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 پژوهشگاهسخن 

در ] یانسـان یهـا دهیو ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یعلوم انسانپژوهش در 
نـار کدر  یانیـوح یها ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذکان یبشر ضرورت یسعادت واقع یراستا
ل جوامـع، شـرط یاص یها و ارزش و فرهنگ ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش نیا ییارآکو  یینما ، واقعییایپو یاساس

سـو و  یـکجامعه از  یها تیدر گرو شناخت واقع یران اسالمیاارآمد در جامعه کپژوهش 
گـر ید یاز سـو یرانـیا ن مؤلفه فرهنگیتر یو اساس یانیوح یها آموزه ن یتر اسالم به عنوان متقن

گاه نیاست؛ از ا  یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ و بهره یق از معارف اسالمیق و عمیدق یرو، آ
 .برخوردار است یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یو بوم

نه ی، زمیاسالم یانگذار جمهوریبن ینیامام خم یاز سو یقت راهبردین حقیتوجه به ا
ت یو عنا ییفراهم ساخت و با راهنما ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   یارکدفتر هم یریگ لکش
نه ین نهاد، زمیتجربه موفق ا. ل گرفتکش ین نهاد علمید حوزه و دانشگاه، ایهمت اساتشان و یا

در سـال  یگسترش آموزش عـال یب شورایآن فراهم آورد و با تصو یها تیگسترش فعال یرا برا
حوزه و  یمؤسسه پژوهش«به  ١٣٨٢س شد و در سال یتأس» ده حوزه و دانشگاهکپژوهش« ١٣٧٧
 .افتیارتقا » پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

ارائـه  یبـه جوامـع علمـ ین خود خدمات فراوانـیرسالت سنگ یفاینون در اکپژوهشگاه تا
 یه علمـیتـاب و نشـرکها  ف، ترجمه و انتشار دهیه، تألیتوان به ته یه از آن جمله مکنموده است 

 .ردکاشاره 

پنج



محققـان و بـرای  ۀ علم دینی و نظریـه اجتمـاعیدر زمین مطالعاتیاین کتاب به عنوان منبع 
ی و فلسـفه علـم در های علوم اجتماعی، تفسیر موضوعی، مطالعات اسـالم نظران رشته صاحب

 های همنـدان بـه ایـن زمینـ فراهم آمده است که البته دیگـر عالقه ارشد و دکترا طع کارشناسیمقا
 .مند شوند توانند از آن بهره تحقیقی نیز می

شود بـا همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
دوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و ت

 .جامعه دانشگاهی یاری دهند
و نیـز نـاظران  مجید کافیدکتر گرامی،  ۀهای نویسند داند از تالش در پایان پژوهشگاه الزم می

 محمـود رجبـی والمسـلمینالسـالم ا ها و حجتجناب آقای غالمرضـا جمشـیدیمحترم طرح، 
  .کندتشکر و قدردانی 

   

شش
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  میات و مفاهیلک

 ن ویربـاز ذهـن دانشـمندان متـدیه از دکـاسـت  یاز مسائل مهم یکی ینیان علم دکبحث از ام
ت و غـرب بـا یّ حیدر جهـان مسـ. رده اسـتکخود مشغول  شمندان مسلمان را بهیخصوص اند به

ه محصـول آن کـد یـعلـوم جدگرا،  تجربـه یفلسف یها د آمدن نحلهیو پد یظهور عصر روشنگر
بـا . نار گذاشـته شـدک ین از جوامع علمیجه، دینت را گرفتند و در یسنتن ید ی، جاها بودند نحله

وب و یـع )secular( ینـید ریو غ )modern( دیه همه علوم جدکست ین یکّ ن، امروزه شیوجود ا
 یانسـانه علـوم کن سؤال است یا یحال جا. ندهست مبودهاک یا دارند و دستخوش پاره یصینقا
 یغربـ ریـغجوامـع  یرا بـرا یچه مسـائل یغرب یانساندارند؟ علوم  یصیو نقاوب ید چه عیجد
  ؟استوجود آورده  بهخاص  طور به یجوامع اسالم یم و براعا طور به

 ،یارآمـدک نـا طورکلی بـه هـا و ها و نقص داشتن عیبافزون بر ، دیعلوم جددر جهان اسالم 
ا یــ ینــیت دکــع حریدر تســره کــ ز بــه همــراه داشــته اســتیــرا ن یگــرید یالت و مســائلکمشــ
، یجوامـع اسـالم یت اجتمـاعیـدن واقعیجن، نسـشدن یعرفاند؛  ردن علوم مؤثر بودهک یاسالم

  . ن مسائل هستندیجامعه، از جمله ا تعارض با فرهنگ
 چهـارمخـالف  یشـورهاکدر  یغرب دیمسائل و مشکالت علوم جد براساسدر قرن گذشته 

  : ادامـه دارد همچنـانز یـنه امـروزه کـ اسـت این علوم شکل گرفتهدر مقابل  یان عمده علمیجر
 مـدار اخالق یها س دانشگاهیتأس. ب؛یخصوص علوم انسان به یعلوم تجرب یساز یمعنو. الف

 ردن علـومکـ یبـوم. ج 1؛انیـبن اخالق یو انسـان یعـیاعم از طب یعلوم تجربجاد یو به دنبال آن ا
                                           

عـدم . باشـد کـه علـوم جدیـد بـا خـود بـه همـراه داشـته اسـت دلیل وجود مسائل اخالقی می این رویکرد به. ١
 گری علوم جدید، نداشتن اهداف و غایت شایسته، مخـاطرات حاصـل از رشـد فیزیـک اتمـی و هدایت
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، علـوم هیو روسـ نیپیلیمثل ف یاسالم ریو غ یاز جوامع شرق یا در پاره( یخصوص علوم انسان به
. رنـدیگ یم و محدود، مورد استفاده قرار نمکار یبس ییارآکل یدل به یخصوص علوم انسان به دیجد
 ها قصرفع ن یبرا ینید یشورهاکدر  اّما. د؛ )وجود آمده است به یعلوم بوم ۀدیشورها اکن یدر ا
 ا علـم خـداباوریـردن علم ک ینیو د یاله ۀلئه مسکاست  یا ، چند دههوالرکسعلوم  های بیو ع

 ینـیبه سـمت علـم د یروزافزون دانشمندان و متخصصان علوم تجرب طور بهمطرح شده است و 
  . اند ردهکدا یش پیگرا

در غـرب ردن علـوم کـ ینـیو د یالهـنفرانس در خصـوص کدو ان چهارم یجرظهور  یدر ابتدا
 انـاداکدر  ١٩٩٨ه در تابستان کخداباور  ۀنیزم یکنفرانس علم در کتوان به  یه مکبرگزار شده است 

ن یـاز یـن یاسـالم یشورهاکدر قبل از آن  .)١۴٧، ص١٣٧٧، یگلشن: ک.ر(اشاره کرد  برگزار شد
شمندان مسلمان در یاز اند یا به ذهن پاره» ینیعلم د« ۀدیالت سبب خطور طرح و اکمسائل و مش
. مطـرح شـد یشـه اقتصـاد اسـالمین بـار اندیاولـ ین دهه بـرایدر ا. ه بودشد ستمیدهه دوم قرن ب

مطـرح شـد،  یستیالیو سوس یدار هیسرما یتب اقتصادکه در تقابل با دو مکاقتصاد  یساز یاسالم
از طـرف » شناسان مسـلمان ت جامعهیجمع« ١٩٧٢در سال  .دیگرد یده علوم اسالمیبروز ا ۀشیر

 یاسـالم ین دهه، تـالش بـرایدر هم. ل گرفتکش اناداکو  ایکان مسلمان در آمریانجمن دانشجو
 ییهـا انیـداشـتند بن یه سـعکد یگران آغاز گردیو د 1العطاسب یمحمد نقدکتر ردن دانش توسط ک

ش ین همـاین راستا نخسـتیدر هم. نندکفراهم  یعلم یها تیفعال یبرارا  یشه اسالمیبرگرفته از اند
در سـال  یت اسالمیم و تربیدر باب تعل ینگره جهانکن یاولو  هدر شهر جّد  یاقتصاد اسالم یجهان
 مجـدداً  ١٩٧٩در سـال  یز در باب اقتصاد اسالمیش نین همایدّوم. دشبرگزار  هکّ در شهر م ١٩٧٧

  .گردیدبرگزار  در شهر جّده
از دانشـمندان  یه گروهـکـباشـد  یقـاتیتحق ،هـا تالشن ین ایتر ین و جّد یتر د گستردهیشا اّما

، انجـام هس شـدیتأسـ ایکـدر آمر ١٩٨١ه در سال ک» یشه اسالمیاند یمؤسسه جهان«در مسلمان 
                                           

اخالق خاص حاکم بر علـوم دلیل  کارگیری ناشایست آنها، بحران محیط زیست به تحقیقات ژنتیکی و به
طلبی انسان و سرکوب روحیۀ قناعـت  خواهی و آسان ، تحریک روحیۀ زیادهگرایی ، انسانگرایی جدید، مادی

های  و دانشـگاه بنیـان رشـد علـوم اخالقگیری و  از عـواملی هسـتند کـه سـبب شـکل... کوشی و و سخت
گاهی بیشتر ر. اند شده محور اخالق   :ک.برای آ

Nixon, Jon; Towards The Virtuous University: The Moral Bases Of Academic Practice. 

گاهی از آراء او در این باب ر)١٩٣١(دان مالزیایی  عارف و الهی. ١  .١٣٧۴العّطاس، : ک.، برای آ



 3   كليات و مفاهيم

س یاز آنها قبـل از تأسـ یکیه کاند  ردهکبرپا  یش جهانین دانشمندان تا به حال چهار همایا. اند داده
ش یو سـه همـا درباره طرح برنامه آموزش بـوده پاکستانآباد  در اسالم ١٩٨٠ن مؤسسه و در سال یا
راجع به روش  ارتاکدر جا ١٩٨٢ ،یدرس یها تابکدر باب تحّول  اکدر دا ١٩٨١ یها گر در سالید

برگـزار  یتـیترب یها و روش یانسان ردن علومک یاسالم یها درباره راه در خارطوم ١٩٨٧س و یتدر
ها و  و معــارف، در سلســله رســاله ردن علــومکــ یآنــان در جهــت اســالم تــالشحاصــل . دکردنــ

ت در بـاب عّلـ یمطلبـ ،معرفـت یسـاز یاسـالمسـنده کتـاب ینو .منتشر شده است ییها تابک
از دکتـر  معرفـت یسـاز یان اسـالمیـو ظهـور جر» یشه اسالمیاند یجهان ۀمؤسس« یریگ لکش

اوضـاع  یرگیبا درک ت( یاسالم یو اجتماع یانسانمتخصصان علوم : کند ینقل م لیصالح اسماع
و فقدان تعـادل و  یبرد، افزون بر ناتوان یاز آن رنج م یاسالم امت که امروزه ینتمّد  یماندگو عقب
ره و تـار، یـن وضـع تیاند که ادهیجه رسین نتیبه ا )سخت یاقتصاد یها نابحر و وجود تیزوال هو

در ضـمن  یاسـیو س یاجتماع، یاقتصاد یها نادارد و بحر یشه در بحران فکریز، ریش از هر چیپ
 شـده ادیـاز بحران  خروج یرا برا یمتنوع یفکر یهاتالش ،شمندانین اندیا. گنجد ین بحران میا

ده، یراث عقیو م امت یها با وضع کنونن تالشین این و سازگارتریترد برجستهیاند که شاانجام داده
به ؛ ١٣ص ،١٣٨۵، یمراد( شناخته شده است» معرفت یساز یاسالم«است که با نام  یآن طرح
و م خـود ین عظـتمـّد  از دسـت دادنمالحظـه بـا مسلمانان  یعنی .)١١ص ،١٩٧٧عارف، : نقل از

طره یخـود را از سـ یبه فکر افتادند که به نـوع با فرافکنیغرب بر آنها  تمدن و فرهنگ والیت علمی
  .دندکرطرح مرا  ینیعلم د ۀدیرو، ا نیند، از اکنخارج  یغرب تمّدن

 ی، اندونزی، مالزی، از جمله عربستان سعودیاسالم یشورهاکاز  یاریز در بسیبعد از آن ن
. ه اسـت و همچنـان ادامـه داردشدانجام  ینید آوردن علم دیبا هدف پد ییها وششک ستانکو پا

ن یـدر ا رانیـو ا ایکـ، آمرانـاداک، در انگلستاننیز  یران اسالمکاز عالمان و متف ین بعضیهمچن
  . ندهست جهت فّعال

 مطـرح مسلمان شمندانیاند انیم در یاسالم انقالب یروزیپ از شیپ ،ینید علم بحث رانیدر ا
بزرگـان  یاز سـو یسـتیمارکس یدر برابر علوم اجتماع یاسالم یبحث از علوم اجتماع. است بوده

، ییطباطبـامحمدحسـین  عالمه ، همچونو قم ه نجفیعلم یها حوزهعالمان ژه یو جهان اسالم به
  و  یـزدی مصـباحمحمـدتقی اسـتاد  ،یجعفـرمحمـدتقی ، عالمـه صـدرسـید محمـدباقر د یشه

و مهنـدس  یسـحاب هللادایـ، دکتـر ١٩۶٠در دهه  ن نصرید حسیان، مانند دکتر سیدانشگاه یاز سو
  . ه استمطرح شد یشتریت ببا شّد  یعتیشرعلی و دکتر  بازرگانمهدی 
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 یا هعـّد  ،یفرهنگـ انقـالب سـتاد لیتشـک و ها دانشگاه یلیتعط و انقالب یروزیپ از پس اامّ 
 یهمکـار دفتـر لیتشـک به منجر که دندکر مطرح را ها دانشگاه کردن یاسالم و ینید علم بحث
افـزون . تغییر نام پیدا کـرد دانشگاه و حوزه پژوهشگاه های بعد به سال شد که در دانشگاه و حوزه
 یروزیـبعـد از پ یآملـ یجـواد هللاعبدا هللا تیو آ ی، دکتر خسرو باقریگلشن ین، دکتر مهدیبر ا

  .ارائه کردند ینیو د در باب علم مقدس یتر یکاربرد یها ی، تئوریانقالب اسالم
 یگذشـته از سـو ۀدر طـول چنـد دهـ؟ ردکد یتول یاسالم−یتوان علوم انسان  یچگونه م اّما
ردن علوم ارائه شده ک ینید یبرا یار متعددیبس یها راهان مختلف یرو ادیپشمندان یران و اندکمتف

گاه یبرا( است راه ن قلم یبه باور ا یول ؛)٣۵، ص١٣٧٩، یافک: ک.ارها رکن راهیشتر از ایب یآ
اســاس برارآمــد ک د علــمیــتولو  یپرداز هیــنظر ،والرکعلــوم ســ التکاز مســائل و مشــ خــروج

 و فرهنـگ ینیب هماهنـگ بـا جهـانو  ینـیمتون د یها آموزهاز ساخته و پرداخته شده  یها هینظر
  . جامعه است
ن موضـوع یـا اسـت؟ در فلسـفه علـم یپرداز هیبر نظر یمبتن ینیو علم د د علمیل تولیبه چه دل

 .الـف: دارد یاساسـ جـزء سـه یاز جملـه علـوم اجتمـاع یه هـر علمـکشده است به قبول  یتلق
 یهـا گزارهو  یوحه کن است یحال سؤال ا .هاداده و محتوا .جو  هایکنکت و هاروش .ب ؛ها هینظر
  ؟شود ینیعلم د تا نندکد یا تولی یعلم را بازساز ۀگان سه یاز اجزا یکدامک) ینید( سنتتاب و ک

در قلمرو علم  سنتتاب و ک یها گزاره یتوان برا یبرد م ارکسه  هکد گفت ین سؤال بایدر جواب ا
گـر در یبـه عبـارت د. دیفزایعلم ب یک یها به گزاره ییها ا گزارهی  گزاره یه وحکنینخست ا: ردکفرض 

ن ینند؛ اکتر  ها فربه   را به لحاظ تعداد گزاره یتوانند هر علم یم ییروا یها گزارهو  ات قرآنیآن فرض یا
ه اگـر کـن اسـت یا اهمیت داردن فرض یآنچه در ا. ستینوارد هم به آن  یالکن است و اشکامر مم
  یعلمـ یهـا د، جـزء گزارهیبـه اثبـات رسـد یـجد یاسـاس روش علمـبر یانیـو وح ینـید یا گزاره

تاب ک یها گزاره ن نقِش یاساس اه برکاست  آنن فرض نهفته است، یه در اک یا تهکن اّما ؛ردیگ یقرار م 
اثبـات  یهـا مختلف مملو از گزاره یها میعلوم مختلف در پارادا. شود ینم ینید یچ علمیه سنتو 

 اّمـا ؛شـوند یافت می )یالتزام طور بها یو  یا ضمنیح، یصر طور بههم ( ینیده در متون کهستند شده 
  .رده استکن یتلق ینیداست،  ینیشان د یها از گزاره یا ه پارهکل ین دلیبه ان علوم را یس اک چیه

 یه بـراکـن معنـا یبـد. م استودر عل سنتتاب و ک یها گزارهاز  یشناخت روش ۀاستفاد ،دوم
 یا ا اگـر گـزارهیـ شـوداسـتفاده  سـنتتاب و ک یها و گزاره یاز وح یعلم ۀگزار یکا رد یاثبات 
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   یبـود، آن گـزاره علمـ سـنتو تـاب کا مفهـوم آن، در یـم، منطـوق یرمسـتقیا غیم یمستق طور به
ا رد یند به عنوان روش اثبات نتوا ینم سنتتاب و ک یها ه گزارهکد توجه داشت یبا اّما ؛شود یتلق
 یو منطـق امـر مربـوط بـه منطـق اسـت یروش امر. دنریمورد استفاده قرار گ یعلم یها هیفرض
 یعلمـ ۀا گـزاریـه یا قبول فرضـیرد  یگر برایبه عبارت د ؛ان استکم زمان و فرا ، فراشمول جهان

  جـه آن یق نتیهـا پـس از تصـور مقـدمات آن بـه تصـد انسـان ۀه همکرد کاستفاده  ید از روشیبا
مفقـود اسـت و فقـط  سنتتاب و ک یها و توسط گزاره یانین امر در اثبات و رد وحیو ا ندیآ نائل
و  یوحآن ن، باور به ین به آن دیه به عنوان متدکند یآ یجه آن مقدمات نائل میق نتیبه تصد یسانک

  .رندیپذ یرا م یوحها توسط  هیفرضا رد یرو اثبات  نیاز ا ؛دارند سنتتاب و ک یها گزاره
چـه اگر. شـمول باشـد د جهانیـارآمـد باک یاسـالم−یاز جمله علوم انسان یروش هر علم

بـرای  .سـتندیشـمول ن جهان یعلوم اجتمـاعجمله از  یچ علمیه یها ه گزارهکرد کتوان قبول  یم
  اربرد کـگـر چنـدان ید های جامعـهدر مـورد  قطعاً ، ها برخی جامعه یشناخت مطالب جامعه مثال

ارآمد کاگر بخواهد  یاسالم یشناس ه جامعهک این باور وجود داردل ین دلیبه هم. نخواهد داشت
ــبا باشــد، ــودن  رد و از جهانیخــود بپــذ یهــا م را در مــورد گزارهیت تعمــید محــدودی   شــمول ب
کید م یو تعم یشمول د بر جهانیبا یشناخت به لحاظ روش یول ؛ندکنظر  صرف   .ردکتأ

 یچنـان اعتبـار یعقل آدم. استمقدم  یاست، بر وح یعقل یه امرکروش گر یبه عبارت د
ن یـرش دیپـذباید ل ین دلیبه هم. است یرش وحیبر پذ یز، حتیه اعتبارش مقدم بر هر چکدارد 

  نـدارد و اگـر عقـل  یچ ارزشـیهـ یدیـو تقل یو اجـداد ن آبـایـگرنـه دتوسط عقل انجام شود و
ت عقـل اسـت، یـت خـود را وامـدار حجیـه حجکـ یت دارد، امـریاعتبار و حج مستقل طور به
  . ندازدیت بیتواند عقل را از حج ینم

 یتجربـروش  یاگر علم بـر مبنـاه کادآور شد یز یته را نکن نیاباید ، مسئله یاد شدهافزون بر 
شـمول بـه  جهان ینـی، علم دشناخته شودها  ز روشیبه تما یعلم یها رشتهز یتما و شودف یتعر

افزون بر . ستندین افراد پذیرفتنی همه توسط ینید یها را روشیمعناست؛ ز یب یشناس لحاظ روش
ه بحـث در کم شد؛ چرا یاز طور بحث خارج خواه) یانیروش وح( ینین با استفاده از روش دیا
تولیـد  »یرشـته علمـ« یـا Diceplin ینیو با استفاده از روش د است» یعلم تجرب«ردن ک ینید

چـه بـا اسـتفاده از متـون گر اگریبه عبارت د. نبوده استعلم  یساز یاسالمه محل بحث ک شده
ه کـ یسـت، در صـورتین ین شناخت تجربیا اّما ؛شود حاصل میدر باب موضوع  یشناخت ینید
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دن بـه یرس یبراچه اگر. بودموجود  یردن علوم تجربک ینیدا ی ینید یتجرب د علمیا تولیهدف ما 
د داروجـود  یمختلفـ یهـا سـت، روشیا نیـگـر هسـت یز دیـجـه چینت یزیـه چکقت ین حقیا
  .است یبه روش تجرب یعلم بودن علوم تجرب اّما ؛)یشناخت روش ییثرگراکت(

بـه فقـط توان  یا میآ .است سنتتاب و ک یها و گزاره یاز وح هیسوم استنباط و استخراج نظر
 یسـکمتـر ک، ینـیان طرفداران علم دیرد؟ در مکتفا کا هینظرد یتول یبرا سنتتاب و ک یها گزاره

رده کات یاز آ هیاقدام به استنباط نظر ا واقعاً ی داشته ین موضعیح چنیصر طور به هکشود  یافت می
د یـتولاسـاس  یپرداز هیـنظره کـلسوفان علم اسـت یف بیشتررش یمورد پذمطلب ن یا یول .باشد
  . است یعلمگونه هر

 و عـتیطب بـا دیـبا بقـا و یزندگ ادامه یبرا هستند؟ انسان یها اساس هر علم هیچرا نظر اّما
 یاجتمـاع طیمحـ و عـتیطب با ردن ارتباطکبرقرار  یبرا. ندک برقرار ارتباط خود یاجتماع طیمح
   یط اجتمــاعیو محــ) یعــیموضــوع علــوم طب( یهســت  جهــان تیــماه هکــ اســت نیــا ازمنــدین
. ان نـداردکـم امیواسطه و مستق یعت بیارتباط انسان با طب. بشناسد را) یموضوع علوم اجتماع(
د از یـ، باهسـتند یعلوم تجرب ۀه اساس و موضوع همک یط اجتماعیعت و محیشناخت طب یبرا
 یبقـا یبـرا هـا تیـفعال نیـا انجام نیح در هک یعلوم انواع. ها وارد شد هیها و نظر یق تئوریطر
ن از یابنـابر. شـوند یم پـردازش هـاهیـنظر انواع قالب در دیآ یم وجود به انسان یاجتماع و یفرد

. ردیـگ یل مکشـ یو اجتمـاع یعیعلوم طب ،یو اجتماع یعیت طبیها با واقع هیابداع و آزمون نظر
  .هستند یها اساس هر علم هیل نظرین دلیبه هم

ردن کن یگزیجا ردیکرو. الف: ه عبارتند ازکرد وجود دارد یکرو جپن یپرداز هینظر یدر راستا
ــنظر ــه جــایاند یها هی ــلمان گذشــته ب ــنظر یشــمندان مس ــان یها  هی    معاصــر یعلــوم انس

 یها هیـردن نظرکـق یـب و تلفیـترک ردیکـرو. ب ؛)یعلـوم انسـان یساز یدگاه طرفداران نقلید(
ــا نظر ــر ب ــمعاص ــالم یها هی ــرو. ج ؛یاس ــیگز ردیک ــا بهره ینش ــگ ب ــاز مع یری ــنجشی    ار س

 ردیکـرو. د ؛)شود یمشاهده م پژوهشگاه حوزه و دانشگاهقات یدگاه دوم و سوم در آثار و تحقید(
 ینـیاز متـون د هید نظریتول ردیکرو. ھ؛ )تفرج صنعدر  سروشدکتر دگاه ید( ها هیردن نظرک یبوم
د و یـر تولیاز مسـ ینـیجـاد علـم دین جسـتار بـه ایـا یعنـیسـت؛ از یـن جسـتار نیا ردیکه روک

  .باور دارد یم اسالمیدر پرتو پارادا یپرداز هینظر
 یافکـ یهست، ولـ د علمیتول یشرط الزم برا یپرداز هیه نظرکر است کان ذیز شایته نکن نیا
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بخـش : اسـتل شده کیاز دو بخش تش ی، هر علمفلسفه علم یها هیاز نظر یا طبق پاره. ستین
ر رسـاتر، یـبـه تعب. ه در آن علم وجـود داردک ییها فرض پیشگر، یو د یتسبات تجربکو م ینظر
 یت روینها در هکخته است یآم ینظر یو مبان یارزش یها فرض پیشهمواره با  یعلم یها هینظر
، ١٣٧٨، همـو؛ ١۴٧، ص١٣٧٧، یگلشن: ک.ر( گذارند یر میدر علم تأث یلک یها یریگ میتصم
 یکیزیها و اصول متـاف فرض پیشاز  یا ه پارهکاست  یاز موارد فراوان کیخ علم حایتار .)٣۵ص

دار است  ه علم جهتکن نگرش یطبق ا 1.اند ها داشته هینظر یا ساز در اعالن پاره نقش سرنوشت
 ییها فرض پیشبر  یشتر مبتنیب یعلم یها هیا قبول نظریگذارد، رد  یعلم اثر م یاربردهاک یو رو

  .ردکر خواهند ییز تغیها ن هین نظریند، اکر ییه هرگاه تغکاست 
بـه  ینـیعلـم د ۀد و توسـعیـار تولکسـم و سـازویانکمن یتـر امـلکن و یبهتـرل یـن دلیبه هم

  م بـــر جامعـــه کحـــا ینـــید ینیب جهـــاندر پرتـــو ) بـــه عنـــوان شـــرط الزم( یپرداز هیـــنظر
آنها  یها ش گزارهیو افزا ینیردیعلوم غ یها گزارهردن ک  است، نه به فربه) آن یافکبه عنوان شرط (

بـا ه کـچـرا  در علوم؛ یعلم یها اثبات و ابطال گزاره یها روش تعدد یا حتیو  ینید یها با گزاره
را  یعلـوم تجربـتـوان  ینماز طور بحث خارج شـده و  یعلم یها یکنکها و ت روشردن ک ینید
 یهـا علـوم بـا افـزودن گزاره یها ش گزارهیو افزا ینید ریردن علوم غک  ن با فربهیهمچن. ردک ینید

برخـوردار اسـت،  یا ژهیـو اهمیـتن آنچـه از یابنـابر. شـود ینم ینیز علم دیبه آنها ن ینیمتون د
  .است یزپردا هیو نظر هیساخت نظر

ــا    یــک یها تــوان مؤلفــه یچــه ماگر ات قــرآنیــدر آه کــان توجــه اســت یز شــایــتــه نکن نی
ن یبدر  .وجود نداردن آنها یدر بمنسجم  طور به یاجتماع یۀنظر یک اّما ؛افتیرا  یاجتماع یۀنظر
 یـکاز اجـزاء و عناصـر  یا ا نقشه و طرح پارهی یاجتماع یتوان نقشه و طرح زندگ یم قرآنات یآ

از آنجـا . ردک یپرداز هیاساس آن نظربر وافت یاجتماع را  یک یریگ لکش یا مبانی ینظام اجتماع
و اجـرا  یخـود عملـ ی، آن طرح و نقشه را در زنـدگین اسالمیبه قوان پایبنده مسلمانان و مردم ک
 یمبـانتـوان  یم بنـابراین. شـود یت سـاخته میـاسـاس آن در واقعبر یننـد، نظـام اجتمـاعک یمـ

                                           
اند،  که یک نظریه صرفًا فیزیکی است، اصول متـافیزیکی نقـش داشـته عاّم انیشتین طور مثال در نظریه نسبّیت به. ١

 چه وقتی او معادالت نسبّیت عام را یافت، برای دو سال از انتشار آنها خودداری کرد؛ زیرا آنها را با اصل علّیـت
معنـای کـالم . فقط وقتی شبهه تعارض برای او برطرف شد، وی به نشر آنهـا پرداخـت. عمومی در تعارض دید

پرداخت و سرگذشـت  عام نمی حاضر این است که اگر شبهه برای او رفع نشده بود، وی به اعالن نظرّیه نسبّیت
 ). ٣٣، ص١٣٧٧، گلشنی: ک.ر(ک امکان داشت به نحو دیگری رقم بخورد فیزی
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اسـاس ه برکـرد کاستنباط و استخراج  ات قرآنیاز آرا بر آنها  یمبتن یا هینظرجامعه و  یریگ لکش
  .استگرفته  لکشت یدر واقعآنان  ینظام اجتماع و مسلمانان یزندگ کسب ،هینظر آن

انسـان را  یعـام و فطـر یهـا یژگـیو تنخسه کرد کمنسوب  توان به قرآن یمرا  یا هینظر اّما
ن یـهـا و ا انسان یزندگ یاست برا ی، چارچوبیا فرهنگی یاجتماع یۀه هر نظرکند؛ چرا کلحاظ 

گرنه دچار ند و با آن متناسب باشد وکانسان را لحاظ  یازها و حاالت عام و فطرید نیچارچوب با
سـاخته و ات یـات و روایدر آ شناخت جامعه یمباناساس بر دوم ؛ر خواهد شدییو تغ یارآمدکنا

شـناخت  یمبـاناسـاس بر، یاجتمـاع هیـنظرن جستار یاه طبق فرض ک پرداخته شده باشد؛ چرا
  .شود یساخته و پرداخته م جامعه
  
   ینید علم دیر تولیمس یپرداز  هینظر 
خاص  طور به یاسالم یشناس جامعهعام و  طور به یاسالم ید علوم اجتماعیتول یطیچه شرافرض  با
 یچگونـه علمـ یاسـالم یشناس ، جامعهیاسالم−یان علوم انسانکبر فرض امن است؟ کمم یامر

بـا دو  ینیتوان از علم د یمه کدست آمد  جه بهین نتیان شد ایله بئمس ۀنیه در زمکاز آنچه خواهد بود؟ 
رد و کساخته و پرداخته  ینید یها از گزاره یعلم ییها هیا نظری  هیه بتوان نظرکنیا  یکی: ردکشرط دفاع 

 ینـید ینیب جهـان یها و مؤلفه یمیپارادا یتوجه به پارامترهاها در پرتو و با  یپرداز  هین نظریه اکنیدو ا
ن یـیگفتـه، تع شی، افزون بـر آن دو مـورد پیشناخت خاص جامعه یۀد نظریتول یبرا اّما ؛ردیصورت پذ

  .و الزم است یضرور یامر اساس آن،ها بر گزارهم و یو ساخت مفاه شناخت جامعه یمبان
 شناخت جامعه یبرا یا یا مبانیاز به مبنا یز نین یاجتماع یۀساخت نظر یگر، برایبه عبارت د

هماهنـگ و  یاجتمـاع ِی پرداز هیـار نظرکـ، راهشناخت جامعه یا مبناهایافتن مبنا ی. وجود دارد
ن جستار بـه یا ۀدیاساس ابر ینید علم دیند تولیافر بنابراین. ن جامعه استیو د سازگار با فرهنگ

 :شود یم میر ترسیل زکش

  فرآیند تولید علم دینی: ١نمودار 

علـم  یمیپـارادا یها صدد است در بخـش نخسـت مؤلفـهق درین تحقیا ،باال اساس مدلبر

  پارادایم
  علوم اسالمی
  در قرآن

  شناخت
  مبانی جامعه
  در قرآن

  پردازی نظریه
  براساس
  آیات قرآن

  تولید علم
  دینی
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اسـتنباط و  ات قـرآنیـرا از آ شـناخت جامعـه ین و در بخـش دوم مبـانیـیرا تب) یاسـالم( ینید
ن یو همچنـ ینـیعلـم د یشـده بـرا نییتب یمیپـارادا یها مؤلفهاساس ند و سرانجام برکاستخراج 

از  یاجتمـاع یا هیـد نظریـتول یبه سـو ی، گاماز قرآن شناخت جامعه یشده برا استخراج یمبان
 ،ینـید یها هیـنظر و یتئـور ه با ارائهکدارد؛ چرا بر یاجتماع یها تین واقعییفهم و تب یبرا قرآن

 علـوم ایبرداشت  ینید ید علومیتول یبه سو یگام توانیم ،]سنت و[ قرآن از آمده دست به یعنی
  .دکر یبازساز ینید یها هیاساس نظررا بر ینید ریغ موجود

د در یـاسـت، با شـناخت آن در قـرآن یو مبـان یاجتمـاع یـۀنظراثر ن یه موضوع اکاز آنجا 
سـت؟ یچ در قرآن شناخت جامعه یمبناه کشود  یز بررسین سؤال نیان آن، جواب ایح و بیتوض
  تــوان گفــت  یاز مفســران، م یر بعضــیو فهــم و تفســ ات قــرآنیــاز آ یا پــاره یاســاس محتــوابر
ق قرار ین تحقیدر ا یپرداز  هینظر  دیه اساس تولکاست » یارتباط اجتماع« شناخت جامعه یمبنا

و  ات قـرآنیـه قابـل اسـتنباط از آک» ارتباط« یاساس مبنابرتوان  یرسد م ینظر م به. گرفته است
ه بـا کـرد کـ تولیـد ییها هیـا نظریـ  هیـشمندان مسـلمان اسـت، نظریاند ۀشیمورد استفاده در اند

  .متفاوت خواهد بود قطعاً  یغرب یها هینظر
 تیـاهمن جسـتار یـدر ا» ارتبـاط« یجامعه مبنـا یریگ لکمختلف ش یان مبناهایاز مچرا  اّما
ن حـال یهـا و در عـ از شـباهت یکـیه کـن گفـت یتوان چنـ ین سؤال میدر جواب ا؟ دارد یخاص
ت یـواقع. اسـتگر یدیکر موجودات، ارتباطات آنها با یها با سا انسان یاجتماع یزندگ یها تفاوت

ز یتمـا یه وجـه اساسـکدارد  اهمیت یها به حد انسان ارتباطاتت یفکیثر و کتنوع، ته کن است یا
 یریگ لکه ارتباطـات اسـاس شـکـر موجـودات اسـت؛ چـرا یانسان نسبت به سا یاجتماع یزندگ

ن حـال ین و در عیتر یمیاز قد یکیه ارتباط، کد بتوان گفت یشارو  نیاز ا. است یانسان یها جامعه
ن، افـزون بـر یانسـان نخسـت یارتبـاط در گذشـته و بـرا. بوده است یانسان یوردهاان دستیتر یعال
 یهـا تیـسـاز فعال هنیگـران داشـته، زمیگـرفتن از د یاریـات و یه در جهت حفظ حک ییردهاکارک

ارتباط به  یبرقرار اهمیتدر عصر حاضر  اّما ؛بوده است یاجتماع یبر زندگ یو سرآغاز یاجتماع
 یها وهیهـا و شـ ل، ابزارها، روشیوسته در جهت ابداع و ساخت انواع وسایه انسان، پکاست  یحد
افتـد و  یا چنـد نفـر اتفـاق میـان دو یـم ارتبـاط اساسـاً . است ین فردیو ب یارآمدتر ارتباط جمعک

مانند  یل مختلفیدال ارتباط به یبرقرار. کنند می، در طول روز با افراد مختلف ارتباط برقرار ها انسان
ن از فرزنـدان، یا توقعات والدی ییان انتظارات زناشوی، بیو فرد یمسائل شغل ی، بررسیگذران وقت
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از انـواع آن در سـطوح  یکرد و هریگ یگر صورت میها و موارد مشابه د دهید و ایطرح اختالف عقا
چ یدر هر حـال هـ اّما ؛دهند یم ین سطوح رویا هر دو ای یالمکر ی، غیالمکمانند سطح  یمختلف

بـه وقـوع  یارتبـاط اجتمـاع یبرقـرار ید انسـان بـرایاز شـدیـل احسـاس نیـدل جز به ینوع ارتباط
ه رشـد و کـرا پرورانـده اسـت  یمختلف یها گران روشیارتباط با د یبرقرار یانسان برا. دوندیپ ینم
ها و  ت انـدامیا وضـعیـبـدن  یلـکمانند حالت چهـره، حالـت  یالمکریغ یها وهیامل زبان و شکت

از اطالعـات و احساسـات  یتواننـد بخشـ یها م وهین شیاز ا هریک. شود یرا شامل م بدنات کحر
  . ا شنونده انتقال دهندیگر ینده را به فرد دیا گویمورد نظر فرد در حال صحبت، 

ق یـدق ی، بـا بررسـشدانجام  »ینیعلم د یردهایکرو«ه در باب ک یقیدر تحقخالصه  طور به
ه کـ حاصـل شـدجـه ین نتیـرده بودند، اکردن علم ارائه ک ینید یها براردیکن رویه اک ییها وهیش
 ینـی، علـم را دشده استردن علم ارائه ک ینید یها براردیکن رویه توسط اک ییها از طرح یا پاره
ــ ــد و بعضــک ینم ــاظ روش ین ــه لح ــا ب ــناخت از آنه ــ یش ــائل و مش ــار مس ــتند یالتکدچ    هس

ردن کـ ینـیا دیـ ینید علم دیتول یبرا یا راهیه آک پیش آمدن سؤال یا ،بعد از آن. )١٣٧٩کافی، (
ند کر ییتغا یشود  یارک موجود دست یاز علوم انسان عاملیموجود وجود دارد؟ چه  یعلوم انسان
  موجـود را  ید تمـام علـوم انسـانیـباا یـد شـده اسـت؟ آیـتول ینـید یگفت علـوم انسـان تا بتوان

ده گـرفتن یـناد به نظر نگارندههمت گماشت؟  ینید ید علوم انسانیو از نو به تول گذاشت ینارک
   ؛ردکـتوجـه سـؤال اول و دوم د بـه یـلـذا با. نیسـت ن و مطلـوبکمم یبشر یعلم یدستاورها

 ی؟ بـا بررسـگـردد ینـیعلـوم د تـا ن اقتبـاس شـودیـاز علـوم موجـود از د یزیچه چباید  یعنی
ات یج، اهداف و غای، لوازم و نتایعلم یها دهنده علم، روش لکیتش ی، اجزایعلم یها میپارادا
و آنهـا  ردک تولید ینیرا از متون د ییها هیا نظری  هیه اگر بتوان نظرک حاصل شدجه ین نتیا... و علم
 ینـید یتـوان علـوم یار گرفت، مک به یعلم یها د گزارهیت و تولیواقع یابیسنجش و ارز یرا برا
  .ردکد یتول

  
  ق یتحق یها سؤال

رو  نیـاز ا. شـود یم میتنظـ ییهـا مطالب حول محـور سـؤالو موضوع  یمندهدفق یدر هر تحق
  :اند گرفتهقرار ن اثر یعنوان شده در ا یها ل محور موضوعیذ های پرسش

م یپـارادا(اسـت؟  یمی، چگونـه پـارادایقرآنـ ینیب جهاندر پرتو  یم علوم انسانی، پارادانخست
  )دارد؟ ییها ا تفاوتیچه تفاوت  ینیردیغ یاجتماع یها هینظر میبا پارادا قرآن یاجتماع یۀنظر
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ل کیرا تشـ یت اجتمـاعیـو واقع شـناخت جامعـه یمبنـا ییزهایا چیز یچه چ در قرآن، دوم
  د شناخته شود؟ یه باکدهد  یم

رد تـا کـ تولیـدتـوان  یرا م یاجتماع یۀ، چه نظردر قرآن شناخت جامعه یاساس مبان، برسوم
  باشد؟ یارتباطات اجتماع ۀنندک نییتب

  
  موضوع ۀنیشیپ

 یقـین سـؤال تحقیـا هـیچ فـردی حـالبه ه تا کن فرض وجود دارد یا ،قیتحق ۀنیشیپ یدر بررس
و  »؟ستیچ از منظر قرآن شناخت جامعه یهاانمب«ه کرده است کمطرح ن ن شکلیخاص را به ا

ق دو یـن تحقیـا ینه بـرایشیپ نبود »؟ردکتوان ساخته و پرداخته  یرا م یا هیاساس آنها چه نظربر«
و  از قرآن یا هیه چه نظرکرد ک تعیینن است از قبل بتوان کرممیغکه نیا یکی :همراه دارد جه بهینت

ق یـن تحقیـنـد ایکـه فرانی؛ دوم اسـاخته و پرداختـه خواهـد شـد یاجتمـاع ۀنیمربوط به چه زم
و رفـتن بـه سـراغ آثـار متفکـران  پرسشن یا طرحتوان با  یم اّما ؛باشد یاسیق یقیتواند تحق ینم

  .آگاهی کسب کردآنان  ۀشیدر اند شناخت جامعه یهاانمباز  یمسلمان معاصر نسبت به تعداد
  

  در اندیشه متفکران مسلمان مبناهای شناخت جامعه
  صدرسید محمدباقر د یشهاندیشه . الف
 یهـا سـنتخ، یو تـار شناخت جامعـه یمبنا هیالمدرسة القرآنتاب کدر  د صدریشه یۀاساس نظربر
انسـان  هیـن نظریـاساس ابر. شود یم یخیتار یها سنتو  یاجتماع یها سنته شامل کاست  یاله

ر یتصـادف و اتفـاق تفسـ یۀم، بر پاکمترا ۀتود یکرا در قالب  خیتار یدادهاین، حوادث و روینخست
خداونـد  های فرماندر برابر  یریپذ میاساس قضا و قدر و تسلآنها را بر ییها ز انسانین یرد و گاهک یم

 یخیع تـاریبودن وقا یتصادف یۀهم در مقابل نظر میرکقرآن  یول. ندددا یل قرار میه و تحلیمورد تجز
 هـایی قانونو  هـا سنت خیه تارک کند میان ید و بستیا میبودن آنها  یدگاه قضا و قدریو هم در برابر د
شف و نسـبت بـه آنهـا کرا  ها نوانو ق ها سنتد آن یارا و مؤثر باشد، باکال، ه فعکآن یدارد و انسان برا

بسته خواهد ماند و  چشم در غیر این صورت ؛م بر آنها شودکتا بتواند حا کسب کندنش یبشناخت و 
  .)١٠۶ص ،١٣۶٩، صدر( خواهد شد ها نوانو ق ها توم آن سنکمح

ان یـب یلکح و یصر طور به ی، قانونات قرآنیاز آ یا در پاره، یخیتار یها سنت یۀاساس نظربر
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دارد و در  یخاصـ یخیتار سنتداللت بر  طورکلی بهات یاز آ یگر بعضیشده است؛ به عبارت د
 هـا قانونان یب یات، برایگر از آید یا در دسته. دیگو یسخن م یخیآن قانون تار یلکچهارچوب 

، هسـتند خیت تـارکر و حریم بر سکه حاک ها قانوناز آن  ییها ق و نمونهیر مصادک، به ذها سنتو 
ا یـ سـنته در مجمـوع ک یدر خالل حوادث یخیتار سنتات، ین بخش از آیدر ا .شود یبسنده م
ات از یـن دسـته از آیـتر، ا قیـبه عبارت دق. ند، مطرح شده استک یرا ثابت م یخیتار ی ها سنت
م از آنها یمستق ریغ طور بهه کبل ؛آورد یان نمیم سخن به میمستق طور بهخاص  سنتا یقانون  یک

 یدادهایـرشـته حـوادث و رو یـکمـورد نظـر در پـِس  سنتجه قانون و یدر نت. دیگو یسخن م
بیـان  یعملـ یها هیتوص یسر یکز یات نیاز آ یا در پاره. شف شودکد یه باکپنهان است  یخیتار

. ردکرا استنباط  ینی، قوانیخیشواهد تار یِی استقرا یآنها و جستجو ید با استقرایه باکشده است 
ن یشـیگذشته و حوادث مربوط به اقـوام و ملـل پ یدادهایه از روکشود  یات سفارش مین آیدر ا

 یسـامان دادن بـه امـور جـار یت و سرنوشت آنـان بـراعبرت گرفته شود و از موارد ضعف و قّو 
 یوجود نداشت، استقرا و جستجو بـرا تقانون و سن خیه اگر در تارکاست  یهیبد. استفاده شود

  .)٨۵−٨٢ص ،١٣۶٩، صدر( نداشت یمعنا و مفهوم یخین تاریافتن قوانی
. سان اسـتیک خیتارو  جامعه قانونمندیه کنیا یکی :همراه دارد جه و الزمه بهیعبارت دو نتاین 

م بـر کحانند، ک یان میب یاله یها سنت هیشان در نظریه اک ییها سنتو  ها قانونتمام اساس ن یابر 
شـناخت جوامـع گذشـته و  یجـه بـرایدر نت. است ینید ریو غ ینیاعم از د ینونکگذشته و جوامع 

ه کـنین برداشـت ایدومـ .دکـر یشناخت بررسـ یبه عنوان مبنارا  یاجتماع یها سنتد یمعاصر با
ن یقـوان هـا سـنت زیـرا ؛درکـ یل آن تلقیمکت ینظم و در راستا یدر امتداد مبناتوان  یرا م »سنت«
. باشـند یم یو سـار یجارمنظم  طور به خیدر طول تار یجوامع انسان یه بر تمامکهستند  یا یاله

 ؛ر دهـدییـجامعه را تغ یاله یها سنتخالف برتواند  ینم یشمندیا اندی شناس چ جامعهیه بنابراین
یـاد شـده  ردیکـدر رورو  نیـاز ا. ننـدک یر مییتغ یثابت اله یها سنتاساس خ بریجامعه و تاررا یز

  .است یم بر جوامع انسانکحا یاله یها سنتشف ک شناس جامعهف یاز وظا یکی
  
  ییعالمه طباطبااندیشه . ب

ـمْ « یـۀاساس آعمران و بر آل ۀسور دویسته یل آیذ زانیالمر یدر تفس ییعالمه طباطبا ونَ يَ أَهُ ـمُ قْسِ
بِّ  ةَ رَ َ محْ نَا بَ  کَ رَ مْ سَ نُ قَ عِ يْ نَحْ م مَّ مْ فِ ينَهُ تَهُ نْ اةِ يَ حَ ـْال یشَ اتٍ لِ يَ الدُّ جَ رَ قَ بَعْضٍ دَ وْ مْ فَ هُ نَا بَعْضَ عْ فَ رَ م يَ ا وَ ـهُ ـذَ بَعْضُ تَّخِ
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رِ  خْ ا سُ بِّ ي بَعْضً َتُ رَ محْ رَ ٌ خَ  کَ ا وَ َّا ريْ ْ  ممِّ عُـونَ جيَ شـناخت  یو مبنـا یت اجتمـاعیواقع ،)٣٢، زخرف( 1»مَ
. دنـک یمـ یبرآمـده از آن تلقـ ه اسـتخدامیگر و نظریدیکها از  متقابل انسان یمند را بهره جامعه

   یاریـه هـر امـر اختکـو از آنجـا  اسـت یاریـاخت یامـر یاجتمـاع یرش زندگیشان پذینظر ا به
سـت؟ یچ یاجتمـاع یرش زنـدگیمردم در پذ ۀزیه انگکد یآ یش مین سؤال پیخواهد، ا یزه میانگ
ابنـد ی یدر م یول ؛ن منافع و مصالح خود هستندیل و تأمیتحص یمردم همواره در پ نظر عالمه به
ل و ینند و هم منـافع و مصـالح خـود را تحصـکخود را حفظ  یتوانند هم استقالل و آزاد یه نمک
ل جامعـه کید و در تشنگر متحد شویه با افراد دکانت نفس الزم است یص یه براکبل ؛دننکن یتأم

  . دننک یارکهمگر یدبا هم
ــه ــیدر تب عالم ــأن ی ــدگ منش ــانوادگ یزن ــل  یخ ــت«از دو عام   و ) حــب ذات(=» یخوددوس

 یتلقـ یخانوادگ یرا فراتر از زندگ یاجتماع یه مرز زندگکند و از آنجا ک یاد می» یجنس ۀزیرغ«
تر دو  شـرفتهیل پیـتحل یـکچه در اگر ؛ددان یم را اصل استخدام یاجتماع یزندگ أاند، منش ردهک

 ز بـه اصـل اسـتخدامیـرا ن) یجنسـ ۀزیـحـب ذات و غر یعنـی( یخـانوادگ یزنـدگ أعامل منش
از  یدگاه برخــیــخالف دبــر عالمـه بنــابراین .)٢٠٢ص، ٢ج ،١٣۶٢، ییطباطبــا( دگردانـ یمبر
و  یخـانوادگ یزنـدگ منشأ ،دانند یم یهمه نوع اجتماع أه حب ذات را منشک یاجتماع انفوسیلف

نقـش  حیدر توضـ .)١٩٢ص، ۴ج ،١٣۶٢، ییطباطبـا( اند دانسـته را اصـل اسـتخدام یاجتماع
 افـراد یهـر انسـانه کن باور است یبر ا ه عالمهکد افزود یبا یخانوادگ یعامل حب ذات در زندگ

  عــت و ذات انســان یه حــب ذات در طبکــابــد و از آنجــا ی یدانــد و مــ یخــود م گــر را هماننــدید
نـد، احسـاس یب یخـود م نـده مشابه او هستند، همانکن علت یها را به ا گر انسانینهفته است، د

ت یـاجتمـاع فعلّ رو بـه  نیـاز ا. نـدک یخواهد با آنـان زنـدگ ید و میآ ید میانس نسبت به آنها پد
زه یـن غریو استفاده است و چون ا نوع استخدام یکن اجتماع یه روشن است همکچنان. دهد یم

 ه مورد بحث و نظـر عالمـهکاست  یجه آن اجتماعیمشابه وجود دارد، نت طور بهها  انسان ۀدر هم
ـــا( اســـت ـــأ د. )٢٠۶ص، ٢ج ،١٣۶٢، ییطباطب ـــدگیمنش ـــر زن ـــاع یگ ـــه یاجتم    را عالم

در انسـان اسـت  یضرورت وجود دستگاه تناسـله ک است ن باورید و بر ادان یم» یزه جنسیغر«
                                           

ما معیشت آنها را در حیات دنیا تقسیم کردیم و بعضی را بر ! کنند؟ آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می. ١
ارت از تمام آنچه و رحمت پروردگ) و با هم تعاون نمایند(بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را مسخر کنند 

 .  کنند بهتر است آوری می جمع
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 واداشت یخانوادگ یل اجتماع و زندگکین قدم در تشیاول یعنین بار به ازدواج، یاول یه او را براک
 یه انسان را به اجتماع خانوادگکن عامل است یتر ین قویو ا )١۴۶ص، ۴ج ،١٣۶٢، ییطباطبا(

  .دارد یوا م
 یها گران را در راه اهـداف و خواسـتهیه دکخواهد  یم یفطر طور بهانسان  هین نظریاساس ابر
آورده  یابـد، بـه جامعـه روی یتر تحقق مـ املکن امر چون در جامعه بهتر و یرد و ایگ ارک خود به
خواهـد  یپـردازد، م یت میار و فعالکه به کنیت در اجتماع و جامعه، ضمن اکانسان با شر. است
  بــه  یبــردار بهره یرا بــرا یا دهیــانســان هــر پد. ز بهــره ببــردیــگــران نیتــالش دار و کــ ۀجــیاز نت

مال انسان مـؤثر اسـت، بهـره کق یه در طرک یزید از هر چیه باکرد و معتقد است یگ یخدمت م
 یآالت و ادواتـ ،از مـواد خـام. آورده اسـتخود در عت را به استخدامین اساس، طبیرد و بر ایگ
ع ین راسـتا بـه صـنایـند و در اک یگر تصرف میند و با آن ابزارها در مواد دک یخود درست م یبرا

 ه به اسـتخدامکص است یحر ین راه به قدریافته است و در ایدست  ینولوژکمختلف و علم و ت
  .)١١۶ص، ٢ج ،١٣۶٢، ییطباطبا( ندک یز مبادرت میهمنوع خود ن
 یزه جنسـیـو غر یخـود دوسـتش از دو عامل یب ه در آثار عالمهک ح اصل استخدامیدر توض

از هر  عت و ماده ویخواهد از طب یه مکاست  یانسان موجود: ن آمده استیچن ،شدهتوجه بدان 
ن یـا ایه آکن است یند، حال سؤال اکش استفاده یخو یستیها و بهز یازمندین نیدر راه تأم یزیچ

ر استفاده از وجـود کرو شود، ف ههمنوع خود روب یکخود، اگر با  ۀشیاند یرویب با نیموجود عج
 ریـجان و جانـداران غ یه استفاده از موجودات بک گونه همان کد افتاد؟ بدون شو افعال او نخواه

ه دارد، درصـدد بـه ک یو شعور خاص یدهد، طبق عقل عمل یت خود قرار مرا وجهه هّم  یانسان
 یو حتـ توانـایعت، مـاده، حیرا استفاده از طبیز ؛دیآ یز برمیگر نید یها خدمت گماردن انسان

ها  انسان ر موجودات در استخدامیسا خالف استخدامبر یول. است یو عاد یعیطب یانسان، امر
ن فـرد یا یه عقل عملکطور همانرا یز ؛هستند یا شهین اندیز در چنیها ن ر انسانیه ساکابد ی یدر م
از . نندک یشک ه تا از او بهرهکدارد  یز وا میگر را نید یها ز بهره ببرد، انسانیداشته تا از همه چ را وا
 ن استخدامید و بدون چنیشان در آیا ز به استخدامیگران نید استخدام ید در برابر تقاضایرو با نیا

سـر یها م نسبت به انسان زه استخدامیگر و اعمال غرید یها از انسان یریگ ان بهرهکام یا دو طرفه
 یزنـدگگر بـه ید ریو به تعب یارکه ناچار به تعاون و همبافراد  ین عقل عملیست، لذا طبق همین

ه اصـل در انسـان کـن مـدعا را یـشاهد ا عالمه. آورند یرو م ارکم یه تقسیبر پا یتعاون یاجتماع
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گـاه انسـان بتوانـد بـدون ه هرکـد دانـ ین امـر میـاسـت ا ستن و تعاونیز ی، نه اجتماعاستخدام
ر آن را نمونـه و یو نظـا یرد و بردگـکـن خواهـد یرد، چنیرا به خدمت گ آنهاگران، یبه د یده بهره

  )٣٨٧ص، ١٠ج ،تا ی، بییطباطبا( داند یم یا ختهین طبع لجام گسیمصداق چن
ات یـو اجتمـاع از اعتبار ه اصـل اسـتخدامکن است یند اک یه به ذهن خطور مک یحال سؤال
 طور بـه اسـتخداما اصـل ی؟ به عبارت رساتر آات بعد االجتماعیا از اعتباریاست  قبل از اجتماع

رده و بـه دنبـال آن کـشه نخست در ذهن انسان خطور ین اندیعت است و ایطب یم مقتضایمستق
ر اجتمـاع و کـخـود، اول بـه ف نهمنوعا ۀه انسان با مشاهدکنیا ایدا شده است یشه اجتماع پیاند
و  کـرده ییجـو یرا پ یتعـاون یده و زندگانییگر گرایافتاده و افراد نوع به همد یجمع دسته یزندگ

انسـان  ین آرمان و هدف خود برایتأم یعت برایه طبک یا راهیبرند؟ آ یگر استفاده میبعد از همد
را بـه مغـز انسـان وارد  شه اسـتخدامیه اندکنیا ای، همان اجتماع و تعاون است، کند میمشخص 

 ارها دست بزننـد؟ عالمـهکن یخود به ا یزیخواهش غر یارضا یه جنس نر و ماده براکد کن یم
از دو  ش توافق دو استخدامیدایو در اثر پ قت اجتماع، فرع استخدامیند در حقیفرما یدر جواب م

 دیـنما یرهبـر یا شـهین اندیم به چنـیمستق طور بهعت، انسان را یه طبکنیطرف متقابل است نه ا
گر  اسـتخدام یعـیطب طور بهشان نوع انسان یا ۀبه گفت .)٢٠٢ص، ٢ج ،١٣۶٢، ییطباطبا: ک.ر(

شـانده کحاصـل از آن  یهـا بیو آسـ یمـدن ی، او را به اجتماعیفطر یگر ن استخدامیاست و ا
قبــول اجتمــاع و  در نظــر عالمــهبــه عبــارت رســاتر، . )١٣١ص، ٢ج ،تــا ی، بییطباطبــا( اســت
جمـع در  اسـاس اسـتخدامبر و یسود شخص ۀاساس مالحظفرد فقط بر یآن برا یها تیمحدود

 هـای لیه انسان به مالحظـه تماکاست  یاعتبارتنها حسن تعاون  مثال طور به. خدمت فرد است
بـه  ین اسـت فـردکـمم. عاقالنـه اسـت ینوع سـودگرو یکه کسازد  یانه خود آن را میسودجو
  .ندکآن ب یم ندهد و اعتبار قبح براکاز اجتماع به حسن تعاون ح و استغنا یازین یب یمقتضا

ه کـاز آنجـا  اّمـا ؛یافت نشد یگر مطلبیدیکمردم از  استخدام سازوکاردر باب  در آثار عالمه
ــرایا ــان ب ــیتب یش ــتخدامی ــه آ ن اس ــۀب ــور ٣٣ ی ــ ۀس ــتناد م ــرف اس ــاک یزخ ــد، ش ــوان ینن   د بت

 یـۀدگاه نظریـاز د. ردکـ یمـردم تلقـ استخدام سازوکارمردم را » یو اجتماع یعیطب یها تفاوت«
شود و  یار مکان یو جبر یعیطب یها نه تفاوت انهمبناشناس یپرداز هینظرارتباط و روش  یاجتماع

د قبول اسـت و هـم رن دو نوع تفاوت هم مویه وجود اکاز آنها؛ بل یناش یاجتماع یها نه تفاوت
ه کـاسـت  یو اجتمـاع یعـیطب یها ن تفاوتیا زیرا ؛ه استیقابل توج از قرآن یاساس برداشتبر
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توانسـتند  یمـردم نم ،ها وجود نداشت ن تفاوتیاگر ا. دکن یر میپذ انکرا ام یاجتماع ارکم یتقس
و اسـتفاده مـردم از  ارکـم یه اگـر تقسـکست ین کش. ار بگمارندک نند و بهک گر را استخدامیدیک
نَا بَ «: مختل خواهد شد یابد نظام اجتماعیگر تحقق نیدکی مْ سَ نُ قَ عِ يْ نَحْ م مَّ مْ فِ ينَهُ تَهُ نْ يَ حَ ـْال یشَ ا يَ اةِ الـدُّ

اتٍ لِ  جَ رَ قَ بَعْضٍ دَ وْ مْ فَ هُ نَا بَعْضَ عْ فَ رَ رِ يَ وَ خْ ا سُ م بَعْضً هُ ذَ بَعْضُ  یمعنـا ه بـهکر یتسخ. )٣٢، زخرف( »اي تَّخِ
 یگرید یکیه کان دارد کام یعنی؛ باشد ا دوطرفهیطرفه  یکن است کاست، مم» ار گماردنک به«

 یـکدر  یکـیه کـز هسـت یـن نیـان اکند و امکن یارک یگریآن د یخود برا یول ؛ردیار گک را به
  . ردیار گک را به یکین یگر اید یز، در جهتین یگریرد و آن دیار گک را به یگریجهت، د

قـوت و ضـعف  زیـراهاسـت؛  ان انسـانیم شابعثتیامل اختالف پواز ع یکی اصل استخدام
 یاخـتالف امـر. شـود ی، اسـتعمار و اسـتثمار میشک گر باعث بروز بهرهیدیکها نسبت به  انسان
بروز اخـتالف . )١٧٨ص، ٢ج ،١٣٧۴، ییطباطبا( است ین مردم حتمیو وقوع آن در ب یضرور

البتـه . گردانـد یم یانسان را دستخوش نـابود و فطرت شود میز سرانجام به هرج و مرج منجر ین
نفـر  یـکاسـاس آن بر هکـث معاش است یاول از ح نوع: بر دو نوع است اختالف در نظر عالمه

 یتـب آسـمانکو انـزال  ایـن و بعثـت انبیـن نوع اختالف توسط دیا. مظلوم است یگریظالم و د
ن یـشـه ایر قـرآن. دیـآ یوجود م به ایه بعد از بعثت انبکاست  ینوع دوم اختالف ؛شود یبرطرف م

  .)۴٢ص، ١٠و ج ١۶٩ص، ٢ج ،١٣٧۴، ییطباطبا( ندک یان مین بید یاختالف را در علما
 یدارا) جمع مردم(و خواه در جامعه ) ب موادکیتر(عت یب و جمع خواه در طبکیتر در باور عالمه

ه اجسـام از عناصـر بـه وجـود کـطور همان. آن اسـت یه جدا از خواص اجزاکاست  ینیخواص مع
ز از مردم یشده متفاوت است، جامعه ن بکیه با خواص عناصر ترکدارند  یا خواص تازه یول ؛ندیآ یم
ن مخصوص بـه یه قوانکبل ؛ستین یفرد یها یژگیالت و ویاز تما یندیبرآفقط  یول ؛دیآ یوجود م به

 یـکنش یه دستگاه آفرکباور دارد  عالمه .افراد متفاوت است یو روان یستین زیه با قوانکخود را دارد 
ند ک یب مکیبعد آنها را تر ،ندیآفر یآثار و خواص مخصوص است، م یه داراک ییابتدا یسلسله اجزا
دام از اجزا داشتند، که هرک یدیبر فوا افزون یدید جدیزد و فوایآم یشان به هم م یها یژگیو آنها را با و

 یریگ لکن شـییعدم تب ه عالمهیاز نقاط ضعف نظر یکی. )١٣ص ،١٣٨٣، ییطباطبا( آورد ید میپد
ع یل جامعه از تجمکیار تشکسم و سازویانکان میگر عدم بیان دیبه ب. جامعه در اثر تجمع مردم است

تواننـد  یننـد، مک یواحد تجمع مـ یانکه در مک یه چگونه مردمکنیا. ان واحد استکم یکمردم در 
  .مورد غفلت قرار گرفته است الم عالمهکل دهند، در کیتش را جامعه
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 یـۀشـان و نظریاسـاس فهـم ابر از نظـر قـرآن شناخت جامعـه یه مبناکرد کد بتوان ادعا یشا
 یها دهیشان، پدیا یۀنظر براساس. آن باشد یۀتضاد و نظر یبرآمده از آن، در امتداد مبنا استخداِم 
 ی؛ جامعـه دارا)یشـناخت روش ییگرا باور به جمع(مستقل قابل مطالعه هستند  طور به یاجتماع

 شـود یه میاسـت؛ جامعـه بـه بـدن موجـود زنـده تشـب... وجود، شعور، فهم، عمل، اطاعـت و
  .)به بعد ١٣ص ،١٣٨٣، ییطباطبا( )یسم اجتماعیارگان(

  
    یمطهر مرتضی د یشهاندیشه . ج
 )١٣، ج۶، ج٢ج ،١٣۶٩و  ١٣٧٢ ؛١٣۶٩ ؛١٣٧١، یمطهـر: ک.ر( در آثـار خـود ید مطهـریشه
. دهـد یارجـاع م به فطرت انسان یشناخت روش ییگرا لیتقل یرا با نوع یاجتماع یها دهیپدل یتحل

عـت بـه او یه طبکـ یغرائـز خـود را بـه همـان صـورت یه فرد تمـامک یعبارت است از حالت فطرت
در انسـان قـرار  یزیـخداونـد چ. است ییامر ابتدا یک فطرت. همراه داشته باشد ده است، بهیبخش

ز یـچ یبـه او اضـافه شـود و دارا یزیـه چکـرده کدا یت پینوع استعداد و قابل یکانسان . داده است
جـز  یزیـن حالـت در اصـل چیـفرد در ا .)٧٨٧و  ١٣ص ،١٣۶٩، یمطهر: ک.ر( بشود یدیجد

اسـت و نهادهـا،  یاجتمـاع یه و اساس زندگیپا ید مطهریشهاز نظر  فطرت. ستین یعیانسان طب
تـوان  یمر یـشـواهد ز براسـاسن رو یـاز ا. از آن است یناش یو اوضاع و احوال اجتماع ها همؤسس

  . است شناخت جامعه یمبنا یدر نظر و ه فطرتکرد کادعا 
اسـت و سـپس  ییار ابتـدایبسـ یهنگام تولد در حـالت به کودکعت یطب ید مطهرینظر شه به

َبَواُه  یوَلُد َعلَ یُ لُّ َمْوُلوٍد کُ « .گردد یدن به او میل بخشکدار ش جامعه عهده
َ
َداِنِه َو یُ اْلِفْطَرِة َفأ َراِنِه َو یُ َهوِّ َنصِّ

َساِنِه یُ  ُل یْ ُفَضـ یَو َرَو «ت یـن رواین ای، همچن)۴۴، باب ١٨٧، ص۵٨ج ،ق١۴٠٣،  یمجلس( »َمجِّ
بِ 
َ
ْعَوُر َعْن أ

َ
ِه یْبُن ُعْثَماَن اْأل ُه َقاَل َمـا ِمـْن َمْوُلـوٍد  َعْبِداللَّ نَّ

َ
ـَذاِن  یوَلـُد ِإالَّ َعَلـیُ أ َبَواُه اللَّ

َ
َداِنـِه َو یُ اْلِفْطـَرِة َفـأ َهوِّ

َراِنِه َو یُ  ْعَط یُ َنصِّ
َ
َما أ َساِنِه َو ِإنَّ ِه  یَمجِّ َة َو َقِبَل اْلِجْز  َرُسوُل اللَّ مَّ وَلِئـیَ الذِّ

ُ
ْع  َک َة َعـْن ُرُءوِس أ

َ
ْن َال  یاِنِهْم َعَلـَیـِبأ

َ
أ

ْوَالَدُهْم َو َال یُ 
َ
ُدوا أ ِة الْ یُ َهوِّ مَّ ْهِل الذِّ

َ
ْوَالُد أ

َ
ا أ مَّ

َ
ُروا َو أ َة َلُهـْم یَ َنصِّ ) ۴٩، ص٢ج ،ق١۴١٣، هیـبابو ابن( »ْوَم َفَال ِذمَّ

 یدارا یریپـذ در اثـر جامعه یولـ ؛دیـآ یا میـد بـه دنیو لـوح سـف یفطر یموجود صورت به کودک
لـذا . اسـت ز فطـرتین یرات اجتماعییشان اساس تغیبه نظر ا .شود یم یا ژهیو ۀلکو شا تیشخص
 یر و تحـول در فطـرت انسـانییـتغ یهـا شهید از ریبا ،بحث شود یاجتماعرات ییه از تغکقبل از آن

  .صحبت شود
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 یه مبنـاکـ یانسان تیه و اساس شخصیپا) ٣٩٣ص، ٢ج ،١٣۶٩: ک.ر( ید مطهرینظر شه به
. نش نهاده شـده اسـتیاوست، در متن خلقت او با دست عوامل آفر یمتعال یها شیرات و گراکتف
ن اصـل همـان یـا. نـه از اجتمـاعنش اوست یانسان در آفر تیشخص یاصل یها هیان و پاکار یعنی

 یشناسـ روان، بنابر اصـل فطـرت. شود یاد می »فطرت«از آن به اصل  یه در معارف اسالمکاست 
  .ردیگ یه میاو ما یشناس انسان از روان یشناس جامعهو  تقدم دارد او یشناس انسان بر جامعه

ات و مرگ و اجـل یرو و حیت و نینیو ع تیعت و شخصیجامعه، طب یه براکنین ایدر ع قرآن
از فرمـان  یچیان سـرپکـفـرد را از نظـر ام تحاصـربه ان قائل است، یو وجدان و طاعت و عص

 خوانـد ینامـد و مـ یمـ» هللا فطـرت«ه آن را کـاست  یزیبر آن چ ه قرآنکیت. داند یجامعه توانا م
  .)٣۴۶ص، ٢ج ،١٣۶٩، یمطهر: ک.ر(

 یآن بـرا براساسه کباور دارد  یشناخت روش ییگرا ذاتخود به  ۀینظر براساس ید مطهریشه
را ) ها دهیـپد یاوصـاف مـاهو(ها  دهیآن پد ید خواص ذاتیبا یاجتماع یها دهین پدییر و تبیتفس

 یها و زنـدگ دهیـپد زیـرا ؛اسـت یشناسـ به روان یشناس ل جامعهیتقل ین نظر به نوعیا. شناخت
  .استاست استوار  یفرد یه امرک بر فطرت یاجتماع

  
  یزدی مصباح محمدتقی استاداندیشه . د

 یاجتمـاع یها هیـن نظریز در بـیـن شـناخت جامعـه یبـرا یو رفتار انسان نشک یدر امتداد مبنا
دارد  یا هینظر دگاه قرآنیاز د خیجامعه و تارتاب ک، در یزدیشمندان مسلمان، استاد مصباح یاند
ل اسـت و بـا یفـرد اصـشـان ینظـر ا به. ندک یم یرا فرد تلق شناخت جامعه یآن مبنا براساسه ک

و تبـدالت و تحـوالت آن را اعـم از  آورد ید مـیگر افراد، جامعه را پدیبا د یارکو هم یستیهمز
  .)١٧۴ص ،١٣٧٢، یزدیمصباح : ک.ر( شود یمطلوب و نامطلوب موجب مخوب و بد و 

در  یجامعه وجود مسـتقل و منحـاز یبرا برآمده از آن اصوالً  ۀین مبنا و نظریشان بر طبق ایا 
و مستقل از  یقیحق تیه جامعه، وحدت و شخصک ینظرات یشان مقتضاینظر ا به .ردیگ ینظر نم

 ییها و اعضـا اختهیم کدر ح یحد و جداگانه است، افراد انساناو یروح یافراد دارد، جامعه دارا
 یاجتمـاع یدر ظـرف جامعـه و زنـدگ فـرد یانسان ماهیتسازند و  یر جامعه را میکه پکهستند 
جامعـه اسـت و  ۀست، فـرآوردین یاجتماع یوانیجز ح یزیه چکانسان  بنابراین، .ابدی یتحقق م
 ؛مسـتقل نـدارد هویتفرد هم  ؛مستقل ندارند هویت یبدن آدم یها و اعضا اختهیه ک گونه همان

از  .کنـد میافت یانسان دارد از آن در یکچه را به عنوان آن ۀه وابسته و تابع جامعه است و همکبل




