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 سخن پژوهشگاه

 هـای یدهپد یتو ضبط و هدا یزیر به منظور شناخت، برنامه یپژوهش در علوم انسان

است و استفاده از عقل و  یرانکارناپذ یبشر ضرورت یسعادت واقع یدر راستا یانسان

 ینـی،ع هـای یـتو در نظـر گـرفتن واقع یتجربـ یهـا در کنار داده یانیوح یها آموزه

 گونه ینا ییو کارا یینما واقع یایی،پو یجوامع شرط اساس یلاص یها فرهنگ و ارزش

 ها در هر جامعه است. پژوهش
جامعه از  های یتدر گرو شناخت واقع یاسالم یرانپژوهش کارآمد در جامعه ا

مؤلفه فرهنـگ  ترین یو اساس یانیوح یها آموزه  ینتر عنوان متقنو اسالم به سو یک

گاه رو، یناست؛ از ا یگرد یاز سو یرانیا و  یاز معـارف اسـالم یـقو عم یـقدق یآ

از  یو مسائل علوم انسـان یمبان سازی یو بوم یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ بهره

 برخوردار است. ای یژهو یگاهجا
 جمهـوری بنیانگـذار ،»ره«ینیخم امامـ یاز سـو یراهبرد یقتحق ینتوجه به ا

 ۱۳۶۱ سـال در را »دانشـگاه و حـوزه  همکـاری دفتـر« گیری شکل زمینه اسالمی،

 نهاد این دانشگاه، و حوزه استادان همت و ایشان عنایت و راهنمایی با و کرد فراهم

 آن هـای فعالیـت گسـترش برای را زمینه نهاد، این موفق تجربه. گرفت شکل علمی

 سه



 

 پژوهشکده« ۱۳۷۷ سال در عالی آموزش گسترش شورای تصویب با و آورد فراهم

 و حـوزه پژوهشـی مؤسسـه« بـه ۱۳۸۲ سـال در و شـد تأسـیس »دانشگاه و حوزه

 .یافت ارتقا »دانشگاه و حوزه پژوهشگاه« به ۱۳۸۳ سال در و »دانشگاه
خـود خـدمات  ینرسـالت سـنگ یفـایپژوهشگاه حوزه و دانشگاه تـاکنون در ا

 یف،تـأل یـه،بـه ته توان یارائه نموده است که از آن جمله م یبه جامعه علم یفراوان

  اشاره کرد. یعلم یهعنوان کتاب و شش نشر ۵۶۰از  یشترجمه و انتشار ب

 و راهنمـایی همکـاری، بـا شـود مـی تقاضا ارجمند نظران صاحب و استادان از

 و حاضـر کتـاب اصـالح جهـت در را پژوهشگاه این خود، اصالحی پیشنهادهای

 در نـوین گـامی اثـر ایـن. دهند یاری دانشگاهی جامعۀ نیاز مورد آثار دیگر تدوین

 اصـیل اجتمـاعی دانـش یک به رسیدن برای نیاز مورد های مؤلفه شناسایی راستای

 .شود می محسوب

 دکتــر اثــر، محتــرم مؤلفــان هــای تالش از دانــد مــی الزم پژوهشــگاه پایــان در
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 مقدمه

را در  آنها یشاند که انسان با اراده آزاد خو جهان یاتاز جمله واقع یاراد های یهست

 جنگد، یبا آنها م کند، یم یدرون آن زندگ سازد، یم کند، یم یجادموجودات ا یرهدا

از آنهـا  خنـدد، یو م گرید یبا آنها م کشد، یو رنج م برد یاز آنها لذت م ستیزد، یم

 یـنو بر ا زند، یم یبو آس ورزد یمحبت م یگرانو بدان واسطه به د خورد یضربه م

و جنـگ،  یدشـمن یـاعشق و صـداقت  شود؛ یم یهتنب یا یقتوسط آنها تشو ،اساس

 بختی، یاهذلت و س یا یسعادت و خوشبخت ی،و سردرگم نظمی یب ،ینظم، همبستگ

همه  ی،و سرور یو اسارت، سرسپردگ یو استقالل، بندگ یو عدالت، آزاد ینابرابر

امـا  بینیم، یهـا آنهـا را مـ انسـان. اما عجب آن اسـت کـه مـا یابد یدرون آن معنا م

آنهـا را تـا عمـق وجـود خـود لمـس  چشـیم، یاما نم چشیم، یآنها را م بینیم، ینم

را بـه  یخآنها سرتاسر روزگار ما و سرتاسر تـار یصدا کنیم، یاما لمس نم کنیم، یم

آن بـا  یها دنـده چـرخ یـرکـه ز ییها همهمـه انسـان توان یخود مشغول داشته و م

بشـر  یلحظات زنـدگان یناز آغاز اند یستهآن ز های یباییو ز یماتو نامال ها یسخت

خـود را بـر  یهـا ها و نـوازش و زخمـه رود یمـ یشاما چه آرام و ساکت به پ ید،شن
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نده ما است که جمع پراک یچه قدرت یند. اکن یوارد م یفنح یها ما انسان یاه بدن

مرتبـه  ینتر که در فرودسـت آن و آنچه. پاشد ین پس از هم مو زا آورد یمرا گرد هم 

از چه نوع  ها یهست ینا یراست هب. کشد یم یرو باالرتبگان را به ز برد یاست را باال م

 یـزانم یـنامـا بـه ا ،مـا دارنـد یدر زنـدگ یبـیحضور مه ینهستند که چن یتیواقع

کـه  رونـد یم یشجا پ بدان تا ها هستی این. اند یابیرحال د ینالوصول و در ع سهل

بـدانها هـا خـود را  مـا انسـان شـوند؛ یم تـر یمـا واقع یاز خود مـا بـرا یتشانواقع

اما آنگاه کـه  ،سپاریم یو سر بدانها م یمآمده خوشحال یشپ یو از سودا فروشیم یم

آزاد  کنیم، یمـ یـانو احسـاس ز بریم یم یگرفته پ به خسران خود از معامله صورت

 هسـتند کـه ها یهسـت یـنا زیـرا ُنمایـد؛ یمحال م یبه امر یهشب یگرشدن از آنها د

 دهند یو مقصد نشان م سازند یآن راه م یو برا تراشند یم سازند، یسرشت ما را برم

 یـنو ا سـازند یهمراهمـان م یسـفرو هم کننـد یفراهم م یمانبرا ین پس مرکبو زا

 یـنا یتواقع یراز یم؛را ندار هافرسوده و ناتوان که توان مقابله با آن یها با بدن یمیما

 یگـرد یگانو نه قابل لمس کردن؛ ابزار یدناست، نه قابل شن یدننه قابل د ها یهست

را  یزنـدگ ۀو لحظه لحظ یدآنها را شن یرگ همه یصدا ید،الزم است تا بتوان آنها را د

 یجز آنکه قـدم در راهـ ،کرد توان یود چه متوان محد ین. با ایدد هاپر از حضور آن

 در و بگـذاریم ،ما بـدان اسـت یکه او راهنما یو مقصد دهد یکه او به ما نشان م

اما چـه  ،یمباش یراه سربه ۀا بدان واگذار کرده و فروشندخود ر ،پر از ابهام یسودای

آنهـا را  یدبا یرون ین! پس به کدامیچه یدشا ستانیم؟ یمبادله از او م یندر قبال ا یزچ

آن بـه سـالمت  ینسـهمگ یاناتبود و از جر یممات او مالیخت، در برابر نامالشنا

 ینکـهممکن است، جز ا یامر محال ینچن یاعبور کرد و خود را بدست آن نسپرد؟ آ

بـر آنهـا  یطمحـ یـرویو از ن ها یهست ینا یاز سازوکارها یرونو منفعت را ب یبآس

 ،اراده است یرحاکم بر هر دو جهان اراده و غ ینکها ینکه در ع یروییجستجو کرد. ن
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اسـباب و ابزارگـان و راه و  یـناو بـود، ا یهست؛ هر که با او و به سو یزداخل آنها ن

  شـود یم او فراهم  یمقصد و مرشد و همسفر برا
ّ

 خـاکی، هـای بـدن و مـاییم و اال

 یهسـت یندر برابـر چنـ بانی، یـدهد ینگـاه آسـمان هیچ یو ب ییو راهنما یار یچه بی

 یشپـ توانـد یو تا بـدانجا م بلعد یکه سراسر وجود ما را به درون خود م یدهشتناک

 د. کن بیگانه نیز خویش یشتِن رود که ما را با خو

 های یو هسـت یاجتمـاع های یکه در هسـت اند یاراد های یهست ها، یهست ینا

را بـه مـا نشـان  ییها که اراده انسان هایی یاز اجتماع تقرر دارند؛ هست یشپ یزندگ

 یـانادرسـت، خواسـته  یـاکـه درسـت  ییها اراده ،اند یستهزاز ما  یشکه پ دهند یم

گاه یناخواسته با علم و از رو  یجاددر جامعه ا ییو نهادها ها یهساختارها، رو ،یناآ

 یناشـ یآسـودگ یـا کنیم یاند که اکنون ما بار آنها را بر دوش خود احساس مـ کرده

گرچه آن . کنیم یمشاهده م یدر زندگ یاتیهو ینرا در ساختن چن یشانا از زحمات

مـا دارد،  ینمـروزکـه در اجتمـاع ا یبـا حضـور یختار یاناما جر ،بینیم یها را نم انسان

 آن نفـود دایـره که هایی اراده. نماید یم مارا به  یشانشده ا شکسته یاشده  اعمال یها اراده

 ایـن گـاه بلکـه اسـت، نبـوده ایشـان شخصی زندگی و ها کنش و ایشان خود برای تنها

 وصـف، این با. است کرده متأثر خود از را ما امروز و درنوردیده را تاریخ سرتاسر ها اراده

اراده گذشتگان تا  ینکها فهم یهم برا :است مهم ما برای سو دو از ها هستی این شناخت

 اینکـه فهـم بـرای هـممـا را سـاخته اسـت و  ینامـروز یاجتمـاع های یتچه حد واقع

)، چـه شـوند یو چه آنها که فروشکسته م یماعمال کن توانیم یما (چه آنها که م یها اراده

 دنبال دارند. به ،نهند یم یخاک کره بر گاماز ما  پسکه  یگرید یها انسان یبرا یآثار

 یو اجتمـاع یانسـان های یلزوم سخن گفتن از هست یینوشتار چرا ینموضوع ا

جهان  های یدر کنار هست یاآ ینکهاست. ا یاراد یاتواقع یها جلوه ینتر مثابه مهم به

 یها و جوامع انسـان وابسته به وجود انسان های یاز هست یگرد ینوع توان یم ینتکو
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و  یزنـدگ یبـرا هایی یهست ینپرداختن به چن یو عمل یکرد؟ تبعات نظر یمرا ترس

چگونه  یاجتماع یهست ییشناسا یآوردها ره یست؟علوم مرتبط با آنها چ ینهمچن

 ید و طرحکن یجهان و علم را دچار فروپاش ی،به زندگ یجرا یها اند نوع نگاهتو یم

ونـه چگ ینکـهتـر ا و از همه مهـم ،راندازددرا در ابعاد مختلف  یاز نظام زندگ یگرد

 یـندر ا توان یم یاکرد؟ آ ییرا شناسا یانسان های یهست یا یاجتماع یهست توان یم

را انتظـار داشـت؟ اگـر  یعلـوم اجتمـاع یـا یبا عنوان علوم انسـان ی»علم« یرمس

 یـامـالک  یـفعلـوم و تعر یـنمالک علم بـودن آن وجـود قـانون در ا یاآ توان، یم

 است؟ یرپذ امکان یزن یگریتحقق علم از راه د یااست  ینیتع یبرا یمالکات

و  یبا عنوان علوم انسان ییها از دانش  یافته سامان یپرسمان، ما را وارد نظام ینا

 یـاکـدام مـالک هر دهـد یآن نشـان مـ ییخمطالعه تـارد که کن یم یعلوم اجتماع

 بـا. نهنـد یم یرو یشپـ یشخـو ۀدانِش برسـاخت یبرا یگریمتفاوت از د یمالکات

 یکردهـایچـون رو یمختلفـ ین(که با عنـاو یعلم یها نظام یناز ا یکهر بررسی

 تـوان ی) مشـوند یمرجع و ... مطـرح م یها چارچوب ی،علم های یمپارادا ی،علم

 را شاهد بود.  ینیتاز ع یا تازه یفتعر

 ینیتو عنوان ع یافتهعلم سلطه  یجهان یاتامروزه بر ادب ،گرایانه یعتطب یمپارادا

 یهـا تنهـا موضـوعات و روش یمپـارادا یـنمصادره کرده است. ا یشرا به نفع خو

بـودن،  یرعینـیو غ یرعلمـیغ یابودن،  یو با برچسب ذهن داند می ینیرا ع یشخو

از  یبرخـ یکـه حّتـ ینجاستجالب ا کند، یرا از صحنه به در م یبرق یکردهایرو

خـود، از  یشناخت روش یها مؤلفه یهنگام معرف یزن یکردهارو ینا یطرفداران اصل

 تفکر نفوذ عمق از حکایت این،. آورند یم یانم هبودن سخن ب یرعینیو غ یوسوبژکت

 علـوم از انسانی علوم تبعیت جریان با که است هایی دیدگاه در حتی گرایانه طبیعت

 .اند مخالف طبیعی
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خـام  یهـا معادل با امور محسوس و داده ینیها موضوع ع سنخ از دانش یندر ا

 یهـا برآمـده از روش یقاتچونان تجربه، تنها بر تحق یمیمفاه ،شده یتلق 1یحس

بر  یاز تجربه مبتن یگرید یر. تا آنجا که هر تصوشود یاطالق م یمپارادا ینا یقتحق

و  یرعلمیغ یروش ی،ارجاع به کّم  یرقابلغ یا یرکّمیغ یها با روش یاتتجربه واقع

تنهـا در صـورت  یـزمحسـوس ن یاتتجربه واقع یو حت شود یخوانده م یرتجربیغ

 بودن را کسب کند. یعلم یگاهجا تواند یها م روش ینعبور از داالن ا

از  یـکهر کـه اسـت ایـن حقیقـت امـا ،ادعاها و القائـات گسـترده ینرغم ا به

 یکردهـایرو یحتـ دارنـد. ینیتاز ع یخاص یتلق یعلم یکردهایو رو ها یمپارادا

در علـوم  ینیـتع یدر جسـتجو یلتاید یلهلمو های یدگاهدنبال د به یزن ییکهرمنوت

گاه زیراهستند؛  یانسان  تـوان ی، نمیـاتیعنصر ح ینبه ا یابیبدون دست کهند ا خود آ

 ینیـتع ینتضـم یکـه بـرا یستن ینا ینجااز علم بنا نهاد. مسئله مهم در ا یا سازه

 یانسـان یـتو فاعل یـتگرا، ذهن تاثبـا یکردهـایبسـان رو ی/اجتماعیعلوم انسان

اسـت کـه  یـنمسـئله ا بلکـهکنـار نهـاده شـود.  یعتاز طب یزمتما یتیعنوان هو به

 کننـد، یم یمانسان ترس یرا برا یاز هست یتر که سطوح برتر و متفاوت هایی یمپارادا

گاه یانسان یذهن یا یبرساخته عقل یاند تا از معان چگونه تالش کرده  یکه از سنخ آ

 ،بنـا کننـد؟ درواقـع یو اجتماع یانسان های یاستوار در مورد هست یهستند، دانش

در  یبوده است کـه بـدون حـذف عنصـر انسـان ینا یعلم های یانجر یندغدغه ا
                                                           

 ها یستحاکم است. پراگمات ای یدها ینچن یگرد  یبه نوع یزن یستیپراگمات یکردهای. در رو ١
 یرا عنـوان مناسـب یکـالراد  ییگرا بلکه تجربـه نامند، یگرا م نه تنها صرفًا خود را تجربه یزن

 یـناز ا آینـد یکه بـه کـار عمـل نم ینظر یممفاه یکه حت ینحو  به دانند یم یشخو  یبرا
و » فیزیکالیسـتی هـای جریان«ماننـد  جدیـد، جریانـات. شـود یحـذف م یدستگاه علم

 رویکردهـای رو، ازایـن. رونـد می پـیش هایی ایـده چنـینبـا  نیـز» پیچیـده انسـانیعلوم «
 دانست. اولیه پوزیتیویستی یانجر منحصر در  توان نمیرا  گرایانه طبیعت
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 یدنرسـ یراه درست برا یراکنند؛ ز یداپ یعلم ینیتع یبرا یراه یموضوعات علم

و  یانسـان های یـدهاز پد یحـذف عنصـر انسـان ی،/اجتماعیدر علوم انسان ینیتع

و بـا  یعیطب یاءبلکه هنر آن است که بدون فروکاستن انسان به اش ،یستن یاجتماع

و  یـرحـوزه از دانـش تقر یـنعلـوم ا ینیتع یانسان یاتاز هو یواقع یریارائه تصو

مانند  ی/اجتماعیانسان یاتهو یبا حذف عناصر اصل ینیتع ین. تضمیابند یقتنس

 ینوع رسد یبلکه به نظر م یست،ن یزچندان تفاخر آم یو آزاد یاراراده، اخت یت،ذهن

 جهل خود خواسته است. 

است کـه تنهـا در  ییها رخداد یتهو یبررس یازمندن یندیفرا ینچن ییفروگشا

کـنش،  ینمرحله با عنـاو ینکه در اول یامکان وقوع دارند؛ موضوعات یجهان انسان

بـا  تر یچیـدهپ یاتیهو یو در مراحل بعد شود یم یاداز آنها  یکردار انسان یاعمل و 

 یهــا ها و جنبش نهادهــا، ســازمان ی،اجتمــاع یــاتهو ی،عنــوان رابطــه اجتمــاع

در  ها یدهپد یا یدادهارو ینا یستیچ ییجهت، شناسا ین. از اگیرند ینام م یاجتماع

 یکـنش انسـان یاآشکار سازد که آ تواند یاست؛ چون م یتاهم یدارا یجهان هست

اسـت کـه روش مطالعـه مخـتص بـه خـود را  یعیعلوم طب یاتاز هو یزمتما یامر

 ینا ییشناسا یر؟خ یا اند ینچن یزن یانسان های یدهپد یاو در ادامه آ یر؟خ یابخواهد 

آن به وسعت شـمار  یشود که بررس یگیریپ تواند یم یمختلف های یوهبه ش موضوع

 . کند یم یداپ یشمختلف، افزا های یمپارادا

سوق  یتواقع ینا یما را به سو یاجتماع یاتو هو یتمرکز بر مطالعه کنش انسان

مسائل  ینحول ا یمختلف در علوم انسان های یمپارادا یکه چگونه هسته اصل دهد یم

 یبـا تلقـ یعلوم انسان های یماز پارادا یکهرمرتبط با آن متمرکز است.  یو موضوعات

 یـتموقع کننـد، یارائـه م یو اجتمـاع یانسـان یـاتو هو یکه از کنش انسان یخاص

از آنهـا  یبرخـ .کننـد یمشـخص م یگـرد یعلم های یمرا در نسبت با پارادا یشخو
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رد یاتهو
ُ

کـنش  رو، یـنازاو  داننـد ینم یلاصـ یتیرا هـو ،یمانند کنش انسـان ،خ

تنهـا  یگـر،د یدر سـو ی. برخکنند یم یراجتماع تفس های یترا در پرتو فعال یانسان

 یـاتاسـت و هو یانسـان یکنش فـرد شناسند یم یلاص یاتهو عنوان بهکه  یزیچ

از  ینــدیرا تنهــا برآ یاجتمــاع هــای یــتهمچــون نهادهــا و فعال یکــالن اجتمــاع

شـکل  یمختلف یکردهایرو یان،جر ینا ی. در هر دو سودانند یم یفرد یها کنش

 یشناس در جامعه یکرددو رو ،ییگرا و ساخت ییکارکردگرا نمونه، برایگرفته است. 

 هستند که 
ً
کنشـگران  یـتفعال یو برا شناسند یم یتجامعه را به رسم یتهو صرفا

 مقابــل، در. یســتندقائــل ن ینقــش چنــدان ،مســتقل یــاتعنــوان هو بــه یاجتمــاع

در  ،جریـان این تبع به. پذیرند نمی را امری چنین تفسیری و یهرمنوتیک های جریان

رد رشته یاتتنها هو ها، یمپارادا یبرخ یزن یو اجتماع یعلوم انسان یها رشته
ُ

 یها خ

موضوعات قرار گرفتـه  ینتمام تمرکزشان بر ا رو، ینازاو  پندارند یم یتخود را واقع

 عنـوان بـهتمرکـز بـر آن  یـاافـراد  یها کنش عنوان بهسازمان  یتاست. تمرکز بر هو

شده در مطالعات  اشاره های یانجر یناز ا یندهمسلط بر افراد سازمان، دو نما یتیهو

 هستند.  یریترشته مد

از  یرینـاظر بـه ارائـه تصـو یاجتمـاع یهسـت یـدئالا ینتر مهماساس،  ینا بر

 یـتفعال یـانم یـناسـت کـه در ا ییها و نهادهـا انسـان یاجتمـاع یستز یستِی چ

 یرینز های یهبرخوردارند و گاه تنها در ال یزن یرونینهادها از نماد ب ین. گاه اکنند یم

 ند.کن یخود را پنهان م یاجتماع یاتح

از نهـاد خـانواده گرفتـه تـا  گیـرد؛ یشکل م یاجتماع های یما درون هست یزندگ

که  یاجتماع ینهادها یگرو د ین: نهاد زبان، نهاد علم، نهاد دمانند ،یانتزاع ینهادها

 بـه هـا واقعیت ایـن. سـازند یرشد داده و با خود همـراه م یشما را درون خو یبه نوع

 کرده رشد یافته، تکّون انسانی جهان درون تنها طبیعت، های واقعیت از متمایز شکلی
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... و گیاهـان حیوانـات، از اعـم جهـان، های واقعیت دیگر بسان و شوند می نابود و

. کننـد می تجربـه نیـز را فنا دوره و وجودی استمرار دوره و بلوغ دوره پیدایش، دوره

  انســانی جهــان از مــوقعیتی هــر در اجتمــاعی های پدیــده
ً
 بازتولیــد و تولیــد دائمــا

 ،هســتیم اجتمـاعی واقعیتـی وجــودی تجلیـات شـاهد منطقــه یـک در. شـوند می

. در رود یمـ یستیرو به ن یتاز آن واقع یگرد یا نمونه یگر،د یا در نقطه که یحال در 

رد و کالن اجتماع های یهست یانم یمسئله تفاوت ینا
ُ

 گونـه همـان وجود ندارد.  یخ

 ی،از جهـان انسـان یگـرد یا انـد در منطقـه زوال بـه منطقـه رو یکها در  که خانواده

 یها ظهور و افول تمـدن یب،ترت ینبه هم ،آورند یم یهست رو به یا تازه یها خانواده

 شـوند، یم یجـادها در کنار هم ا و موقت است. تمدن ییختار یساله، امرچندصد

 یکـدیگر یشـده و بـرا یـربا هم درگ شوند، یرابطه برقرار کرده و بزرگ م یکدیگربا 

از  یبرخ یفروپاش یها شاهد نشانه یا یتکه در نها یا گونه هب کنند یچالش م یجادا

در حال انقـراض  یها تمدن یایاز آنها بر بقا یگر عوامل صعود برخ نظاره یاآنها، و 

 بود. یمخواه

مانند خـانواده کـه عناصـر آن  یاجتماع های یتمسئله نه تنها در مورد واقع ینا

زبـان و  یـتهمچون واقع یعناصر اجتماع درونبلکه  دهد، یخ مر ،هستند ینمتع

آن و طـول  یگستره وجود یدایش،پ یطدر شرا یز. نقطه تماکند یصدق م یزفرهنگ ن

 آن است. یتکامل و نابود یدایش،دوره پ

بـا  یریکه در حدوث و فناپذ یمشترک های یژگیافزون بر و یاجتماع های یتواقع

 هـای یژگیو یـننـد. ا مند بهره یزن یخاص های یژگیاز وموجودات جهان دارند،  یگرد

مواجه  یفراوان های ی، مطالعه آنها را با سختکند می یزآنها را متما ینکها ینخاص در ع

 یدر سـطح اذهـان انسـان یاجتمـاع یـتحضور واقع یژه،و یتواقع یننموده است. ا

 یبـر زنـدگ یسـاز سرنوشت یرآن، تأث یرونیب یاتکه تجل یذهن یتواقع یاست؛ نوع
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امـور  ینیـتاز ع یرگـذارترتأث ینیتـیاست که از ع یتاز واقع یسنخ ینها دارد. ا انسان

امور  یاست. حت یساخت زندگ یت،سنخ از واقع این یرامحسوس برخوردار است؛ ز

 یامـور واقعـ ینا یطرهتحت س یزن یاز اذهان انسان یرونب ِی خارج یناتمحسوس و تع

 .شوند یم ییمشاهده و شناسا

وابسـته  یها مؤلفـه ییعنصر اراده، و شناسا یقاز طر یکنش انسان ییبا فروگشا

است، به مباحث مربوط به عقل  یاجتماع های یآنها هست ینتر آن که از جمله مهم

 یمخـواه یدر حکمت عملـ یعلوم اجتماع یو عناصر اصل یحکمت عمل ،یعمل

عناصـر  ترین یشد که اصل یمرو خواه هروب جهانی دانشی با وضعیت این در. یدرس

امکـان  یمختلـف علمـ هـای یمپارادا یـانرا (کـه در جر یموجود در علوم اجتماع

 عنصـر ذیـل آمیزی مسـالمت نحـو بـه)، یستن یرپذ آنها امکان یانتالئم م یبرقرار

از زمان ارسطو تـا  ،از حکمت در فلسفه غرب معنا ین. اگنجاند یحکمت و عقل م

اسـت. گرچـه  آمـده یدپد یدوره اسالم یمانحک یانر منداشته و د یا نمونه ،به بعد

 یبرجـا یـراثدارد، اما م یزباستان ن یوناندر  یا سابقه یران،حکمت عالوه بر ا ۀواژ

 یسـت؛برخوردار ن یبار علم یناز تحمل چن یمانده از ارسطو درباره حکمت عمل

 یهـا در دوره ،یحکمـت عملـ یـاتوحـدت ادب یرغم وحدت واژگان و حت به یراز

نهـاده و  یلتاز فضـ یـرغ ییخـود را بـر مبنـا یردانش به تمامه مس یناما، ا یاسالم

بنـا گـزارده  یلتفض مثابه به یرا بر فراز حکمت عمل یاز دانش حکمت عمل یانیبن

کـردار  یبر اسـاس قـانون جهـان یدوره اسالم یمعنا که حکمت عمل یناست. بد

مؤلفـه  عنـوان بـه یـزن یلتقـانون عـام از فضـ یـنا یـلامـا ذ ،بنا شده است یانسان

از اسـالم  یشدوره پ یسخن گفته است، اما حکمت عمل یتبه شخص ۀدهند شکل

قـانون کـردار و قـانون  یبـه سـو یتمرکز کرده و نتوانسته است راه یلتتنها بر فض

 .)۱۳۹۸ ی،و موسو یک: حسنر.( یدبگشا اخالق
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 سندگانینو آثار ریسا نیب در کتاب نیا گاهیجا

حکمت  شناسی یگاهجاکتاب  ی،علوم انسان یشناس پروژه انسان کالن یلدر ذ تر، پیش

گانه بـا عنـوان عـام  شش یها مجموعه کتاب یزو ن یعلوم انسان یدر جستجو ؛یعمل

علـوم  یلسـوفانف یشـناخت انسان های یشه(که سه جلد آن به اند» یشناس کنش انسان«

دوره  یمـانحک هـای یشهاند شناسی یتبه ظرف یگرو سه جلد د ینمغرب زم یاجتماع

کتاب منتشـر شـده  ینا یسندگاناختصاص دارد) توسط نو یعلوم انسان یبرا یاسالم

ر مشـخص شـود. کتاب در نسـبت بـا آن آثـا ینا یتالزم است موقع رو، ازایناست. 

و  یحکمـت عملـ یشناسـ یگـاهجاکتـاب  یـانم ای منطقـهدر کتاب حاضر درواقع، 

 یقرار دارد و محور آن بر مدار آن عناصر انسان یشناس کنش انسان یها مجموعه کتاب

بـودن  یانـهاست. م یازنمورد یو اجتماع یدانش انسان یکن یتکو یکه برا چرخد یم

بـر عنصـر انسـان و  یشناسـ کـنش انسـانسو حـوزه  یکست که از رو ازاینکتاب  ینا

 یگـر،د ی، و از سـوداردمختلـف تمرکـز  هـای ی/اجتماعیآن در علوم انسـان یراتتأث

است کـه جهـان اراده و انسـان را موضـوع  یدانش یاتکل یانصدد بدر یحکمت عمل

آن اسـت کـه  یکتـاب در پـ یـنامـا ا آن است، یتعال یو در پ دهد یرار مق ییشناسا

 . یدنما یبررس یلیتفص یدانش را به شکل یتبا کل ینسبت مسائل حوزه انسان

ــندر ا ــر  ی ، عناص
ً
ــه اوال ــت ک ــده اس ــان داده ش ــاب نش ــوردکت ــازن م ــش ی  دان

،د و ثانان کدام ی/اجتماعیانسان
ً
 ی،و چگـونگ یستیچ ینمطرح شوند. ا یدچگونه با یا

اشـکال  یـا یگـربتوان مباحـث د یلهوس ینکتاب است تا بد ینا یها مع بحثوجه جا

 یبه کنـار رسانند ینم یاری یاجتماع یبه دانش یدنرس یاز بحث که ما را برا یگرید

 کرد. یمحوزه را ترس یندر ا یدانش اجتماع یشرفتوه پیو ش نهاد

دانـش  یـک یشناسـ روش یرکه مس کند یرا مطرح م یکتاب در واقع مسائل ینا
که مـا را بـر ورود بـه  یریمس کند؛ یم یمرا ترس یو اجتماع یبراساس عناصر انسان
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 یو اجتمـاع یو سـپس درک جهـان انسـان یو انسـان یاراد یهـا یتواقع ییشناسا
و  یو انسـان یاجتماع های یلزوم پرداختن به هست رو، ینازا. سازد یخودمان قادر م

کتاب  ینا یها در مطلع بحث ها یهست ینا ییضرورت ورود به شناسا ییچرا یینتب
که ضرورت مطالعه و پرداختن  یمآشکار ساز یمبتوان یلهوس ینقرار گرفته است تا بد

اسـت کـه  یمختلف یاتعناصر و هو یرتأث یزانبرآمده از م ،یاجتماع های یبه هست
مـا از انسـان و اجتمـاع، شـناخت مـا از جهـان  ییضمن دگرگون سـاختن شناسـا

 :دهد یخود قرار م یررا تحت تأث یتما و بشر یها و زندگ برنامه یرامون،پ
د وش مینشان داده  یلو به تفص  یکتاب بررس ینعناصر متعدد در مرحله اول ا ینا

 بـازتعریف، مقـام در کـرده،نسبت برقـرار  یاجتماع یبا هست یکه چه عناصر متعدد
بـا عنـوان علـوم  یمتعـدد یـاتهو یـق،طر یـناز ا ینکـهند؛ اهست آن هدایت و رتغیی

 یکه بر زنـدگ آید یم یدو ... پد یاقتصاد ی،اجتماع یاسی،س یکردهایو رو یاجتماع
 یـندر ا ی. حتـکنـد یها بار م خود را بر انسان یاتو مقتض کند یم یداسلطه پ یتبشر
جهـان  ییشناسـا یبـرا یـقتحق یها به روش یابیو دست یاجتماع یلتحل یبرا یر،مس

تـا تنهـا از  دهـد یپژوهشگران قـرار مـ یاردر اخت یاتیو نظر یناصول، قوان ی،اجتماع
  کنند. یلو تحل ینندرا بب یو اجتماع یانسان یتو عناصر، واقع یمبان ینپنجره ا

 یـاتهو یـنکه چگونـه ا یما پرداخته یمسئله اساس ینبه ا ،کتاب یندر مرحله دوم ا
هـا  انسان یانمستحکم را در م یاتیواقع شناختی، یاز نظر هست ی،مختص به جهان انسان

 .  سازند یمتأثر م یشرا از خو یعتجهان طب یو حت یانسان یعتاند که طب کرده یجادا
قـرار گرفتـه اسـت کـه مطالعـه  یرو یشپـ یپرسش اساس یندر مرحله سوم، ا

و  یمطالعه علم یبرا ینیع یموضوعات تواند یم یو به ظاهر ذهن یانسان های یهست
بخـش نشـان داده شـده اسـت کـه  ینباشد. در ا یعلوم انسان ینیتکننده ع ینتضم

را  یـتخود از انسـان، اجتمـاع و واقع یتالش دارد تا تلق یعلم یکردچگونه هر رو
 .کند معرفی ی/اجتماعیعلوم انسان ینیتبخش به ع یتامر هو عنوان به
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 یشـهاشاره شده است که ر یبه سامانه کنش و کنشگر آخردر مرحله  یتو در نها 

 یندارد. تمرکز بر ا یجهان انسان یرونیب های یتو واقع یانسان یدرون های یتدر واقع

 داشته باشد.  یدر پ یو اجتماع یدانش انسان یرا برا ینیتع تواند یسامانه م

توجه است. نوع  یانمراحل چهارگانه شا یننوع طرح مسئله در ا رسد یبه نظر م

 یندر اولـ یعلمـ یشـرفتمراحل، نشانگر آن است که هرگونه پ ینطرح مسئله در ا

معنا که علـم آنگـاه تقـرر  ینمورد مطالعه است؛ بد ۀمرتبه، مستلزم نوع طرح مسئل

 یـنبـه ا یـلبنـا شـده باشـد و ن یمند و نظام یمنطق یشناس که بر روش کند یم یداپ

 یا گونـه به یو اجتماع یدانش انسان یلمستلزم آن است که مسائل اص یشناس روش

 ایـن در مسـائل تـا اسـت شـده تـالش رو، ینازاباشد.  یخاص مورد توجه و بررس

 توسـط مسـئله طـرح نوع های یتدر محدود و شوند مطرح اصیل شکلی  به کتاب،

 یزبسان مشاهدات ما، مسائل ن یرازنماند؛  محصور یعلوم انسان یکردهایرو یگرد

نوع طرح از مباحـث موجـب محـو و حـذف  ینباشند. ا یهگرانبار از نظر توانند یم

 شـوند؛ یمسئله محسوب م یعلم یجشده است که در جامعه را یاز مسائل یاریبس

 مسـائل از بسـیاری. رساند یو کارآمد نم یلما را به پاسخ اص یراصیل،غ  ۀمسئل یراز

 یمسـائل مختلـف، علمـی مبـادی از تأثیرپـذیری جهـت بـه علمی معاصر جامعه

علـم  یبـرا یشـرفتینـه پآنهـا  یحل برا راه کردن پیدا که مسائلی هستند؛ غیراصیل

 یپاسـخ تـوان یمـ یـمکـه در آن قـرار دار یفکر یتد و نه در موقعشو یمحسوب م

 رایـج شـکل در »دلیل و علت« از بحث است جمله آن از. یافتآنها  یدرست برا

تـر  بـزرگ ای مسئله ضمن در که است مسائلی جمله از بحث این کتاب این در. آن

 مورد نظر حذف شده است. یشده و از منطقه فکر یدهد

آن در انســان،  یــانبــا مالحظــه بن یروشــن اســت کــه افــزون بــر کــنش انســان

انسـان در  یکنشـگر یدر پ یو اجتماع یانسان های یتواقع عنوان بهکه  هایی یهست
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کنش  رو، ینازااست.  یاجتماع یمورد اهتمام علوم انسان یزن شوند یم یجادجهان ا

 یو اجتمـاع یدر جهان انسان یدارشدهپد های یتاز انسان و واقع یریتصو یاندر م

که گـاه  یاتیانسان است؛ هو درون یاتیکند هو یم یقرار دارد. آنچه کنش را راهبر

جهــان اســت و گــاه برآمــده از  ینیتکــو یو ســاختارها یبرآمــده از وجــود انســان

ــتواقع ــان اجتمــاع یهــا ی ــان. یجه ــویش کردارهــای انس  دور یــک در را خ

 علـوم وظیفه. شود یو هم ساخته م سازد یهم برم کند؛ یم یجادا ییختار−وجودی

چنان  آن یگیدوسو ینا ،حال این با. است دوسویه وضعیت این شناسایی اجتماعی

 یرپذیریما افزون بر تأث یشهدر اند یراشده است؛ ز یرتقر یدنزگ یشهکه در اند یستن

 یلاصـ هـای یـزهو انگ یدرونـ یخود، مباد یساخت کردارها یانسان از جامعه برا

عناصر،  ینا ینتر جامعه باشد. مهم کننده یتمستقل از جامعه، هدا تواند یم یانسان

 یاز سـو یعنصـر یبخشـ یـزهشناخت و انگ یتیثاست. عقل با دو ح یعقل انسان

آن را از حوزه  یومیپساه یعلوم انسان یاندرون انسان به سمت جامعه است که جر

 دانش کنار نهاده است.

 یهست یستیکتاب) به چ یندر بخش اول خود (ا» یاراد یهست«پروژه  ینبنابرا

و نحـوه بحـث از آن در دانـش  یهسـت یـنا ۀدهند عناصر شکل ی،و اجتماع یاراد

پـروژه کـه در کتـاب دوم آمـده، بـه  ین. بخش دوم اپردازد یم یاجتماع های یهست

 یـنا ییغـرض از شناسـا ینکـهاست؛ ا یافتهاختصاص  ها یهست یندانش ا یبررس

محـض،  ییشناسـا یتنهـا بـرا ها یهست ینا یست؟چ یجتماعا های یعناصر هست

 یشخو یرا برا یدر زندگ یکن یرمس توانیم یم یقطر ینبلکه از ا ،شوند یمطالعه نم

 هـای یـتبـا موقع یـاسخـود در ق یتوضـع ییو با شناسـا یمکن ییو جامعه شناسا

 یم؟گام بردار یردر آن مس یجهان انسان تر یعال
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 نگاه کی در کتاب نیا

، با عنـوان مشـترک کتاباست در دو  ینوشتار حاصل تالش ینا ،شد یانکه ب گونه همان
دوم بـا  کتـابو  »یاجتمـاع های یهسـت« یاول آن با عنوان فرع کتاب؛ »یاراد  یهست«

 ،پـاره اول یـینو تب یبررسـ بـه حاضر . در کتاب»یاراد های یدانش هست« یعنوان فرع
از  یبخشــ یاجتمــاع های یهســت. ورزیم یاهتمــام مــ »یاجتمــاع های یهســت« یعنــی

 یگونـاگون هـای یزهحول آنها بـا اهـداف و انگ ۀگرفت که دانش شکل اند یاراد های یهست
 ایـن اسـت. بـه وجـود آمـده ها یهست ینتعامل با ا یاو  ییرتغ ینی،ب یشپ یی،چون شناسا

خود فراهم ساخته و  یبرا یو عمل یعلم یاهداف، ابزارگان یناز ا یکهربراساس دانش 
 یاجتمـاع یتواقع یبه سو یرهاییمس ،یقتحق یها ها و روش مدل یات،و نظر ها یدگاهد

 یم،مفـاه یـنا ترین یبسته است. از جمله اصـل ینمختلف آذ یها گشوده و آنها را با نام
 .اطـالق کـرد یشـناخت روش یمبدانها مفـاه توان یکه م است یو عناصر یممفاه یدعو

قابـل دفـاع  یکردهارو یگررا در قبال د یفکر یکردنبودن هر رو یابودن  یعلم ،امور ینا
برآمده  یازاتو امت یممصادره مفاه دنبال به یانم یندر ا یکردیهر رو رو، ینازاد. نساز یم

 یندستگاه خود معنا کنـد و بـد درونوابسته به انسان است تا آن را  یراز دانش محض غ
 کند.  یلتکم یبرق های یدگاهمبارزه با د یخود را برا یجامعه علم یازهاین ،واسطه

را بـه نفـع خـود مصـادره  یممفـاه از یبرخکه  یزانبه همان م یکردهااز رو یبرخ
کننـد، بـه  مـیمعنـا  را آنهـامنتخب خود،  یاساس مبان بر ،داشت واژگان با نگه کرده،

و ساختارها را از دستگاه شناخت بشـر حـذف  یممفاه یتالش دارند برخ یزانهمان م
قـوه بلکـه در داخـل اذهـان و  ،نه فقط در خارج از اذهان یتکنند. غافل از آنکه واقع

توسـط  تـوان ینم یـزدارد کـه آنهـا را ن یسـاختارها و نظامـاتاستلزامات،  یزشناخت ن
در جهان اراده و  یو بد یکیترک کرد. از آن جمله است بحث از ن ها یدگاهو د یاتنظر
 توانـاییانـد  کرده تـالش یمختلفـ های یـدگاهد تاکنون .یو اجتماع یاراد های یهست

مند آن به دانش را  ورود نظام ،شر را منکر شده و یرخ امر ییشناسابر دستگاه شناخت 
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 آن، یها رشــتهو  یاز علــوم اجتمــاعحــذف آن  بــاجلــوه دهنــد و  یرعلمــیغ یامــر
داشـت و  یتـوان دانـش انسـان یامـا مگـر م کننـد. یرآزاد از ارزش تصـو ییها دانش

 یگـران،حفظ حقـوق د یکدیگر،کمک به  نظمی، ینظم و ب ها، یدئالا یازها،اهداف، ن
اجتماعـات  یمات،دفع دشمن، مبارزه با نامال ی،اجتماع یحفظ دستاوردها ی،همکار

ند و عامـل ک یم یبشر ط یکه زندگ را یریخره مسو باأل یخرابکار ی،گر، ناآگاه شوبآ
 یهـا امـور در واقـع ارزش یـنا کـرد؟ تلقی غیرارزشی اموری را او خواهد شد یبهروز
ــدگ یانســان ــه اســت و بر یو اجتمــاع یاراد یهســتند کــه در نهــاد زن اســاس آن نهفت
 .شوند یم یمبهنجار و نابهنجار تقس های یتبه وضع یاجتماع های یتوضع

 هـای یـتکه در برابـر واقع یسلب یا یبا توجه به موضع اثبات یعلم یکردهایرو
 ،دهنـد یکـه از آن م یحیو توضـ یرو تفس گیرند یانسان م یموجود در زندگ یادینبن

در  ،شوند و چـه اثبـات یها چه نف تیواقع ین. اکنند یم یداو تشخص پ شده ینمتع
اسـت کـه  یآنهـا نقشـ ینتـر بشر حاضر بوده، هستند و خواهند بـود. مهـم یزندگ

نقـش انسـان را  توان یدارد. گرچه م یو اجتماع یاراد های یهست یانهدر م» انسان«
انسـان را از  تـوان یم یـاکـم دانسـت امـا آ یـاانگاشـت  یدهناد یکردهارو یدر برخ

 هـای فرمـان حـذف کـرد و کنـد یم یه در آنهـا بـازک یو نقش یمعادالت اجتماع
 کهاین یا، سپرد ینیستیدترم یاجتماع های یدست هست به یکسررا  یاراد های یهست
دا یـپ ینتع یرونیتر از آن است که تنها توسط اجتماع و عوامل ب برتر و مستقل ،اراده
 .است آزادو تجربه  یعتجهان طب هایو بند یدق تماماراده از  .کند

و  یانسـان یـتدر شناخت هو یختار یزانچگونه است؟ تا چه م یختار یتوضع
مطالعه  یاز زندگ یفرع یا چونان جنبه یدباتنها را  یختار یادارد؟ آ یتاهم یاجتماع

گذشـته  ایـن زیـرا ؛دارد یعلم یکرددر رو یشناخت روش ینقش ،یختار اینکه یاکرد 
 توان یم ینو بنابرا دکن می نمایان ما برای را ارادی یها یامروز هست یتاست که هو

 یو حتـ یخواژه تـار ینکها یات؛ آداش یزن یخبر تار یمبتن یانسان یعلم یکردرو یک
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نقـش  یخشـد تـار یمـدع تـوان یباشد م یعلم یکردرو یکدر  یخیمطالعات تار
امـور  یـنقضاوت مـا در مـورد ا یمبنا کند؟ یم یباز یکرددر آن رو یشناخت روش

فرهنـگ و  یـن،، دچـون اخـالق یدر مورد عناصر توان یسؤال را م ینهم یست؟چ
 یکـردرو یکدر  اخالق های یشهر یینو تب اگر سخن از اخالق یاتمدن مطرح کرد. آ

کار  ینا یاوجود دارد؟  یکرددر آن رو یزن به نام اخالق یتیواقع توان قائل شد یبود م
 واژه ،یفکـر یکـردرو یکاست که در  یظاهر علم به های یباز از جمله شعبده یزن

در آنجـا  اخـالق یـتاما از واقع ،باشد دغدغه اخالق و اخالقی مطالعات ،اخالق
 ،یانو اد یند یشناس جامعه ین،فلسفه د علمی، رویکرد یکدر  ینکها یا !نباشد یخبر

نقـش مهـم  یو حتـ ی،امر اجتمـاع عنوان به یند یتاهمو  داری یند یتبه اهم توجه
امـا  ،باشـد یگـرهزاران سرفصل و عنوان د و یاجتماع های یهسرما یجاددر ا داران یند
  !را نتوانسته باشد منعکس کند یند یتاز واقع یا ذره یحت یکردآن رو الواقع یف

امـل تع یکالامور پارادوکس ینبا ا توان یچگونه م ینکهها و ا پرسش ینپاسخ به ا
 در شـده یدهپوشـ یاز ادعاهـا تـوان یچگونـه م داشت و در مورد آنها سخن گفت؟

 یهـا فـراوان و روش یقـاتتحق علمـی، اشکال ادعاها، اصطالحات، الفاظ، قالب
 یـتواقع تـاو تمدن و فرهنگ پرده برداشـت  ینو د مانند اخالق یمختلف در امور

 چن ؟آنها روشن شود ورای
ً
 تـوان یمـ یـااسـت؟ آ یّسرچگونه م یریامر خط ینواقعا

  را یکردیرو یا یکس
ً
در علـوم  یقتحق یها روش ی،مطالعات علوم انسان باکه دائما

 یعلمـ یننو یها روش ینی،و د یمطالعات اخالق یا یعلوم انسان یاتنظر ی،انسان
قضاوت کرد و نشـان داد در علـوم  ،بر شناخت یمبتن یبا مالکات ،وکار داردو... سر

 عنــوان بــه یتــیواقع یــا یســت،ن» انســان« یــتاز واقع یخبــر یکــرد،آن رو یانســان
 یکـردرو یـکنشان داد  توان یم چگونه یست؟ن» تمدن« یو حت »یند«، »اخالق«

 مخاطـب و جامعـه را  ی،علم
ً
و  یچیـدگیپ اصـطالحات، هـا، لفاظی درگیـر صـرفا

 مشاهده کرد.ها  پرده یندر پس انهفته  یتیواقع توان ینم وکرده  ها ینتز
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 بـه اصـطالح یـا( هـا یبردار پـرده یـناز ا ییها نمونه یما کتاب تالش کرده یندر ا
 یـنبـدون بـرهم زدن ا زیـرا ؛یمکنـ ییرا رونمـا )کشـف الغطـاء یشین،پ یشمنداناند

بـا  یتعـامل تـوان ینم یعلمـظـاهر  بـهو  یبشر های ینمملو از آذ یناآگاه یها پرده
 یـاتکه گاه بـا ظـاهر واقع ییها پرده ؛کرد یداشت و با آن زندگ یاجتماع های یهست
 اند. شده ینیتز یعلم

بـا  فصـول ایـن در. شده اسـت یمکتاب در چهار فصل تنظ یناشد،  یانب که چنان
 ،از آن مطرح شد یکه بخش ییها و دغدغه یعلوم انسان یشناس از سنخ روش یمطالب

  :بود یمرو خواه هروب
 یو انسـان یجتماعا یچرا از هست« پرداخت که یمسش خواهپر یندر فصل اول به ا

 ،»یو اجتمـاع یهـدف علـوم انسـان« چـون مسائلیمبنا به  ینبر ا .»گوییم؟ یسخن م
و  »گیرنـد یشـکل مـ هـادر آنها و بـا آن یعلم های یشناس که روش عناصری و  سامانه«

 »آنهـا یـلو تحل یاجتمـاع هـای یتبا واقع یکردنحوه برخورد هر رو«مسئله  ین،همچن
 ،ها روش عنوان به یابزارگان یجادکه ا یعلم یکردهر رو یرسپس با بخش اخ .زیمپردا می

کـه  یآنهـا در قـالب یماطالعات و تنظ یآور گرد یبرا هایی یکتکن ،تر یقو با اصطالح دق
 .یمرسان میفصل را به اتمام  ینا ،کند یم یهتوص یعلم یشناس روش

 یو اجتمـاع یانسـان های  یبـودن هسـت یاالذهـان ینبـ یـتدر فصل دوم به هو
 یکردهـایگسـترده رو یـفرا بـر طبـق دو ط یژگـیو یـنا یما پرداخته و تالش کرده

عناصـر برشـمردن  بـا ،یرمسـ یـنو در ا کنـیم یبررسـ یویسـتیو سوبژکت یستیرئال
از  یرونـد ،برنـدیعـام از آنهـا سـود مـ یریگ دو جهـت یـناز ا یـکهرکه  یمختلف
 .یمکنو تکامل آن را آشکار  یعلوم اجتماع یشهحاکم بر اند یویسمسوبژکت یریگ شکل

 گـذار چگونگی«: یما پرداخته یپرسش علوم اجتماع ینتر سوم به مهمدر فصل 
 ایـندر  .»یرپـذ آزمون ینیع یهو نظر ینیتبه ع یاالذهان بین ساختارهای و معانی از

 ینتـأم یبـرا یعلـوم انسـان یکردهـایاز رو یکهرکه  را یمختلف یها یتلق فصل،
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 یـما نشـان داده یـتو درنها یما و گزارش کرده یبررس ،اند بدان تمسک کرده ینیتع
 یدکه در دوره جد یغرب یفلسف یشهبه اند یخود حت یتکامل یردر س یعلوم اجتماع

شـده  یینتب یعقل عمل ینیتوفادار نبوده و ع ،کانت برجسته شده است یمانوئلبا ا
 اند. کنار نهاده راکانت  توسط

اشـاره شـده اسـت کـه الزم  یدر علوم اجتمـاع یدر فصل چهارم به دو مؤلفه اصل
 یگـریبحـث از کـنش و د یکـی ؛بدانها پرداخته شود یگر است در ضمن سامانه کنش

مهم علوم  یکردهایاز رو یکهر توان یناخواسته آن است. م یامدهایبحث از کنش و پ
و  یوجود سامانه کنشـگر لزوم نسبت به لزوم و عدم شان یریگ را در مورد موضع یانسان

 کرد. یو بررس یمتقس »ناخواسته کنش یامدهایو پ یکنشگر«آن از جمله  یها مؤلفه
از  کتـاب نخسـتین ،درواقـع ،کتـاب یـناشد،  یانب یزن یناز ا یشکه پ گونه همان 

 »یاراد های یدانش هسـت«عنوان زیربا دوم آن  کتاباست که  »یاراد یهست« گانهدو
  .ه استشد منتشر

 یـتواقع یها مؤلفـه ییکه بـه شناسـاپرداخت  یمخواه یدر کتاب دوم به دانش
 یشـهاند«و  »یاسـالم یشـهاند یـانجر«سابقه آن را در  خته،پردا یو اراد یتماعجا

 یتعـامل یگفتگـو یـک. در کنیم یجستجو م »یشده در علوم اجتماع شناخته یجرا
را  یـکهر یها یو توانمنـد هـا یژگـیتـا و یـمتالش دار یاندو جر ینعناصر ا یانم

ها وجود داشـته  دانش یندر مورد ا یاسالم یشهاند یو آنچه در فضا کنیم ییشناسا
 یکردهـایموجـود در رو یشـناخت شعناصر رو ،یقطر ینتا از ا یم،را برجسته ساز

 بـه راستا این در. یمکن یسهرا مقا یر علوم اجتماعحاکم ب یویسمو سوبژکت یستیرئال
در طول که  یو اجتماع یفلسفه علوم انسان مثابه به یحکمت عمل یاصل یها مؤلفه
 یـزن یفلسـف یشهو از اند یافته پرورش یو اخالق یکالم ی،مختلف فلسف یها دوران

 یسـتیرئال یکردرو یککه از حضور  ییها مؤلفه ؛یمکن یماشاره  ،اشراب شده است
.کننـد یم یـتحکا یدر جامعه اسالم یر علوم انسانو فراتر از آن د یعلوم اجتماع



 

  

 

 

 

 اول فصل

 

 م؟ییگو  یم سخن یو انسان یاجتماع یچرا از هست

 مقدمه

و  فراوان یعلم یها کاوشرغم  به ،یو انسان یاجتماع یهست چیستی مورد در بحث

اسـت.  یو انسـان یعلـوم اجتمـاع یهنوز موضوع محور گوناگون، نظرات یدایشپ

شود به عناصـر سـازنده و  یم تر یچیدهده و پییچها پ یهست ینچگونه مطالعه ا ینکها

بـر حضـور و فقـدان عناصـر افـزون  بازگشت دارد. ها یهست ینا یحدر توض یلدخ

آنهـا در  یگـاهعناصـر و جا یـنا یارتباط مفهوم عناصر، ینا ینشنحوه چمختلف، 

 یاجتمـاع یهسـت ازمـا  یردر تصـو یا کننـده ییننقش تع ،مورد نظر یمنظومه فکر

در  یکـدیگرعناصـر بـا  یـنا ۀپیونددهنـد سـاختار هم و عناصر هم. کند یم یجادا

، اما بـا با حضور عناصر مشترک یکه حت ینحو به ،مؤثرند یاجتماع یهست یحتوض

 کند.  ییرتغ تواند یم یدانش اجتماع یتهو ،یمفهوم ینسبت ساختارها ییرتغ

هنـوز  یو اجتمـاع یو علـوم انسـان یستیدانش انسان در حوزه علوم ز یشرفتبا پ

کشـف  ،شـوند یم یجادا یکه توسط انسان و جوامع انسان هایی یاز هست یا ابعاد تازه

 یبرا یدیشد یها تکانه ،یاجتماع یهستاز  یمختلف علم های یتلق یزتما. شود یم

 های یهسـت یـیندار تب کـه عهـده ییها رشـته کنـد؛ یمـ یجادا یعلوم انسان یها رشته
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 یجامعه، هست یهست ی،اقتصاد یخاص هستند. هست یا رشته یتدر موقع یاجتماع

 ،یتـیترب های یو هسـت یسـازمان یهسـت ی،نهاد یهست ی،حقوق یاجتماعات، هست

موضـوعات بـه  یـناز ا یدر برخـ اجتماعی هستی. هستند اجتماعی هستی از یتابع

 یهسـت گـری ییننقـش تب .شود یوارد م یبه جهت سلب یگرد یو در برخ یجابینحو ا

 یهـا یـتو هو یتفاوت جامعه با اجتماعات بشـر تواند یم یسلباز جهت  یاجتماع

  .دهد یحرا توض )ندارند یگرید یهست ،از افراد یا که فراتر از توده( یاجتماع

 یـزن یعلـوم اجتمـاع ییکردهـارو ترین یانـهدر فردگرا یرا حت یاجتماع یهست

فـرد و بـر  یفکـر یمپارادا یک یقتحق یها آنجا که تمرکز روش یحت .یافت توان یم

 نقـش ییفـاا یـانجر یـندر پشـت ا یاجتمـاع یتهسـ یـزن ،است یعامل اجتماع

در نظـر گرفتـه  نیزمختلف  های یهبر افراد در نظر یاجتماع هستی یراتتأث. کند یم

 ییهـا یماز جملـه پـارادا یوم انسـاندر عل یکیهرمنوت یکردرومثال،  براید. وش می

 همـت اجتمـاعی تحقیـق بـه ،مطالعه عامـل یها است که با تمرکز بر فرد و روش

وجود  ینیعنوان روح ع تحت امری ،یلتاید ییکهرمنوت یاندر جر یحت .گمارد می

 یامر مشـترک کـه هسـته اصـل ینا مشترک است. ،یکنشگران فرد یاندارد که در م

 ها در آن شرکت دارند. است که همه انسان یجمع یاست، امر یاجتماع یهست

 یو اجتمـاع یعلـوم انسـان یعلمـ الیتفع موضوعکه  یهستاز  سنخی ییشناسا

 یهسـت یسـتیاز چ کـه یریاست که نـوع تصـو داربرخور یتاهم از رو، ینازا ،است

نقـش  یو اجتمـاع یعلوم انسان یاصل یها در مؤلفه تواند یم کنیم، یارائه م یاجتماع

 نیازمنـدنشـان داد ها را  مؤلفه ینا ینقش اصل توان یچگونه م ینکها .کند ایفا محوری

 :دشو بررسی یلبه تفص که است آن
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 یاجتماع علوم هدف انگریب ،یاجتماع یها یهست .۱

و  یعلوم انسانعنصر در  ینتر مهم نشانگر یانسان یهایتواقعو  ها هستی ییشناسا

 یاز هسـت شـده ارائه یرتصو سو، یگراز د .ستآن امطالعه  لزوم ییو چرا یاجتماع

در هـدف  یا کننـده ییننقش تع ،شود یم یدهکه در انواع آن د یماتیو تقس یاجتماع

 های یتـوان بـه هسـت یم یشـکل کلـ یکرا در  یتوضع یندارند. ا یعلوم اجتماع

 درسـت و نادرسـت؛ و های یهسـت ؛یو اخالقـ یـکآنوم های یهسـتبد؛  و وبخ

از   آن دســته ،بهنجــار یهــا ی. هســتکــرد تقســیمبهنجــار و نابهنجــار  های یهســت

اصل قرار  عنوان بهآنها را  علمی، پارادایمهستند که  یو اجتماع یانسان یها یتواقع

 ،. در مقابـلکنـد یم یمرا در آن راسـتا ترسـ یو اجتماع یحرکت انسان یرداده و مس

هسـتند کـه مـانع تحقـق  یاجتمـاع های یهسـت از دسـته آن ،نابهنجار های یهست

و حذف آنها از  شناسایی در سعی پارادایم و بودهدسته اول  یها و هنجارها یتواقع

در  یکـردیوجـه مشـترک هـر رو ،یحتوض ینا افراد دارد. یو زندگ یاجتماع یطمح

 یتنکته عبور کـرد کـه وضـع یناز ا یدحال نبا یناست. با ا ی/اجتماعیعلوم انسان

 یـانب یمختلف یجابیو ا یسلب ینبا عناو توان ینابهنجار را م یبهنجار و هست یهست

 یانعم مثابه به، بهنجار یهست یک مثابه به یبرالیسمدر ل یفرد یآزاد ،نمونه برایکرد. 

 . کند می عمل یعلوم انسان یکردهایرو یگرد یها لئایدا ورود یبرا
ً
 آنل ئایـدا مثال

در  دنقرار ده یشخو یرا مبنا یمحور یلتفضد نکه بخواه یعلوم اجتماعدسته از 

در  یکردهـاییرو ینگرچه ممکن اسـت در عمـل بـه چنـندارد.  ییجا یکردرو ینا

ــاتاجــازه حجامعــه  ــا هــ ی ــود، ام ــاه فضــ یچداده ش ــل ،گرایی یلتگ ــور اص  یمح

در  خـوب یهست ،یبترت ینبه هم .گیرد یقرار نم یو اجتماع یعلم یگذار یاستس

را بـر اسـاس  یاست که ساختار اجتماع یاجتماع یتوضع ینوع ی،انتقاد یمپارادا

 یـندر ا یاجتمـاع یساخته باشد. هست یالیستیسوس یدهساس او بر ا یواقع یگاهآ
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گـاه یاجتماع یاز ساختارها یتیوضع یکرد،رو کـاذب و  یاست کـه بـر اسـاس آ

بخـش  منافعبه  دادن یتو اهم یدار یهبر اساس نظام سرما ویژه هکاذب و ب یازهاین

 ساخته شده باشد.  یخصوص

و البتـه  یکل یبند یمتقس یک به انسانی علوم مختلف رویکردهای در وصف، این با

 یانسـان یها یکه هستاین بر مبنی ،یدرس یمخواهمختلف  یجابیو ا یسلب ینتحت عناو

 :اند دو دسـته بـر ،یآمده باشند و چه به صورت جبر یدواسطه اراده پد هچه ب یو اجتماع

تحـت  تـوان یخـوب را م یها یبد. هست یخوب هستند و بخش ها یهست یناز ا یبخش

ــاو ــرو ینعن  اخــالق ی،اجتمــاع یســاختارها ی،دات اجتمــاععــا ی،اجتمــاع یها هّی

)،  ینظمـ ی(= بـ  آنـومی وینات عنـبـد تحـ های ی. مشخص کرد و هسـت..و یاجتماع

   د.گیرن می... قرار و یاجتماع های یب، جرم، گناه، آسیکجرو یلتی،فض یب

 

 و بد  کین یها یبه هست لین

ــه  از ــا ک ــتآنج ــاع های یهس ــو ،یاجتم ــتِی از چ یریتص ــیواقع یس ــاوت  یت از متف

 یدر زنـدگ یواقعـ یسـت کـه از امـورا یعید، طبنده یم ارائه یعیطب یها یتواقع

سـخن  یـزن دسـت یـناز ا یبا عنوان جرم، عمل ناپسـند، گنـاه، و امـور یاجتماع

 های یهسـت سـنخ از یـنبـه ا یعلـوم اجتمـاع ائلمسـاز  یبخشـ همـواره. یندبگو

 یاجتماع های یدهاز پد یا یهاول یها گونهکه  هایی هستی ؛دارد اختصاص یاجتماع

الزم اسـت کـه  گونـه همـان  1.کننـد یم یـداظهور پ یکه در اجتماعات بشر ندسته

 یساختارها و کارکردها یک،و از کنش ن بپردازد یکن های یهست به یاجتماع مسئله
                                                           

 تیـممکن است واقع رهایاز تقر  یمسئله است که طبق برخ نیاشاره به ا یبرا کیتفک نی. ا١
از  گرید  ی. اما براساس برخمیاجتماع بدان تیرا خروج از واقع یجرم و کار ناپسنِد اجتماع

 یهـا ینظم یهستند، ب یو اجتماع یعیطب یامر ،یاجتماع یها گونه که نظم همان رهایتقر 
 .  باشند یم یو اجتماع یعیطب یامور زیمجرمانه ن یها تیو فعال یاجتماع


