1. instrumental reason 

2. conceptual reason 

3. intuitive intellect 
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مالصدرا عقل . اند ىشهود اسما و صفات اله -عارفان مسلمان  ياندر ب - ىفراعقل یشهودها
 یعقـل شـهود ىنوع متعال 1ىهمچنين، عقل قدس. داند مى یرا مرتبه نازل عقل شهود ىمفهوم
. منـد اسـت بهره ىعقلـ يقبـا حقـا یو حضـور يممسـتق ىاز ارتبـاط ىصاحب عقل قدس. است

سـخن  آن فـراوان  ينو نحـوه تكـو ىعقـل قدسـ يـيندر تب يلسـوفان، عارفان و فينىنصوص د
 یها با روش يگرانرا كه د یو امور يقاست، حقابرخوردار  ىعقل قدس ازكه  ىكس. اند گفته
 ير، در تعبياو الهامات اول ياانب ىوح. يابد مى يمطور مستق به ،كنند مى يافتدر ىو برهان ىمفهوم
 ىشناسـ تعريف ديگری كه در گستره روش. تهاس آن ىو عارفان، حاصل عقل قدس يمانحك

 .است 2ىذكر است، عقل عرف  شناخت حقيقت اجتماعى قابل

 »ىفهـم عرفـ«، يافتـه يـتجامعـه فعل ىكـه در ادراك جمعـ ىآگاه ياو  يتاز عقالن ىبخش
 یابـزار يـتعقالن. دهـد ىم يلرا تشك يانجهان مشترك آدم يستز ىفهم عرف. شود مى يدهنام
 يـرغ ی، مبـاديـىگرا و حس يسـمدر اثـر غلبـه آمپر] مدرنيته دانسـت ~كه آن را بايد نماد دور[

. نمـود ياسـىق یهـا روش يگزينرا جا يىاستقرا یها را انكار كرد و روش ىدانش تجرب ىحس
 ىقدسـ يـا يزيكىكـه از عقـل متـاف آن یجا بـه ينـكها را ا دسته از گزاره ينا یابزار يتعقالن
١٣٧٩�	رس	J?	، ( كند استفاده مى ىلمرو عقل عرفاز ق يند،برگز(.  

  در حكمت متعاليه يىگرا عقل یها ىژگيو

  ترميم كاستى عقل ابزاری) الف

ــانى ســد~  ســالتحــوالت علــم در   يجتــدر به ،بيســتمهمچنــين در ســد~ نــوزدهم و های پاي
ها كـه  ايـن كاسـتى. آشكار كرد ىجامعه علم یرا برا یهای عقل ابزار ىها و كاست يتمحدود

همچـون عقـل (و قطع ارتباط با مراتب برتر عقل  ىدر سايه عقل عرف یبا محوريت عقل ابزار
بـا ايـن . آيـد شـمار مى  بـهگرايى  بسـت بـرای عقـل مثابه يك بن ، بروز و ظهور يافت به)قدسى

ه راه را بايـد در بلكـ يسـت،ن یعقـل ابـزار ىبست، انكـار و نفـ رفت از اين بن وجود، راه برون
ُ  یابزار يتهای عقالن ىاز كاست ىموجود و آگاه يتشناخت وضع عد اتصال آن به و در مرتبه ب

 نيـز، يـهمتعال حكمـت در يىنهـا حاكم چند در اين رهگذر، هر. وجو كرد عقل قدسى جست

ُ  ،است عقل ُ  ىوجود آدم یعد معنواما مالصدرا ب مـؤثر  یو ىعـد عقالنـرا كامًال در عملكـرد ب

                                                        
1. sacred intellect 

2. common sense 
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 يقـتبـه حق يـلاسـت، از نشـده آلـوده  ياپرستىدن يلرا كه جانش به رذا ىداند و عقل كس مى
صاحب ذوق و اهل كشف باشد، محصوالت عقـل او  يلسوف، اگر فيریداند و به تعب ناكام مى

، ( نباشد يناست كه چن كسىتر از  صائب ىبسJ٢١: �١٣٨٧?�وا.(  

  در حكمت صدرايى برهان عقلى، داور نهايى فهم حقيقت) ب

سـازی، داور  يهو فرض يقـتفهـم حق یمنـدی از منـابع گونـاگون بـرا بهره ينمالصدرا در ع
 يـا، بـا اسـتناد بـه شـهود خـود تنهارا  یا گزاره يچرو، ه ينداند و از ا مى  ىرا برهان عقل يىنها
 يزتمـا. سـازد نمى  خـود وارد ى، در نظـام فلسـفىاسـالم ياتو روا ياتبا استناد به آ يا يگراند

است و آن  ىمهم و اساس ياربس يهو حكمت متعال ىعرفان های شناسى ىهست يانشناختى م روش
شـناختى  مالصـدرا بـه  التـزام روش. اسـت يى، برهان داور نهاىشهود و در دوم ىدر اول ينكها

ه بـا برهـان چـ آن بـهكـه مالصـدرا  یا گونه است به یاز سهرورد يشب ىبرهان و استدالل عقل
 .)١٨-١٧: ه*	ن( كند نمىاعتماد  ، چنداناثبات نشده

  داوری عقلى و نسبت آن با شهود و نقل در حكمت متعاليه) ج

مـورد  یدر بـاب آرا یو داورها  يـهجهت كه در مقام رد و قبوِل نظر يناز ا يهحكمت متعال
و  ىاسـتدالل يژگـىِ و یو دارا ىداند، تك روشـ مى  گر را حاكم بالمنازع استدالل بحث، عقلِ 

) نقـل تر، يقدق يرو به تعب( ىكم، از دو جهت با شهود و وح حكمت، دست يناست؛ اما ا ىعقل
نخسـت آنكـه در مقـام : تـام از آن دو منبـع معتـرف اسـت گيـری بهرهربط و نسبت دارد و به 

آن دو حوزه  یها، به دستاورديقتفكر و تحق های يهما دست یِ و گردآور ها يهبه نظر يابى دست
و شــهود و  ىدوم آنكــه عقــل مددگرفتــه از وحــ. بــرد هــا ســود مى دارد و از آن توجــهكــامًال 

و رد و  ی، در همان مرحلهٴ داور)عقل منور( ىو عرفان ىشرع يمو تعال ها رياضتبه  يافته يتترب
، ىوحـ را در آستانهٴ  يشمالصدرا خضوع و خشوع خو .دياب تر مى فزونتوان و قوتى ا يزقبول ن

كامـل از  پيـرویمحض است و بنـا را بـر  يمدارد و در برابر آن تسل مى  ترين وجه ابراز به كامل
، )قـرآن ينجـادر ا( ىو وحـ يـهحكمـت متعال يـاناما نكتهٴ مهـم در فهـم نسـبت م. گذارد مى  آن
 - نازل شد) ص( يامبرگونه كه بر قلب پ آن -ى وح يقت، حقيكى: دو مقام است يانم يكتفك
 يـت، صـدق محـض و واقعىوح يقتشك حق بى. یمقرآن کرما از  يافت، درك و دريگریو د
امـا در . اسـت بَـری كژی و ناراستىدر آن راه ندارد و از هرگونه  ىباطل يچاست كه ه ينراست

قواعـد و ضـوابط اجتهـاد در  يریكارگ شـك بـه مقام دوم، يعنى دريافت از وحى، اگرچـه بى
امـا  ،گشاسـت راهسـودمند و  ىبسـ -ينى ام استنباط معارف از متون ددر مق - كاستن از خطاها

  .)٢٨-٢٣: ه*	ن( نيستآور  يقينهمواره  هميشه
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  علوم اجتماعى های يهخطوط راهنما برای كاربست نظر گيری؛ يجهنت. 6

از  آمـدهاجتمـاعِى بر های يـدهعلوم اجتماعى كه با هدِف فهم و توصيف درست پد های يهنظر
در  بيشـتر، انـد يافتهانسانى در جامعه و نيز حل مسائل اجتمـاعى، تأسـيس و تكـوين  یها كنش

كـه تـاكنون  ها يـهايـن نظر. اند راه يافتهبه جوامع غيرغربى  يجتدر جوامع غربى متولد شده و به
صورت  ؛ بهشود ىه گفته مچ رغم آن ها صورت گرفته است، به گوناگونى از آن های یبند طبقه

ــ ــ صــرفاً  ىمعرفت ــهكــه مســتقل از زم يســتن ىو حســ ىتجرب ــدأ و  ىفرهنگــ های ين ــع مب جوام
تـاريخى و (معرفتـى و غيرمعرفتـى  های ينـهشدت متـأثر از زم خود باشند، بلكه به پردازان يهنظر

و  ها يـهدريافت و انتقال ايـن نظررو،  همين از  هستند،) جوامع غربى(خاستگاه خود ) اجتماعى
بـا انتقـال و تبـديل  - از جملـه كشـور مـا - كشـورها يگرد ىرهنگها در بستر ف آن يریكارگ به

 های يـهدريافـت و كاربسـت مسـتقيم نظررو،  همـين از  .همراه است ،فرهنگى در كشور مقصد
فرهنگى  های ينهنيازها و زم) 2زا و  مبانى معرفتى درون) 1حوزه علوم اجتماعى، بدون توجه به 

خـاص خـود را  ىو تمـدن ىترديد آثار و پيامـدهای فرهنگـى، اجتمـاع و اجتماعى درونى، بى
علمـى و  یهـا مديريت و مراقبـت چنـين پيامـدهايى مسـتلزم برخـورداری نظام ،بنابراين. دارد

نخســتين . زاســت شناســانه شايســته و درخــوِر درون روش یهــا مــديريتى كشــور از چارچوب
 ای يشـهه چنين چارچوبى، معيار قرار دادن مبـانى و مبـادی فكـری و اندضرورت در دستيابى ب
در اين تحقيـق، اصـول . معرفتى و اجتماعى كشور خودمان است های ينههمسو و همگون با زم

بـر اسـاس چـارچوب مفهـومى . و آرای حكمت متعاليه بـرای ايـن منظـور، مبنـا قـرار گرفـت
) 1شناسـانه مالصـدرا در سـه محـوِر  روش های يشـه، در ايـن تحقيـق، آراء و اندشده يىشناسا

نسـبت عقـل و نقـل در ) 3 ؛نسـبت انسـان و جامعـه) 2 ؛نسبت حكمت نظری و حكمت عملى
  .اجتماعى مورد بررسى قرار گرفت های يدهشناخت پد

كليـدی شـامل؛  يژهٴ گذاری فرهنگى، در هر دو كـارو كه در سياست از سوی ديگر، ازآنجا
چتـر عنـوان  منتخـب،  بـه يـهٴ ها، نظر حل شناسايى و انتخاب راه) 2و شناخت مسئله سياستى ) 1

خطـوط عنـوان  پرسـش كليـدی  بـه چند در پايانرو،  همين از  كننده دارد،  حاكم، نقش تعيين
گذاری  حوزه علوم اجتماعى در سياست های يهراهنما، جهت مواجهه، انتخاب و كاربست نظر

  :شود ىم مطرحفرهنگى، به شرح ذيل 

 داند؟ آيا مسئله اجتماعى را صرفاً برخاسته نظريه مورد بررسى، مسئله اجتماعى را چه مى. 1
يـا اينكـه در پـِس آن، ) كنش انسـانى یها هست(داند  انسانى مى یها از كنش و برآمده

 شناسى كرده است؟ و برپايه آن مسئله در نظر داشتهبايدهايى را نيز 
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قابل تعميم بـه فضـای  یا آن تأسيس شده است، مسئله ای كه نظريه در پاسخ به آيا مسئله. 2
 فرهنگى كشور ماست؟

و  توليـدنظريه در دامن كدام مكتب فكری تولد و تكوين يافتـه اسـت؟ عقـل عرفـى در . 3
 تكوين نظريه چه نقشى داشته است؟

علمـى و  یها نـهينظريه مبتنى بر چه نوع نگاهى به جامعه بنا شده است؟ آيـا در بسـتر زم. 4
 ، نسبت ميان مراتب فردی و جمعى انسان پذيرفته است يا خير؟پرداز هيهنگى نظرفر

، شـاهد تقابـل و تنـازع هسـتيم يـا )نقـل(آيا در بررسى تطبيقى نظريه با معارف وحيانى . 5
 موضع معارف قدسى نسبت به آن، حكم تأييدی و امضايى است؟
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