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 تمـام مشـکالت و پیچیـدگی
ّ
م است که از نظر اسالمی حـل

ّ
ها  ها در زنـدگی انسـان این مسل

 نمیتنها با تنظیم روابط اقتصادی 
ّ
شود و نخواهد شد، بلکه مشـکالت  به شکل خاصی حل

  .دردهاست را در کل یک نظام اسالمی باید حل کرد و از معنویت نباید غافل بود که کلیِد 

 ٢١٣ص ،۴ج، نور صحیفۀ

  



  
 
  
 
  
  
  
  

 پیام پژوهش
و  یعلـوم انسـان یها در رشـته یبا نگـرش اسـالم یها به منابع و متون درس دانشگاه ۀگسترد ازین

 ازهـاین نیـبـه ا ییکه خود را موظف به پاسـخگو یو پژوهش یمحدود بودن امکانات مراکز علم
 ریدر مسـ یها و مراکـز پژوهشـ دانشـگاه یامکانات موجود با همکـار کند یم جابیا دانند، یم

 یکار از دوباره یمنابع درس یو کّم  یفیک یبه خدمت گرفته شود و افزون بر ارتقا کاهداف مشتر
  .دیبه عمل آ یریجلوگ
، )ســمت(ها  دانشــگاه یکتــب علــوم انســان نیمنظــور، ســازمان مطالعــه و تــدو نیهمــ بــه

کـار  نیو پژوهشگاه حـوزه و دانشـگاه  شصـت و نهمـ یعلوم انسان ۀو توسع قیتحق ۀپژوهشکد
بـه  ینهـاد تیـواقع کـردیبا رو یاقتصاد اسالم علمی شناس روشمشترک خود را با انتشار کتاب 

  .کنند یکشور عرضه م یعلم ۀجامع
 یشـنهادهایو پ ییراهنمـا ،یبـا همکـار شـود ینظران ارجمند تقاضا م استادان و صاحب از
 ۀجامعـ ازیـآثار مـورد ن گرید نیکتاب حاضر و تدو یفیک یخود، ما را در جهت ارتقا یاصالح
  .دهند یاری رانیا یاسالم یجمهوری دانشگاه
 یارشـد و دکتـر یطع کارشناسـادر مقـ یاقتصاد اسالم ۀرشت انیدانشجو یحاضر برا کتاب

اسـت کـه افـزون بـر  دیـام. شده اسـت نیتدو یاقتصاد اسالم یشناس درس روش عنوان منبع به
  .مند شوند از آن بهره زیمندان ن عالقه ریسا یدانشگاه ۀجامع
  

  حوزه و دانشگاه                                                      سازمان سمت پژوهشگاه
  

 چهار
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  شگفتاریپ

ای از مسائل است کـه بـین علـم و فلسـفه پیونـد  رابطه علوم اجتماعی با فلسفه در ساحت حلقه
علم را راهنمایی و گستره کـاوش  ،آید این حلقه واسط که خادم علم به حساب می. کند میبرقرار 

محسـوب در واقع این حلقه واسط از مبانی فلسفی این علـوم  .کند و تحقیق علمی را تعریف می
  .گذارد می این علوم تأثیر شناسی و بر روش شود می

تحقیق دربارۀ انسان و رفتارهای او در علوم اجتماعی، بستگی تـام بـه ایـن واقعیـت دارد کـه 
  ارچوبچ ،ه از آنهابرخاست های نهادِی  نهادها و واقعیت. شود میانسان چگونه موجودی تعریف 

د و شـناخت آنهـا زمینـۀ شـناخت رفتارهـای نـآی بسیاری از رفتارهای اجتماعی بـه حسـاب می
ها و رویدادهای اقتصادی در هـر  فعالیت. کند میگیری آنها را فراهم  بینی شکل اجتماعی و پیش

کـه نظریـات علمـی اسـت گیـرد و بـه ایـن دلیـل  آن شـکل می ساختار نهادی بر اساسجامعه 
، برای جامعه دیگر که سـاخت نهـادی استبرخاسته از ساخت نهادهای خاص که نئوکالسیک 

  . دند نظریه علمی مناسب تلقی شونتوان د، نمیندار یمتفاوت
بـین . و آثار اقتصـادی و اجتمـاعی بسـیار مـؤثری دارد گذارد می ر رفتار انسان تأثیرب مذهب

 ،احکام شرعی. ها و کارکردهای دینی رابطه مثبت وجود دارد یافتگی و رشد گرایش عناصر توسعه
های اجتمـاعی  آیند که هم آثار واقعی و هم هسـتی اجتماعی به حساب می−یعقالیهای  هستی

وقتـی . هـای نهـادی تعبیـر کـرد توان از آنها به واقعیت را به دنبال دارند و میدیگر از جنس خود 
اجتماعی انسـان در چـارچوب نهادهـای اسـالمی انجـام گیـرد، منـافع −های اقتصادی فعالیت

ــردی تفکیک ــافع ف ــاعی از من ــذیر  اجتم ــود میناپ ــاس می ش ــین اس ــر هم ــای  و ب ــوان رفتاره ت
سنده با درک این ضرورت و بـا هـدف ینو .کردبینی  یشاقتصادی انسان را تعریف و پ−اجتماعی
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را در قالب شـش  این کتاببا رویکرد واقعیت نهادی آن  علم اقتصاد اسالمی شناسی تبیین روش
 :است کردهگر طراحی یکدیبخش مرتبط با 
  های بنیادین علوم اجتماعی؛  اندیشه: بخش اول
 علوم اجتماعی؛  شناسی روش: بخش دوم
  ؛گیری علم اقتصاد اسالمی های بنیادین شکل اندیشه: بخش سوم

  ؛علم اقتصاد شناسی روش: بخش چهارم
  ؛مبانی علم اقتصاد خرد اسالمی: بخش پنجم
  .مبانی علم اقتصاد کالن اسالمی: بخش ششم

فصـل دوم  ودر فصل اول مفاهیم اساسی بیان شـده  :بخش اول مشتمل بر چهار فصل است
عنـوان خاسـتگاه  در فصل سوم از نهادها به. به چیستی علوم اجتماعی اختصاص داده شده است

تطبیقـات . اسـت تعـاریف مختلـف نهـاد بررسـی و نقـد شـده واقتصادی یاد −علوم اجتماعی
بـا بحـث اعتبـارات بعـد  جودر این فصل دانشـ وخش انجام چیستی نهاد در فصل چهارم این ب

  .شود االجتماع آشنا می
عناوین فصل اول و دوم از بخش دوم را » و ترکیبی گراییروش تفسیر«و » گرایی روش اثبات«

 کـرد نهـادیمتناسـب بـا روی شناسی در فصل سوم این بخش دانشجو با روش. دنده تشکیل می
  .شود آشنا می

 ،است گیری علم اقتصاد اسالمی های بنیادین شکل بخش سوم کتاب که اساس آن بر اندیشه
و  ، تـابع رجحـانو بحـث از مفـاهیم مطلوبیـت انسان اقتصادی. در سه فصل تنظیم شده است

های اسالمی مطالب فصل  آموزه بر اساس انسان اقتصادی شناسی روشسازی و در نهایت  بیشینه
بـه مبـاحثی  وشـروع  فصل دوم با عنوان نهادهای اقتصاد خرد اسـالمی. باشد اول این بخش می
فصل سوم . پردازد می ، نهاد مبادله و نهاد مصرفمالکیت معنوی و خصوصی نظیر نهاد مالکیت

   .اختصاص داده شده است به نهادهای اقتصاد کالن اسالمی
اقتصـاد نئوکالسـیک و  شناسـی روش«در فصل اول  :استبخش چهارم مشتمل بر دو فصل 

  .شود میتحقیق » علم اقتصاد اسالمی شناسی روش«ارائه و در فصل دوم » نقد آن
کـه در فصـل اول رفتارهـای اقتصـادی  پردازد می بخش پنجم به مبانی اقتصاد خرد اسالمی

در فصـل دوم و سـوم سـازوکار بـازار و تفـاوت بـازار . تحلیل شده اسـت افراد با رویکرد نهادی
چهارم این بخش به تخصیص منابع بـا رویکـرد فصل . شود و اقتصاد متعارف بحث می اسالمی
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محدودیت توان محاسباتی و کسب . سازوکار بازار اختصاص دارد بر اساسهای اسالمی و  آموزه
  . اقتصاد متعارف است اطالعات توسط فرد در فصل پنجم آمده که نقد فرض اطالعات کامل

در قالب چهار فصـل مطـرح شـده  ا هدف معرفی مبانی اقتصاد کالن اسالمیبخش ششم ب
 بازار سرمایه«؛ فصل دوم »گیری علم اقتصاد کالن اسالمی نقش پول در شکل«فصل اول  :است

یت دولت اسالمی نسـبت بـه مسئول«؛ فصل سوم »هماهنگی بخش اعتباری و حقیقی بر اساس
و  بنیـان اقتصـاد دانش«و در نهایت فصل چهـارم بـا عنـوان » های فرایند توسعه تأمین زیرساخت

  .کتاب استاین پایان بخش » تأثیر آن در تحوالت مفاهیم و نظریات علمی اقتصاد
بنابراین دانشجو قبل از خوانـدن . است های فلسفه اقتصاد اسالمی ثکتاب در تداوم بحاین 

اطمینـان داشـته  شناسـی روشو  های اقتصاد، اقتصـاد اسـالمی باید از تسلط ابتدایی بر آموزه آن
های موجود  ای ارائه شود که مباحث و تحلیل گونه در عین حال سعی شده است مطالب به. باشد

در ضمن در تدوین کتاب تسلسل و پیوستگی مباحث رعایت شده . برای دانشجو قابل فهم باشد
  . در آموزش نیز همین ترتیب رعایت شود که الزم است

 
 راهنمای مطالعه

سـازی تحقیـق و پـژوهش در اقتصـاد  هدف فراگیری دانشـجویان اقتصـاد و زمینـهکتاب با این 
این نوشتار در دو یا سـه . تدوین شده است و ترتیبات نهادی یاز منظر نهادی و ساختار اسالمی

دانشجویان قبـل از مطالعـه کتـاب الزم اسـت . شود درسی ارائه و توسط استاد تدریس میواحد 
 :چند نکته مهم را مد نظر داشته باشند

شود؛ بلکه خود  فرایند یادگیری جریانی است که با حضور در کالس و ارائه استاد شروع نمی
حرکـت فراگیـری را ) صـلمعرفی شده در پایان هـر ف(دانشجو با مراجعه به دیگر منابع آموزشی 

الزم اسـت دانشـجو  ،باشد با توجه به اینکه ساعات حضور در کالس محدود می. کند شروع می
فصل مربوطه را مطالعه و موارد مبهم را یادداشـت و بـا طـرح آنهـا در  ،قبل از حضور در کالس

توانـد از  بخشی به مطالعات، دانشـجو مـی البته برای عمق( کندخود را برطرف  کالس اشکاالت
کـالس قبـل از  برداری رئوس مطالب و ارائه آن با چند دانشجوی دیگر از همـان روش یادداشت

  .)کالس درس کمک بگیرد
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  :توجه داشته باشیدموارد زیر به در مطالعه این کتاب 
تا نسبت به موضوع کتاب و آنچه که پـس  کنیدهای آموزشی کتاب توجه  در آغاز به هدف. ١

  ؛به آن برسید آگاهی پیدا کنید یدآن بااز مطالعه 
فصل باعث جلب توجه فرد نسبت بـه  های کلی و رفتاری قبل از مطالعه هر مطالعه هدف. ٢

 ؛شود نکات محوری فصل می
برای مطالعه اثربخش کتاب ابتدا مطالب هر فصل را یک بار سریع مطالعه کنید و بار دوم . ٣

های کلی نکات اساسی درس را  با توجه به هدف. نماییدرا مطالعه  تر آن با دقت و زمانی طوالنی
  ؛یادداشت و برای رفع اشکال در کالس طرح کنید

تعدادی از دانشجویان  ،رود جلسه قبل از تدریس فصل مربوطه از استاد محترم انتظار می. ۴
ر آمـاده شـدن بـرای درس، د افزون بـرتا  کندرا برای انجام فعالیت کالسی مرتبط با بحث معین 

  ؛کننداین دانشجویان نتیجه تحقیق مربوطه را در زمان پنج یا ده دقیقه ارائه  ،حین تدریس
ی تالش برای جوابگوی. ارائه شده استدر پایان هر فصل تعدادی سؤال برای خودآزمایی . ۵

در صورت برخورد . ها در یادگیری مطالب و تحقق اهداف کلی و رفتاری مهم است به این سؤال
  ؛های مربوط به سؤال را دوباره مرور کنید بخش ،با ابهام
زیـرا هـر فصـل ادامـه  ؛نپردازیـد یپیش از فراگیری هر مبحث و هر فصل به بحث بعـد. ۶

 ؛منطقی فصل قبل است
رود چنانچه نسبت به محتوای کتـاب و  از استاد گرامی و نیز دانشجویان محترم انتظار می. ٧

هـای بعـدی  تا در چاپ گذارندرا با مؤلف در میان  آن رندیا چینش مطالب انتقاد یا پیشنهادی دا
   .شوداستفاده 

در پایان الزم است از آقای دکتر محمدجواد توکلی که با ارزیابی خود، اصالحاتی را مطـرح 
االسالم والمسلمین آقـای سـیدحمید جوشـقانی کـه بـا افـزودن عنـاوین کلـی،  کردند و حجت
ژوهشی را بصورت درسنامه درآوردند و آقای حیدر فروزان های فصل، این اثر پ خالصه و پرسش

االسالم والمسلمین آقای دکتر سیدرضا حسینی مـدیر  که ویرایش اثر را بر عهده داشتند و حجت
محترم گروه اقتصاد و آقای سیدمحمد امام کارشناس گروه که زمینه نشر این اثر را فـراهم کردنـد 

 .تقدیر و تشکر کنم
  

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

   بخش اول   

های بنیادین علوم اجتماعی اندیشه  

  





 
 
  
  
  
  

  )رابطه بین فلسفه و علوم اجتماعی( مقدمه
های ناب مربوط به ماوراء طبیعت و متافیزیک محـض در اصـطالح فیلسـوفان، عـوارض  اندیشه

مثًال قانون علیـت . باشد ها می منظور از فلسفه این نوع اندیشه. شود ذاتی مطلق وجود نامیده می
علت و معلول از مسائل متـافیزیکی اسـت و در حـوزه فلسـفه بـه معنـای عـام  میانیا ضرورت 

علـم  میانای از مسائل است که  رابطه علوم اجتماعی با فلسفه در ساحت حلقه. شود میبررسی 
علم را راهنمـایی و  شود و محسوب میاین حلقه واسط، خادم علم . کند میو فلسفه پیوند برقرار 

هایی  در واقع این حلقه واسط که چه نـوع پدیـده .کند میی را تعریف گستره کاوش و تحقیق علم
آنها اثر مستقیمی بـر حـوزه  شناسی و معرفت شناسی گیرند که هستی در جهان اجتماع شکل می

این علـوم  شناسی و بر روش آید میگذارد از مبانی فلسفی این علوم به حساب  علوم اجتماعی می
  .گذارد تأثیر می

انسـانی در بسـتر جامعـه، بازتـاب و معنابخشی به برخی رفتارهـای  مثًال اعتبارات اجتماعی 
گیـرد؛ زیـرا بـدون  تحقیقـات علـوم اجتمـاعی قـرار می ۀاجتماعی افکار انسان است که در حوز
آنها را تبیـین  بر اساسشکل گرفته  توان روابط اجتماعی تحلیل و شناخت این نوع اعتبارات نمی

اری کـه در مزرعـه های اعتب ه دیگر تعبیر بررسی و تحقیق علمی بسیاری از واقعیت؛ بکردعلمی 
انـد، بـدون معرفـت فلسـفی آنهـا،  یده و تعامالت انسانی را به وجـود آوردهحیات اجتماعی روی

زیرا بدون مالحظه این اعتباریات، حیات انسـانی چهـره خـودش را از دسـت  ؛پذیرد انجام نمی
یک جامعـه جهـت فهـم نظـم  ویکرد علوم اجتماعی به اعتبارات اجتماعیرو، ر از این. دهد می

بدون این فهـم، معرفـت قواعـد رفتـاری آن جامعـه . حاکم بر آن یک ضرورت انکارناپذیر است
  . ممکن نخواهد بود

این نوع اعتبارات یکـی از مسـائل حلقـۀ واسـط بـین فلسـفه  شناسی و معرفت شناسی هستی
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محض و علوم اجتماعی است که حوزه تحقیق اجتماعی را تعریف و نقش راهنمایی این علوم را 
که از سنخ مفاهیم  باشند؛ همچنان ها با روش تجربی قابل تبیین نمی این نوع معرفت. کند میایفا 

شـوند، قـرار ندارنـد؛  ه در قلمرو فلسفه عام بحـث میامکان، امتناع، ضرورت، علت و معلول ک
تحلیـل −روش فلسـفی  بر اساسکه  شوند محسوب میهای بنیادی علوم اجتماعی  بلکه اندیشه

آینـد؛  ها پشتوانه فلسفی علم به حسـاب مـی این نوع اندیشه. شوند مورد کاوش واقع می −عقلی
مثابـه علـم و   حقیقـت بـه. یده و حقیقت استآن دو همانند ارتباط عق که رابطه منطقی ای گونه به

      .آید عقیده در جایگاه باالتر از آن و مالک و پشتوانۀ منطقی آن به حساب می



  
  
  
  

  فصل اول
  

  مفاهیم اساسی

  هدف کلی
  مباحث کتاب و محوریاساسی  ،معرفی و تبیین مفاهیم کلیدی

  
  اهداف رفتاری

  :رود دانشجو پس از مطالعه این فصل بتواند توضیحی برای مباحث زیر داشته باشد انتظار می
   ؛رابطه بین فلسفه و علوم اجتماعیشرح  -
  ؛تفاوت قانون، نظریه و فرضیهبیان  -
  ؛دهد به آنها پاسخ می شناسی مسائلی که معرفتبیان  -
  ی؛انسان در علوم اجتماعی و انسانتعریف  -
 .شناسی روشتفاوت روش و توضیح  -

  .شناسی روش و شناسی ، انسانشناسی ، معرفتشناسی نظریه، هستی :واژگان کلیدی
  

  مفهوم نظریه و ماهیت آن. ١
گانه قابل درک هستند؛ اما مفهوم نظریه با اینکـه در ارتبـاط بـا  برخی از مفاهیم با یکی از حواس پنج

کـه مفـاهیمی از قبیـل عقـل،  چنان. شود جهان واقعی و عینی است، با یکی از این حواس درک نمی
باشند  خارجی میهای  ها و عینیت هوش، انرژی، متغیر تأثیرگذار، متغیر تأثیرپذیر در رابطه با واقعیت

در واقع نظریه یک فعالیت ذهنی است که آنچه را که در . باشند و در عین حال با حّس قابل درک نمی
  تمـام رفتارهـای انسـان کـه در جهـان خـارج انجـام . کنـد افتد، تبیـین می عینیت و خارج اتفاق می

رو  از ایـن. ونگی آنهـا داردپذیرد چه طبیعی باشند و چه اکتسابی، ذهن نیاز به تبیین چرایی و چگـ می
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  .نظریه یک نوع کاوش و تالش ذهنی برای تفسیر و تحلیـل چرایـی و چگـونگی ایـن رخدادهاسـت
ل تـوان گفـت یکـی از دالیـ که می ای نهگو به ؛دربارۀ ماهیت نظریه اختالف زیادی وجود دارد      

تـوان گفـت  که می همچنان). ١۴، ص١٣٨٨، فرد دانایی(این ابهام متعدد بودن تعاریف آن است 
مـثًال . ساز ارائه تعاریف متنوع و مختلف شـده اسـت شفاف و واضح نبودن چیستی نظریه زمینه

ادبیـات فلسـفۀ  در. ابهام دربارۀ چیستی نظریه تمایز و عدم تمایز آن با قانون اسـت مواردیکی از 
گیرند، گاهی این دو لفظ را بـه یـک معنـا و مسـاوق یکـدیگر  علم از لفظ قانون و نظریه بهره می

کنند که قـانون عبـارت اسـت از  گونه بیان می دانند و گاهی آنها را متفاوت و فرق آن دو را این می
ها در  اری از این قانونو آنگاه که شم» تابد نور به خط مستقیم می«یک گزاره ساده و بسیط مانند 
، ١٣٧۶، سـروش(شـوند  ای بـه وجـود آوردنـد، نظریـه نامیـده می کنار هم قرار گرفتند و شـبکه

ابهام در چیستی نظریه تمـایز یـا مسـاوق بـودن آن بـا  مواردکه یکی دیگر از  همچنان). ١۶۴ص
  .و ارتباط میان آن دو وثیق و پیچیده است هستند  ساز ذهن دو دست هر. باشد فرضیه می

اساسـی  تفـاوتو فرضـیه، ) نظریـه(بر همین اساس برخی فیلسوفان علم اقتصاد بین تئوری 
ها به قدرت اعتمـاد در  تمایزات بین فرضیات و تئوری«: کنند باشند و چنین تصریح می قائل نمی

های  گردد، اما اغلب واژه بردشان برمیقابلیت کاربردشان و یا قدرت اعتقاد به جامعیت دامنه کار
اند که این امر مؤید این مطلب است که معیاری برای تفکیک وجـود  تئوری و فرضیه قابل تبدیل

  .)١٩٧٨ 1،الپ مک( »ندارد
تمایز اساسی بین مفهوم نظریه و فرضیه وجود ندارد و هـر دو  الپ مکاز نظر  ،بر این اساس

شود که مشتمل بـر دو عنصـر متغیـر مسـتقل و تـابع  ای اطالق می  گزاره همفهوم در این دیدگاه ب
اند کـه  بر این عقیده) ١٩٩٣ 3هاگن، ؛١٩٩٨ 2ببی،(در مقابل برخی دیگر فیلسوفان علم . است

کننده نوعی قـوانین  هاست که این روابط تداعی پدیده میانشود و روابط  عرضه می نظریهآنچه در 
هـا گفتـه  قضایا یـا گزاره ،به این روابط یا قوانین. ها و یا مفاهیم است هجاری بین رویدادها، پدید

بـیش کلـی و   و  هـایی کـه کـم مجموعه قضایا یا گزاره«نظریه عبارت است از  ،بنابراین. شود می
  ).٢۶، ص١٣٨٨، ایمان(» نمایند فراگیر بوده و ابعاد مختلف پدیده را تعریف می

                                                               
1. Machlup    2. Babbie   
3. Hagen 
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توان گفت نظریه از تعدادی فرضیه به هـم پیوسـته کـه دارای ارتبـاط  این دیدگاه می بر اساس
کـه  ای گونـه بـه ؛اسـت  به دیگر تعبیر نظریـه فراگیرتـر از فرضـیه. شود درونی هستند، تشکیل می

در ). ۶٩، ص١٣٧٢اسـکیدمور، ( کـردتوان از یک نظریه چند فرضیه به هم پیوسته اسـتنتاج   می
های متغیـر مسـتقل و تـابع  یـک از رابطـه بر پیشانی هیچ. هاست این پژوهش نظریه فراتر از داده

آنچه در واقعیـت روابـط اقتصـادی جامعـه . استنوشته نشده است که زیرمجموعه کدام نظریه 
امـا  ؛منفـی وجـود داردهر متغیر مستقل و تابع یک رابطه مثبت یا  جریان دارد این است که پِس 

متغیر مستقل و تابع در بستر عینی جامعه، تـابلویی بـا  میانهای مثبت یا منفی  یک از رابطه هیچ
نظریه یک مفهوم کلـی  ،بنابراین است؛یک از نظریات  کند که زیرمجموعه کدام خود حمل نمی

بع را در زیـر پوشـش های مشتمل بر متغیر مستقل و تـا یا گزاره ها های از فرضی است که مجموعه
  .کردرا استنتاج  ها های از فرضی توان از یک نظریه مجموعه که می ای گونه به ؛خود دارد

  
  شناسی هستی. ٢

هایی اشاره دارد که یک رهیافـت خـاص در تحقیـق خـود دربـارۀ  شناختی به فرض مفهوم هستی
و  واقعیـت اجتمـاعی شناسـی بـه دیگـر تعبیـر هستی. دهـد ارائـه می چیستی واقعیت اجتماعی

نهایـت زمینـۀ  های اجتماعی و نظام حاکم بر آنها مسیر تحقیق را تعیـین و در شناسی پدیده سنخ
بـر  مـؤثردر واقع یکی از عناصر . کند مییبی از آن دو را فراهم ی یا کیفی یا ترکگزینش روش کّم 

  .تعیین باب ورود به واقعیت و پژوهش دربارۀ آن، شناخت ماهیت و چیستی آن است
  
  شناسی معرفت. ٣

سـتجوی جـواب در واقـع ج. هـای آن اسـت ، یک نظریه دربـارۀ دانـش و ویژگیشناسی معرفت
توان شناخت، شناخت باید واجد چه عناصـری باشـد کـه  ای را می هایی از قبیل چه پدیده سؤال

توان برای موّجه بودن و قابـل صـدق بـودن آن ارائـه داد، در  لی مییدانش به حساب آید و چه دال
، ماهیـت پدیـدۀ معرفـت و شناسـی بر این اساس موضوع معرفت. گیرد حوزه این مفهوم قرار می

زیـرا حـوزۀ معرفـت و  ؛شـود نظریه دانش یا علم علوم نیز تعبیر می عنوان بهدانش است که از آن 
  .کند میذهن و مورد شناسایی را به صورت عام و فراگیر، بررسی و تحقیق  میانرابطه 

  



 شناسي علم اقتصاد اسالمي روش   12

  شناسی انسان. ۴
موجـودی کـه  عنوان بـهتعریـف انسـان . علمـی دارد شناسی فلسفی تأثیر بر انسان شناسی انسان

ها و  اینکه موجـودی اجتمـاعی یـا اخالقـی اسـت، زمینـه عنوان بهاعتبارساز است با تعریف آن 
زیـرا علـم از  ؛اردانسانی به دنبـال د−گیری علوم اجتماعی های متفاوتی را جهت شکل خاستگاه

گیرد، از شـناخت و بیـنش  می حتی روشی که علم برای بررسی انسان به کار .شود تلقی آغاز می
تحقیق دربـارۀ انسـان و رفتارهـای او در  ،بنابراین. پذیرد پژوهشگر دربارۀ چیستی انسان تأثیر می
 شـود؛ میت دارد که انسان چگونـه موجـودی تعریـف علوم اجتماعی، بستگی تمام به این واقعی

  . پذیرد تأثیر می» شناخت از انسان«که روش تحقیق علمی نیز از  ای گونه به
پذیری و در چارچوب نهادهـای  ، رفتارهای اجتماعی انسان را در فرایند جامعهگرایان مثًال اثبات

ای و تأثیرگذار بر نگـرش و  عنوان متغیرهای زمینه های محیطی به محرک. کنند مطالعه می اجتماعی
توضیح رفتارهای اجتماعی انسـان بـر اسـاس محـیط اجتمـاعی، . شوند گرایش انسان، شناخته می

در نقطـه مقابـل، تفسـیرگرایان، بـه آزادی و آگـاهی، . پذیرد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انجام می
یت انسان توجه دارنـد و بـر همـین اسـاس، در تبیـین رفتارهـای اجتمـاعی، بـه جـای قدرت خالق

  .اندیشند تأثیرگذاری بستر و محیط اجتماعی، به قدرت خالقیت انسان و ساخت و سازهای او می
  
  شناسی روش. ۵

هـای  به دیگـر تعبیـر گزاره. حقیق علمی استهای مورد ت ، منطق تحقیق مسائل و پدیدهشناسی روش
شـوند کـه  های علوم طبیعـی و انسـانی بـر اسـاس منطـق و اصـولی رد یـا قبـول می علمی در حوزه

مـثًال . کنـد ، این اصول و دالیل و اعتبـار یـا عـدم اعتبـار آنهـا را مطالعـه و بررسـی میشناسی روش
های اقتصـادی و ارزیـابی  علم اقتصاد عبارت است از تحقیق دربارۀ دالیل اعتبار نظریه شناسی روش

  ).٢٧٨−٢٧۵، ص١٣٧۶،نژاد ؛ غنی۵٧، ص١٣٨۴، دادگر(برتری آنها نسبت به یکدیگر 
  
  روش. ۶

شود که هـر یـک از ایـن دو مفهـوم بـه جـای  موجب می شناسی روش و روشتبیین تمایز دو مفهوم 
روش تحقیق، ناظر به اسلوب و طریق گردآوری و تحلیل اطالعات مربوط به . یکدیگر استفاده نشوند

یـل و های تحقیق از طریق مصاحبه با افراد یا تحلیل اسناد مکتوب یا مشاهده رفتار افراد و تحل فرضیه
  .آوری و تحلیل کرد توان اطالعات الزم را جمع که می هستندهایی  بندی آنها و دیگر روش جمع
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  خالصه فصل
های مشتمل بر متغیر مسـتقل و تـابع را  ها یا گزاره ای از فرضیه عنوان یک مفهوم کلی، مجموعه نظریه به - 

  ها را استنتاج کرد؛ ای از فرضیه هتوان از یک نظریه مجموع که می ای گونه در زیر پوشش خود دارد؛ به
نظریه دانـش یـا  عنوان به، ماهیت پدیدۀ معرفت و دانش است که از آن شناسی موضوع معرفت -

  ؛شود علم علوم نیز تعبیر می
تحقیق دربارۀ انسان و رفتارهای او در علوم اجتماعی، بسـتگی تـام بـه ایـن واقعیـت دارد کـه  -

  ؛موجودی تعریف شود انسان چگونه
علـوم   هـای علمـی در حـوزه به مطالعه و بررسی منطق و اصول رد یا قبـول گزاره شناسی روش -

 .پردازد طبیعی و انسانی می
  

  های فصل پرسش
  دهد؟ پاسخ می هایی چیست و به چه نوع سؤال شناسی معرفت. ١
  بر تحقیق در علوم اجتماعی چگونه است؟ شناسی تأثیر انسان. ٢
  .آیا فلسفه با علوم اجتماعی رابطه دارد؟ شرح دهید. ٣
  چگونه علمی است؟ شناسی روش. ۴
  

  منابعی برای مطالعه بیشتر
شناسـی  معرفتدرآمدی موضوعی بر ، )١٣٨۵(تروت ی د. ن و جی؛ مولدر، دوایموزر، پل ک .١

  .ینیامام خم یو پژوهش یمؤسسه آموزش :قم ،ییرضاالله  رحمتترجمه  ،معاصر
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم ،معرفت و جامعه ،)١٣٨۴( الله ظی، حفیفوالد .٢
 :تهـران ،دربارۀ ساخت معرفت در علوم انسـانی: روش در روش ،)١٣٨٩( محمدپور، احمد .٣

  .شناسان جامعه
 یو پژوهش یسسه آموزشؤم :قم ،ها معرفت بشری؛ زیرساخت ،)١٣٨٨( زاده، محمد نیحس .۴

  .ینیامام خم
  .کتاب فردا :تهران ،های اجتماعی جهان ،)١٣٩١( دیا، حمیپارسان .۵
ن یترجمـه ناصـرالد ،مفاهیم کلیدی در فلسفه: شناسی شناخت ،)١٣٨٩( ستوفریس، کرینور .۶

  .یو اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ :تهران، ی تقویانعل





  
  
  
  

  فصل دوم
  

  چیستی علوم اجتماعی

  هدف کلی
  علوم اجتماعیبررسی چیستی 

  
  اهداف رفتاری

  :رود دانشجو پس از مطالعه این فصل بتواند توضیحی برای مباحث زیر داشته باشد انتظار می
  ؛از دیدگاه استقراگرایان چگونگی وصول به معرفت علمی -
  ؛استدالل قیاسیمعرفی  -
  ؛گرایان از نظر تجربه گیری معرفت علمی بیان اصول شکل -
  ؛های مختلف راجع به استفاده از روش تجربی در علوم اجتماعی بیان دیدگاه -
  ؛چیستی واقعیت طبیعیبیان  -
  ؛ت واقعیت اجتماعییماهتبیین  -
  ؛ل و علتیت دلیماهشرح  -
  .گرایان های اجتماعی از نظر معناگرایان و قاعده چگونگی درک پدیده -

، واقعیـت گرایان ، تجربـهگرایـان ، اثبـات، اسـتدالل قیاسـیعلم، معرفت علمـی :واژگان کلیدی
  .کنش اجتماعی و لی، علت، دل، واقعیت طبیعیاجتماعی
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  مثابه کشف واقعیته علم ب. ١
و انسـان نیـاز بـه درک ایـن  طور مستقل و جدا از فاعل شناسا وجود دارنـد ها به شک واقعیت بی

های متنـوع آن چـه طبیعـی، چـه  یک فراینـد اجتمـاعی، در شـاخه عنوان بهعلم . ها دارد واقعیت
ها را دارد تا اینکـه نیـاز معرفتـی  زیستی، چه انسانی و اجتماعی، دغدغه فهم و درک این واقعیت

 بـر اسـاسها دربارۀ واقعیت کـه  فرضو  ها از گذر حدس  این فهم واقعیت. کندانسان را برآورده 
، ١٣٨۶، ؛ پایـا٢۶، ص١٣٨٨، ایمـان( آیـد شوند، بـه دسـت می قرائن تجربی و نظری تأیید می

آید که در نهان خـود دو عنصـر و  رو علم به مثابه کشف واقعیت به حساب می از این. )٨−۶ص
  :فته داردچیستی زیر را نه

  ؛چیستی علم و کنش) الف
  .)واقعیت(چیستی مورد این علم و کشف ) ب

و اجتمـاعی در همـین  متعلق علم در بحث ماهیت واقعیت طبیعی عنوان بهچیستی واقعیت 
سـؤال . نظر است ماهیت علم و چیستی کشف اسـت آنچه در این عنوان مورد. آمده استفصل 

  پذیرد؟ باره این است که ویژگی این معرفت چیست و با چه روشی انجام می ایناساسی در 
مطمـئن مشـاهده  بر اساساز طریق استقرا که  معرفت علمی ،دیدگاه استقراگرایان بر اساس

هـای تصـدیق شـده بـه واسـطه مشـاهده و  هرچـه واقعیت. دشو استوار شده است، تحصیل می
ی، اسـتنتاج یهای فراگیرتـری بـر پایـۀ اسـتدالل اسـتقرا تر باشد، قـوانین و نظریـه نآزمایش افزو

بالنـده اسـتمرار  طور بـههای مشاهداتی افزایش یابد، رشـد علـم  شود؛ زیرا هر مقدار که یافته می
  ).١٧، ص١٣٨٨، چالمرز( خواهد یافت

رو  ای کلـی اسـت؛ از ایـن ی تعمیم موارد جزئـی بـه قضـیهیبدیهی است که استدالل استقرا
ولی به صدق نتیجه اطمینان حاصل نشود، مثًال پس از  ،ممکن است صدق مقدمات ثابت باشد

سخن ما دارای توجیه بیشـتر از » اند ها سیاه همه کالغ«مشاهده پنج هزار کالغ سیاه اگر بگوییم 
زیرا با مشاهده یـک یـا  ؛»اند ها سیاه همه کالغ«د آن است که بعد از مشاهده یک مورد گفته شو

بر همین اساس کانت به راه دیگری غیـر از تجربـه . کردتوان حکم کلی صادر  دو کالغ سیاه نمی
یلـی از نظر او بـین معرفـت ترکیبـی و تحل. و طبیعی اعتقاد داشت برای معرفت جهان اجتماعی

  .منطق قیاس بر حقیقت تحلیلی بنا شده است. تمایز وجود دارد
آن است که نتیجه باید از مقدمات، ناشی شود؛ مثًال نوع قیاس همه مردم تهـران  استدالل قیاسی

بـه چنـین . اند دهد که همـه مـردم تهـران شـرقی اند، چنین نتیجه می ها شرقی اند و همه ایرانی ایرانی


