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انواع جهان 
اجتماعي

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1- علت تنوع جهان اجتماعي انسان ها را برخالف جهان طبيعي تشخيص دهد.

2- داليل پيدايش جهان هاي اجتماعي مختلف را توضيح دهد.
4- تغييرات سطحي و عميق جهان اجتماعي را ازهم بازشناسد.

5- تغييرات درون جهان اجتماعي را از تغييراتي كه منجر به جهان اجتماعي جديد 
مي شود  بازشناسد.

6- معاني محوري اسالم را از معاني غير محوري آن تشخيص دهد.
7- با بعضي از تفاوت هاي فرهنگي درون جهان اسالم آشناست.

8- مفاهيم محوري جهان اجتماعي جاهليت را تشخيص دهد.
9- بعضي از ارزش هاي جهان اسالم ،جهان جاهلي عرب و آپارتايد را نام ببرد.

10- نسبت به مفاهيم محوري اسالم رغبت نشان دهد.
11- احساس كند مي تواند كنشگري فعال و تاثير گذار باشد؛ و منفعل بودن صرف از او 

پذيرفته  نيست.

مفاهيم كليدي

اهداف

تنوع جهان اجتماعي، تفاوت هاي جهان اجتماعي، تغييرات جهان 
اجتماعي، تغييرات سطحي، تغييرات عميق، جهان اجتماعي اسالم، 

جهان اجتماعي جاهلي، عناصر كليدي جهان اسالم



مقايسه كنيد 
     «آپارتايد» جامعه اى مبتنى بر تبعيض نژادى است. ارزش هاى انسانى جهان اجتماعى 

اسالم را با ارزش هاى انسانى جامعه ى مبتنى بر آپارتايد مقايسه كنيد.  

معناى آپارتايد:  آپارتايد به معناى دقيق كلمه يعنى از هم جدا بودن و منظور از سياست آپارتايد، جدا كردن 
نژادها و جلوگيرى از برخورد بين سفيدپوستان و غيرسفيدپوستان است. از سال 1948 در كشور آفريقاى 
جنوبى، قوانين و مقررات زيادى براى تحكيم موقعيت سفيدپوستان و محروم كردن سياهان از حقوق اساسى 

خود وضع شد.
پيامدهاى سياست آپارتايد 

بر اساس سياست آپارتايد، مردم اين كشور به چهار گروه نژادى سياه پوستان، سفيدپوستان، دو رگه ها و 
آسيايى ها تقسيم مى شدند. اين چهار گروه از نظر محل سكونت، بيمارستان، مدارس و بسيارى اماكن ديگر از هم 
جدا بودند. سياهان حق نداشتند در مناطق سفيدپوست نشين زمين داشته باشند يا به فعاليت اقتصادى بپردازند. 
در طول ده ها سال، مزايا و خدمات اجتماعى چون سينماها، پارك ها، كتابخانه ها، استخرها، سواحل دريا و حتى 

گورستان ها تحت حاكميت مقررات آپارتايد بود و تا سال 1985 حتى ازدواج سياه و سفيد ممنوع بود.
70 درصد درآمد ملى كشور به سفيدپوستان اختصاص داشت كه تنها 20 درصد از كل جمعيت را 
تشكيل مى داد. به دليل همين شرايط سخت و مقررات  وحشتناك، ميليون ها سياه پوست ناچار شدند از مناطق 
سفيدپوست نشين به مناطق خشك و بى آب و علف و فقيرى به نام «هوم لند» كه به وسيله ى دولت هاى 
سياه پوست اداره مى شد، كوچ كنند. هدف اصلى دولت سفيدپوست از ايجاد اين مناطق، متمركز كردن سياهان 

در يك محدوده ى مشخص، جهت كنترل شورش هاى آنان عليه سفيدپوستان بود.

گفت   و  گو كنيد:
     در كالس درباره ى سه نمونه از تفاوت هاى فرهنگى كه درون جهان اجتماعى اسالم وجود 

دارد، گفت   و  گو كنيد.

1 - زبان                2- قوميت                 3- نوع پوشش 

فعاليت ها

159 درس دهم؛ انواع جهان اجتماعي



مقايسه كنيد 
     دو ارزش اجتماعى جهان اسالم را در مقايسه با ارزش هاى اجتماعى جامعه ى جاهلى عرب 

بيان كنيد.
     شعر زير دو دسته ارزش را در مقابل هم نشان مى دهد آن ها را بيان كنيد:
خــواه هندى، خواه ترك، يا عـرب مرد حجـى همره حاجى طـلب    
بنگر انـدر عـزم و در آهنگ او منگر اندر نقش و اندر رنگ او 
تو سفيدش خوان كه همرنگ تو است گر سياه است و هماهنگ تواست 

مولوي

جامعه ي جاهلي عربجهان اسالم
شرك و بت پرستي توحيد و يكتا پرستي

مالك برتري  نژاد و خونمالك برتري تقوا و پرهيزگاري
علم االنسابعلم توحيد و معرفت نفس

تعصبات قومى و قبيله اىمحبت خدا و رسول

اين شعر به خوبي پاسخ پرسش پيشين است و ارزش هاي جامعه جاهلي عرب را در مقابل ارزش هاي 
جهان اسالم نشان مي دهد.

انواع جهان اجتماعي 
1. جهان واحد

همكاري اجزاء موجودات اندام وار در طي نسل هاي مختلف واحد و يكسان است. خون در رگ هاي 
همه با ضربان قلب جريان پيدا مي كند و ريه اكسيژن هوا را جذب مي كند و دستگاه گوارش عمل تغذيه را 

انجام مي دهد.
در درون يك موجود زنده، تغييرات و دگرگوني هايي انجام مي شود. موجود زنده همواره از محيط پيرامون 
خود استفاده كرده ، تغذيه مي كند. سلول هايي از آن، از بين رفته و سلول هاي جديدي جايگزين مي شود. 
موجود زنده زماني دوران كودكي و خردسالي را مي گذارند، و روزگاري به فرسودگي و پيري مي رسد. نحوة 

دانستني ها
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تعامل و كاركرد اجزاء موجود زنده در سنين مختلف نيز تغيير پيدا مي كند. نكتة مهم اين است كه تغييرات 
درون موجودات زنده نيز مسيري واحد و مشابه دارد. اين تغييرات تحت اشراف و حضور اجزايي است كه 
وحدت و هويت موجود زنده را در طول زندگاني او حفظ مي كنند، آن اجزا نقش بنيادين در حيات موجود 

زنده دارند و اين نقش را از طريق آثار عّلي خود نسبت به ديگر اجزاء حفظ مي كنند.
همكاري حيواناتي كه به صورت جمعي زندگي مي كنند نيز در عصرهاي متمادي تغيير نمي كند. زنبور 
عسل از هزاران سال قبل تاكنون با نظامي واحد عمل كرده است. در كندو ملكه همواره كار خود را انجام 
مي دهد و هر گروه از زنبور ها نيز وظيفه خود را انجام مي دهند. در طول زندگي جمعي درون يك كندو 
تغييراتي واقع مي شود، زنبورهاي جديدي متولد مي شوند و هر چند گاه نسل جديد از ديگران جدا شده و 

زندگي مستقل خود را آغاز مي كنند. 
آيا جهان اجتماعي انسان نيز شكلي واحد دارد و آيا ما يك نوع جهان اجتماعي داريم؟ 
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2. تكاپوي انساني 
بر مبناي حكمت متعاليه و براساس رويكردي كه صدرالمتألهين به انسان دارد، جامعه با صرف نظر از 
اثبات تركيب حقيقي آن صور متنوعي پيدا مي كند و ما با جهان هاي اجتماعي متفاوتي مواجهيم. البته اين 

ديدگاه به قياس ناپذير بودن و تباين همه جانبة اين جهان ها منجر نمي شود.
دليل ادعاي فوق اين است كه صدر المتألهين انسان را نوع متوسط مي داند، از نظر او انسان اوالً: با علم 
و عمل خود متحد مي شود، يعني علم و عمل از عوارض زائد و منضم به ذات انسان نيستند بلكه در تكوين 
هويت و حقيقت او دخيل هستند و ثانياً: دامنة آگاهي و عمل انسان بر خالف حيوانات به دليل وسعت معرفت 
و ارادة او بسيار گسترده و متنوع است. آدمي عالوه بر ادراك حسي و عقلي از درك وهمي و خيالي نيز 
بهره  مي برد. و اراده او نيز همان گونه كه مي تواند عقلي و الهي باشد، همگام با صور مختلف خيال و وهم، 

شكل هاي متنوع و فراواني مي تواند پيدا كند.

هر يك از صور معرفت؛ مالزمات ، پيامدها و مباني خاص خود را دارد و اين صور اگر به وساطت اراده 
و آگاهي انسان به عرصة حيات اجتماعي وارد شوند، لوازم وجودي خود را نيز در قالب يك ساختار و نظام 

اجتماعي به دنبال  مي آورند.
افراد انساني به دليل اتحاد عالم و معلوم، و اتحاد عامل و معمول از طريق اتحاد با هر مجموعه از معاني 
كه از اليه ها، سطوح و اجزاء مرتبط و منسجم برخوردارند، ضمن آن كه هويت خود را شكل مي دهند، راه 
ورود آن مجموعه را به عرصة زندگي اجتماعي هموار مي كنند. و هنگامي كه يك نظام معنايي از مسير آگاهي 
و ارادة افراد، تحقق اجتماعي پيدا كند، الزامات اجتماعي خود را در يك فرايند تاريخي دنبال مي كند؛ و به اين 
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ترتيب يك جهان اجتماعي با پي آمدهاي تاريخي خود شكل مي گيرد.
رويكرد پديدار شناختي در عرصة جامعه شناسي، مناسبات جهان هاي مختلف را كشف و توصيف 
مي كند. و رويكرد هاي وجودي جامعه شناختي، تكاپوي آدميان را در اقبال و ادبار نسبت به مجموعه هاي 

معرفتي مختلف دنبال مي كنند.

3. عناصر و اليه هاي هويت ساز
تغييرات فراواني همواره در جهان اجتماعي به وجود مي آيد. نسل ها همواره در حال تغييرند؛ سبك 
زندگي اغلب تفاوت پيدا مي كند. شورش ها، قيام ها و كودتاهاي مختلف شكل مي گيرد. نظام هاي سياسي 
متحول مي شود و انقالبات اجتماعي پديد مي آيد. آيا با هر يك از اين تغييرات، يك جهان اجتماعي جديدي 

به وجود مي آيد؟
هر تغيير و تفاوتي را كه در زندگي اجتماعي رخ مي دهد، نمي توان از نوع تغيير جهان اجتماعي ناميد.

163 درس دهم؛ انواع جهان اجتماعي



در درون هر جهان اجتماعي تغييرات و تحوالت فراواني رخ مي دهد. جمعيت جامعه كم و زياد مي شود. 
اقتصاد آن رشد و يا افول مي كند. زبان و لهجه دگرگون مي شود. دولت ها تغيير پيدا مي كند. اما جهان اجتماعي 
هويت خود را حفظ مي كند و گاه نيز جمعيت ثابت مي ماند، درآمد ملي تغييرپيدا نمي كند و زبان متحول 

نمي شود، اما تغييري رخ مي دهد كه نشان از ظهور جهان جديد دارد. 
هر جهان اجتماعي، اجزاء سطوح و اليه هاي مختلفي دارد. تغييرات و تحوالتي كه در محدودة اليه هاي غير 
بنيادين جهان اجتماعي واقع مي شود، تغيير جهان اجتماعي را به دنبال نمي آورد. تغييراتي كه مربوط به اليه هاي 
عميق و بنيادي جهان اجتماعي باشند و عناصر محوري يك جهان را هدف قرار دهد، تغيير جهان اجتماعي را 
به دنبال دارد. اعتقادات، آرمان ها و ارزش هاي كالن از عناصري محوري هر جهان اجتماعي هستند. كنش ها، 
هنجارها، نمادها، سازمان ها، ساختارها و تغييرات و تحوالت دروني آن ها، به تناسب اعتقادات، آرمان ها و 
ارزش هاي كالن به وجود مي آيند و تا زماني كه تغيير مربوط به اين اليه نباشد، تغييرات و تفاوت ها به هر 

مقدار كه وسيع هم باشد، هويت واحد جهان اجتماعي محفوظ خواهد ماند.

فصل دوم؛ جهان اجتماعي 164



4. جامعه جاهلي عرب
با ظهور اسالم اركان جامعه جاهلي عرب در هم ريخته شد و جهان اجتماعي جديدي پديد آمد. اسالم 
زبان مردم را تغيير نداد. جغرافياي جمعيتي آن را تغيير نداد. بسياري از مناسبات و روابط اجتماعي را حفظ 

كرد. ولي اموري را تغيير داد كه به مرگ جامعه پيشين و تولّد جهاني جديد منجر شد. 
آن اجزاء ، عناصر و اليه هاي جامعه عرب كه در تقابل و رويارويي با اسالم قرار گرفته بود و اسالم نيز، 

آن ها را هدف قرار داده بود، عناصر محوري و اليه هاي بنيادين جامعه جاهلي عرب بودند.
شرك، بت ، قبيله، خون، شمشير، شتر، شهوت، پول از مفاهيم جامعه عرب بودند.اين مفاهيم ضمن آن كه 
در تكوين نظام اجتماعي شبه جزيرة نقش داشتند، جهان اجتماعي و جهان بيني اعراب قبل از اسالم را تعيين 

و مسير شناخت و معرفت آنان را مشخص مي كردند.
بت ها كه در كانون نگاه مشركانه جامعه عرب بود،  هويتي قومي و قبيله اي داشتند و هر فرد هويت خود 
را در ارتباط با قبيله خود مي شناخت و شأن و جايگاه اجتماعي او به شأن و قدرت قبيلة او وابسته بود. 

خداوندگاران متكثر، نمادها وصور مربوط به قبايل مختلف بودند كه در خانة خدا گذارده شده بودند. 
جامعة عرب، جهان را از افق قدرت قبايل مختلف مي ديد و مناسبات و روابط خود را در حاشية اين 
قدرت سازمان مي داد. قانون و مقرراتي فراسوي پيمان هاي قبايل مختلف وجود نداشت و شأن و مرتبه هر 

فرد و حقوق او به شأن ، نظام و جايگاه قبيله او  و نيز به موقعيت او در قبيله باز مي گشت.
در اين جهان، علم و معرفت دانشي بود كه از برخورد چهره به چهره و زندگي مشترك درون اين نظام 
پديد مي آمد، و در حفظ و استمرار آن دخيل بود و بر اين اساس علم االنساب برترين علوم بود، زيرا اين علم 

دانشي بود كه هويت نظام قبيله اي را حفظ مي كرد.
تحليلي كه ابن خلدون از تاريخ مي دهد، بيش از آن كه تفسير تاريخ بشري يا تبيين تحوالت جهان اسالم 

باشد، توصيف عملكرد نظام قبيله اي با محوريت عنصري است كه او آن را عصبيت مي نامد.
او مراحل ظهور و افول قدرت قبيله را از باديه تا شهر در طي سه نسل ترسيم مي كند.

5.مفاهيم محوري جهان اسالم
جهان اسالم با مجموعة معاني اي شكل مي گيرد كه از آسمان وحي الهي بر سينة سترگ نبي خاتم، نازل 
شد و از آنجا در بستر تاريخ جريان يافت. اهللا، توحيد، تقوي، وحي، عقل، علم ، حقيقت، عدالت، قسط، ايمان، 

كفر و نفاق از مفاهيم محوري اين نظام معنايي است.
اين معاني كه مجموعة منسجم و به هم پيوسته اي را تشكيل مي دهند، با برخي از مفاهيم جامعة جاهلي 
در يك ستيز آشكار و رويارو قرار مي گيرند و جز به حذف و  نابودي آن ها، راضي نمي شوند و به بازخواني 
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و بازسازي برخي از ديگر مفاهيم مي پردازند.
شرك، بت، ظلم، ربا و همچنين كنش ها، هنجارها، نمادها و نظام هايي كه پيرامون آن ها شكل مي گيرند، 
از جمله مفاهيم و پديده هايي هستند كه مورد ستيز آشكار اسالم قرار مي گيرند. قبيله، عشيره، عهد، پيمان، 
شهوت و غضب، معاني و مفاهيمي هستند كه ابتدا ارتباط و پيوند آن ها، با ديگر معاني و مفاهيم مركزي جهان 
شرك قطع مي گردد. و سپس در ذيل و حاشيه مفاهيم محوري جهان اسالم، به صورت صلة  رحم، اعانت بر 

تقوي، عفت و شجاعت، جهاد و شهادت، بازخواني مي شوند.
قرآن كريم، روابط و مناسباتي را كه بر مدار عصبيت قبيله اي شكل مي گرفت، به روابطي بر مدار اعتقاد و 
ايمان به خداي يكتا تبديل مي كند و مناسبات و روابط دنيوي را در حاشية معاني الهي و قدسي و در خدمت 
اين معاني قرار مي دهد و كساني را كه مناسبات قبيله اي و دنيوي را مقدم مي دارند و باورها و اعتقادات ديني 

را در خدمت اين مناصب قرار مي دهند، توبيخ كرده و ظالم و فاسق مي نامد.
َُّهم مِّنُكْم  َِّذيَن َءاَمنُواْ َال تَتَِّخُذواْ َءابَاَءُكْم َو إِْخَوانَُكْم أَْولِيَاَء إِِن اْستََحبُّوا الُْكْفَر َعلَى اْاليَماِن  َو َمن يَتََول ا ال يا أَيهَُّ

الُِموَن َفأُْولَئَك ُهُم الظَّ
َشْوَن  رهًٌْ تَخْ ُقْل إِن كاََن َءابَاُؤُكْم َو أَبْنَاُؤُكْم َو إِْخَوانُُكْم َو أَْزَواُجكمُ ْ َو َعِشيَرتُكمُ ْ َو أَْمَواٌل اقْتَرفْتُُموَها َو تِجَ
َُّصوا َحتىَ  يَأْتىِ َ اهللاُ بِأَْمرِهِ  َو اهللاُ  َكَساَدَها َو َمَساكُِن تَْرَضْونََها أََحبَّ إِلَيُْكم مَِن اهللاِ َو َرُسولِهِ َو ِجَهادٍ فِى َسبِيلِهِ َفتَرب

َال يَهِْدى الَْقْوَم الَْفاِسقِيَن ( سوره توبه آيات 23 و 24)
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، اگر پدران و برادرانتان دوست دارند كه كفر را به جاى ايمان برگزينند، آن ها 

را به دوستى مگيريد و هر كس از شما دوستشان بدارد، از ستمكاران خواهد بود. 
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بگو: اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و زنانتان و خويشاوندانتان و اموالى كه اندوخته ايد و تجارتى كه 
از كساد آن بيم داريد، و خانه هايى كه بدان دلخوش هستيد، براى شما از خدا و پيامبرش و جهادكردن در راه 
او دوست داشتنى تر است، منتظر باشيد تا خدا فرمان خويش بياورد؛ و خدا نافرمانان را هدايت نخواهد كرد. 

 معاني عميق و بنيادين هر فرهنگ در حكم سنگرهاي اصلي آن فرهنگ هستند. جهان اسالم با نابود 
كردن سنگرهاي كليدي جامعه جاهلي  اليه هاي ديگر جامعة جاهلي را در خدمت معاني عميق و حياتي خود 
قرار داد. توحيد و يكتاپرستي عميق ترين اليه اعتقادي و كليدي ترين معاني تمدني جهان اسالم است كه پيامبر 
اسالم دعوت خود را با  آن آغاز نمود. و فالح و رستگاري را در ايمان به اين كلمه معرفي مي كرد؛ فرمود: 

قولوا ال اله اهللا تفلحوا.
كلمة توحيد، افق نگاه آدمي را نه تنها  از نظر به من و ما و يا از نظر به خود و قبيلة خود باز مي دارد، بلكه 
از نگاه به دنيا و به هر امر محدود و مقيّدي، فراتر برده ، به يك هستي نامحدود متوجه مي سازد. آگاهي و 
ايمان به هستي نامحدود و مقدس كه همة كماالت نامحدود را داراست و از همة نقص ها  يا كماالت محدود 
منزه است، افق نويني از هستي را بر چشم انسان مي گشايد و جغرافياي جديدي از جهان را برفراسوي تاريخ 

بشري مي گشايد.
در اين جغرافيا، امور محدود و مقيّد نفي و انكار نمي شوند و زندگي دنيا، بد و مذموم شمرده نمي شود، 
بلكه همة اين امور به عنوان مخلوقات، آيات و نشانه هاي خداوند سبحان و در ذيل عنايت و حكمت او ظهور 
مي كند. توحيد، آرمان ها، ارزش ها و اهداف گسترده اي را كه فراتر از امور دنيوي و اين جهان است، در پيش 
روي انسان ها قرار مي دهد و زندگي و حيات را به ابديت پيوند مي زند. با اين پيوند درهاي معنوي و قدسي 
آسمان و زمين بر روي انسان گشوده مي شود: ولو ان اهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
و االرض ولكن كّذبوا فاخذناهم بما يكسبون.(سورة اعراف، آيه 96) و اگر اهل قريه ها ايمان آورده بودند و 
تقواي خدا پيشه مي كردند، بر آن ها بركات آسمان و زمين را مي گشوديم؛. لكن آن ها تكذيب كردند پس ما 

نيز به آنچه تحصيل كردند، گرفتار شان ساختيم.
توحيد امكان شكل گيري فرهنگ و تمدن جهاني را كه به ارزش هاي قومي ، قبيله اي، گروهي و طبقاتي 
خاصي مقيّد نيست، فراهم مي آورد. با نزول قرآن، امت و جهان اسالم متولّد مي شود. اين اّمت با ظرفيت 

جهاني خود بهترين امتي است كه در بين مردم و براي مردم پديدار شده است.
كنتم خير امهًْ اخرجت للناس، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تؤمنون باهللا.(سوره آل عمران، 

آيه 110)
شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم پديدار شده ايد، به كار پسنديده فرمان مي دهيد و از كار ناپسند باز 

مي داريد.
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درس يازدهم

پيامدهاي جهان 
اجتماعي

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1-  بداند كه جهان اجتماعي علي رغم هويت اعتباري داراي پيامدهاي الزامي و غير 

ارادي است.
2-  بداند هر جهان اجتماعي آثار و پيامدهاي الزامي و غير ارادي خاصي دارد.

3-  با مفاهيم افسون زدايي، قفس آهنين، عقالنيت ذاتي، عقالنيت ابزاري و رويكرد 
دنيوي آشناست.

4-  با مثال منظور از فرصت ها و محدوديت هاي جهان اجتماعي را توضيح دهد.
5- با مثال نشان دهد كه جهان اجتماعي با همين محدوديت ها و فرصت ها امكان فعاليت 

اجتماعي ما را فراهم مي آورد. 
6- ويژگي هاي برجستة جهان متجدد را از نگاه ماكس وبر تحليل نمايد.

7- با تحليل فرصت ها و محدوديت هاي جهان هاي اجتماعي به  ارزيابي آن ها بپردازد.
8- توانايي داوري دربارة جهان هاي اجتماعي مختلف را كسب كند.

مفاهيم كليدي

اهداف

پيامدهاي جهان اجتماعي،فرصت ها، محدوديت ها، پيامدهاي الزامي، 
جهان متجدد، قفس آهنين، افسون زدايي، كنش عقالني معطوف به 

هدف، رويكرد دنيوي، عقالنيت ذاتي، عقالنيت ابزاري.  



تحليل كنيد
      در چه زمانى پليس مسير حركت جادة چالوس به تهران را يك طرفه اعالم مى كند. 

پيامدهاى الزامى اين امر را بيان كنيد.

الزامات جهان اجتماعى به اعتبار و ارادة ما نيست اين پيامدها موقعيت جديدى براى كنش ها و انتخاب هاى 
بعدى ما بوجود مى آورد .هنگام ازدحام و تردد بيش از حد مسافرين از چالوس به سمت تهران جاده چالوس 
ـ تهران يك طرفه اعالم مي شود. بايد ديد اين موقعيت جديد خود چه نتايجى به دنبال  مي آورد؟ در اين 
موقعيت از تشديد ترافيك جاده اى جلوگيري مي شود با كاهش تصادفات و افزايش ضريب امنيت در جاده 
مسافرين چالوس به تهران زودتر به مقصد مى رسند. تا زمان اعالم پايان يك طرفه شدن جاده عكس حالت 

فوق براي مسافرين تهرانـ  چالوس وجود دارد.

گفت و گو كنيد 
      با نگاه به تمدن هاى مختلف بشرى، نمونه هايى از جهان هاى اجتماعى مختلف را نشان 

دهيد.

ايران، بين النهرين، مصر، هند،چين، يونان، روم

تحليل كنيد 
      به نظر شما، كدام يك از ويژگى هاى ذكر شده درباره ى جهان متجدد، فرصت و كدام يك 

محدوديت است؟
      تصويرى را كه چارلين چاپلين در فيلم «عصر جديد» از انسان معاصر ارائه مى دهد، 

تحليل كنيد.

• پاسخ را به دانش آموزان واگذار كنيد. مطمئن شويد آن ها  مفهوم فرصت و محدويت جهان اجتماعي 
را فهميده اند. عقالنيت ابزاري، كارآمدي و تسلط بر طبيعت از فرصت هاي جهان متجدد است. محدود كردن 
انسان به زندگى دنيوى كه همان سكوالريسم است از بين رفتن سطوحى از عقالنيت است كه در سطح كالن 

فعاليت ها
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دربارة  آغاز و انجام جهان و آرمان ها و اهداف بشر كاوش مى كند. اسارت انسان در الزامات زندگى دنيوى و 
اين جهانى كه از آن به قفس آهنين ياد مى كند از محدوديت هاي جهان متجدد است.

• با نمايش فيلم عصر جديد و با مشاركت دانش آموزان، تصويري را كه فيلم از انسان معاصر ارائه مي كند 
بازسازي كنيد. 

جهان اعتباري
انسان با اراده و آگاهي خود به كنش اجتماعي مي پردازد و در ساخت جهان اجتماعي و باز توليد آن 

مشاركت مي كند.
ترديدي نيست كه كنش هاي اجتماعي، هنجارها و مقررات و قواعد اجتماعي اموري نيستند كه بدون 
خواستة  انسان ها و بدون ارادة  آن ها پديد بيايند. رفتارهايي را كه ما يا ديگران انجام مي دهيم، ممكن است، 
رفتارهايي خوب، بد، درست يا نادرست  باشد. مثًال، هنگامي كه حق تقدم ديگران را در رانندگي رعايت 
مي كنيم، كار خود را مطابق قواعد رانندگي كاري صحيح و خوب مي دانيم و هنگامي كه به ديگري دروغ 
مي گوئيم، كار خود را به لحاظ اخالقي خطا و بد مي دانيم. هر يك از اين كنش ها هنگامي كه انجام مي شود 
با خواست انساني انجام مي شود كه آن را انجام داده است. نظافت و بهداشت محيط يا بهبود ترافيك نيز، با 
رعايت قوانين توسط شهروندان تأمين مي شود و به همين دليل هر تغيير و تحولي كه در زندگي اجتماعي 
پديد آيد اعم از اين كه آن تغيير را مثبت يا منفي بدانيم، متوقف بر عمل ارادي و آگاهانة مردم جامعه است. 
خداوند سبحان به همين دليل تغيير زندگي اجتماعي مردم را منوط به  تغيير در نفوس مردم آن جامعه معرفي 
كرده و مي فرمايد: ان اهللا اليغير ما بقوم حتي يغييروا ما بانفسهم.(سوره رعد، آيه 11) يعني خداوند حال قومي 

را تغيير نمي دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند.
آيا حقيقت فوق به اين معناست كه جهان اجتماعي همواره وابسته به اراده و خواست و اعتبار ما است، 

و همه ابعاد آن هر گونه ما بخواهيم، خواهد بود؟

لوازم و پيامدها
هنگامي كه انسان معنايي را  بر مي گزيند  و رسيدن به آن را آرزو مي كند و براي تحقق آن عمل مي كند، با 
آن كه انتخاب آن معنا و عمل و رفتارش به اراده و خواست او وابسته است، ولي آثار و لوازم آن به ارادة او 
نيست. به همين دليل آدمي براي رسيدن به مقصود خود، هر نوع كنش و هر نوع اراده و هر مدل رفتاري 

دانستني ها
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را نمي تواند انجام دهد. هنگامي كه انسان گرسنه مي شود، براي رفع گرسنگي خود اگر فقط آب بياشامد، به 
مقصود نمي رسد و هنگامي كه تشنه مي شود، براي رفع تشنگي خود، اگر فقط راه برود به نتيجه نمي رسد.

هر امري با يك سلسله از امور و معاني ديگر، ربط منطقي و عّلي دارد. برخي از امور در سلسلة علل چيزهايي 

هستند كه هدف قرار مي گيرند و بعضي ديگر در سلسلة معلول ها و پيامدهاي آن ها هستند. هنگامي كه يك 
فرد و با يك گروه از انسان ها با اراده و آگاهي خود به يك معنا پيوند مي خورند و ارتباط وجودي خود را با 
آن معنا برقرار مي سازند، براي ايجاد آن معنا ناگزير به سوي معاني ديگري كه عليت يا زمينه ساز تحقق آن 
هستند كشيده مي شوند و به اين ترتيب، به تدريج شبكه اي از معاني، كنش ها، هنجارها و رفتارهاي مرتبط با 
آن هدف، به عرصه زندگي اجتماعي انسان راه مي يابد و اين مجموعه يك ساختار و نظام اجتماعي متناسب 

با آرمان ها و ارزش هاي مربوط به كنش گران را پديد مي آورد.
بنابراين هنگامي كه ما از طريق آگاهي و ارادة خود با يك معنا پيوند و ارتباط وجودي برقرار مي كنيم، ناگزير، 
به لوازم و پيامدهاي آن تن در مي دهيم. و اگر نخواهيم به لوازم آن وفادار بمانيم، به تجديد نظر در انتخاب 

نخستين خود، مي پردازيم.
ما گاه ممكن است به اهداف و آرمان هايي كه ناسازگار با يكديگر هستند دلبستگي پيدا كنيم، ناسازگاري بين 
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اهداف مختلف، به ناسازگاري بين كنش ها و رفتارها و به دنبال آن به تضاد و ناسازگاري در شخصيت  ما 
منجر مي شود و ما براي حل اين تضادها نيز بايد به تجديد نظر در علقه هاي وجودي خود بپردازيم.

 جهان هاي بيگانه
با آن كه جهان اجتماعي از طريق خواست و آگاهي افراد به وجود مي آيد، هيچ يك از انسان ها به تنهايي 
جهان پيرامون خود را سازمان نمي دهد. نظام هاي معاني از مشاركت افراد در اهداف، آرمان ها، ارزش ها، 
كنش ها و معاني پيوسته با يكديگر به وجود مي آيد. هر يك از ما همواره در جهاني ديده مي گشايد كه پيش 
از او توسط گذشتگان پديد آمده است. در اين جهان باورها، عقايد، ارزش ها، مقررات، هنجارها، نهادها، 
محصوالت و صنايع فرهنگي و تمدني از پيش شكل گرفته اند. هر جهان اجتماعي همان گونه كه با مباني 
و علل وجودي خود پديد مي آيد، معلول ها و لوازم خود را نيز به دنبال مي آورد و به همين دليل، الزامات و 
پيامدهاي جهاني كه در آن متولد شده ايم، سايه خود را بر وجود ما مي گستراند. ما با آن كه جهان پيرامون خود 
را ايجاد نكرده ايم يك كنشگر مستقل نسبت به جهاني كه در آن متولد شده ايم نيستيم. هر يك از ما تا مدتي 
از عمر خود در فرايند جامعه پذيري، آداب و مقررات مربوط به اين جهان را فرا مي گيريم. پس از فراگيري 
يا با مشاركت خود در جهت تداوم و بسط جهاني كه در آن به وجود آمده ايم، حركت مي كنيم يا بر اساس 
عقايد و آرمان هاي نويني كه مغاير با عقايد و آرمان هاي جهان موجود است، در جهت تحقق ارزش ها، نهادها 

و سازمان هاي جهاني جديد گام بر مي داريم.
جهان جديد، از افق معاني نويني پديد مي آيد كه در چارچوب جهان پيشين يا حضور ندارند يا حضور 
مطلوب آن ها ممكن نيست. اين معاني از پيوند وجودي افراد و از طريق اعمال و رفتار آن ها، ظاهر مي شود.

ساخت جهان جديد نيازمند گسترش معرفت، آگاهي و اراده نوين است و ممكن است جهان موجود اجازه 
بسط آن را ندهد و در اين صورت، تضاد و ستيز معاني به صورت تضاد و ستيزهاي اجتماعي در مي آيد.

تا زماني كه يك جهان اجتماعي از طريق مشاركت اجتماعي افراد پابرجاست. پيامدهاي ضروري و الزامي 
آن باقي است. با تغيير جهان اجتماعي موجود و برداشته شدن الزامات آن، جهان اجتماعي جديدي كه مغاير 
و بيگانه با جهان اجتماعي پيشين است، شكل مي گيرد و به دنبال آن الزامات ديگري به وجود مي آيد و اين 

الزامات به نوبة خود بر فعاليت هاي اجتماعي اعضاي آن تأثير مي گذارد.

 فرصت ها و تهديدها
آيا آثار و پيامدهاي ضروري جهان اجتماعي محدود كنندة انسان هستند يا آن كه فرصت هاي جديدي 

براي انسان پديد مي آورند؟
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قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را در نظر بگيريد؛ اين قوانين به اراده و خواست انسان ها وضع 
مي شوند و قواعدي تكويني هستند. بديهي است كه تحقق بخشيدن به مقررات راهنمايي، محدوديت هايي را 
براي رانندگان و عابران پديد مي آورد. اّما آيا فكر كرده ايد اگر مقررات راهنمايي و رانندگي برداشته شود، چه 
اتفاقي مي افتد؟ آيا رانندگان يا عابران مي توانند با ايمني تردد كنند؟ آيا زمان رسيدن به مقصد براي رانندگان 

كوتاه تر خواهد شد؟

مقررات راهنمايي و رانندگي با آن كه محدوديت به همراه مي آورند، عمل كردن به آن ها فرصت رفت 
و آمد ايمن و سريع را به دنبال مي آورد.

هر بخشي از جهان اجتماعي، فرصت ها و محدوديت هايي متناسب با خود را دارد و هر جهان اجتماعي بر 
اساس، عقايد، آرمان ها، ارزش ها و هنجارها و نهادها و موضوعات خود، فرصت ها و ظرفيت هاي جديدي را 

براي انسان پديد مي آورد. و ممكن است ظرفيت ها و توانمندي هاي ديگر بشر را ناديده انگارد يا از بين ببرد.
جهان هاي مختلف را مي توان با نظر به عقايد، ارزش ها و آرمان هاي آن ها و با توجه به صنايع و محصوالت 
فرهنگي و تمدني كه به دنبال مي آورند، بر اساس محدوديت ها و فرصت هايي كه براي انسان پديد مي آورند، 

در معرض داوري قرار داد.
برخي جهان ها استعدادهاي معنوي انسان را ناديده مي گيرند يا فرصت باروي و شكوفايي سطوح مختلف 
عقالنيت را فراهم نمي آورند و برخي ديگر مانع از بسط ابعاد دنيوي وجود انسان مي شوند و با رويكرد زاهدانة 

خود، از توانمندي آدمي براي آباد كردن اين جهان استفاده نمي كنند.
برخي از انديشمندان اجتماعي، نظير روسو نگاه بدبينانه به زندگي اجتماعي دارند و زندگي اجتماعي را 
به طور كلي موجب محدوديت و اسارت انسان مي دانند. بعضي ديگر، با نگاه خوش بينانه زندگي اجتماعي را 

به طور مطلق در يك فرايند تكاملي، عامل رشد و گسترش شخصيت انساني مي دانند.
دوركيم، پارسنز و كساني كه با انگارة كاركردگرايي ساختي به زندگي اجتماعي مي نگرند، تشخص و تفّرد 
انسان ها را پديده اي تاريخي مي دانند كه در اثر رشد زندگي اجتماعي و گسترش تقسيم كار به وجود مي آيد.
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در نگاه قرآن و در انديشه برخي از متفكرين مسلمان با آن كه بر ضرورت زندگي اجتماعي و ضرورت 
مشاركت در جهان اجتماعي تأكيد مي شود، نگاه مطلقًا  خوش بينانه يا بدبينانه به زندگي اجتماعي وجود 
ندارد. در اين نگاه برخي از جهان ها، به اسارت انسانيّت منجر مي شوند و آدمي را در غل و زنجير ساختار 
و محصوالت اجتماعي خود قرار داده ، او را از رسيدن به حقيقت خويش دور مي دارند. برخي ديگر، زمينة 

شكوفايي،گسترش و بسط شخصيت انساني را فراهم مي آورند.

 دنياي متجدد
 سكوالريزم

منظور از دنياي متجدد، غرب بعد از رنسانس يعني جهان غرب در چهارصد سال اخير است. نظريه پردازان و 
جامعه شناسان دربارة ويژگي هاي اين جهان نظرات بسياري مطرح كرده اند.

سكوالريزم، عميق ترين الية معرفتي اين جهان است. سكوالريزم به معناي نگاه دنيوي و اين جهاني به هستي 
است. سكوالريزم داراي دو بعد عملي و نظري است. بعد عملي سكوالريزم ميل و گرايش عملي به اين 
جهان است. كسي كه وابستگي و عالقه به زندگي دنيوي  دارد، ممكن است به لحاظ نظري به جهان معنوي 
و حقايق فوق طبيعي نيز قائل باشد. چنين شخصي ممكن است كنش ها و رفتارهاي دنيوي و اين جهانى خود 

را توجيه معنوي يا ديني نيز بكند.
جنبة نظري سكوالريزم ناظر به تفسير دنيوي و اين جهاني هستي است. تفسير سكوالر و دنيوي عالم يكي 

از موارد زير را مي تواند داشته باشد:
اول: انكار صريح ماوراء طبيعت؛ اين نوع از سكوالريزم كه نوع عريان آن است، با ماترياليسم و ماده گرايي 

همراه است.
دوم: برخورد شكاكانه و ترديدآميز نسبت به حقايق هستي؛ اين شكاكيت مي تواند صورت هاي مختلفي داشته 
باشد؛ مثل انكار ارزش جهان شناختي معرفت آدمي به طور مطلق و يا انكار امكان شناخت متافيزيك از طريق 

به تعليق بردن هستي. 
سوم: دفاع به ظاهر همدالنه نسبت به دين، از طريق تفسيرهاي كاركرد گرايانه  يا پراگماتيستي از دين.

 مورد سوم سكوالريزم نظري نه تنها چهرة دين ستيزانة آشكار و عريان ندارد، بلكه ظاهري معنويت گرا و 
ديني دارد. خصوصيت دفاع سكوالر از دين در اين است كه در اين نگاه، دين نيز در حاشية مطامع و منافع 

اين جهاني پذيرفته مي شود.
سكوالريزم عملي، ريشه اي ديرين در تاريخ زندگي بشر دارد. ولي سكوالريزم نظري، خصوصيت منحصر 

به فرد جهان متجدد است.
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 روشنگري
اگر سكوالريزم بعد هستي شناختي دنياي متجدد است، روشنگري(enlightenment) ناظر به بعد 
شناختاري و روش معرفتي اين جهان است. روشنگري در چهارصد سال اخير تاريخ غرب، تحوالتي را طي 

كرده است.
روشنگري ابتدا چهره اي راسيوناليستي و عقل گرايانه دارد. سپس صورتي حس گرايانه و آمپريستي مي يابد 
و در نهايت با ظهور جريان هاي معرفتي مابعد تجربي سيرت شكاكانة خود را آشكار كرده و به بحران گرفتار 
مي شود. فلسفة دكارت كه با ترديد نسبت به سنت فكري آباء كليسا آغاز مي شود، نقطة آغازين روشنگري 
مدرن است. جريان هاي پوزيتويستي و تجربي معرفت در دو سدة نوزدهم و بيستم، اقتدار و سلطة روشنگري 
بر جهان طبيعت را دنبال مي كنند و انديشه هاي پسامدرن افول روشنگري مدرن را اعالن مي دارند و وضعيت 

بحراني آن را آشكار مي گردانند.
روشنگري مدرن به رغم تحوالتي كه در جهت ايجابي خود داشته است، از خصوصيت سلبي مشترك 
بهره مي برد. ويژگي سلبي اين جريان نفي مرجعيت وحي و شهودِ حقايق قدسي و متعالي در مسير معرفت 
علمي است. انكار مرجعيت وحي به نفي حجيّت نص و نقلي منجر مي شود كه از دامنة وحي، در عرصة 
آگاهي و معرفت علمي بشر رخ مي نمايد. ويژگي سلبي فوق هم افق با موضع هستي شناختي دنياي متجدد 

است. انكار مرجعيت وحي، الزمة منطقي سكوالريزم در رويكرد دنيوي انسان معاصر به عالم است. 
در دنياي متجدد به موازات انكار مرجعيت وحي و نص مستند به وحي، شناخت حسي و تجربي به عنوان 

برجسته ترين خصوصيت معرفت علمي بشر، رسميّت پيدا مي كند.
غلبة حس گرائي و محور قرار گرفتن «دانش تجربي» الزمة ديگر هستي شناسي سكوالر است؛ زيرا حس و 
تجربه افق مواجهة با اين عالم است و علم تجربي توان عبور از مرزهاي اين جهان را ندارد و كساني كه دانش 
علمي خود را به ويژگي  تجربي و حسي بودن محدود مي كنند، ناگزير يا به انكار ابعادغير طبيعي و غير حسي 
عالم مي پردازند يا از موضعي شكاكانه و الادري گرايانه نسبت به آن ابعاد سخن مي گويند. اين گروه به تعبير 
قرآن كريم به مدعيات ديني نيز تنها در صورتي ايمان مي آورند كه آن ها را همانند ديگر پديده هاي طبيعي اين 
عالم مشاهده كنند. چنانكه در قرآن كريم آمده است: قالوا لن نومن لك حتي نري اهللا جهرهًْ . بني اسرائيل به 
موسي گفتند: ما به تو ايمان نمي آوريم تا آنكه خدا را آشكارا ببينيم. غلبة حس گرايي و تجربه گرايي بر معرفت 

علمي بشر موجب مي شود تا دين داري نيز هويت سكوالر و دنيوي پيدا كند.

 عقالنيت ابزاري 
    هستي شناسي سكوالر همانگونه كه وحي و شهود الهي را تاب نمي آورد، ارتباط و پيوند خود را با 
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حقايق و عوالم عقلي نيز قطع مي كند و همين امر موجب مي شود تا شناخت عقلي نيز در جهان متجدد و 
روشنفكري مدرن دوام پيدا نكند. از بين رفتن معرفت عقلي و علم هم افق با آن موجب شد، در قرن نوزدهم 

علم تجربي و آزمون پذير به عنوان تنها معناي مقبول علم به رسميت شناخته شود.
ماكس وبر، عالوه بر آن كه رويكرد سكوالر و دنيوي را از مختصات جهان غرب مي داند، سه خصوصيت 
ديگر نيز براي اين جهان بيان مي كند. اين خصوصيات ناظر به ابعاد معرفتي و سطح عقالنيت و علم اين 

جهان است.

خصوصيات معرفتي جهان غرب
اول: بسط و توسعة عقالنيت ابزاري؛ مراد از عقالنيت ابزاري دانش ها وعلوم تجربي است. اين علوم با 
روش تجربي خود، قدرت پيش بيني و پيشگيري حوادث و مسائل طبيعي را به انسان مي دهند و انسان را بر 

طبيعت مسلط مي گردانند.
دوم: غلبة كنش هاي عقالني معطوف به هدف؛ مراد از عقالنيت در اين عبارت، عقالنيت ابزاري و منظور 
از هدف، امور قابل دسترس در اين جهان است. يعني در اين جهان ، آدميان به اقتضاي  رويكرد سكوالر و 
اين جهاني خود متوجه اهداف دنيوي هستند و اين گونه  اهداف را اهداف حقيقي و واقعي مي دانند و براي 

رسيدن به اين هدف ها از علوم تجربي استفاده مي كنند.
سّوم: زوال عقالنيت ذاتي؛ منظور وبر از عقالنيت ذاتي سطحي از عقالنيت است كه دربارة ارزش ها، 
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آرمان ها و اهداف زندگي به تأمل بپردازد. منحصر شدن دانش علمي به دانش تجربي موجب مي شود گزاره هاي 
ارزشي و گزاره هايي كه دربارة مفاهيم غير تجربي و آزمون ناپذير بحث مي كنند، غير علمي دانسته شوند.

چهارم: قفس آهنين؛ قفس آهنين وصفي است كه وبر براي جهان متجدد 
به كار مي برد. يعني افرادي كه با پشت كردن به ابعاد معنوي هستي، قصد 
تسلط بر اين جهان را دارند، به تدريج مناسبات روابط و يك نظام برنامه ريزي 
شده اي را به عنوان پديده اي اجتماعي به وجود مي آورند، كه مثل يك قفس 
آهنين، همة ابعاد وجود آنان را احاطه مي كند. ماكس وبر معتقد است كه انسان 
متجدد نمي تواند از قفسي كه براي خود مي سازد، رهايي پيدا كند. ماركس 
معتقد بود كه با تغيير انقالبي مناسبات و روابط جهاني سرمايه داري امكان 

گريز از اين قفس وجود دارد.
دنياي متجدد با رويكرد اين جهاني خود، با به خدمت گرفتن علم تجربي و دانش ابزاري و تأمين تسلط 
انسان بر طبيعت، انسان را موجودي مي دانست كه با عزم و ارادة خود، مرزهاي اين جهان را ترسيم كرده و 

آن را مي سازد.
تمركز بر انسان و توجه به اميال و خواسته هاي او، به عنوان معيار و ميزان نهايي، جهت داوري دربارة 
هنجارها، ارزش ها و مجموعة اموري كه مالك تجربي و علمي نيز دربارة صحت و سقم آن ها وجود ندارد، 
پديده اي است كه از آن با عنوان اومانيسم ياد مي شود. اومانيسم به معناي كرامت يا حتي اصالت انسان نيست. 

اومانيسم به معناي اصالت انسان دنيوي و اين جهاني است.
بسط و توسعه جهاني كه از طريق معاني بنيادين و مفاهيم كليدي جهان متجدد؛ يعني سكوالريسم، 
روشنگري، اومانيسم و... شكل گرفت، آدمي را با قفس و و زنداني مواجه ساخت كه آن را ساخته و پرداختة 
خود مي داند و حال آن كه اين قفس بخشي از تقدير خداوند نسبت به موجودي است كه از خانة وجود 
خود دور مانده و در حجاب اميال و اهواي دنيوي خود روزگار مي گذارند. از نظر قرآن گرچه راه گريز از 
اين زندان مسدود نيست، ولي تا وقتي انسان علقه و پيوند خود را با اين جهان حفظ كرده باشد و با انس و 
پيوند با هستي قدسي و متعالي از مرزهاي اين جهان عبور نكند، امكان گريز از آن را نخواهد داشت. چنانكه 
خداوند مي فرمايد: و من اَعرض عن ذكري فاّن له معيشهًًْ ضنكاً. هركس از ياد من روي بر مي گرداند، معيشت 

او سخت مي گردد(سوره طه آيه 126)
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درس دوازدهم

جهان هاي 
اجتماعي

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1- نتايج نگاه تك خطي به تاريخ جهان هاي اجتماعي را تحليل كند.

2- توان نقد نگاه تك خطي به تاريخ را به دست آورده باشد.
3- تفاوت ها و شباهت هاي تقسيمات طولي وعرضي جهان هاي اجتماعي را توضيح دهد.

جهان هاي  طولي  تقسيم  بر  را  اجتماعي  جهان هاي  عرضي  تقسيم  برتري  داليل   -4
اجتماعي بيان كند.

5- ويژگي هاي فرهنگ زنده و فعال را توضيح دهد.
6- چگونگي تعامل وتبادل فرهنگي را  در جوامع تحليل نمايد.

7- ويژگي هاي جهان اجتماعي سكوالر و دنيوي را توضيح دهد.
8- تقابل فرهنگ دنيوي و توحيدي را  تشريح كند.

9- انواع جهان هاي اجتماعي معنوي را نام ببرد.
10- با شناخت فرهنگ توحيدي، فرهنگ اساطيري را نقد كند.
11- توان نگاه تاريخي به جهان هاي اجتماعي را به دست آورد.

مفاهيم كليدي

اهداف

جهان دنيوي، جهان معنوي، جهان اسطوره اي، جهان توحيدي، 
تقسيم كارساده، تقسيم كار پيچيده، نگاه تك خطي، جهان هاي 

اجتماعي در عرض هم، جهان هاي اجتماعي در طول هم، استعمار، 
تعامل و تبادل فرهنگي



  

      ديدگاه تك خطى براى جوامع پيشرفته، چه مسئوليت و رسالتى قائل است؟ نظريه ى 
استعمار را بر اين اساس تحليل كنيد.

در اين ديدگاه همة جوامع در يك خط و در طول يكديگرند. بعضى از جوامع در اين مسير واحد پيشتر 
و جلوترند و بعضى عقب مانده اند. جوامعى كه به لحاظ تاريخى عقب مانده اند بايد جوامع پيشرفته را الگوى 
حركت خود قرار دهند. جوامع پيشرفته به استعمار به عنوان اقدامى تمدن ساز مى نگريستند كه به ارتقاى اقوام 
عقب مانده مى انجامد. استعمار به معناي ظاهري آباد كردن، نتيجة باورهاي مشروعيت بخش به جهانگشايي 
جوامع پيشرفته است. اكثريت بزرگ جوامع  فقير در مناطقى هستند كه زمانى تحت حاكميت استعمارى قرار 
داشتند. از نخستين سال هاى گسترش جوامع پيشرفته، مواد خام و كاالهاى ديگر از نواحى مستعمره براى 
كمك به توسعه بيشتر جوامع پيشرفته به يغما رفت.اين فرايند، جوامع توسعه يافته را روز به روز توسعه يافته تر 

و مناطق ديگر جهان را فقيرتر كرد. 
 

بينديشيد 
      فرهنگى كه بدون انتخاب و گزينش، بخش هايى از فرهنگ ديگر را تقليد كند، چه سرنوشتى 

خواهد داشت؟ 

تقليد بدون انتخاب و گزينش در طول زمان باعث نابودى فرهنگ تقليد كننده مى شود. انتخاب و گزينش 
بخش هايي از يك فرهنگ به معني دانستن، خواستن و توانستن فرهنگ پذيرنده عناصر فرهنگي است. به تعبير 
دقيق تر نشان خالقيت، پويايي و زنده بودن آن است؛ زيرا با حفظ هويت خويش و متناسب با عقايد، ارزش ها، 
هنجارها، نيازها و اقتضائات خود و با ارزيابي و برآورد هزينه و فايده شقوق و راه هاي مختلف به انتخاب و 
گزينش عناصر مطلوب خود  مي پردازد. مانند خريداري كه در يك مبادله، فرصت چانه زني دارد يا همانند 
مواجهة فّعال يك ارگانيسم سالم كه متناسب با نيازهايش با محيط اطراف خود، تعامل دارد. در مقابل، انفعال و 

نفوذپذيري صرف، ناشي از ناتواني فرهنگ دريافت كننده است كه دير يازود اين درماندگي  رخ مي نمايد.

فعاليت ها
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گفت  و  گو كنيد 
      با راهنمايى معلم خود در كالس دو نظام اجتماعى سكوالر كه طّى قرن بيستم، جهان را 

به دو قطب تقسيم مى كردند، نام ببريد و دربارة آن ها گفت  و  گو كنيد.

بخش عمده قرن بيستم را دو نظام سرمايه دارى و كمونيستى جهان به دو بلوك غرب و شرق تقسيم 
مى كردند. اين دو نظام در تعلق به فرهنگ دنيوى و سكوالر غرب مشترك بودند. تفاوت هاى آن ها را در 

موارد زير مى توان دنبال كرد:

سرمايه دارى 
عمدتاً جوامع صنعتي اروپاي غربي و آمريكا

كمونيستى 
عمدتاً جوامع صنعتى اروپاى شرقى و شوروى سابق

نظام اقتصادى مبتنى بر مالكيت خصوصى كه در آن ثروت براى 
كسب سود سرمايه گذارى و باز سرمايه گذارى مى شود.

مجموعه اى از انديشه هاى سياسى كه بر ماهيت تعاونى، 
توليد صنعتى امروزين و نياز رسيدن به جامعه اى 

مساوات گرا تأكيد مى كند.
نظام اقتصادى مبتنى بر داد و ستد آزاد ، توزيع ثروت نابرابر ، دورة 

بيكارى گسترده و نوسانات اقتصادى .
 تاكيد بر آزادي.

از اين منظر، جوامع غربى به علت  ساختار سرمايه داري 
حاكم بر آن ها نمى توانند هدف هاى برابرى و دموكراسى را 

كه خودشان اعالم مى كنند تحقق بخشند. 
تاكيد بر عدالت.

 نگاه تك خطي  (جهان هاي اجتماعي در طول هم)
همه ما در جهان اجتماعي متولد مي شويم. پيش از ما نيز جهان اجتماعي وجود داشته است. اگر ما فقط 
جهاني را ببينيم كه در آن متولد شده ايم، شايد گمان كنيم كه جهان اجتماعي شكل واحد و ثابتي داشته و 
صورت هاي متفاوت يا متنوعي ندارد. ولى هنگامي كه چشم خود را بر جوامع ديگري مي گشاييم كه هم 
اينك در ديگر نقاط جهان زندگي مي كنند يا هنگامي كه به تاريخ گذشته خود رجوع مي كنيم و جهان خود را 

با آنان مقايسه مي كنيم،  به سرعت به تفاوت هايي در جهان هاى اجتماعي مي رسيم.
برخي اين گونه از تفاوت ها را دليل بر تنوع جهان هاي اجتماعي نمي دانند. آنان اين تفاوت ها را از نوع 
تفاوت هايي مي دانند كه در تعامل و همكاري اجزاء يك موجود زنده در طول تاريخ به حسب مراحل مختلف 
زندگي آن به وجود مي آيد. از اين ديدگاه، جهان اجتماعي يك جهان واحد است، و كثرت آن از نوع كثرت 

دانستني ها
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عددي در افراد يك نوع واحد است. تغييرات درون يك جهان اجتماعي نيز از نوع تغييراتي است كه در يك 
جهان واحد به حسب مراتب مختلف رشد آن پديد مي آيد.

 هنگامي كه جهان اجتماعي در مراحل اوليه خود روزگار مي گذراند، به دليل محدوديت افراد و ابتدايي 
بودن تجربيات، زندگي اجتماعي شكل بسيط داشته و تقسيم كار و پي آمدهاي مربوط به آن وجود نداشته 
است. ولي به تدريج با گسترش دامنة زندگي اجتماعي، بخش هاي مختلف اجتماعي و پيامدهاي مربوط به 

آن شكل گرفته است . 
براساس نگاه فوق، تفاوت هاي مربوط به جوامع مختلف نيز اثبات كنندة تنوع جهان هاي اجتماعي نيست؛ 
زيرا اين تفاوت ها نظير تفاوت هايي است كه بين افراد يك نوع واحد به حسب مراتب مختلف سن آنان 
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وجود دارد.
جوامعي كه رشد سريع تر داشته اند، توسعة بيشتري پيدا كرده اند. اين جوامع در حقيقت آيندة جوامعي را 
كه در مراحل ابتدايي تر هستند، نشان مي دهند و جوامعي كه در مراحل پايين تر هستند، گذشتة جوامع پيشرفته 

را ارائه مي دهند.
اين ديدگاه را ديدگاه تك خطي تحوالت زندگي بشر مي توان ناميد و بسياري از دانشمندان علوم 

اجتماعي جهان مدرن ، نگاه تك خطي به تاريخ دارند، نظير كنت، اسپنسر، دوركيم،  هگل و ماركس.

جهان هاي متعدد (جهان هاي اجتماعي در عرض هم)
در برابر نگاه تك خطي به تاريخ، نگاه ديگري است كه تفاوت هاي جوامع را از تفاوت هاي مربوط به يك 

جهان واحد نمي داند، بلكه آن ها را از نوع تفاوت هايي مي داند كه در جهان هاي متعدد وجود دارند.
از اين ديدگاه تفاوت ساختاري جهان هاي مختلف از نوع تفاوت هايي نيست كه در يك موجود واحد در 
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مراحل مختلف زندگي با آرامش و به تدريج يا با دشواري و سختي پديد مي آيد. در اين ديدگاه با آن كه هر 
جامعه از تحوالت دروني خاص خود برخوردار است ولي جوامع مختلف، ساختارها، نظام ها و هويت هاي 

متعدد و متفاوتي دارند. به گونه اي كه تفاوت، به تغاير نوعي آن ها بازگشت مي كند.
در اين نگاه، يك جامعه واحد نيز در طول تاريخ حيات خود ممكن است، با نوعي از تحول ساختاري 
مواجه شود كه در استمرار تحوالت تاريخي آن قابل توجيه نباشد. در اين تحول نوع جديدي از جهان 

اجتماعي متولد مي شود. هر چند كه اين جهان جديد به تسخير ذخاير جهان گذشته نيز بپردازد.
 قائل شدن به تنوع جهان هاي اجتماعي مبتني بر پذيرش رويكردهاي خرد يا كالن، يا مبتني بر اصالت 

فرد يا جامعه و مانند آن نيست.

برخي از ديدگاه هاي خردكه جامعه و ساختار اجتماعي را به فرد و خواست هاي او تقليل مي دهند، با 
ثابت دانستن هويت افراد انساني، براي جامعه و تحوالت آن مسيري واحد و ثابت تصوير مي كنند و برخى 
ديگر كه تشخص و تفرد انسان ها را نيز به ساختار و فرهنگ باز مي گردانند، ساختارهاي اجتماعي را متنوع 

و قياس ناپذير مي دانند.
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فصل سوم 

شناخت اجتماعي 

1ــ شناخت اجتماعى
2ــ انواع شناخت علمى
3ــ شناخت اجتماعى تجربى
4ــ شناخت اجتماعى عقلى
5ــ شناخت اجتماعى شهودى
6ــ شناخت اجتماعى در قرآن





درس سيزدهم

شناخت 
اجتماعي

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1-  به ضروررت شناخت اجتماعي در تكوين و تداوم زندگي اجتماعي آشنا باشد.

2-  انواع شناخت اجتماعي را بازشناسد.
3-  شناخت عمومي و  ويژگي هاي آن را تشريح كند.
4-  شناخت علمي و ويژگي هاي آن را تشريح كند

5- اهميت شناخت عمومي در زندگي اجتماعي را تحليل نمايد.
6-  اهميت شناخت علمي را در زندگي انسان ها تشريح نمايد.

7- تفاوت ها و شباهت هاي شناخت علمي و شناخت عمومي را بشناسد.
8- رابطه شناخت علمي و شناخت عمومي را تحليل نمايد.

9-  عالقه بيشتري به بررسي  و دقت در شناخت عمومي نشان دهد.
10- براي مشاركت و سهيم شدن در  توليد شناخت علمي رغبت نشان دهد.

مفاهيم كليدي

اهداف

شناخت اجتماعي، شناخت عمومي يا عرفي، اندوختة شناختى 
مشترك، شناخت علمي، رابطه شناخت عمومي و شناخت علمي، 
طرح مسأله، پيشگيري، كشف حقيقت، آگاهانه بودن، استدالل و 

تأمل



تأمل كنيد
      به نظر شما، فراگيرى شناخت عمومى در كدام مقطع از زندگى آغاز مى شوند و تا چه 

زمانى ادامه پيدا مى كند؟

     انسان ها اين نوع شناخت را در طول زندگى و در نتيجة تعامل با ديگران بدست مى آورند. اين نوع 
شناخت بخشى از فرهنگ يك جامعه است. بخش هاى مختلف فرهنگ نيز در طول زندگى از همان اوان 
كودكى در جريان يادگيرى در انسان ها درونى مى شود و تا پايان عمر نيز اين يادگيرى ادامه دارد. انسان ها آن 

را خود به خود و بدون آنكه خيلى متوجه آن باشند، مى آموزند .

مقايسه كنيد
      زبان يك پديده ى اجتماعى است. شناخت عمومى و علمى نسبت به اين پديده را مقايسه 

كنيد.

  در شناخت عمومى اعضاى جامعه، زبان را به عنوان بخشى از فرهنگ جامعه، به طور طبيعي از همان 
بدو تولد مى آموزند و تا پايان عمر نيز اين يادگيرى ادامه دارد. افراد، اين نوع شناخت را از ديگران و با اتكا به 
شنيده هايشان و در جريان زندگى از ديگران مى آموزند. هدف آن ها از يادگيرى زبان برقرارى ارتباط با ديگران 

است. بدون زبان، زندگى جمعى امكان پذير نيست.
  در شناخت علمى، محقق قواعدى را كه در گفت وگوها بوجود آمده است به گونه اى روشمند شناسايى 

مى كند. در اين نوع شناخت اجزاء و انواع گزاره ها و جمله ها شناسايى مى شوند.   

پاسخ دهيد
       چه نوع عقايد و ارزش هايى مانع از رشد و توسعه ى علم پزشكى مى شود؟ 

        طّى جنگ جهانى اّول و دوم، چه علومى توسعه پيدا كرد و چرا اين علوم در آن  سال ها 
رشد كرد؟

 انكار علل طبيعى امراض و بيمارى ها و بسنده كردن به شنيده ها و باورهايى كه از گذشتگان رسيده است. 

فعاليت ها
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خرافاتى كه دليل عقلى و تجربى ندارند. همچنين ارزش هايى كه بى توجهى به بهداشت و سالمت زندگى را 
ترويج و تشويق مى كنند. 

•  وقتى جامعه با مسأله اى خاص مواجه مى  شود، زمينة رشد علمى نسبت به آن مسأله بوجود مى آيد. هنگامى 
كه جامعه درگير جنگ و مسائل آن مى شود، زمينه و بستر الزم براى رشد علوم مرتبط با جنگ و مسائل 
و پيامدهاى آن فراهم مى  شود. در طول جنگ جهانى، با توجه به ماهيت اين جنگ ها، توليد و تكثير انبوه 
تسليحات نظامى، جنگ افزارهاى بسيارقوي مانند بمب هاى اتمى و شيميايى و تجهيزات نظامى دور برد مورد 
توجه قرار گرفت. بنابراين علوم مرتبط با ساخت تجهيزات و ادوات نظامى توسعة فراوان يافت. اطالعات 
هواشناسى و مبادالت بين المللى اساسى بود. بنابراين پيدايش علم هواشناسى در جنگ جهانى اول و بلوغ 
آن در جنگ جهانى دوم بود. شناخت توان بخشى و كار درمانى براى مجروحان جنگى و صنعت حمل و 
نقل و ترابرى (ساخت هواپيما، خودرو، راه آهن و...)، علوم ارتباطى و مخابرات مانند تلفن، بيسيم و... حوزة 
علوم استراتژيك و دفاعى، مهندسى صنايع و... از علومى بودند كه در اين دوران با توجه به نياز جامعه رشد 

و گسترش بسيار يافتند.

دانستني ها
. شناخت عمومي
1- فهم عمومى 

آگاهى و شناخت دروازه ورود انسان به جهان اجتماعى است. همه انسان   ها دربارة جهان اجتماعى خود، 
دانستنى   هاى فراوانى دارند. شناخت اجتماعى انواعى دارد كه گسترده ترين نوع آن، فهم عرفى يا شناخت 

عمومى است.
درباره شناخت عمومى چه مى دانيم؟

شناخت عمومى شناخت حاصل از زندگى است. ما اين نوع از شناخت را در طول زندگى به دست 
مى آوريم.

هيچ يك از كار  هاى روزانه اى كه انجام مى دهيم بدون شناخت و آگاهى انجام نمى شود. ما اغلب از 
شناخت نسبت به كار  هاى خود و از اهميت آن شناخت  غافليم. به كنش   هاى روزانه خود توجه كنيم؛ راه رفتن، 

تلفن زدن، رانندگى، احوال پرسى، خريد و كار  هاى پيچيده  ديگر مانند؛ سخن گفتن، شنيدن .
شايد در نگاه اول گمان كنيم اين كار  ها به طور طبيعى و بدون شناخت خاصى انجام مى شود يا ممكن است 
فكر كنيم، شناخت مربوط به اين كار  ها چندان مهم نيست؛ حال آن كه هيچ يك از كنش   هاى اجتماعى، بدون 
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اين شناخت انجام نمى شود. ما اگر به كار  هايى كه انجام مى دهيم آگاهى نداشته باشيم، زندگى اجتماعى مان 
مختل مى شود و جهان اجتماعى از بين مى رود.

ما انسان   ها با وارد شدن به جهانى كه ديگران در آن به سر مى برند، با آن   ها در فهم مجموعه اى از 
شناخت   ها شريك مى شويم. اين شناخت مشترك كه همان شناخت عمومى است؛ يك اندوخته مشترك، 

دانش ها و آگاهى ها است كه ما هنگام تعامل با ديگران از آن استفاده مى كنيم.
ما درباره شناخت عمومى كمتر مى انديشيم و  بيشتر از آن استفاده كرده، آن را به كار مى بريم.
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 2- فهم، فكر، حدس
فراگيرى شناخت عمومى در بسيارى از موارد غيرذهنى است و در مواردى كه ذهنى است، به صورت 

فهمى است؛ يعنى فكرى يا حدسى نيست.
ابن سينا در فصل سوم از مقاله اول كتاب برهان شفا، تعليم و تعلم را به دو قسم ذهنى و غير ذهنى و تعليم 
و تعلم غيرذهنى را نيز به اقسامى تقسيم مى كند؛ مثل صناعى، تلقينى، تأديبى، تقليدى، تنبيهى؛ او اين اقسام را 

استقرايى دانسته و به انواعى ديگر از تعليم و تعلِم غير ذهنى اشاره مى كند. 
تعليم صناعى: مثل نجارى و رنگرزى تعليمى است و از راه ممارست و مداومت بر انجام يك كار 

صورت مي گيرد.
تعليم تلقينى: مثل تلقين لغات و يا اشعار است و از راه مواظبت بر تلفظ الفاظ و اصوات انجام مى شود، 

تا جايى كه بيان الفاظ به صورت ملكه اى نفسانى براى فرد درآيد.
تعليم تأديبى: از راه مشورت با متعلم انجام مى شود و تعليم تقليدى از طريق انس با يك اعتقاد و از راه 

اعتماد به كسى پديد مى آيد كه آدمى از او فرا مى گيرد.
تعليم ذهنى: در مقابل اقسام فوق قرار دارد. اين تعليم نوعى فراگيرى است كه به واسطه معلومات پيشين 

انجام مى گيرد و خود  بر سه قسم است. فهمى،  فكرى وحدسى.
تعليم فكرى: تعليمى است كه با استدالل و فكر همراه است. در تعليم فكرى، انسان ابتدا با مسأله مواجه 
مى شود. پس از مواجهه با مسأله، در جست وجوى آگاهى و معرفت ديگرى بر مى آيد كه بتواند به كمك آن 

مسأله را حل كند. استدالل اقسامى دارد: استقرائي، قياسى و تمثيلي.
تعليم و تعلم حدسى نيز نوعى تعليم و تعلم است كه پس از مواجهه با مسأله انجام مي شود. در اين نوع 

تعليم، متعلم حد وسط را با نوعى شهود كه برتر از تفكر است به دست مى آورد.
 تعليم و تعلم فهمى، پايين ترين مرتبه تعليم و تعلم ذهنى است. در اين نوع از تعليم و تعلم انسان پس 
از آن كه با مسأله اى روبه رو مى شود، دانش ديگرى را كه براى حل مسأله مورد نياز است، با فكر يا حدس 

به دست نمى آورد؛ بلكه آن را از طريق شنيدن از ديگران تأمين مى كند.
به نظر مى رسد فهم و شناخت عمومى، شناختى است كه يا ذهنى نيست يا اگر ذهنى باشد، فهمى است.

 3- جهان   هاى سه گانه
شناخت عمومى، هويتى اجتماعى دارد و در جهان اجتماعى پديد مى آيد. پوپر از سه جهان سخن مى گويد، 

از نظر او جهان نخست جهان طبيعت ، جهان دوم جهان ذهنى و جهان سوم جهان اجتماعى است.
جهان طبيعت، جهان واقع است. واقعيات عينى از نظر او همان واقعيات طبيعى هستند كه در زمان و مكان 
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به صورت اشياء جزئى و خاص حضور دارند.
جهان دوم، جهان ذهنى افراد و اشخاص است. جهان دوم، شناخت فردى اشخاص نسبت به اشياء و 
امور مختلف است. اين شناخت مى تواند مطابق با واقعيت امورى  باشد كه از آن   ها حكايت مى كند يا مى تواند 
مغاير با آن   ها باشد. از نظر پوپر، انسان هرگز راهى براى يقين به اين كه شناخت او واقعى است، ندارد. از نظر 

او اگر يقينى هم وجود داشته باشد، درباره  غيرواقعى بودن برخى از شناخت   هاست.
از نظر پوپر برخى از شناخت  هايى كه انسان دارد، هيچ نوع حكايتى از واقع ندارند؛ مثل شناخت   هاى 

متافيزيكى يا ارزشى. 
جهان سوم، هويت بين االذهانى دارد. اين جهان، بخشى از جهان دوم است كه شكل عمومى پيدا كرده 
و به صورت ذخيره مشترك بشرى، در آمده است. كتابخانه ها، مجموعه مقررات و قوانين اجتماعى، نهاد  ها و 

مراكز آموزشى و پژوهشى مربوط به جهان سوم هستند.
براساس تقسيم سه گانه جهان ها، همه  آن چه در جهان سوم وجود دارد، فهم عمومى نيست، زيرا آموزش  ها 
و پژوهش  هاى استداللى نيز مى توانند در اين جهان وجود داشته باشند، ولي فهم عمومى، در معنايى كه مقابل 

شناخت علمى و استداللى باشد، بخشى از جهان سوم است.
انحصار جهان اول به عالم طبيعت، در ديدگاه پوپر به اين دليل است كه واقع گرايى او واقع گرايى سكوالر 
و دنيوى است ؛ و اين موضع ناشى از پيش فرضى است كه برهان علمى بر آن وجود ندارد. در نزد متفكران 
مسلمان، عالم واقع كه از آن با عالم نفس االمر ياد مى شود، اعم از عالم طبيعت است و عوالم غير مادى را نيز 

شامل مى شود.
ادعاى پوپر درباره اين كه انسان هرگز به درستى شناخت خود، نمى تواند پى ببرد نيز ناشى از موضع 
شكاكانه او نسبت به معرفت علمى است. پوپر به رغم آن كه اصل واقعيت را آن هم در محدوده اى خاص  
مى پذيرد، نظير كانت گرفتار يك شكاكيت ساختارى است؛ شكاكيت ساختارى شكاكيتى است كه انسان 

شكاك راه گريزى براى آن سراغ ندارد.

 4- زيست جهان
تقسيم سه گانه جهان ها، مبتنى بر رويكرد رئاليستي به واقعيت است، اعم از اين كه واقعيت، مادى يا 

غير مادى، شناختنى و يا ناشناختنى دانسته شود.
كسانى كه واقعيت و نفس االمرى را فراسوى ادراك فردى و يا جمعى انسان   ها نمى پذيرند، نمى توانند 

براى اشياء صرف نظر از ادراك فردى و يا عمومى انسان  ها هويت و حقيقتى قائل باشند.
رويكرد شكاكانه كانتى و نوكانتى نيز به لحاظ منطقى به نفى جهان نخست منجر مى شود؛ زيرا اگر مفاهيم 
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ذهنى انسان  ها حكايت و هدايتى يقينى نسبت به جهان واقع نداشته باشند، اين حكم، مفاهيمى نظير واقعيت، 
هويت، حقيقت، نفس االمر و جهان اول را نيز شامل مى شود؛ يعنى وقتى ما از جهان اول خبر مى دهيم و  
از نفس االمر اشياء سخن مى گوييم يا از حقيقت و واقعيت امور حرف مى زنيم، همة اين عبارات در زمرة 
مفاهيمى هستند كه در ذهن فردى اشخاص حضور دارند يا آن كه در حوزه فرهنگ و شناخت عمومى واقع 
مى شوند. با نفى جهان اول و انكار نفس االمر براى اشياء و حقايق، صدق به معناى مطابقت با واقع نيز وجود 

نخواهد داشت.
كسانى كه جهان اول و نفس االمر اشياء را انكار مى كنند، مفاهيم مربوط به اين جهان را به جهان دوم و 

يا سوم ارجاع مى دهند.
رويكرد اجتماعى و تاريخى به انسان موجب مى شود تا جهان دوم نيز به جهان سوم بازگردانده شود. 
از اين منظر، حقيقت، واقعيت، هويت، صدق، كذب و... مفاهيمى هستند كه در تعامالت اجتماعى هويت 

بين االذهانى داشته ، در قلمرو فهم عمومى و زيست جهان انسانى، آفريده يا دگرگون مى شوند.

 شناخت  علمى
  1- پرسش و مسئله

ما مطالب مختلفي را طي زندگي روزانه خود از نگاه و رفتار ديگران درك مي كنيم. شناخت عمومي از 
طريق زندگي با ديگران حاصل مي شود. اين شناخت براي زندگي اجتماعي مانند هوا براي زندگي فردي 
انسان است. انسان همواره با هوا تنفس مي كند، اما در اغلب موارد متوجه آن نيست و از اهميتي كه هوا براي 
او دارد، غافل است. ما هنگامي متوجه وجود هوا مي شويم كه در آن تغييري رخ دهد و خصوصاًمشكلي به 

وجود آيد.
افراد جامعه نيز هنگامي متوجه شناخت عمومي مي شوند و درباره اش مي انديشندكه دركاربرد و استفاده 
از آن گرفتار مشكل شوند. مثًال وقتي در جمعي قرار مي گيريم كه زبان ما را متوجه نمي شوند و ما نيز با زبان 
آنان آشنا نيستيم، متوجه آگاهي و شناخت خود نسبت به زبان مي شويم و به تفاوت زبان خود با آنان پي 

مي بريم و دربارة اين تفاوت مي انديشيم.                                                          
در سخناني كه از ديگران مي شنويم، گاه تناقضاتي مي بينيم و پاسخ هايي را كه ديگران به ما مي دهند، گاه 
قانع كننده نمي يابيم. در اين مواقع متوجه مي شويم كه گر  چه از طريق شناخت عمومي با حقايق بسياري آشنا 
مي شويم، ولى همة آنچه از ديگران مي شنويم، همواره كافي نيست و همين امر موجب مي شود تا درباره برخي 
از مسائل و پرسش ها به پاسخ هايي كه از طريق شناخت عمومي به دست مي آيد، بسنده نكنيم. شناخت علمي 

از همين نقطه، يعني با پرسش از شناخت عمومي و تأمل دربارة آن آغاز مي شود.
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 2-  جست وجوي حقيقت
شناخت علمي در دامن شناخت و فهم عمومي شكل مي گيرد، ولي تفاوت هاي مهمي با شناخت عمومي 

دارد. برخي از خصوصيات شناخت علمي در قياس با شناخت عمومي عبارتنداز:
الف) آگاهانه بودن :شناخت علمي آگاهانه دنبال مي شود، حال آن كه شناخت عمومي اغلب به صورت 

ناخودآگاه و بدون آن كه متوجه يادگيري آن شويم، در جريان زندگي اجتماعي حاصل مي شود.
ناخودآگاه بودن فهم و شناخت عمومي، به معناي نفي آگاهي از شناخت عمومي نيست؛ زيرا شناخت 
عمومي خود نوعي از آگاهي است، ولى فراگير اغلب توجه به فراگيري خود ندارد و آگاهي خود را نيز در 

معرض بازبيني و آگاهي مجدد قرار نمي دهد.
ب) مسأله محور بودن: شناخت علمي شناختي است كه نظر به موضوع خاصي دارد كه درباره آن پرسشي 
و سؤالي پديد آمده است. پرسش علمي، پرسش از چيستي، هستي و چرايي مي تواند باشد. پرسش از چيستي 
را در اصطالحي منطقي مطلب «ما» و پرسش از هستي را مطلب «هل» و پرسش از چرايي را  مطلب «لم» 

مي گويند. هريك از مطالب سه گانه فوق به اقسام ديگري تقسيم مي شود.
ج) تأمل و استدالل: شناخت علمي از طريق استدالل متأمالنه و عميق پديد مي آيد. استدالل متأمالنه 
قيدي است كه دو نوع از شناخت ذهني يعني شناخت فكري و حدسي را حفظ كرده و شناخت فهمي را 
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اخراج مي كند. شناخت فهمي به رغم آن كه شناختي آگاهانه است و در آن پرسش و سؤال نيز وجود دارد، ولي 
در اين شناخت حد وسط استدالل با اتكا به شنيده هاي ديگران تأمين مي شود.

د) روش مند بودن: شناخت علمي همواره از روشي خاص براي حل مطلوب مسأله پيروي مي كند.
روش شناخت علمي به اقتضاي موضوع ، منابع و ابزار معرفت تغيير مي كند. روش مي تواند تجربي، 

تجريدي و عقلي، نقلي يا شهودي باشد.
هـ) جست وجوي حقيقت: مهم ترين ويژگي شناخت علمي اين است كه به دنبال كشف حقيقت است. 
شناخت علمي قبل از هر چيز به دنبال معيارهايي است كه مرز صواب  و خطا را مشخص سازد. فوايد عملي، 

از فروعات مترتب بر شناخت علمي است. 
شناخت علمي با آن كه تأثيرات مهمي را براي زندگي در جهان اجتماعي به دنبال مي آورد، ولي اين ويژگي 

حقيقت آن را تأمين نمي كند. شناخت عمومي برخالف شناخت علمي بيشتر براي زيستن در جهان است.
 3-  شناخت هاي غيرعلمي

دو خصوصيت نخست از خصوصيات شناخت علمي،گاهى اوقات در شناخت عمومي نيز يافت مي شود. 
يعني شناخت عمومي، گاه خودآگاهانه بوده و گاه مسأله محور است. ما روزانه با مسائل و پرسش هاي زيادي 
مواجه مي شويم كه مردم دربارة آن ها گفت وگو مي كنند، بدون آن كه پاسخ پرسش هاي خود را با تأمل دقيق، 

و به گونه اي روشمند جست وجو كنند.
تأمل و استدالل و روش از ويژگي هايي هستند كه در شناخت غير علمى نيز  يافت مي شوند.

خطابه، شعر، جدل و مغالطه معرفت هاي روش مندي هستند كه با تأمل و قصد به دست مي آيند، ولي 
هيچ يك از آن ها شناخت علمي نيست، زيرا هيچ يك از آن ها به قصد وصول به حقيقت پديد نمي آيند. 

شناخت خطابي، شناخت روشمندي است كه براي تأثير در مخاطبان و همراه كردن آنان توليد مي شود. 
اين نوع از شناخت با آن كه به قصد تأثير در روابط  اجتماعي شكل مي گيرد، شناخت علمي نيست.

شناخت شعري معرفتي است كه به قصد تحريك احساسات و عواطف مخاطبان ايجاد مي شود. اين 
شناخت نه تنها قصد كشف حقيقت ندارد، بلكه در اكثر موارد از تركيباتي كه به لحاظ علمي غير حقيقي است، 
به گونه اي روش مند استفاده مي كند. درباره  شناخت شعري گفته مي شود: احسنه اكذبه؛ يعني آگاهي هايي كه با 

موازين شعري در رديف بهترين اشعار قرار مي گيرندو با موازين علمي، دروغ ترين معرفت ها هستند. 
شناخت جدلي، معرفتي است كه هدف از آن غلبه بر رقيب و تخطئة وي است. اين شناخت نيز با آن 
كه آگاهانه، مسئله محور، متأمالنه و روشمند است،ولي  در پي كشف حقيقت نيست. در جدل براي غلبه بر 

خصم از مقدماتي استفاده مي شود كه فهم  عمومي هر دو طرف ،آن را پذيرفته است.
شناخت مغالطه اي  نه تنها در پي كشف حقيقت نيست بلكه به دنبال حقيقت نمايي  گزاره هايي است كه 
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خالف حقيقت است.
اقسام چهارگانه فوق، معرفت هايي هستند كه از فهم و شناخت عمومي فاصله مي گيرند و شناخت علمي 
نيز نيستند. تعداد اين اقسام، استقرايي است و انواع ديگري را نيز به حسب مقاصد ديگر مي توان بر آن ها 
افزود. ابن سينا در مباحث منطقي خود كتاب هاي ويژه اي را در روش مربوط به هر يك از اين اقسام معرفت 

به نگارش در آورده است.

 4-  علم و حقيقت
معرفت و آگاهي، ظرف بروز و ظهور حقيقت است، زيرا هيچ معرفتي نيست كه معطوف به معروف و 

معلومي خاص نباشد. 
تفاوت معرفت علمي با ديگر اقسام معرفت، مانند معرفت خطابي، جدلي، شعري يا حتي معرفت عمومي اين 
است كه معرفت و شناخت علمي، فهم حقيقت را هدف خود قرار مي دهد، و تالش روش مندانه خود را در 
جهت درك حقيقت و بسط و گسترش آن به كار مي گيرد. عالم در مسير معرفت علمي تصرف در حقيقت 

نمي كند و مي كوشد تا تصرفات خود را برمدار حقيقت قرار دهد.
معرفت هاي ديگر؛  ولي مغالطه قصد تقابل با حقيقت را دارند يا مانند شناخت عمومي غافل از حقيقت و 
بي توجه به آن هستند يا آن كه معرفت را در خدمت اغراض و اهداف ديگري به كار مي گيرند؛ هر چند آن 
اهداف به نوبه خود مي تواند بر مدار حقيقت تحقق يافته و يا آن كه از حقيقت بي بهره باشد؛ مثل جدل كه در 
مقام دفاع از يك انديشه به نفي و انكار مخالف مي پردازد. اگر آن انديشه اي كه جدل از آن دفاع مي كند، در 
جاي خود، از حقيقت بهره مند باشد، جدالي كه انجام مي شود، جدال احسن است وگرنه جدال مذموم است 

و بر همين قياس، خطابه نيز مي تواند نيك و يا بد باشد.
بنابراين نظر آغازين و اصلي هيچ يك از معرفت هاي غيرعلمي معطوف به حقيقت نيست و شناخت علمي 

تنها شناختي است كه تأمل در حقيقت را وجهة همت خود قرار مي دهد.
كساني كه واقعيت و حقيقت را انكار مي كنند يا راه وصول به آن را مسدود مي دانند، ناگزير شناخت علمي را 
به ديگر سطوح معرفت تقليل مي دهند. از نظر اين گروه، شناخت علمي درنهايت به مبادي، اصول، سرمشق ها، 
الگوها و پارادايم هايي اعتماد مي كند كه بر اساس عزم و اراده جامعه علمي و به اقتضاي عوامل فرهنگي، 

اجتماعي و تاريخي از بستر شناخت عمومي و مانند آن برگزيده مي شود.
براين اساس، شناخت علمي حاصل از تأمالت بشري، براي يافتن حقيقت نيست، بلكه بخشي از تالش ذهني 
بشر براي ساختن زندگي دنيوي است و به همين دليل اين شناخت تفاوتي بنيادين با خطابه ، شعر يا جدل 

نمي تواند داشته باشد.
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 زيست جهان و شناخت علمي
1. شناخت علمي 

نسبت شناخت علمي با شناخت عمومي و زيست جهان در ذيل پرسش از نسبت علم و فرهنگ 
قرار مي گيرد؛ زيرا زيست جهان يا شناخت عمومي، اگر فرهنگ را زير پوشش خود قرار ندهد، دست كم 

گسترده ترين وجه فرهنگ است. 
ديدگاه هاي مختلفي كه دربارة شناخت علمي وجود دارد، در تبيين نسبت شناخت علمي و شناخت 
عمومي يا نسبت علم و فرهنگ تأثير گذار است. ديدگاه هايي را كه درباره شناخت علمي وجود دارد، در يك 

تقسيم بندي اوليه به دو دسته مي توان تقسيم كرد:
اول: ديدگاهي است كه براي شناخت علمي ارزش شناختاري قائل است؛ يعني آن را حاكي از واقعيت 
و حقيقت مي داند و در نتيجه معرفتي را كه در مقام حكايت از واقع است، در بازگويي واقعيت به صدق و 
كذب متصف مي گرداند. يعني اگر حكايتي درست از واقع داشته باشد، آن را صادق و در غير اين صورت 

آن را كاذب مي خواند.
دوم: ديدگاهي است كه ارزش جهان شناختي معرفت و شناخت علمي را انكار مي كند و صدق و كذب  

يا حق و باطل بودن شناخت علمي را نمي پذيرد.
ديدگاه اول كه شناخت علمي را كاشف حقيقت و واقعيت مي داند مبتني بر اين است كه اوالً، حقيقتي را 
فراسوي ادراك فردي يا جمعي انسان ها قائل باشد و ثانياً، شناخت آن حقيقت را ممكن بداند. اين ديدگاه نيز 
از جهت اين كه جهان واقع و حقيقت را محدود به عالم طبيعت بداند و راه شناخت آن را به معرفت حسي 
محدود بگرداند يا آن كه جهان واقع را فراتر از عالم طبيعت دانسته و به ظرفيت هاي شناختاري فوق حسي و 

تجربي نيز قائل باشد، به دو بخش تقسيم مي شود: 
اول: ديدگاه پوزيتويستي و حس گرايانه نسبت به معرفت است. اين ديدگاه رويكردي ماترياليستي يا 

سكوالر و دنيوي نسبت به جهان واقع دارد. 
دوم: ديدگاهي است كه نه معرفت علمي را به شناخت حسي و تجربي محدود مي كند و نه جهان واقع 

و نفس االمر را به عالم طبيعت و جهان دنيوي محدود مي كند. 

 2. تاثيرات متقابل 
رابطه شناخت عمومي و شناخت علمي بر اساس ديدگاه هايي كه به ارزش جهان شناختي و كاشفيت علم 
قائل هستند، رابطه اي ديالكتيكي و دو سويه است. شناخت علمي برخي از خدمات را به شناخت عمومي ارائه 

مي دهد و شناخت عمومي نيز تأثيراتي را بر شناخت علمي دارد. 
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از جمله خدمات شناخت علمي نسبت به شناخت عمومي به موارد ذيل مي توان اشاره كرد:
1. حل مشكالت: انسان اغلب هنگامي به شناخت عمومي نگاه مجدد مي كند كه شناخت عمومي در 
كاربرد خود  دچارمشكل شده باشد. شناخت علمي براي حل برخي از مشكالت به شناخت عرفي و عمومي 

و عملي كمك مي كند.
2. كشف حقيقت: شناخت علمي در اين ديدگاه به دنبال كشف حقيقت است و دربارة صادق و كاذب  يا 
حق و باطل بدون آنچه در شناخت عمومي جريان دارد، داوري مي كند. همه آنچه از شناخت علمي تحصيل 
مي شود، به متن شناخت عمومي راه پيدا نمي كند؛ ولى بخش هايي از شناخت علمي همواره به صورت 

ترويجي به آموزش عمومي راه پيدا كرده و از اين طريق در شناخت عمومي اثر مي گذارد. 
3. رشد فرهنگ: شناخت علمي با بازخواني شناخت عمومي و پي بردن به خطاهايي كه در حوزة شناخت 
عمومي وجود دارد، به تدريج به عرصة فهم عرفي واردشده ، از خطاهاي آن مي كاهد و به مقداري كه نتايج 

علمي جذب شناخت عمومي مي شود، فرهنگ عمومي از خرافات و باورهاي غلط پااليش مي يابد . 
شناخت عمومي نيز به نوبة خود تأثيراتي بر شناخت علمي دارد. تأثيرات شناخت عمومي نسبت به 
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شناخت علمي گاه مثبت و گاه منفي است. از جمله آثار شناخت عمومي نسبت به شناخت علمي عبارت 
است از:

1. طرح پرسش: شناخت عمومي به تناسب مسائل و مشكالتي كه با آن ها مواجه مي شود، براي شناخت 
علمي پرسش و مسئله  طرح مى كند. هر پرسش با موضوع محمول و مسئله اي خاص همراه است و هر مسئله 
منظر ويژه اي را براي بسط و گسترش معرفت علمي پديد مي آورد. هر پرسش مربوط به علمي خاص است 

و هنگامي كه پرسش  در يك حوزه علمى خاص  رخ مي دهد، همان علم توسعه پيدا مي كند. 
2. حمايت: شناخت عمومي به تناسب مسائلي كه با آن ها مواجه مي شود و به تناسب عقايد و ارزش هايي 
كه در آن وجود دارد، ممكن است بخشي از شناخت علمي يا همة آن را مورد حمايت قرار دهد و در اين 
صورت شناخت عمومي نيز به نوبة خود از ثمرات و آثار مربوط به همان بخش از شناخت علمي استفاده 

كرده، رشد مي كند.

3. پيش گيري: پيش گيري شناخت عمومي در همه موارد وهمه فرهنگ ها به گونه اي نيست كه زمينه بسط 
شناخت علمي را فراهم آورد و از شناخت علمي براي حل مسائلي كه با آن ها مواجه مي شود ،بهره گيرد يا از 
شناخت علمي  براي حل مسائل خود حمايت كند. اگر عقايد و ارزش هايي كه در شناخت علمي وجود دارد، 

با همه علوم يا با برخي از آن ها ناسازگار باشد ،مانع از آموزش يا گسترش شناخت علمي مي شود. 
 

 3. علم ابزاري و هدايتگر 
اگر شناخت علمي  به شناخت حسي و تجربي محدود شود، يا آن كه جهان واقع و نفس االمر با رويكردي 
سكوالر و دنيوي به امور طبيعي و اين جهاني رو به رو شود، در اين صورت كشف حقايق علمي، به حوزة 
قضاياي آزمون پذير و طبيعي محدود مي شود. در نتيجه شناخت علمي تنها ظرفيت داوري دربارة صدق و 

كذب بخشي محدود از شناخت عمومي را خواهد داشت. 
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شناخت عمومي شامل همة آگاهي هايي مي شود كه انسان ها در زيست اجتماعي خود دارا هستند؛ 
شناخت عمومي عقايد، ارزش ها، هنجارها، اطالعات همگاني و عمومي نسبت به پديده هاي طبيعي و غير آن 
را در بر مي گيرد و شناخت علمي در صورتي كه به گزاره هاي آزمون پذير و تبيين روابط طبيعي محدود شود، 
تنها درباره بخشي محدود از شناخت عمومي و فهم عرفي مي تواند داوري كند و در صورتي كه اين شناخت 
به عرصه فرهنگ عمومي راه پيدا كند، به رشد همه جانبة فرهنگي منجر نمي شود؛ بلكه به رشد بخشي از 
فرهنگ منجر مي شود كه مربوط به شناخت عالم طبيعت و تسلط بر آن است؛ يعني بخش هايي از فرهنگ را 
كه به آرمان ها، ارزش ها و جهت گيري هاي استفاده از دانش علمي مربوط مي شود، در بر نمى گيرد. در حالي كه 
بر چگونگي استفاده از علم حكم مي راند، از معرض داوري علمي و سنجش آن بيرون مي ماند. شناخت 
علمي در اين نگاه، نقش ابزاري نسبت به فرهنگ و شناخت عمومي دارد. شناخت علمي اگر به دانش تجربي، 
محدود و مقيد نشود و رويكردي سكوالر و دنيوي به هستي نداشته باشد، در نتيجه امكان داوري دربارة 
گزاره هاي متافيزيكي ، هنجارها و ارزش هاي اخالقي و اجتماعي را پيدا مى كند و در نتيجه توان داوري دربارة 
عرصه هاي مختلف فرهنگي را خواهد داشت  و در اين صورت با ايفاي نقش هدايت گرانه، رشد و تعالي همه 

جانبه شناخت عمومي را مي تواند به دنبال داشته باشد.

 4. مرجعيت عرف 
ديدگاهي كه كاشفيت علم را انكار كرده، كشف حقيقت را از دستور كار علمي خارج مي كند، از امكان 
داوري دربارة شناخت و فهم عمومي و عرفي باز مي ماند؛ يعني علم در اين ديدگاه هيچ مرجعيتي دربارة 

شناخت عرفي و عمومي نمي تواند داشته باشد. 
اين ديدگاه به جهت اين كه جهان نخست يعني حقيقت و نفس االمر اشياء را به طور كلي انكار مي كند 
يا آن كه در فرض اقرار به آن، راه وصول و شناخت حقيقت را مسدود مي داند و عرصه هاي مختلف آگاهي 
از جمله مفاهيم علمي را پديده هايي صرفاً تاريخي، اجتماعي و انساني مي داند كه در متن زندگي و حيات 

انساني شكل مي گيرند. 
در اين نگاه، دانش علمي؛ اصول، مبادي، موضوع، مسئله و روش خود را از زيست جهان مي گيرد و در 
تعامل با شناخت عمومي، تغييرات تاريخي خود را دنبال مي كند. نفي جهان نخست، يعني نفي حقيقتي كه 
مستقل و فراتر از ادراك و فهم فردي و اجتماعي انسان ها حضور دارد و در سطح فهم و ادراك آدميان بروز و 
ظهور  مى يابد، سبب مي شود تا فهم عمومي يا توافقي كه جامعة علمي بر سر موضوعات و مسائل مختلف 
پيدا مي كند و به بيان ديگر زيست جهان، به عنوان مرجع نهايي، جهت ارزيابي صحت و خطاي نظريات علمي 
معرفي شود . اين امر نه تنها معرفت علمي را از داوري نسبت به فرهنگي كه در دامن آن شكل گرفته است، 
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باز مي دارد، بلكه سازه هاي علمي مختلفي را كه در فرهنگ هاي متعدد پديد مي آيند و يا در مقاطع تاريخي 
متفاوت شكل مي گيرند، به صورت پديده هاي قياس ناپذيري در مي آورد كه قابليت سنجش ندارد و امكان 

داوري نهايي در بين آن ها نيز وجود ندارد.

 كاشفيت و توليد علم
1 - كاشفيت علم

ديدگاه  هايى كه براى علم ارزش شناختارى قائل هستند و از علم ،حكايت، حقيقت و واقعيت را انتظار 
دارند، ديدگاه  هايى هستند كه كاشفيت ، يعنى كشف از حقيقت را خصيصه علم مى دانند؛ در اين نگاه حقيقت 
علم، با كاشفيت قرين و همراه است. حيثيت التفاتى علم، حيثيت كشف آن است. علم همواره به سوى معلوم 
راه مى نمايد، و علمى كه نظر به معلومى نداشته باشد و عارى از هرنوع حكايت باشد، هرگز تحقق نخواهد 

داشت. 
بر اين اساس،  ا شتباه براى عالم هنگامى پيش مى آيد كه در آنچه مى يابد، تصرف كند. تصرف ناشايست 
گاه به تقابل در برابر چيزى مي انجامد كه با علم ظاهر شده است - مثل سائلى كه درخواست عذاب كرد و 
گفت اگر راست است كه او پيامبر است، پس عذابى بر من واقع شود، مثل اين كه سنگى از آسمان بر سر من 

فرود آيد - و گاه نيز تصرف ناشايست به كاستن و افزودن بر چيزى منجر مى شود كه معلوم شده است. 
هر علمى به معلوم خود راه مى برد و بيش از آ نچه مى نمايد، نمى گويد. آدمى در فرآيند تعليم بايد گوش 
شنوا و قلبى پذيرا داشته باشد و در آنچه مى يابد، نه بيفزايد و نه بكاهد.گزاره اى را كه به حمل اولى سخن 
مى گويد، در همان حد بپذيرد، و از آن انتظار اخبار به حمل شايع نداشته باشد.مثًال  اگر درمى يابد كه مثلث 
داراى سه ضلع است و يا مجموعه زواياى مثلث 180 درجه است، بر اين يافته نيفزايد كه پس مثلثى در 
خارج وجود دارد، و يا آن كه مثلثى در خارج نيست، و بر همين قياس از گزاره اى كه به حمل شايع ضرورت 
صدق دارد، چيزى نكاهد و حكايت آن از حقيقت و واقعيت را بى جهت به تعليق درنياورد. مثل اين گزاره 
كه" واقعيتى هست" ، زيرا خبر از اصل واقعيت به حمل شايع صادق است، آن هم با ضرورت ازلى. اگر به 
ضرورت اين گزاره گوش سپرده شود، دانسته مى شود محكى آن جز واقعيتى نامحدود نيست كه: «معروف 
عندكل جاهل» هر جاهل به آن علم دارد. بلكه معرفت او آغاز همه معارف است . رئاليست هاى خام بى جهت 
بر بسيارى از مفاهيمى كه مى يابند، مى افزايند و از واقعى و عينى بودن يافته  هاى خود خبر مى دهند و از اين 
جهت مورد نقد شكاكانى چون هيوم و كانت قرار مى گيرند . شكاكان از يافته  هايى كه دارند به غفلت مى گذرند 

و پديدارشناسانى چون هوسرل واقعيتى را كه از يافتن آن گريز نيست، بى جهت به تعليق مى سپارند.
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 2 - توليد علم 
ديدگاه  هايى كه ارزش شناختارى براى علم قائل نيستند، ناگزير نگاهى ابزارى به علم خواهند داشت. در اين 
نگاه، علم چيزى فراتر از توليد بشرى براى رسيدن به اهداف و اغراضى نيست كه فراسوى معرفت علمى قرار 

مى گيرند. رويكرد توليدى به علم، در بحث  نسبت اراده و علم به سوى تقدم اراده بر علم گام برمى دارد.
تفسير پوزيتيويستى از علم با آن كه نگاه شناختارى به علم را در نازل ترين مرتبة آن، يعنى علوم طبيعى 
همچنان حفظ كرده است و در نتيجه وظيفه علم را در محدوده دانش تجربى، گوش سپردن به حقيقت مى داند، 
ولكن معرفت علمى را در خدمت ارزش ها، هنجار ها و آرمان هايى مى بيند كه در حاشيه اميال آدمى پديد 
مى آيند و هرگز در معرض داورى علمى قرار نمى گيرند و به همين دليل، تفسير پوزيتيويستى علم به سوى 

نگاه ابزارى به علم گام برمى دارد.
تفسير هاى بعد تجربى از علم و رويكرد  هاى پسامدرن و همچنين تبيين پراگماتيستى از معرفت علمى، 
جنبه شناختارى و كاشفيت دانش علمى را به طور كامل نفى مى كنند و معرفت علمى را صرفاً توليدى انسانى 

در متن زندگى دنيوى و اين جهانى مى دانند.
در اين تفاسير فاصله معرفت علمى از ديگر معارف بشرى، نظير شعر، خطابه، رمان، اسطوره و مانند آن 
كم و كمتر مى شود؛ يعنى  جنبة حكايت و هدايت علم به سوى حقيقت، به عنوان امرى غيرواقعى و تبعى ديده 
مى شود، و بر اين اساس، جنبة  شناختارى معرفت علمى، امرى تبعى و غيرحقيقى است و شناخت علمى بايد 
نظير ديگر شناخت  هاى بشرى براساس كاركردها، آثار و پيامد هاى انسانى و اجتماعي رمزگشايى شود. يعنى 
شناخت علمى معرفتى نيست كه عهده دار كشف حقيقت و بيان واقعيت باشد؛ بلكه معرفتى است كه به قصد 

تسلط بر طبيعت، يا مشاركت فعال در زندگى و حيات انسانى توليد مى شود.
در اين نگاه، شناخت علمى به جاى آن كه در قياس با جهان واقع و نفس االمر حقايق، سنجيده شود، در 
ارتباط با فرهنگ و شناخت عمومى بشر و در تعامل با آن، معنا پيدا مى كند. بر اين مبنا، دانش  هايى كه جهت 
تبيين ابعاد شناختارى علم، اصول، مبادى و روش وصول به حقيقت را جست وجو مى كنند، مانند مباحث 
متافيزيكى شناخت،  معرفت شناسى و يا فلسفه علم، اعتبار خود را از دست مى دهند و جاى خود را به علومى 
مانند جامعه شناسى علم مى سپارند، زيرا جامعه شناسى علم، زمينه  هاى تاريخى و اجتماعى معرفت علمى را 

جست وجو كرده ، تعامل و ارتباط آن را با شناخت عمومى و ديگر ابعاد فرهنگى و اجتماعى تبيين مى كند.
با آن كه كاربرد توليد علم، با رويكرد ابزارى معرفت علمى، و خصوصاً تفسير هاى پسامدرن، كاربردى 
مقبول و رايج است، جاى اين پرسش باقى است كه: آيا علم را با نظر به كاشفيت آن، مى توان توليد بشرى 
،انسانى و يا اجتماعى دانست؟ و آيا استفاده از اين واژه به معناى دعوت كردن مخاطبان به تاخت و تاز در 

مسير سرزمينى نيست كه آفتاب حقيقت ديرزمانى است كه در آن غروب كرده است؟
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 3 - قلمرو توليد؛
الف-توليد انسانى

به نظر مى رسد با فرض كاشفيت علم، مى توان علم را به حسب برخى از مراتب و مقامات آن و از برخى 
جهات، توليدى بشرى، دانست. حقيقت آن گاه كه از متن ذات خود نزول كرده و به خانه وجود انسان وارد 
مى شود و هنگامى كه از مسير وجود انسانى در قلمرو حيات اجتماعى به فهم مشترك و عمومى بشر راه 
مى يابد، گرچه به اعتبار مبداء نزول و مبداء فاعلى خويش همواره چهره اى الهى و آسمانى دارد، ولي به اعتبار 
علل و زمينه  هاى قابلى و مادى خود، صورتى بشرى، تاريخى پيدا مى كند؛ به همين اعتبار نيز مى تواند توليد 

بشرى دانسته شود.
متن حقيقت، همان جهان نخستينى است كه قصد كشف و دريافت آن را دارد. اين جهان گرچه در 
يك نگاه ماترياليستى عالم طبيعت است، ولي در نگاه دينى و الهى، داراى اليه  ها و سطوح مختلف است. 
و عميق ترين الية آن، علم ذاتى حق است كه در نزد اهل عرفان، مشتمل بر اعيان ثابته همه امور است. در 
حكمت متعاليه، از باب انطواء كثرت در وحدت، در مرتبه ذات احدى مستقر است. حقيقت اشياء در حكمت 
اشراق، صور عقلى آن  هاست كه با عنوان ُمثُل ياد مى شود. در حكمت مشاء، حقيقت نخستين اشياء در علم 

عنايى حضرت حق مستقر است كه متأخر از ذات الهى بوده و مقدم بر صور عقلى و مادى آن  هاست. 
هيچ يك از مبانى فوق، مانع از اين نمى شود كه حقيقت در قلمرو دانش بشرى و فهم اجتماعى و تاريخى 

آن، تعينى انسانى پيدا كند و به همين لحاظ، توليد بشرى باشد.
افالطون با آن كه ُمثُل را حقايق ازلى و ابدى مى دانست و فهم بشر را حاصل مواجهه آدمى با مثل مى خواند، 
وصول به آن حقايق را نتيجه تالش و كار انسان مى دانست. ديالكتيك افالطون بر خالف ديالكتيك هگل، 
مربوط به عالم نخست، يعنى عالم حقيقت نيست، بلكه مربوط به نفس آدمى است. نفس آدمى براى وصول به 
حقيقت بايد تالش كند. گفت وگو، بخشى از تالش نفس براى وصول به حقيقت است. انسان در گفت وگو هاى 
علمى، حقيقت را توليد نمى كند. حقيقت، سرايى آراسته است. هوا و هوس و تعلقات دنيوى، گردى برخاسته 
است. آدمى براى وصول به حقيقت بايد موانع را برطرف سازد و با ديالكتيك و گفت وگوى علمى شرايط را 
جهت تولد حقيقت، در عرصه نفس عالم، فراهم  آورد. سقراط به همين دليل، تعليم خود را به كار مادرخويش، 
يعنى مامايى تشبيه مى كرد. ماما، فرزند را ايجاد نمى كند، بلكه شرايط تولد فرزند را آماده مى سازد و به همين 

دليل، او را قابله مى گويند. قابله، علت اِعدادي  و قابلى است و نه علت فاعلى و حقيقى.
در نگاه عرفانى نيز نقش قابلى نفس براى دريافت تجليات علمى حق، تا قبل از قرب نوافل و فرائض باقى 
است. در مراتب قرب فرائض كه مراتب واليت است، به دليل فناى نفس، نقش اِعدادى آن منتفى مى شود، ولي 
در اين مقام نيز، علل اِعدادى نابود نمى شوند، هر يك از اسما و صفات الهى زمينه ساز تجليات بعدى مى شود.
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 ب-  توليد اجتماعى
كار و كوشش بشرى تنها سبب تولد و يا توليد علم در عرصه نفس و جان عالم نيست، بلكه زمينه ورود 

معرفت به عرصه زندگى و حيات اجتماعى نيز هست.
تجلى علم در عرصه نفس آدمى نيازمند به معدات و علل قابلى است، نظير فراهم آوردن كبرى و صغرى 
كه به تعبير حكيم سبزوارى علت اِعدادى نتيجه هستند، زيرا افا ضه صور    تها در همه حال از ناحيه حق سبحانه 

و تعالى است.
ورود معرفت علمى در قلمرو فرهنگ، و حضور ترويجى آن در عرصه شناخت عمومى، بدون شك 
نيازمند به سازوكارها، سازمان ها و نهاد هاى اجتماعى مربوط به خود است؛ هر نظام و ساختار اجتماعى و هر 
شناخت عمومى اى، اجازه حضور و ورود شناخت علمى را به عرصه حيات و زندگى اجتماعى نمى دهد. 
برخى از باورها، ارزش ها، هنجار ها و نهادها هيچ نوع معرفت علمى را برنمى تابند. و جوامعى كه امكان 
حضور و گسترش معرفت علمى را فراهم آورند با همه سطوح، اليه  ها و ابعاد معرفت علمى، هرگز نمى توانند 
نسبتى يكسان داشته باشند. بلكه همواره افق هايى را مناسب با نيازها، زمينه  ها و اقتضاى تاريخى خود، بر روى 

دانش و معرفت علمى مى گشايند.
نقشى كه ساختار هاى اجتماعى، براى حضور و گسترش معرفت علمى دارند، و همچنين نقشى كه فرد 
از طريق تكوين ساختار  ها و نهاد هاى مختلف، جهت اين مهم ايفا مى كند، نقشى اِعدادى است. اين نقش با 
آن كه، استناد توليد علم به فرد و جامعه را ممكن مى سازد، به انكار كاشفيت علم و نفى علت فاعلى و ايجابى 

و حقيقتى علم منجر نمى شود.
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درس چهاردهم

انواع شناخت 
علمي

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1-   رابطه ي فرهنگ و علم را توضيح دهد.

2-  علت غلبة حس گرايي  در جهان اجتماعي امروز را توضيح دهد.
3-  داليل محدوديت شناخت علمي به شناخت تجربي را در جهان اجتماعي امروز 

بداند.
4- انواع شناخت علمي را نام ببرد.

5- با  سه معيار و مالك ارزيابي شناخت ها آشنا باشد.
6-  انواع شناخت را براساس مالك هاي ابزار، منبع و روش شناخت با هم مقايسه كند

7-  ويژگي هاي انواع شناخت علمي را به اختصار توضيح دهد.
8-  توان ارزيابي روش هاي مختلف انواع  شناخت علمي را كسب كرده باشد. 

مفاهيم كليدي

اهداف

 شناخت علمي، شناخت حسي، شناخت عقلي،شناخت شهودي، ابزار 
شناخت، روش شناخت، منبع شناخت،استدالل تجربي،استدالل 

تجريدي، شهود رحماني،شهود شيطاني



هم انديشى كنيد
      در يونان گروهى بوده اند كه عالم را مثل خواب و پندار آدميان مى دانستند. آنان حقيقت 
جهان را انكار مى كردند؛ به اين گروه «سوفسطايى» مى گويند. آيا براساس عقيده ى اين گروه 

مى توان شناخت علمى داشت؟

شناخت علمى به معناى شناختى است كه كشف از جهان واقع مى كند. اصل موضوعى علم اين است 
كه جهان واقعى وجود دارد و راه براى شناخت واقع هست. كسانى كه اصل واقعيت را قبول ندارند يعنى 

سوفسطائيان، شناخت علمى به اين معنا را نيز نمى  پذيرند.

جست وجو كنيد
      با توجه به آنچه در درس نهم درباره تقسيم جهان اجتماعى به اجزاى ذهنى و عينى 
خوانديد. دو پديده ى اجتماعى را كه از قلمرو شناخت حسى بيرون است و دو پديده ى اجتماعى 

را كه جز با حس شناخته نمى شوند، پيدا كنيد. 

در قلمرو شناخت حسى:  بخش طبيعى و ظاهرى كنش و رفتار انسان ها، تكنولوژى، ساختمان و... بدون 
كمك حس، اين گونه پديده ها قابل شناخت نيستند. 

  بيرون از قلمرو شناخت حسى:  عقايد، آرمان ها، ارزش هاى اجتماعى و فرهنگ از پديده هايى هستند كه 
بدون تأمل ذهنى و عقلى قابل شناخت نيستند.

فعاليت ها
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شناسايى كنيد
      نمونه هايى را از شناخت هايى كه حيوانات بدون استفاده از تجربه و استدالل دارند، 

به كالس معرفى كنيد. 
      با پركردن جدول زير تفاوت هاى انواع شناخت علمى را توضيح دهيد.

غريزه، دل و قلب آدمى عقل انسان حس هاى پنجگانه

وحى و الهامات الهى
و غيرالهى

حقايق طبيعى و  
غيرطبيعى

جهان طبيعت

تزكيه و تصفيه تفكر و استدالل احساس و مشاهده

•  شناخت غريزى حيوانات نسبت به امور مورد نيازشان از نوع شناخت شهودى و بدون استفاده از تجربه و 
استدالل است:

النه سازى پرندگان و حشرات، مراقبت از فرزندان، خوابيدن بر روى تخم ها، ساخت عسل توسط زنبور 
عسل 

دانستني ها
 علم و فرهنگ

1 - شناخت علمي
علم نوري است كه از ناحية حق سبحانه و تعالي بر قلب بندگان افاضه مي شود؛ حق تعالي جواد مطلق 
است، از ناحيه او بخل و منعي نيست، فيض و فضل از ناحيه او همواره استمرار دارد. استفادة افراد از آنچه 

خداوند اعطا و افاضه مي كند، به استعداد، ظرفيت و قابليت آن ها باز مي گردد.
استفاضه از فيض الهي مانند بهره اي است كه بخش هاي مختلف زمين از نور خورشيد مي برند. محروم 
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ماندن نيمي از زمين از نور خورشيد و بهره مند شدن نيمي ديگر به دليل تغيير و تحولي نيست كه در خورشيد 
پديد مي آيد. خورشيد، بي وقفه نورافشاني مي كند، و بخش هاي مختلف زمين، به دليل تغييراتي كه دارند، گاه 
ظرفيت استفاده از نور خورشيد را پيدا كرده، روشن مي شوند و گاه نيز قابليت استفاضه از نور آن را ندارند 
و در تاريكي فرو مي روند. هر بخشي از زمين كه استعداد و قابليتي تمام پيدا كند، بي وقفه از نور خورشيد 
بهره مي برد. بخش هايي از زمين نيز كه از نور خورشيد بهره مي برند، به نحوي مشابه و يكسان از آن استفاده 
نمي كنند؛ بخش هايي از زمين، از نوري كم و بخش هايي از نوري فراوان بهره مند مي شوند. اين نوع تفاوت نيز 
به نحوة مقابله و مقدار قابليت آن ها وابسته است؛ قسمتي از زمين كه در معرض تابش مستقيم نور خورشيد 

قرار مي گيرد، روشن تر از قسمتي است كه زاويه اي غير قائم با نور خورشيد دارد.
افاضة علمي حق تعالي مستمر و متصل است. حقيقت علم نيز، حقيقتي مجرد و غيرمادي است، و 
به همين دليل، قرب و بعد مادي و زماني با هيچ يك از بخش هاي عالم طبيعت، و با هيچ يك از افراد انساني 
ندارد. علم به دليل تجرد و غيرمادي بودن خود نسبتي يكسان با همه انسان ها دارد. انسان ها به دليل قابليت ها 
و ظرفيت هاي مختلفي كه دارند، در استفاده از فيض علمي حق تفاوت پيدا مي كنند؛ برخي از آن ها تنها 
به صورت هاي حسي، خيالي و يا وهمي مي رسند. اين گروه به هيچ معرفت و علم يقيني راه نمي برند و يقين 
آن ها چيزي فراتر از يقين روان شناختي نيست؛ گروهي در وادي شك و سرگرداني، متحير مي مانند و از علم و 
معرفتي كه به شك و ترديد خود دارند، نيز غافل مي مانند. و برخي نيز، به علم يقيني راه مي برند، و اين گروه 
نيز، در معرفت علمي خود يكسان نيستند؛ زيرا علم يقيني به حسب معلوم خود و نيز به تناسب مراتب يقين، 
ابعاد و اقسامي متنوع دارد. هيچ يك از اين تفاوت ها، به مبدأ فاعلي علم كه مبدأ فيض است و نيز به حقايق 

مجرد علمي كه فيض مستمر الهي هستند، بازنمي گردد؛ بلكه به استعداد و قابليت انسان بازمي گردد.

 2 - زمينه هاي فرهنگي
عوامل دخيل در استعداد انساني براي فراگيري علم، برخي فردي و بعضي ديگر اجتماعي است؛ عوامل 
فردي، و شخصي بسيار متنوع است. اين عوامل شامل وضعيت جسماني فرد، انگيزه، عزم، اراده و خصايص 
روحي نظير عناد، تعصب و يا تقواي علمي و همچنين زمينه ها و پيشينه علمي و معرفتي فرد است. عوامل 
اجتماعي، نظير ذخاير معرفتي جامعه، سازمان ها، نهادهاي آموزشي، اقتصادي و سياسي هستند. اين عوامل در 

تشويق شخصي و حمايت، دخيل بوده و مي توانند نقش بازدارنده و مانع داشته باشند.
شناخت عمومي نيز از مهم ترين عوامل اجتماعي براي پديد آمدن معرفت است. معرفت علمي از طريق 
افراد به عرصه فرهنگ نيز وارد مي شود، و پيامدهاي تاريخي و تمدني مربوط به خود را به دنبال مي آورد. ورود 

معرفت علمي در حوزه فرهنگ نيز نيازمند به علل قابلي و زمينه هاي وجودي مربوط خود است.
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معرفت علمي به حسب ذات خود، امري ثابت و هميشگي است. حقيقت اين معرفت، به حسب زمان ها 
و مكان هاي مختلف و به تناسب اشخاص و افراد گوناگون، تغييري پيدا نمي كند. معرفت علمي نظير نور 
است، نور به ذات خود ظاهر است و غيرخود را نيز ظاهر مي گرداند، معرفت علمي نيز به ذات خود براي 

عالم آشكار است و معلوم را در پرتو حضور خود ظاهر و آشكار مى كند.
افراد و جوامع مختلف در زمان ها و مكان هاي متفاوت به حسب استعداد و قابليت خود، با بخش هايي از 
اين معرفت مواجه مي شوند، و گاه نيز بخش هايي از آن را از دست مي دهند. تغييراتي كه در مسير فراگيري 
و يا فراموشي معرفت علمي پديد مي آيد، مربوط به نفس آن معرفت نيست، بلكه مربوط به فراگيران و يا 
فرهنگي است كه از علم استقبال كرده و به آن روي مي آورند، يا آن كه به علم پشت كرده و از آن روي 

بر مي گردانند.

3 - شناخت عمومي
شناخت عمومي، شناخت مشترك اجتماعي است و اين شناخت كه در فرآيند جامعه پذيري از نسلي 
به نسل ديگر منتقل مي شود، در صورتي كه جامعه به بلوغ عقلي و علمي نرسيده باشد، در محدودة خيال و 
وهم باقي مي ماند و در اين صورت، دريافت هاي حسي نيز در حاشية صورت هاي اجتماعي خيال و وهم، 

تفسير و تبيين مي شوند.
صور ذهني خيال و وهم، هنگامي كه مستقل از معرفت عقلي فعال مي شوند، اشكال بسيار متنوعي پيدا 
مي كنند، و شناخت عمومي به همين دليل مي تواند صورت هاي گوناگوني پيدا كند. هر نوع از شناخت عمومي، 

جهان اجتماعي مناسب با خود را پديد مي آورد.
شناخت عمومي كه در افق صور ذهني و خيالي و در حاشيه اميال و علقه هاي آدميان به اين صورت ها 
شكل مي گيرد، تنوعي گسترده دارد، و حال آن كه شناخت علمي به دليل تعهدي كه به حقيقت دارد، در هر 
مورد، از صورتي مناسب با همان حقيقت برخوردار است. ويروس آنفلوآنزا علت بيماري است، كم شدن 
كاالي مورد نياز سبب گراني است، حاصل جمع عدد دو و سه عدد پنج است و... اين قوانين علمي اگر 

درست باشد، به جامعه اي خاص و به اعتقادات و ارزش هاي جوامع مختلف ارتباطي ندارد.
البته شناخت عمومي مردم دربارة اين حقايق مي تواند متفاوت باشد، مردم ممكن است به وجود ويروس 
باور نداشته باشند ويا كم و زياد شدن كاال را در ارزاني و گراني مؤثر ندانند، و يا ممكن است براساس 

ارزش هاي اجتماعي خود انديشيدن درباره پديده هاي طبيعي را كاري بد و ناپسند بدانند.
اعتقادات عمومي مردم ممكن است به گونه اي باشد، كه علل طبيعي را به طور كلي انكار كنند و يا آن 
كه عليت عناصر و اجزاي طبيعي را نپذيرند، مردم ممكن است در يك فرهنگ به يك شكاكيت فراگير 
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گرفتار شده باشند؛ به گونه اي كه معتقد باشند هيچ راهي براي شناخت حقايق نداريم و همة آنچه دربارة عالم 
مي گوييم، چيزي فراتر از تصورات ذهني ما نسبت به واقعيت و يا حقيقت نيست.

هريك از اين ارزش ها، عقايد و يا باورها كه در عرصه شناخت عمومي فعال باشد، با قواعد علمي مزبور- 
بر فرض آن كه قانون علمي باشند- ناسازگار است.

 4 - فرهنگ و علم
جوامع مختلف براساس شناخت عمومي، اعتقادات، ارزش ها و نيازهاي خود با قوانين علمي برخورد هاي 
متفاوت دارند. هر جامعه علومي را كه به آن احتياج دارد و با عقايد و ارزش هايش مخالفت ندارد، به سهولت 
مي پذيرد، و در جهت شناخت و كشف آن اقدام كرده و حمايت مي كند؛ علومي را كه به آن نياز ندارد، دنبال 

نمي كند و بخش هايي از علوم را كه مخالف عقايد و باورهايش باشد، نمي پذيرد.

 رصدخانه مراغه
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وقتي شناخت عمومي با بخشي از شناخت علمي مخالف باشد، يكي از دو راه بيشتر باقي نمي ماند: يا 
شناخت عمومي جامعه تغيير پيدا كرده و اصالح صورت مى گيرد و يا آن بخش از علم انكار مي شود.

برخي از فرهنگ ها به دليل شناخت عمومي خود بخش هايي از شناخت علمي را انكار كرده، و يا معناي 
علم را محدود مي سازند و بعضي ديگر با هر نوع شناخت علمي مخالفت مي ورزند و بعضي از فرهنگ ها نيز 

هيچ حقيقتي را قبول ندارند، تا علم به جست وجوي آن پرداخته و آن را كشف كند.
جهان مدرن در نخستين گام به دليل اين كه مرجعيت وحي را تحت پوشش اسطوره زدايي نفي كرد، 
علومي را كه از اين طريق تحصيل مي شوند، انكار كرد و در مراحل بعدي نيز به دليل رويكرد حس گرايانه، 

دانش علمي را به شناخت آزمون پذير محدود ساخت.
گسترش شكاكيت در عرصه شناخت عمومي، ارزش جهان شناختي علوم تجربي را نيز در معرض ترديد 

قرار داده، و نسبي بودن فهم و حقيقت را به صورت باور عمومي درمي آورد.
فرهنگي كه با اين باور قرين باشد، معرفت علمي را چيزي جز تخيالت و توهمات بشري براي تداوم و 
گسترش زندگي دنيوي و اين جهاني نمي داند. در اين فرهنگ راه حقيقت مسدود است و علمي كه حكايت 

از حقيقت كند، به رسميت شناخته نمي شود.

 شناخت و فرهنگ
1- شناخت حسي: 

جهان هاي اجتماعي، مناسب با فرهنگ و شناخت عمومي خود، ظرفيت هاي خاصي را براي سطوح و 
بخش هاي مختلف شناخت علمي پديد مي آورند. شناخت علمي داراي سطوح و اليه هاي متفاوتي است. اين 

سطوح را در يك نگاه كلي به سه بخش حسي، عقلي و شهودي مي توان تقسيم كرد:
شناخت حسي، نازل ترين اليه شناخت علمي است. شناخت حسي، شناخت امور جزيي است. مثل ديدن 
دوست خود در خيابان و يا ديدن معلم در كالس. شناخت حسي، اوالً همواره نيازمند به وضع و محاذات 
خاص است؛ يعني حس كننده بايد به لحاظ مكاني، نسبتي خاصي با شيئي، داشته باشد كه حس مي شود. ثانيًا 
زمان مند است. يعني احساس درزمان خاصي رخ مي دهد، و پس از آن زمان، وجود ندارد. در خارج از زمان 
و مكاني كه نسبتي خاص بين حس كننده و شيء محسوس پديد مي آيد، احساس شيء محسوس نمي تواند 
وجود داشته باشد. و آن چه پس از احساس باقي مي ماند، صورت خيالي شيئي است كه قبال حس شده است؛ 
صورت خيالي را انسان در هر زمان و مكان كه بخواهد مي تواند دريابد، البته صورت خيالي مانند صورت 
حسي، جزئي است، و صورت جزئي، صورتي است كه مانند اشياء محسوس داراي اندازه و مقداري خاص 
است. كسي كه دوست خود را در خيابان مي بيند، به هنگام ديدن، او را احساس مي كند. و پس از ديدن، هرگاه 
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آن صحنه را در ذهن حاضر، مي كند، صورت خيالي آن را مي يابد.
 ابزار شناخت حسي، حواس آدمي است؛ مانند چشم و گوش. هر انساني كه يكي از ابزارهاي شناخت 

حسي را نداشته باشد از به دست آوردن شناخت مربوط به همان ابزار محروم مي ماند.
 منبع شناخت حسي، عالم طبيعت است. امور طبيعي، زمان مند و مكاني بوده و داراي مقدار و اندازه 
خاص هستند. امور غيرطبيعي، يعني حقايقي كه مجرد از زمان و مكان و اندازه اي خاص باشند، به حس در 

نمي آيند.
روش شناخت حسي، استفاده از ابزار حسي در زمان ها و مكان هاي مختلف است.

شناخت حسي، به لحاظ زماني، مقدم بر ديگر سطوح شناخت است. هر چند كه به لحاظ منطقي موّخر 
از آن هاست. چنانكه در قرآن كريم آمده است: «واهللاُ اَخَرَجُكم مِن بُُطوِن اُّمهاتُِكم التَعَلُموَن َشيئاً َوَجَعَل لَُكُم 
مَع َو االَبَصاَر و االَفئَِده» (نحل/78) خداوند سبحان نيز در اين آيه، سمع و بصر را قبل ازدل  و قلب آدمي  السَّ

بيان مي دارد.
ابتدا ابزارهاي حس انساني فعال مي شود، و به احساس اشياء مي پردازد. سپس آن چه را احساس كرده، 
در خيال خود حفظ مي كند و به دنبال آن، ذهن آدمي فّعال شده و وهم و عقل و ديگر مراتب شناخت پديد 

مي آيد.
احساس و خيال تا هنگامي كه مراتب ديگر شناخت شكل نگيرند، به صورت شناخت علمي درنمي آيد. 

يعني حس به كمك عقل، شناخت يقيني جزيي به آن چه مي يابد پيدا مي كند.

2- شناخت عقلي:
شناخت عقلي، شناخت مسائل و قوانين كلي و عام است. كليت، ويژگي اي است كه شناخت عقلي را 
از شناخت حسي، خيالي و وهمي جدا مي كند. شناخت حسي و خيالي، ناظر به امور جزئي هستند، يعني امر 
محسوس و خيالي همواره جزئي است. صورتي كه از دوست خود در ذهن داريم جزئي است، و به همين 
دليل بر غير آن قابل تطبيق نيست. صورت وهمي نيز به دليل اضافه اي كه به امور جزئي پيدا مي كند، كليت 
ندارد. مثل محبتي كه به دوست خود داريم. اين معنا از جهت اضافه اي كه به شخصي خاص پيدا مي كند به غير 

آن شخص قابل تطبيق نيست. ادراكات وهمي، معاني اي  هستند كه مقيد به امور جزيي شده اند.
معاني كلي، قابل انطباق بر امور فراوان هستند؛ يعني مصداق معناي كلي بر خالف مصاديق صورحسي، 
خيالي، و وهمي مقيد به زمان و مكاني خاص نيستند. معاني كلي به دليل اين كه مقيد به زمان و مكان نيستند، 

قابل صدق بر افراد فراوان هستند.
 ابزار شناخت عقلي، عقل انسان است. اين نوع شناخت بدون استفاده از اين ابزار به دست نمي آيد. برخي 
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از حيوانات در بعضي ازحواس خود قوي تر از انسان هستند؛ آن ها به دليل اين كه عقل ندارند، از شناخت عقلي 
محروم هستند. عقل قوه اي است كه به درك معاني و حقايق كلي مي پردازد.

 منبع شناخت عقلي، حقايق طبيعي و غير طبيعي است.حقايق طبيعي پس از آن كه توسط حس و خيال 
به صورت جزئي درك مي شوند، عقل از طريق تأمل در آن ها به فهم معاني كلي  مي پردازد، كه بر آن ها صادق 

است. درك معاني كلي از طريق تأمل در صور حسي و خيالي بر مبناي حكمت مشاء به تجريد صور جزيي 
است و بر مبناي حكمت اشراق و متعاليه به كسب آمادگي و قابليت براي نظاره به حقايق مجردي است كه 

در سلسله علل صور جزيي هستند.
عقل، برخي از معاني كلي را از طريق مواجهة مستقيم حقايق عقلي و بدون تأمل در صور حسي و خيالي 
مي يابد. اموري كه داراي افراد و صورتهاي جزئي و حسي نيستند، از اين قبيل هستند؛ مثل مفهوم عليت، 

ضرورت، هستي يا نيستي، مفاهيم فلسفي و متافيزيكي.
 روش شناخت عقلي، تفكر و استدالل است. انسان با تفكر و استدالل دربارة اموري كه قبال حس كرده 

است و يا اموري كه قابل حس كردن نيستند، به شناخت عقلي درباره آن ها مي رسد.
به استدالل هاي عقلي دربارة امور محسوس و طبيعي، استدالل تجربي مي گويند. و به استدالل هاي عقلي 

درباره امور غيرمحسوس و غيرطبيعي استدالل تجريدي مي توان گفت.
اگر شناخت علمي، شناخت قوانين كلي عالم باشد، شناخت حسي تنها در پناه شناخت عقلي و پس از 
تفكر و استداللي كه عقل نسبت به امور محسوس انجام مي دهد، به حوزة شناخت علمي وارد مي شود و به 
همين دليل شناخت حسي به رغم آن كه به لحاظ زماني مقدم بر شناخت عقلي است، براي آن كه به صورت 

شناخت علمي درآيد، به لحاظ منطقي مؤخر از شناخت عقلي است.
برخي از پديده هاي اجتماعي مانند وضعيت مهاجرت و يا بسياري آسيب هاي اجتماعي  با استدالل هاي 
تجربي و به كمك داده هاي حسي به روش عملي شناخته مي شوند. ولي برخي از ديگر پديده ها نظير عقايد 
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و ارزش هاي اجتماعي با روش هاي تجريدي عقلي مورد ارزيابي انتقادي قرار مي گيرند.

3- شناخت شهودي:
شناخت شهودي يا حضوري در مقابل شناخت مفهومي يا حصولي قرار مي گيرد. شناخت مفهومي يا 
حصولي، شناختي است كه عالم، به واسطه مفهوم و يا صورتي كه از معلوم دارد، پي به معلوم مي برد. علم 
حسي به درختي كه در مقابل ما قرار مي گيرد، از طريق صورتي است كه از آن در نزد ما حاصل مي شود. 
علم حسي و عقلي، دو نوع از علم حصولي است؛ يعني شناخت حصولي به دو قسم حسي و عقلي تقسيم 

مي شود.
شناخت حضوري، شناختي است كه در آن معلوم بدون واسطه در نزد عالم حاضر است. يعني عالم، 
معلوم را مستقيماً و بدون آن كه صورتي از آن داشته باشد، درك مي كند. انسان خفته اي كه در اثر درد بيدار 
مي شود به درد خود علم شهودي دارد، ولكن پزشكي كه از درد بيمار خود با خبر مي شود، نسبت به درد، 

علم حصولي دارد.
ابزار، منبع و روش شناخت شهودي با ابزار، منبع و روش شناخت حسي و عقلي فرق دارد.

ابزار شناخت شهودي، دل و قلب آدمي است. انسان از درون خود، بدون استفاده از ابزارهاي حسي و 
مفاهيم تجربي و يا تجريدي عقلي، بسياري از امور محسوس و غيرمحسوس را مي شناسد. شناخت غريزي 
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حيوانات نسبت به بسياري از امور مورد نياز خود  نيز از همين قبيل است. مثال حيوانات، اغلب، دوست و 
دشمن خود را به همين شيوه تشخيص مي دهند.

منبع شناخت شهودي، وحي و الهامات الهي و غيرالهي است. معناي لغوي و عام را در نخستين برخورد 
و بدون تجربه قبلي مي شناسند.

وحي، شناخت مرموز دروني است و شامل همه الهامات مي شود؛ وحي در معناي خاص، نوعي شناخت 
شهودي مربوط به پيامبران است كه از طرف خداوند براي هدايت آدميان به آن دست مي يابند. به اين معناي 

خاص، وحي تشريعي نيز مي گويند.
وحي كننده در معناي عام آن، مي تواند خداوند سبحان يا غير او باشد. خداوند سبحان، معناي عام وحي 
يَاِطيَن لَيُوحُوَن اِلَي اَولِيائِهِم لِيُجادِلوُكم» (انعام/121)  كردن را به شياطين نيز نسبت داده و مي فرمايد: «اِنَّ الشَّ

شياطين به دوستان خود وحي مي كنند تا با شما مجادله كنند.
وحي گيرنده نيز مي تواند انسان يا غيرانسان باشد. مثال خداوند سبحان از وحي خود به زنبورعسل نيز 
ا يَعرُِشوَن»  َجرِ َو مِمَّ خبرداده و مي فرمايد: «َو اَوَحي َربَُّك اِلَي النَّحِل اَِن اتََّخِذي مَِن الِجباِل بُيوتاً َو مَِن الشَّ
(نحل/68) و پروردگار تو به زنبورعسل وحي كرد تا از كوه ها و از درختان و از داربست هايي كه (مردم) 

مي سازندبه عنوان  النه استفاده مي كنند.
روش شناخت شهودي، بر خالف روش شناخت حسي و عقلي، مشاهده و استدالل نيست، بلكه سلوك، 
رياضت، تصفيه، تزكيه و باالخره نحوة رفتار و عمل آدمي است. هر نوع شهودي در اثر نوع خاصي از سلوك 

ممدوح يا مذموم به دست مي آيد.
شناخت شهودي انسان داراي اقسام و مراتبي است؛ مهم ترين آن ها به دو قسم رحماني وشيطاني تقسيم 
مي شود. شهود رحماني با وحي مستقيم الهي يا از طريق فرشتگان انجام مي شود. انبياء و اولياء الهي از اين نوع 

وحي برخوردارند. شهود شيطاني به وسيله شيطان و براي فريب انسان رخ مي دهد.

4- شناخت و فرهنگ:
هرجامعه اي به تناسب فرهنگ، شناخت عمومي و  سبك زندگي و نحوه رفتار و عمل خود،  سطحي 
خاص از شناخت را به عنوان شناخت علمي به رسميت مي شناسد، و نسبت به سطوح ديگر از شناخت، يا 

غفلت كرده و يا با آن  مخالفت مي كند.
بسياري از مردم شناسان و جامعه شناسان نظير كنت و سوروكين، جوامع و فرهنگ ها را براساس نوع 
رويكرد آن ها به شناخت حسي، عقلي يا شهودي تقسيم كرده اند. تفاوت كنت و سوروكين در اين است كه 
كنت در قرن نوزدهم نسبت به شناخت حسي خوش بين بود و ديگر انواع شناخت را غيرعلمي مي دانست و 
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سوروكين در قرن بيستم نسبت به شناخت حسي، خوش بيني كنت را نداشت.
جهان مدرن در نخستين گام با عنوان روشنگري و enlightenment با هر نوع شناخت شهودي 
مخالفت كرد و اين مخالفت را تحت عنوان مبارزه با خرافه و يا اسطوره زدايي كردن از عالم انجام داد. و در 
مراحل بعدي، شناخت عقلي را نيز بدون ارجاع به شناخت حسي فاقد ارزش جهان شناختي دانست. از آن جا 
كه حس بدون اعتماد به شناخت عقلي هويت علمي خود را از دست مي دهد، جهان مدرن از نيمه دوم قرن 
بيستم به سوي انكار شناخت علمي و نفي روشنگري گام برداشته است و رويكرد هاي پسامدرن زمينه را براي 

بازگشت به شهودگرايي فراهم آورده است.
فرهنگ، شناخت عمومي و سبك زندگي جهان مدرن به دليل فقدان شناخت عقلي و رويكرد دنيوي 
و اين جهاني، به گونه اي است كه زمينه را براي بسط شهود هاي شيطاني و معنويت هاي كاذب فراهم آورده 

است.
درجهان اسالم، وحي الهي و شهود هاي رحماني اولياء الهي دركانون شناخت علمي است، و شناخت 

عقلي نيز به عنوان شناخت علمي عام بشري به رسميت شناخته مي شود.
در فرهنگ اسالمي و در نزد فيلسوفان مسلمان، شناخت حسي هنگامي با شناخت علمي پيوند مي خورد 
كه تحت اشراف شناخت عقلي سازمان يابد، و به همين دليل بوعلي در مواردي مكرر، حس را طريق معرفت 

مي خواند، شهودهاي شيطاني نيز در جهان اسالم اعتبار علمي ندارند.
 جهان هاي اساطيري، جهان هايي هستند كه بر مدار مكاشفات و شهودهاي غيرالهي و غيرتوحيدي 
سازمان مي يابند؛ اگر در دوران تسلط حس گرايي و پوزيتيويسم، جهان اسالم در تقابل با نوعي از سكوالريسم 
بود كه در چهره ماترياليسم و تجربه گرايي محض ظاهر مي شد؛ اينك با افول روشنگري مدرن، پيش بيني 
مي شود و جهان اسالم در تقابل با شهودگرايي ها و معنويت هاي كاذب قرار گيرد. ظهور معنويت هاي كاذب، 
پديده اي است كه رنه گنون آن را در نيمة  اول قرن بيستم با عنوان ظهور دجال پيش بيني مي كرد. ويژگي بارز 

اين نوع از معنويت، سكوالر و دنيوي بودن آن است.
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درس پانزدهم

شناخت اجتماعي
تجربي

انتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1-تفاوت علم و معرفت را در جهان اجتماعي امروز توضيح دهد.

2- نقطة قوت علوم تجربي و روش حسي را تشريح نمايد.
3- سابقة تاريخي و عوامل محدود شدن علم به علم تجربي را بداند.

4- دليل گرايش انسان به سوي حس گرايي و انكاربخش هاى غيرتجربي و غيرحسي 
شناخت را در جهان اجتماعي امروز تحليل نمايد.

5- آسيب محدود كردن شناخت علمي جامعه به شناخت تجربي را توضيح دهد.
6- آسيب هاي ابزاري دانستن علوم اجتماعي را تحليل كند .

7- راه حل جامعه  شناسان انتقادي براي گريز از مشكالت جامعه شناسي پوزيتيويستي را 
توضيح دهد.

8- توان ارزيابي راه حل جامعه شناسي انتقادي و پيامدهاي آن را كسب كرده باشد.
9- توانايي ارزيابي شناخت اجتماعي تجربي و نقاط قوت و ضعف آن  را كسب كرده 

باشد.

مفاهيم كليدي

اهداف

شناخت تجربي، شناخت اجتماعي تجربي، علم،معرفت،فرهنگ، 
رويكرد تجربي، رويكردهاي بعد تجربي



مقايسه كنيد
     معناى علم را در قرآن كريم و در فرهنگ اسالمى با معنايى كه علم در قرن نوزدهم پيدا 

كرده است، مقايسه كنيد و درباره ى دليل تفاوت معناى آن گفت وگو كنيد.   

  به رغم اهميت مفهوم علم در فرهنگ هاى بشرى، اوالً نقش اجتماعى علم در همة فرهنگ ها يكسان 
نيست و ثانياً مفهوم واحدى از علم در فرهنگ هاى مختلف وجود ندارد. در فرهنگ اسالمى، علم هويتى دينى 

و الهى و در فرهنگ غربى هويتى دنيوى و سكوالر دارد.
  در فرهنگ دينى، علم مراتب و درجات مختلفى دارد. در رأس همة علوم، علم الهى است. علم الهى 
نسبت به موجودات، علمى حضورى و شهودى است. در مرتبه ى پايين تر از دانش شهودى، معرفت عقلى 
و در پايين ترين سطح، علم و دانش حسى قرار دارد. مفهوم علم در فرهنگ دينى شامل همة مراتب فوق 

مى شود.
  در غرب تا قبل از قرن نوزدهم، لفظ علم به دانش هاى دينى و عقلى نيز اطالق مى شد اّما به تدريج 
از معانى سابق خود به پايين ترين سطح معرفت سقوط كرد و از مبادى عقلى و دينى جدا شد و تنها شامل 
دانش هاى حسى و آزمون پذير گرديد. در اين تعريف،گزاره هايى به صورت آزمون پذير نباشند گزاره هاى 

علمى محسوب نمى شوند، مانند گزاره هايى" چون عدالت بايد اجرا شود" يا "خداوند هست".

 يادآورى كنيد
گذشت،  جامعه شناسى  تاريخ  درباره ى  ششم  درس  در  كه  مباحثى  از  استفاده  با        

محدوديت ها و مشكالت جامعه شناسى پوزيتويستى را بازگوييد.

    - فقط روش حسى و تجربى را براى شناخت جهان اجتماعى معتبر مى داند. در نتيجه راه هاى 
ديگرى را كه براى شناخت جهان اجتماعى وجود دارد و سطوح ديگر عقالنيت را مورد غفلت يا انكار قرار 

مى دهد.
  - نمى تواند نسبت به پديده  هاى اجتماعى داورى ارزشى و هنجارى كند و به انتقاد نسبت به پديده ها 

يا نظام اجتماعى بپردازد.
  - علم اجتماعى را به صورت يك علم ابزارى در رديف علوم طبيعى قرار مى دهد.

فعاليت ها
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  - با خصلت ابزارى بخشيدن به علم اجتماعى، به جامعه شناسى نسبت به جهان و نظام اجتماعى 
موجود خصلتى محافظه كارانه مى  بخشند. هدايت گرى از جامعه شناسى سلب مى شود و جامعه شناسان به 

تكنسين هايى تبديل مى شوند كه در خدمت صاحبان ثروت و قدرت خواهند بود. 

تأمل كنيد
      براساس ديدگاه انتقادى، آيا شناخت علمى در جهان هاى اجتماعى و فرهنگ هاى مختلف 

يكسان خواهد بود؟

  خير، اينان دچار نوعى نسبيت گرايى هستند. از نظر آن ها حقيقت مطلق و ارزش هاى مطلق وجود ندارد 
و هر جامعه اى ارزش و اخالق خاص خود را دارد. اينجاست كه نسبيت شناخت و به دنبال آن نسبيت 
حقيقت ايجاد مى  شود. اگر معرفت علمى متأثر از مبادى و اصولى است كه از حوزه فرهنگ و شناخت عمومى 
اخذ مى شود، هر جامعه اى بر اساس عرف با اصول فرهنگى و تمدنى خود، معرفت متناسب با خود را پديد 

مى آورد و اين ديدگاه به نسبيت شناخت و نسبيت حقيقت منجر مى شود.

شناخت اجتماعي تجربي
1- زمينه هاي تاريخي علم پوزيتيويستي

بخشي از شناخت علمي از حسيات و تجربيات كمك مي گيرد. به اين بخش از شناخت علمي، علم 
حسي و تجربي مي توان گفت. دنياي متجدد به داليلي كه ريشه در شناخت عمومي، شيوه زندگي، فرهنگ 
عمومي، ساختار و عملكرد قدرت و اقتدار آن دارد؛ در مقطعي از تاريخ خود اين بخش از شناخت علمي را 

مورد حمايت قرار داد و به انكار و نفي ديگر سطوح و بخش هاي معرفت علمي پرداخت.
محدود كردن معناي علم به علم تجربي و تعريف پوزيتيويستي علم در تاريخ انديشه بشر و حتي در جهان 
غرب سابقه چنداني ندارد و به نيمه دوم قرن نوزدهم بازمي گردد. اين تعريف از علم از نيمه دوم قرن بيستم 

نيز مورد ترديد فيلسوفان علم قرار گرفت.
دليل فرهنگي و اجتماعي فراگيري و گسترش تعريف حسي و تجربي از علم و علت ترديد زودهنگام 

نسبت به اين تعريف چيست؟ 

دانستني ها
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رويكرد سكوالر و دنيوي انسان  مهم ترين عاملي است كه او را هم به سوي حس گرايي و هم به سوي 
انكار بخش هاي غير تجربي و غيرحسي عالم سوق داد؛ زيرا حس اوالً، ابزار دنيوي شناخت بشري است و 
ثانياً، نقطه قوت علوم حسي و تجربي نيز اين است كه انسان را در تسلط بر عالم طبيعت ياري مي كند. قرآن 
كريم دنياگرايي، گريز از مرگ و حس گرايي را به بني اسراييل نسبت مي دهد. رويكرد حس گرايانه  بني اسراييل 
سبب شد تا آن ها ايمان به خداوند را منوط به ديدار حسي آن كنند. آنان به موسي گفتند: لن نؤمن لك حتي 

نري ا... جهرهًْ (ما به تو ايمان نمي آوريم تا خداوند را آشكارا ببينيم).
 به رغم آن كه دنياگرايي و حس گرايي سابقه اي به قدمت تاريخ بشري دارد، هيچ گاه با ويژگي هاي جهان 

متجدد و به گونه اي عريان به فرهنگ و تمدن بشري غلبه پيدا نكرده است. 

گسترش فرهنگ غرب سبب شده است تا امروز ما در جهاني زندگي كنيم كه در آن از شناخت حسي 
 (knowledge) و تجربي با اسم علم ياد شود. در اين جهان به شناختي كه حسي و تجربي نباشد، معرفت
گفته مي شود. معناي تقسيم فوق اين است كه شناخت علمي شناختي است كه با حس، اثبات، تأييد و يا ابطال 

شود.
نظام آموزشي علمي ما نيز همين معنا از علم را به ما آموزش مي دهد. ما در سال سوم دبستان نخستين بار 
با درس علوم آشنا مي شويم. دركتاب علوم دانش هايي را فرا مي گيريم كه در آن ها از ابزار حس، منبع طبيعت 

و روش مشاهده، آزمايش و تجربه استفاده مي شود. 
2- پيامدهاي فرهنگي علم تجربي

تعريفي كه در دوران دبستان و دبيرستان از علم به روش غير مستقيم و ناخودآگاه از علم آموزش داده 
مي شود، در دوران دانشگاه در درس هايي كه عهده دار آموزش روش علمي هستند، به صورت مستقيم و 
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آگاهانه آموزش داده مي شود. دانشجو در اين بخش از آموزش اين مطلب را فرا مي گيرد كه تنها بخشي از 
آگاهي هاي او آگاهي علمي است كه به گونه اي آزمون پذير و از طريق حس، اثبات، تأييد و يا ابطال پذير باشد. 
اين سطح از فراگيري كه در سطوح عالي آموزش اتفاق مي افتد، در جوامع غيرغربي پيامدهاي فرهنگي و 
تاريخي مهمي را به دنبال مي آورد. از جمله پيامدهاي اين آموزش در كشورهاي اسالمي و از جمله جامعه ما 
اين است كه دانشجو و يا طلبه اي كه روش شناسي هاي مدرن علم را فرا  مي گيرد، به اين نكته پي مي برد كه معنا 
و مفهومي از علم را كه خارج از نظام آموزشي مدرن آموخته است، گرچه در بستر فرهنگي و تاريخي جهان 
اسالم علم ناميده مي شود ،ولي به حسب نظام رسمي و آموزشي علمي كه اينك در پرتو اقتدار جهانى غرب 
مرجعيت جهاني يافته است، علم نيست. دانشجو و يا استادي كه معناي مدرن علم را فرا گرفته، تفاوت  اين 

معاني را با معاني كه علم در فرهنگ اسالمي و يا در قرآن دارد، درمي يابد. او اگر معاني مدرن و پوزيتيويستي 
علم را پذيرفته باشد، ناگزير معناي قرآني علم را كه علوم وحياني و عقالني را نيز فرا مي گيرد، معنايي صرفًا 
تاريخي مي پندارد و تداوم اين معناني در فرهنگ اسالمي را مربوط به شناخت عمومي جوامع اسالمي مي داند 
كه در مكتب خانه ها و دوره هاي پيش دبستاني، كالس هاي آموزش قرآن و آموزش  هاي خانوادگي يا از طريق 

بخشي از رسانه هاي عمومي باز توليد مي شود. 
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كسي كه معناي قرآني علم را به عنوان معناي تاريخي و فرهنگي علم، موضوعى براي مطالعات علمي 
مدرن قرار مي دهد، قبل از آن كه بداند از حوزه فرهنگي و تمدنى جهان اسالم خارج شده، به عنوان  عضوي 

فعال از جهان متجدد به تصرف در ميراث فرهنگي جهان اسالم مي پردازد.

3- رويكرد پوزيتيويستي به علوم اجتماعي 
در جهاني كه به داليل فرهنگي و تاريخي، شناخت علمي به دانش حسي و تجربه محدود مي شود، 
شناخت علمي جامعه يعني علم اجتماعي آن نيز به بخش تجربي معرفت و علم اجتماعي محدود و مقيد 
مي شود. بنابراين محدود كردن شناخت علمي جامعه به شناخت تجربي يك پديده اجتماعي و تاريخي است 
كه در دوره اي خاص از جهان اجتماعي شكل مي گيرد و اين پديده واقعيتي است كه در قرن نوزدهم اتفاق 

افتاد. 
درهنگام غلبه ديدگاه حس گرايانه يعني در قرن نوزدهم، جامعه شناسي نه فقط با روش تجربي دنبال 

مي شد، بلكه موضوع آن نيز مانند موضوعات طبيعي مورد بررسي قرار مي گرفت. 
كنت معتقد بود شناختي كه از راه حس به دست نيامده باشد، شناخت علمي نيست. او شناخت هاي 
شهودي، وحيانى و همچنين عقلي را شناخت غيرعلمي مي دانست و اين دو شناخت را پندارهاي مربوط 
به دو مقطع كودكي و نوجواني بشر مي خواند. غلبه ديدگاه هاي حس گرايانه سبب شد تا آگاهي هاي پيشين 
بشر نسبت به جامعه انساني نيز به دليل اين كه از روش هاي صرفا تجربي به دست نيامده بودند و از روش هاي 
شهودي و يا عقلي نيز استفاده كرده بودند، آگاهي هاي غير علمي دانسته شود و بسياري از علوم و از جمله 

جامعه شناسي علومي معرفي شوند كه در دوران اخير و يا در قرن نوزدهم متولد شده اند. 
از ديدگاه وى ذخاير عقلي و يا آموزه هاي ديني بشر از نوع تأمالت و تالش هاي قبلى علمي اوست و اين 
تالش ها و تأمالت با آن كه ارزش علمى ندارند، از آن جهت كه ذهنيت بشر را براي ورود به عرصه معرفت 
علمي آماده مي كنند و يا به سبب كاركرد هاي اجتماعي و يا رواني ديگري كه براي آنان در نظر گرفته مي شود، 

مفيد شمرده مى شوند.    
    

4- منزلت اجتماعي شناسايي تجربي جامعه 
ترديدي نيست كه حس يكي از ابزارهاي مهم شناخت علمي و تجربه يكي از راه هاي اساسي و گاه نيز 
بي بديل براي شناخت جهان خارج و خصوصاً ابعاد طبيعي واقعيت است. اهميت حس به حدي است كه 
فيلسوفان عقل گراي جهان اسالم و يونان دربارة آن گفته اند َمن َفَقَد ِحّساً َفَقَد ِعلما. هر كس حسي را از دست 

بدهد، علمي را كه از ناحيه آن حس به دست مي آيد از دست خواهد داد. 

221 درس پانزدهم؛ شناخت اجتماعي تجربي



جامعه شناساني كه به وسيله حس و با روش تجربي به شناخت جهان اجتماعي پرداختند نيز دستاوردها و 
اطالعات ارزشمندي را به دست آوردند. مشكل حس گرايان و تجربه گرايان در اين است كه راه هاي ديگري 
را كه براي شناخت عالم و از جمله شناخت جهان اجتماعي وجود دارد، مورد غفلت و يا انكار قرار دادند. 
محدود كردن شناخت علمي جامعه به شناخت تجربي، محدوديت هايي را براي شناخت علوم اجتماعي 

به دنبال آورد. رويكرد پوزيتيويستي و تجربي ، علوم اجتماعي را با سه آسيب مهم مواجه ساخت.
اول: مانع از اين شد كه جامعه شناسي به عنوان يك معرفت علمي نسبت به پديده هاي اجتماعي داوري 
ارزشي و هنجاري كند، و از اين زاويه زبان به انتقاد نسبت به پديده ها يا نظام اجتماعي بگشايد، زيرا در 
صورتي كه گزاره هاي علمي به گزاره هاي آزمون پذير محدود شوند، گزار ه هاي ارزشي به دليل آزمون پذير 

نبودن، هويت علمي خود را از دست مي دهند و نمي توانند در معرض داوري علمي قرار گيرند. 
دوم: با حذف ابعاد ارزشي دانش علمي، علم اجتماعي به صورت يك ابزار در رديف ديگر علوم طبيعي 

قرار مي گيرد.
سوم: ابزاري شدن علم جامعه شناسي، امكان مقابله جامعه شناسي با ارزش ها و يا نظام حاكم را از بين 
مي برد و آن را نسبت به نظام و جهان اجتماعي موجود خنثي و غيرفعال مي سازد. هدايتگري را از عالمان علوم 
اجتماعي سلب مي كند، نقش تأثيرگذار و فعال آنان را در اراية جامعه و نظام آرماني نديده مى گيرد و آنان را 

به صورت تكنسين هايي درمي آورد كه در خدمت صاحبان ثروت و قدرت عمل مي كنند.

شناخت اجتماعي
مطالعات اجتماعي و رويكردهاي بعد تجربي 

1- محدوديت هاي علم پوزيتيويستي
رويكرد تجربي به علوم اجتماعي از زمينه هاي فرهنگي و تاريخي جهان متجدد استفاده مي كرد؛ نگاه 
سكوالر و دنيوي به هستي به همراه رويكرد حس گرايانه و تجربي به مسئله شناخت و معرفت علمي، زمينه 
تعريف پوزيتيويستي از علم و به دنبال آن، جامعه شناسي پوزيتيويستي را در نيمه دوم قرن نوزدهم به وجود 

آورد.
جامعه شناسي پوزيتيويستي به دليل خصلت تجربي خود با محدوديت هايي مواجه شد كه مانع از رويكرد 
تجويزي، هنجاري، انتقادي و فعال آن مي شد؛ اين علم از آغاز قرن بيستم به صورت يك دانش ابزاري 
درآمد و با تحقير و تحديد جامعه شناسي، عالمان علوم اجتماعي نيز نقش كارگزاران نظام موجود را به عهده 

گرفتند.
محدوديت مزبور، مشكلي با شناخت و فرهنگ عمومي جامعه مدرن نداشت؛ مشكل جدي از ناحيه 
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آسيب هايي پديد آمد كه در ساختار دروني علم تجربي ريشه داشت و اين مشكل قبل از آن كه در علوم 
اجتماعي بروز و ظهور پيدا كند، در محدوده علوم طبيعي و پايه آشكار شد. 

علم فيزيك كه خود را پيشگام علوم تجربي براي شناخت واقعيت طبيعي عالم مي ديد، در مسير تأمالت 
نظري علمي خويش براي بسياري از واژگان و مفاهيم كليدي خود و براي بسياري از گزاره هاي پايه و 

سرمشق ها و الگوهاي كالن و مبنايي اش، مصداقي محسوس و آزمون پذير نمي ديد.
تامس كوهن در تأمالت نظري خود به اين نتيجه رسيد كه ساختار علم تجربي، ناگزير مبتني بر مجموعه 
اموري است كه فاقد خصلت تجربي علم هستند. او از اين مجموعه با عنوان پارادايم ياد كرد و انتخاب يا نفي 

پارادايم ها را به زمينه ها و عوامل غير علمي جامعه علمي مستند ساخت. 
 

2- حلقه فرانكفورت
پارادايم ها از نوع عواملي نيستند كه بيرون از حلقه معرفت علمي قرار گيرند و در انگيزة عالمان براي روي 
آوردن به برخي از موضوعات يا دست شستن از برخي موضوعات ديگر دخيل بوده يا آن كه در چگونگي 
كاربرد نتايج و محصوالت علمي مى توانند تعيين كننده باشند. تأثير اين گونه از عوامل قبل از تامس كوهن 
مورد قبول جامعه علمي بود. در نيمه اول قرن بيستم، گزاره هاي ارزشي و هنجارهاي اجتماعي ضمن آن كه 
خارج از حوزة معرفت علمي قرار مي گرفتند،  از زمرة عواملي به حساب مي آمدند كه در رويكرد عالمان به 

موضوعات مختلف و در كاربرد نتايج و محصوالت علمي تأثيرگذار هستند. 
در نيمه اول قرن بيستم، دانشمندان حلقه فرانكفورت ادعاي ديگري داشتند كه مورد قبول جامعه علمي 
قرار نمي گرفت. آنان به تأثير زمينه ها و عوامل اجتماعي در درون ساختار معرفت علمي باور داشتند و آثار 

متعددي را براي اثبات اين مدعا به نگارش درآوردند. 
از سوى ديگر، آن ها علم پوزيتيويستي و توصيف پوزيتيويستي از علم را به دليل اجتناب از داوري هاي 
ارزشي داراي خصلت محافظه كارانه نسبت به نظام اجتماعي موجود مي دانستند و به دنبال تكوين علمي 
بودند كه با رويكردي انتقادي نسبت به نظام اجتماعي از خصلت روشنفكرانه و انقالبي برخوردار باشد ولي 

تالش هاي نظري اين حلقه در رقابت با حلقه وين از قدرت نظري كافي برخوردار نبود. 
حلقة وين در نيمه اول قرن بيستم با آسيب هاي نظري متعددي مواجه شد و اين آسيب ها هيچ يك از 
ناحية رقباي فرانكفورتي آن ها نبود؛ بلكه از ناحيه حاشيه نشيناني بود كه در آغاز و بعضاً تا پايان حيات فكري 
خود رويكردي همدالنه با تعريف پوزيتيويستي از علم داشتند. ويتگنشتاين ادعاي آن ها مبني بر مهمل بودن 
مفاهيم و گزاره هاي غيرمحسوس و غيرتجربي را رد كرد و پوپر خصلت اثبات پذيري گزاره هاي علمي را 
منتفي دانست. او فرآيند معرفت علمي را جست وجويي مستمر و همواره ناتمام در مسير ابطال خطاها و 
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نزديك شدن به حقيقت مى دانست ولي هر دو بر استقالل معرفت علمي از ديگر حوزه هاي معرفتي بشري 
اصرار مي ورزيدند. و اين ادعا كه مورد قبول جامعه علمي بود، مانع از عبور مدعيات حلقه فرانكفورت از 

محافل روشنفكري و ورود نظريات آنان به متون كالسيك علمي مي شد.

3- رويكردهاي بعد تجربي
نگاه انتقادي پوپر به معرفت علمي با رويكرد انتقادي حلقه فرانكفورت تفاوتي مهم دارد. رئاليسم انتقادي 
پوپر مدعي استقالل معرفت علمي از گزاره هاي ارزشي و يا ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است؛ نگاه 
انتقادي پوپر مبتني بر انكار امكان اثبات گزاره هاي علمي و نفي يقين علمي است. انتقادات پوپري خصلت 
هنجاري و ارزشي ندارد. انتقاد از نظر او چيزي جز ابطال گزاره هاي عام و كلي از طريق مشاهدات خاص و 

جزئي نيست. اين ابطال از طريق نقض حدس هاي علمي به وسيله مشاهدات حسي انجام مي شود. 
رويكرد انتقادي حلقه فرانكفورت، رويكردي تجويزي و ارزشي است؛ تجويزات و ارزش هاي آنان 
نيز صورتي نظري و انتزاعي از نوع تجويزات كانتي و استداللي محض ندارد؛ بلكه تجويزات و ارزش هاي 
اجتماعي، تاريخي و فرهنگي است؛  حلقه فرانكفورت مدعي آن بود كه ارزش ها و عقايد و ايدئولوژي 
بورژوازي يا نظام سرمايه داري در هويت علم پوزيتيويستي حضور دارد و به موازات اين ادعا، نويد نظريات 

ديگري را مي داد كه از ارزش ها و آرمان هاي رقيب اشباع شده باشد. 
تامس كوهن با شيوه اي نظري كه شيوه مقبول فلسفه هاي تحليلي و مفسران پوزيتيويستي علم بود، 
ارتباط دروني معرفت علمي را با مجموعه مفاهيم و گزاره هايي نشان داد كه براساس هيچ يك از تعاريف 

پوزيتيويستي علم، خصلتي علمي نداشتند و هرگز در معرض آزمون حسي و تجربي قرار نمي گرفتند. 
ارتباط ساختاري معرفت علمي با مبادي، الگوها و سرمشق هايي كه توسط جامعه علمي گزينش و انتخاب 
مي شد، نقش عوامل اجتماعي را در تكوين معرفت علمي تثبيت مي كرد و اين امر ضمن آن كه فلسفه علم 
را به جامعه شناسي معرفت و علم  ملحق مي ساخت، فرصت نويني را براي بسط مدعيات حلقه فرانكفورت 
به وجود آورد و نسل دوم اين حلقه در دهه هاي پاياني قرن بيستم با استفاده از همين فرصت به بسط نظرياتي 
پرداختند كه از ارتباط ساختاري معرفت علمي با ديگر حلقه ها و حوزه هاي معرفتي و يا رفتاري بشر بهره 

مي برد. 
 

4- مطالعات اجتماعي
پيوند ارگانيك و دروني معرفت علمي با ديگر حوزه هاي معرفتي و يا رفتاري و نفي استقالل معرفت 

علمي از باورها و ارزش هايي كه هويت تجربي و آزمون پذير ندارند، چند اثر مهم به دنبال داشت؛ 
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اول: تجربي و آزمون پذير بودن معرفت علمي برخالف آن چه پوزيتيويست ها گمان مي بردند، مبتني بر 
تعريفي از علم است كه تجربي و آزمون پذير نيست؛ يعني اين تعريف مبتني بر برخي از باورها و ارزش هاي 

اجتماعي بوده و تعريفي مطلق نيست. 
دوم:  بر اساس برخي باورها و ارزش هاي ديگر، علم مي تواند تعاريفي غيرتجربي داشته باشد يا آن كه 

معرفت هاي غيرتجربي را نيز شامل شود.
 سوم:  تعاريفي كه از معرفت علمي مي شود،  صورتي فرهنگي، تاريخي و نسبي دارد؛ يعني هر فرهنگ و 

تمدني تعريفي متناسب با خود از علم ارائه مي دهد و هيچ تعريف مطلق و فراگير از علم وجود ندارد.
چهارم:  اين ديدگاه فاصله معرفت علمي با ديگر حوزه هاي معرفتي و از جمله معرفت عمومي را از بين 
برده يا كم مي كند؛ به گونه اي كه علم، ارتباطي مستقيم با فرهنگ يا شناخت عمومي جامعه پيدا مي كند. در اين 
ديدگاه، معرفت علمي بخشي از مطالعاتي است كه هر جامعه به تناسب نيازهاي معرفتي و يا ساختاري اش، 
براي حل مسائل مربوط به خود انجام مي دهد و بر اين اساس، علم اجتماعي نيز چيزي بيش از مطالعات 

اجتماعي نيست. شيوه و روش اين مطالعات در زمينه هاي مختلف تاريخي تغيير مى كند.
بستر هاي فرهنگي و تاريخي مطالعات اجتماعي قرن نوزدهم و نيمه اول قرن بيستم به اين مطالعات 
صورتي به ظاهر تجربي و صرفاً آزمون پذير داده و اين مطالعات در ديگر زمينه هاي تاريخي و اجتماعي از 

صور و روش هاي ديگري مي تواند برخوردار باشد. 
بر اين مبنا، عقالنيت علمي و از جمله عقالنيت علم اجتماعي، به عقالنيت ابزاري و آزمون پذير محدود 
نمي شود؛ بلكه عقالنيت علمي در هر حال و حتي هنگامي كه تعريفي پوزيتيويستي و تجربي از علم ارائه 
مي شود، متكي بر عقالنيتي است كه به صورت اندوخته و ذخيره اجتماعي مشترك بشري در فرهنگ و 
شناخت عمومي ظهور كرده است. از اين نوع عقالنيت با عنوان فهم عرفي و يا عقل جمعي نيز مي توان ياد 

كرد. 
مرجعيت فهم عرفي، مطالعات به اصطالح علمي اجتماعي و يا به بيان بهتر، مطالعات اجتماعي را - 
همان گونه كه اشاره شد - در حاشيه شناخت عمومي قرار مي دهد. و در اين حالت، شناخت علمي به تبع 
شناخت عمومي، سيار و متغير مي شود. اين ديدگاه به دليل منجر شدن به نسبيت فهم و بلكه نسبيت حقيقت 
،در قبال ديدگاه هايي قرار خواهد گرفت كه شناخت علمي را كاشف حقيقت و معيارى براي توزين و سنجش 

شناخت عمومي مي دانند.
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درس شانزدهم

شناخت
 اجتماعي عقلي

ا نتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1- با معناي عام عقل آشنا باشد.

2- با معناي خاص عقل آشنا باشد.
3- تفاوت عقل نظري و عقل عملي را تشخيص دهد.

4- منظور از علوم اجتماعي عقلي  را توضيح دهد.
5- بتواند توضيح دهد كه عقل به معناي خاص، و علوم اجتماعي عقلي در كدام جهان 

اجتماعي پذيرفته مي شود.
6-  جهان اسالم و جهان متجدد را بر اساس پذيرش يا عدم پذيرش عقل به معناي خاص با 

هم مقايسه نمايد .
7- نمونه هايي از شناخت اجتماعي عقلي را نام ببرد .

8- بتواند توضيح دهد كه در چه جوامعي علوم اجتماعي عقلي نمي تواند حضور داشته 
باشند. 

9- ويژگي هاي علم اجتماعي عقلي را توضيح دهد.
10- بتواند توضيح دهد كه علم اجتماعي عقلي چگونه دانش ابزاري مورد نياز براي تدبير 

پديده  هاي اجتماعي را فراهم مي كند.
11- توان مقايسه ي رويكرد عقلي به علوم اجتماعي با رويكرد تجربي را داشته باشد. 

12- با شناخت توانمندي هاي رويكرد عقلي به علوم اجتماعي،آسيب هاي آن را بازگونمايد. 

مفاهيم كليدي

اهداف

عقل، شناخت اجتماعي عقلي، رويكرد عقلي به علوم اجتماعي،عقل 
به معني عام ، عقل به معناي خاص، عقل ابزاري، عقل تجربي،  عقل 

جزئي ، عقل عرفي، عقل جمعي، عقل نظري، عقل عملي. 



گفت وگو كنيد
     در درس ششم با سه نوع جامعه شناسى پوزيتويستى، تفّهمى و انتقادى  آشنا شديم. 

هريك از آن ها از كدام نوع عقل استفاده مى كنند؟ 

جامعه شناسى 
انتقادى

جامعه شناسى 
تفهمى

جامعه شناسى 
پوزيتيويستى جامعه شناسى

عقل تجربى +  عقل 
تفهمى+ عقل عرفى 

عقل تجربى + عقل 
تفهمى

عقل تجربى
(ابزارى و جزئى) نوع عقل

  توضيح: پس از تعيين موضوع، روش و هدف انواع جامعه  شناسى مى توان نوع عقل مورد استفاده ى آنها 
را مشخص كرد:

  جامعه شناسى پوزيتيويستى و جامعه شناسى تفهمى هر دو از عقالنيت تجربى استفاده مى كنند تفاوت 
آن ها در اين است كه جامعه شناسى پوزيتيويستى پديده هاى اجتماعى را مانند پديده هاى طبيعى مى بيند و 
جامعه شناسى تفهمى به هويت معنايى پديده هاى اجتماعى توجه دارد . به همين دليل در جامعه شناسى تفهمى 
به فهم عمومى و عقل جمعى به عنوان موضوع علوم اجتماعى توجه مى شود. جامعه   شناسى تفهمى عقل 
عرفى و جمعى را در موضوع علم دخيل مى داند، نه در خود علم جامعه شناسى؛ ولى جامعه شناسى انتقادى 

فهم عرفى و شناخت عمومى را در تكوين معرفت تجربى موثر و دخيل مى دانند.

يادآورى كنيد
      با تأمل در درس هفتم، برخى از ويژگى هاى علوم اجتماعى عقلى را بيان كنيد.

علوم اجتماعى عقلى عالوه بر اين كه با كمك حس به شناخت پديده هاى محسوس جامعه مى پردازد، به 
كمك عقل دربارة ارزش   ها و آرمان هاى اجتماعى انسان ها داورى مى كند و براين اساس با انتقاد از وضعيت 

اجتماعى موجود به تدبير براى رسيدن به يك وضعيت مطلوب و آرمانى مى پردازد.   

فعاليت ها
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بحث كنيد
     آيا شناخت عقلى بدون استفاده از شناخت حسى و تجربى مى تواند درباره ى جامعه ى  

پيرامون خود اظهار نظر  كند؟

داورى  و  ارزيابى  به  خود  پيرامون  اجتماعى  مسايل  و  موضوعات  درباره  حس  كمك  با  عقل  خير؛ 
مى پردازد. 

 نسبت عقل و علوم اجتماعي
1- معانى عقل

عقل، معانى و اصطالحات متعددى دارد. اين معانى گاه اسم جنس براى ذات و عين است كه از انديشه 
و خرد بهره دارد و گاه اسم جنس براى وصف و معناى خردورزى و انديشيدن است. معناى اول كه اسم 
ذات است، در برخى از اصطالحات براى داللت بر ذاتى به كار مى رود كه به حسب ذات و كار خود مجرد 

و غيرمادى است.
عقل هنگامى كه اسم معنا باشد، در دو معناى عام و خاص به كار مى رود. در معناى عام بر مطلق انديشيدن 
و بر هر نوع كار ذهنى و علمى اطالق مى شود. عقل در اين معنا ابزارى براى هر نوع شناخت و تالش ذهنى و 
علمى است. هم ابزار شناخت امور كلى و غيرطبيعى و هم ابزار شناخت جزئى و يا كلى امور حسى و تجربى 
است. عقل در معناى عام، وسيله اى است كه هم جامعه علمى براى شناخت علمى از آن استفاده مى كند و هم 

عموم مردم در شناخت عرفى و عمومى خود از آن بهره مى برند.
عقل در معناى خاص فقط در تأمالت فكرى و فعاليت هاى روشمند علمى اى به كار مى رود كه به 
ادراك حقايق عام و كلى مى پردازد. عقل در اين معنا از روش قياسى - برهانى استفاده مى كند و به تناسب 
موضوعات و نوع احكامى كه صادر مى كند، به دو قسم نظرى و عملى تقسيم مى شود؛ عقل نظرى به شناخت 
روشمند هستى ها مى پردازد و عقل عملى شناخت روشمند كلى نسبت به ارزش هاست و احكام تجويزى 

صادر مى كند.
براى عقل به تناسب معانى مختلف و كاربردهاى متفاوت آن، اصطالحات گوناگونى وجود دارد.

عقل در معناى عام خود هنگامى كه به شناخت امور جزئى بپردازد، عقل جزئى ناميده مى شود. به عقل در 

دانستني ها

فصل سوم؛ شناخت اجتماعي 228



معناى عام هنگامى كه توسط عموم مردم، در ارتباطات و شناخت عمومى به كار برده مى شود، عقل جمعى 
يا عقل عرفى گفته مى شود.

2- عقل تجربى و ابزارى
امور جزئى طبيعى را گاه با سطحى از عقالنيت كه در عرف و شناخت عمومى وجود دارد مى شناسيم، 
و گاه با دقت و تأملى كه جامعه علمى به كار مى برد، يعنى به روش علمى شناسايى مى كنيم. جامعه علمى به 
دنبال شناخت كلى و عامى است كه بر پديده هاى طبيعى و جزئى نيز صادق باشد. سطحى از عقل كه ابزار 

شناخت كلى و عام پديده هاى طبيعى است، عقل ابزارى و يا تجربى ناميده مى شود.
علت ابزارى ناميدن اين سطح از عقل و عقالنيت اين است كه انسان به وسيله علم حاصل از آن، قدرت 
تسلط بر طبيعت را پيدا مى كند و به اين دليل نيز آن را عقل تجربى مى گويند كه اين سطح از عقالنيت بدون 

آزمون حسي و بدون كمك از حس، فعاليتى نمى تواند داشته باشد. 
دربارة خصوصيات عقل تجربى و ابزارى و نسبت آن با عقل عرفى و يا عقل نظرى و عملى سه ديدگاه 

اصلى وجود دارد:
اول: رويكردهاى حس گرايانه و پوزيتيويستى به معرفت و علم؛ اين ديدگاه به دليل مبانى معرفت شناختى 
خود عقل تجربى را مستقل از عقل عرفى و جمعى مى داند و آن را يا به روش استقرايى به شناخت حسى 
بازمى گرداند و يا آن كه دخالت آزاد ذهن را تنها در مقام شكار و در حد ارائه گزاره هاى كلى آزمون پذير مجاز 

مى داند و داورى علمى را همچنان بر عهده داده هاى حسى از واقعيت قرار مى دهد.
دوم: رويكردهاى مابعد تجربى و پسامدرن به علم؛ اين رويكردها ديدگاه فوق را به لحاظ منطقى مردود 
و غيرقابل قبول مى دانند. براساس اين ديدگاه كه از دهه هاى پايانى قرن بيستم گسترش يافت، عقل تجربى 
و ابزارى در همه حال از گزاره هايى بهره مى برد كه فاقد خصلت آزمون پذيرى هستند. اين ديدگاه ها معتقدند 
عقل ابزارى و تجربى، اين دست از گزاره ها را كه در ساختار معرفت علمى دخيل هستند، از عقل عرفى و 
شناخت عمومى جامعه يعنى از محيط فرهنگى و تاريخى خود اخذ مى كنند. براساس رويكرد مابعد تجربى، 
شناخت تجربى به لحاظ منطقى، هويت شناختارى و حكايت از واقع را از دست داده و صورتى تاريخى و 

نسبى پيدا مى كند.
سوم: رويكردهاى عقلي و فراعقلى به معرفت علمى؛ رويكردهاى عقلى كه به لحاظ تاريخى قبل از 
غلبه حس گرايى نيز وجود داشته اند، شناخت علمى را به شناخت حسى محدود و مقيد نمى كنند و شناخت 

عمومى و عقل عرفى را نيز پايگاهى مطمئن و حقيقى براى شناخت تجربى و ابزارى نمى دانند. 
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3- متافيزيك و علوم عقلى
ديدگاه حس گرايانه و پوزيتيويستى، هر نوع شناختى را كه منشأ حسى نداشته باشد و يا از طريق حس 
در معرض داورى قرار نگيرد، فاقد ارزش علمى مى داند. به همين دليل هم شناخت تجربى را به شناخت 
حسى ارجاع مى دهد و هم شناخت عقلى را در صورتى كه مصداقى حسى و آزمون پذير نداشته باشد، معتبر 
نمى داند و هم شناخت عمومى و عرفى را در مواردى كه هويتى تجربى و آزمون پذير نداشته باشد، غيرعلمى 
و بى ارتباط با معرفت علمى مى خواند. از ديدگاه حس گرايانه،  معناى مقبول عقالنيت چيزى جز عقالنيت 
تجربى و ابزارى نيست. اين نوع از عقالنيت نيز هويتى محسوس و آزمون پذير دارد. از اين ديدگاه، عقل 
به عنوان ابزار مستقلى كه به شناخت حقايق كلى و عام بپردازد و بتواند مستقل از حوزه محسوسات نيز توان 
داوري داشته باشد، كلمه اى مهمل و بى معناست و اگر هم معنايى  براى آن باشد، نه استفاده علمى دارد و نه 
علم ابزارى و تجربى، به آن نيازى دارد. ديدگاه عقل گرايانه برخالف ديدگاه قبل، اوالً، معناى خاص عقل را 
قبول دارد؛ يعنى خردورزى و انديشيدن درباره معناى عام و كلى را معنايى ممكن و محقق مى داند و ذاتى را 
كه داراى اين وصف باشد، به لحاظ وجودشناختى، موجودى مجرد مى شمارد. ثانياً، اين معنا را به افق معرفت 
حسى تقليل نداده و بازنمى گرداند و بلكه درك كلى و عام عقلى را به حسب ذات خود غيرمحسوس مى داند. 
ثالثا: شناخت حسى را زمينه ساز انتزاع برخى از معانى كلى كه مربوط به آن ها هستند مى داند؛ يعنى در نظر 
آن ها عقل در شناخت بخشى از معانى كلى كه فاقد فرد محسوس هستند، مستقل از حس عمل مى كند. رابعا: 
در اين ديدگاه، شناخت با فعاليت اين معنا از عقل پيوند مى خورد، يعنى شناخت تجربى و ابزارى نيز بدون 

استفاده از خرد و انديشه اى كه ادراك معانى كلى مى كند، صورت علمى نمى يابد.
در نگاه عقل گرايانه، عقل تجربى عقلى است كه به شناخت علمى امور طبيعى مى پردارد و اين عقل بخش 
نازل عقل نظرى است؛ زيرا عقل نظرى به شناخت هستى ها مى پردازد و شناخت حقايق طبيعى، شناخت 
هستى هاى محسوس است و عقل نظرى در شناخت امور محسوس هم به كمك حس نيازمند است و هم 
به برخى از اصول و مبانى غيرمحسوس محتاج است كه از بخش ديگر عقل نظرى فرا مى گيرد. بخش هاى 
تجربى و غيرتجربى عقل نظرى ، برخى به قلمرو مسائل رياضى مى پردازند و بعضى ديگر ناظر به مسائل 
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عام و مطلق وجود هستند . بخش اخير را مى توان عقل متافيزيكى ناميد و رهاورد اين بخش از عقل، علم 
متافيزيك يا فلسفه به معناى خاص است.

در ديدگاه عقل گرايان، علم تجربى و ابزارى، اصول و مبادى خود را نبايد از شناخت عمومى و عقل عرفى 
بگيرد؛ بلكه بايد از متافيزيك و ديگر علوم، و از عقالنيت مربوط به آن مراتب دريافت كند.

4- عقل و علوم اجتماعى
جامعه شناسى به عنوان يك معرفت علمى وامدار عقل و عقالنيتى است كه در يابنده و توليد كننده آن است. تا 
هنگامى كه رويكرد پوزيتيويستى به علم، جامعه علمى را در تسخير خود داشته باشد، عقل ابزارى و تجربى با 

تفسير پوزيتيويستى از آن به عنوان مهمترين و بلكه تنها ابزار معرفتي براى علم اجتماعى شناخته مى شود.
جامعه شناسى پوزيتيويستى قرن نوزدهم به دليل اين كه موضوع علم اجتماعى را نيز مانند موضوعات طبيعى 
مى پنداشت، و به معنادارى رفتارها و كنش هاي انسانى توجهى جدى مبذول نمى كرد، تمركز خود را به عقل 
ابزارى و تجربى، محدود مى ساخت. عقل ابزارى در نگاه پوزيتيويستى به شناخت حسى تقليل مى يافت و 

مستقل از ديگر حوزه هاى معرفتى پنداشته مى شد.
جامعه شناسى تفهمى در نيمه اول قرن بيستم با آن كه به تعريف پوزيتيويستى علم پاى بند بود، به خصلت 
معنادارى كنش هاى انسانى، و در نتيجه به تفاوت موضوعى علوم طبيعى و علوم انسانى پى برد. به همين دليل، 
اين نوع از جامعه شناسى نسبت به ذهنيت كنش گران و در نتيجه نسبت به ذهنيت عمومى و اجتماعى، يعنى به 
شناخت عمومى و عقل عرفى و جمعى نمى توانست بى توجه باشد. پس جامعه شناسى تفهمى عالوه بر عقل 
تجربى از عقل عرفى و عمومى نيز استفاده مى كند ولي نكته مهم اين است كه معانى اجتماعى و عقل عرفى 
و جمعى در ساختار علمى جامعه شناسى تفهمى دخيل نيست و تنها در محدوده موضوع اين جامعه شناسى 

حضور جدى دارد.
جامعه شناسى انتقادى خصوصاً پس از آن كه از ميراث و يا دستاورد مباحثات فيلسوفان علم در نيمه دوم قرن 
بيستم بهره مى برد،  استقالل عقل تجربى از حوزه عقل عرفى و عمومى را نمى پذيرد. اين نوع از جامعه شناسى 
با آن كه از عقل و علم تجربى استفاده مى كند، آن را در دامن شناخت و عقل عرفى مى بيند. بنابراين عقل عرفى 
ابزار و يا حتى منبعى است كه برخالف جامعه شناسى تفهمى در حد ابژه و موضوع علم جامعه شناسى و علوم 

اجتماعى متوقف نمى شود؛ بلكه در سطح سوژه و ساختار ذهنى معرفت علمى فعال مى شود.
نكته قابل توجه اين است كه در جامعه شناسى پوزيتيويستى - تفهمى و انتقادى، اثرى از حضور عقل متافيزيكى 
و عقل عملى و مانند آن نيست. اينك جاى اين پرسش باقى است كه:  حضور اين حوزه هاى عقلى چه نوع 

دانش و علم اجتماعى را پديد مى آورد؟
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 شناخت اجتماعى عقلى
1- تفسير عرفى عقالنيت

جامعه شناسى پوزيتويستى عقل تجربى و ابزارى را تنها ابزار براى تكوين معرفت علمى و از جمله علم 
جامعه شناسى مى دانست. جامعه شناسى تفهمى نيز به  دليل توقفى كه بر معناى پوزيتويستى علم داشت، به رغم 
توجهى كه به هويت معنايى كنش  هاى انسانى و زندگى اجتماعى داشت، هيچ يك از مدل  ها و سطوح ديگر 
عقالنيت را نتوانست در هويت معرفت علمى دخيل بداند. از ديدگاه تفهمى و تفسيرى، انواع ديگر عقالنيت 
درصورتى كه به حوزه زيست و زندگى اجتماعى وارد شده و در فرهنگ و شناخت عمومى حضور به هم 
رسانيده و در قالب عقل عرفى يا جمعى ظاهر شده باشند، تنها به صورت ابژه و موضوع علم اجتماعى 

درمى آيند.
رويكرد انتقادى برخالف ديدگاه تفهمى به استقالل عقل ابزارى و تجربى از ديگر حوزه  هاى معرفتى قائل 
نبود و هويت عقل ابزارى و تجربى را محصول سطوح ديگرى از عقالنيت مى دانست كه در شرايط فرهنگى 

و تاريخى مربوط به خود ظهور يافته بود.
آن بخش از عقالنيت كه زمينه بروز و ظهور اجتماعى عقل ابزارى و تجربى را پديد مى آورد، بدون شك 
صورتى عرفى و جمعى دارد؛ زيرا اين سطح از عقالنيت تا هنگامى كه خود استقرار اجتماعى نيافته باشد، 

نمى تواند دروازة ورود سطح ديگرى از عقالنيت به حوزه زيست و زندگى اجتماعى بشر باشد.
نقطه قوت ديدگاه انتقادى، توجه به ارتباط ارگانيك ساختارى عقالنيت ابزارى و تجربى با اليه  هاى ديگر 
عقالنيت است و مشكل اين ديدگاه در آن است كه هويت ديگر سطوح عقالنيت به صورت جمعى و عرفى 
آن  ها تقليل مي يابد؛ يعنى عقل يك محصول صرفاً بشرى و تاريخى دانسته مى شود كه در تعامالت و ارتباطات 
اجتماعى انسان  ها ساخته و پرداخته مي شود. در اين ديدگاه براى عقل هويت، حقيقت و نفس االمرى فراتر از 
ارتباطات اجتماعى انسان  ها در نظر گرفته نمى شود؛ بر اين اساس، عقل نظرى و عملى نيز پديده هايى صرفا 
فرهنگى و تاريخى هستند و به همين دليل تأثير آن  ها بر عقل ابزارى و تجربى، تنها در گرو صورت اجتماعى 
آن هاست؛ يعنى هرگاه اين معانى از عقل و عقالنيت به صورت عقل عرفى و جمعى در قلمرو فرهنگ حضور 

به هم رسانند به عنوان يك واقعيت تاريخى در تكوين دانش ابزارى متناسب با خود، سهيم خواهند بود.

2- تنزه قدسى و تنزل تاريخى عقل
قائلين به عقل نظرى و عملى، تحقق تاريخى روش هاى تجربى متأثر از عقل متافيزيكى و عملى را مرهون 
تنزل و بروز فرهنگى و اجتماعى اين معانى از عقل مى دانند، ولي هويت عقل را به حوزه ارتباطات انسانى 
تقليل نمى دهند و سپهر معارف و حقايق عقلى را غيرمادى و مجرد از زمان و مكان مى دانند و به همين دليل 
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تفسير آنان از عقل نظرى و عملى تفسيرى مستقل از ابعاد تاريخى و فرهنگى آن است.
در صورتى كه عقل به قلمرو پديده  هاى فرهنگى و تاريخى تقليل يابد، هويت آن، بدان گونه كه از آثار 
«هابرماس» يا فيلسوفان پست مدرن استنباط مى شود، هويتى ارتباطى و تاريخى، جمعى و عرفى، اين جهانى 
و دنيوى خواهد بود و فهم و ادراك عقلى انسان و همه آن چه كه عقالنيت ناميده مى شود، در همه سطوح 
و اليه  هاى خود، چهره اى نسبى پيدا مى كند و اين امر به نسبيت فهم و شكاكيت ساختارى معرفت بشرى و 
از جمله به نسبيت معرفت علمى و تجربى منجر مى شود. اما اگر عقل، هويت مجرد، متعالى و قدسى خود 
را حفظ كند، فرهنگ و تاريخ انسانى و هم چنين عرف عمومى و ادراك جمعى و... تنها ظرف تنزل و ظهور 
است و مجراى تحقق و بروز تاريخى و دنيوى آن مي شود؛ در اين حال احكام، و قواعد عقلى و منطق و 
روش مربوط به آن، به احكام و قواعد ارتباطات انسانى و فرهنگى و روش  هاى مربوط به ارتباطات تقليل 
نمى يابد و علوم ارتباطات و مطالعات فرهنگى جايگزين متافيزيك فلسفه و علوم و دانش  هايى نمى شود كه 

اصول موضوعه و مبانى فهم و ادراك بشرى را تنقيح مى كنند.
تقليل عقل و عقالنيت به افق ارتباطات و روابط انسانى و زيست جهان و سبك زندگى انسان ها به غروب 
حقيقت، مرگ متافيزيك و قواعد و روش هايى منجر مى شود كه به ادراك متن واقع مى پردازند و تأويل يا 
بازگشت به حقيقت عالم كه همان علم و آگاهى به اسماء و صفات الهى است و تفسير واقعيت و متن را كه 
عهده دار فهم پديده  هاى عالم است، به صورت هرمنوتيك و تأويلى واژگونه در مى آورد. در اين هرمنوتيك 
واژگونه  اثرى از متن و فرا متن باقى نمى ماند و حقيقت و واقعيت به افق فهم مفسرينى باز مي گردد كه تمام 
هويت آنان در متن ارتباطات و فرهنگى شكل مى گيرد كه در اثر غفلت انسان از حقيقت و در پى كار و تالش 

روزمره او پديد آمده است.
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3- علوم اجتماعى عقلى
به دليل اين كه عقل، هويتى مستقل از افرادى دارد كه براى وصول به آن تالش مى كنند و هم چنين هويتى 
مستقل از فرهنگ  هايى دارد كه به وسيله افراد در آن  ها بروز و ظهور مى يابد، اصول و بنيان هايى را كه عقل 
براى سطوح حسى و تجربى معرفت و از جمله براى ابعاد تجربى علم اجتماعى تأمين مى كند، هويتى تاريخى 
و فرهنگى ندارند. البته، اين اصول در عرصه معرفت و آگاهى اجتماعى هنگامى مى توانند علم اجتماعى 
متناسب با خود را پديد آورند كه به عرصه شناخت عمومى وارد شده و مورد قبول جامعه علمى قرار گرفته 

باشند.
جوامعى كه با تفسيرى پوزيتيويستى شناخت تجربى را مستقل از ديگر سطوح معرفت مى دانند و 
مجموعه  هايى كه نياز علم تجربى را با عقل جمعى يا عرفى تأمين مى كنند، از وصول به جامعه شناسى عقلى 
محروم مى مانند. رويكرد هاى بعد تجربى، اصول و مبانى عقلى را حتى اگر از مشهورات و مقبوالت عامه باشد 
به دليل ضرورت عقلى آن نمى پذيرند؛ بلكه اين اصول را تنها از اين جهت مى پذيرند كه به  داليل تاريخى و 
اجتماعى مقبوليت يافته اند، خصلت تاريخى و اجتماعى بودن در اصول، بنيان ها و در نتيجه در هويت دانش 
اجتماعى آنان رسوخ مى كند؛ حال آن كه جامعه شناسى عقلى حتى هنگامى كه به عنوان پديده اى تاريخى 
بروز و ظهور مى يابد و به كمك داده  هاى حسى و تجربى درباره پديده  هاى تاريخى نيز اظهارنظر مى كند 

تاريخى بودن را به هويت معرفتى خود مربوط نمى داند. 
از بيان فوق دانسته مى شود رويكرد عقلى به علوم اجتماعى در جوامع مدرنى كه به تفسير پوزيتيويستى 
از علم رو مى آورده اند و همچنين در جوامعى كه تفاسير پسامدرن و بعد تجربى از علم دارند، پديد نمى آيد. 

اين رويكرد، تنها در جوامعى  وجود دارد  كه عقالنيت به معناى خاص آن را پذيرفته باشند.
معناى خاص عقل و عقالنيت در جهان غرب تا قبل از غلبه حس گرايى، يعنى تا نيمه اول قرن نوزدهم 
وجود داشته است؛ اين معنا را در جهان اسالم و همچنين در بخش  هايى از جامعه يونانى پذيرفته اند. كتاب 
سياست ارسطو، سياست مدنيه فارابى و برخى از آثارى كه پس از رنسانس تا قرن نوزدهم با تحليل عقلى به 
بررسى و تفسير مسائل اجتماعى و تاريخى پرداخته اند، نمونه  هايى از شناخت و علم اجتماعى عقلى هستند.

4- رويكرد هاى جامعه شناسى عقلى
جامعه شناسى و علوم اجتماعى عقلى در قياس با جامعه شناسى پوزيتيويستى تفهمى و انتقادى از نقاط 

قوت برخوردار است.
علم اجتماعى عقلى با استفاده از مبانى و اصولى كه با استفاده از سطوح عالى عقل نظرى، يعنى با استفاده 
از عقل متافيزيكى تأمين مى شود، به شناخت و تبيين ابعاد معنوى انسان و جهان مى پردازد و با استفاده از اين 
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اصول، سعادت و كمال انسانى را شناسايى مى كند. شناخت سعادت انسانى و ابعاد اجتماعى مربوط به آن، 
امكان بحث از جامعه آرمانى را فراهم مى آورد.

اين علم با استفاده از عقل عملى، اول به هويت معنادار كنش  هاى انسانى و واقعيت  هاى اجتماعى پى 
مى برد؛ دّوم، ارزش  ها و احكامى را كه براى رسيدن به آرمان  هاى انسانى و اجتماعى مورد نياز است، مى شناسد 

و سّوم، به صدور احكام تجويزى مى پردازد.
علوم اجتماعى عقلى با كمك حس و تجربه و همچنين با در نظر گرفتن شناخت عمومى و فهم عرفى 
كه ناظر به وضعيت موجود امعه انسانى است، شناخت مورد نياز را براى تدبير پديده  هاى اجتماعى تأمين 

مى كند.
علوم اجتماعى با رويكرد عقلى، قدرت داورى و ارزشى نسبت به جوامع مختلف را پيدا كرده و توان 
برخورد انتقادى با آن  ها را داراست و به همين دليل، اين رويكرد از آسيب  هاى رويكرد صرفاً تجربى به دانش 
اجتماعى مصون مى ماند؛ يعنى اين رويكرد به تبيين ابعاد تجربى و آزمون پذير زندگى اجتماعى محدود نشده 
و با صدور احكام تجويزى و توصيف جامعه آرمانى با بيانى علمى به انتقاد از نظام هاى موجود اجتماعى 
زبان مى گشايد. رويكرد عقلى به علوم اجتماعى به دليل اين كه عقل نظرى و عملى را به شناخت عمومى 
تقليل نمى دهد، جنبه شناختارى و رئاليستى آن را حفظ مى كند و در نتيجه، ارزش معرفت علمى را مستقل از 

فرهنگ  ها و جوامع مختلف در نظر مى گيرد و به شكاكيت و نسبى بودن معرفت و فهم دچار نمى شود.
جمع روش  هاى تبيينى، توصيفى، تفهمى و تفسيرى، انتقادى و رئاليستى در جامعه شناسى عقلى، جمعى 
شتاب زده و التقاطى نيست، بلكه جمعى است كه به اقتضاى اصول و مبانى هستى شناختى و معرفت شناختى 
آن پديد مى آيد و به همين دليل، تبيين، توصيف، تفهم، تفسير، انتقاد و واقع گرايى در اين مكتب به رغم 
مشابهت لفظى با تبيين پوزيتويستى، توصيف و تفسير تفهمى يا پديدارشناختى و رئاليسم پوپرى و رويكرد 

انتقادى فرانكفورت تفاوت دارد.
آسيب مهم رويكرد عقلى هنگامى رخ مى دهد كه اين رويكرد، شناخت علمى را فقط به معرفت عقلى 
محدود كند و ارزش علمى شناخت حسى يا شهودى را انكار كند؛ اين آسيب، نظير آسيبى است كه 
جامعه شناسى پوزيتيويستى، با انكار ارزش علمى ديگر سطوح معرفت به آن دچار شده است. «هگل» 

انديشمندى است كه شناخت اجتماعى عقلى او از اين آسيب رنج مى برد.
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درس هفدهم

شناخت اجتماعي 
شهودي

انتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1- پاره اي از ويژگي هاي جهان اساطيري را بشناسد.

2-  شباهت ها و تفاوت هاي جهان دنيوي و جهان اساطيري را  به اختصار بداند.
3-  چگونگي مواجهة جهان اساطيري با عقالنيت را تشريح نمايد.

4- علوم متناسب با جهان اساطيري را نام ببرد.
5- بعضي از ويژگي هاي جهان توحيدي را بشناسد.

6- جايگاه انسان در جهان  بيني توحيدي را تحليل نمايد.
7-  جايگاه طبيعت در جهان بيني توحيدي را تشريح نمايد.

8- چگونگي مواجهة جهان توحيدي با شناخت عمومي و عرفي را تحليل نمايد.
9- چگونگي مواجهة جهان توحيدي با شناخت عقالني و تجربي را تحليل نمايد.

10-  تصويري از چرايي و چگونگي شكل گيري پديده هايي چون شيطان پرستي و عرفان هاي 
كاذب داشته باشد.

11-  رابطة شناخت شهودي و جهان هاي اجتماعي متناسب با آن را تحليل نمايد.   
12-  توان مقايسة جهان هاي  اساطيري، دنيوي و توحيدي  را كسب كرده باشد.

مفاهيم كليدي

اهداف

شناخت اجتماعي شهودي، جهان اساطيري ،جهان توحيدي، علوم 
وحياني،علم لدني، شيطان پرستي، عرفان هاي كاذب، طبيعت، 

ماوراء طبيعت، نشانه و آيت.



تحقيق كنيد
       بسيارى از فرهنگ ها در گذشته ى تاريخ، فرهنگ هاى اساطيرى اند، درباره ى برخى از 

آن ها تحقيق و با دوستان خود گفت و گو كنيد.
       شيطان پرستى و عرفان هاى كاذب پديده هاى مربوط به كدام جهان هستند؟ درباره ى 

علل گسترش اخير اين دو پديده در جهان متجدد گفت وگو كنيد.

•  در يونان باستان مردم به خداوندگاران متعدد معتقد بودند. آن ها جنگ و صلح شهرهاى مختلف را نتيجة 
دخالت خداوندگاران مى دانستند.  در فرهنگ جوامع سرخپوستان آمريكا و بوميان استراليا، افراد نياكان خود را 
در حكم خداوندگاران مى پندارند و براى حل مسائل و مشكالت اجتماعى خود ارواح نياكان خود را عبادت 

مى كنند. 
•  مربوط به جهان اساطيرى هستند. جوامع متجدد بعد از آن كه عقل تجربى و ابزارى ارزش خود را از دست 
مى دهند، به دليل اين كه از عقل نظرى و عملى و وحى در اين جهان اثرى نيست زمينه ى رواج عرفان هاى 

كاذب و شيطان پرستى مجدداً پيدا مى شود.

تحقيق كنيد
     درباره ى علم و عقل در جهان توحيدى مطالعه كنيد و در كالس با  هم گفت و گو كنيد.

 علم در جهان توحيدى به علم تجربى محدود نمى شود بلكه دربارة گزاره هاى ارزشى و آرمان هاى فوق 
طبيعى انسان ها نيز داورى مى  كند؛ زيرا در جهان توحيدى عقل به عقل ابزارى و عقل عرفى محدود نمي شود 

و عقل نظرى و عملى و همچنين وحى در اين جهان حضور دارند.

مقايسه كنيد
و  علوم  مختلف  مراتب  با  را  اساطيرى  جهان هاى  و  توحيدى  جهان  برخورد  تفاوت       

شناخت هاى عقلى مقايسه كنيد.

 در جهان توحيدى، عقل نظرى و عملى و وحى و علومى كه از طريق آن ها به دست مى آيد ارزشمند شمرده

فعاليت ها

237 درس هفدهم؛ شناخت اجتماعي شهودي



 مى  شوند. در اين جهان فهم عرفى و عمومى اگر مخالف دريافت هاى عقالنى و علمى نباشد داراى اعتبار
 است. در جهان اساطيرى، اساطيرى كه از گذشتگان به ارث رسيده و در شناخت و فهم عمومى وجود داشته
 باشد ارزشمندند و عقل و علوم ناشى از آن جايگاهى ندارند. در اين جهان به جاى علوم ابزارى از سحر،

جادو و دانش هايى كه از طريق شهودهاى شيطانى پديد مى آيند استفاده مى شود.

جهان توحيديجهان اساطيري

با همة مراتب عقالنيت مخالفت مى شود و فقط 
شناخت عمومى يا عقل عرفى كه همان ميراث 
فرهنگى گذشتگان است محترم شمرده مى 
زيرا  ندارد؛  ارزشى  نيز  تجربي  شناخت  شود. 
راه  از  را  طبيعت  بر  سلطه  اسطوره اى  انسان 
طبيعت دنبال نمى كند، بلكه از طريق ارتباط 
با موجودات و نيروهاى فوق طبيعى به دست 
مى آورد. علوم مورد اعتماد اين جهان كه سلطه 
علومى  مى كند  تأمين  را  طبيعت  بر  انسان 
مانند: سحر، جادو، كهانت و... هستند كه از راه 
ارتباط با موجودات و نيروهاى فوق طبيعى و با 

شهودهاى شيطانى به دست مى آيند.

مى پذيرد.   را  عقل  مختلف  مراتب 
وثوق  مورد  عملي  و  نظري  عقل 
عرفى  شناخت  است.  جهان  اين 
(عمومى) را  تا جايي كه با با مراتب 
وحيانى  شناخت  و  عقل  ديگر 
مخالفت نداشته باشد قبول مى كند. 
در جهان توحيدى تجربه و حس 
به عنوان يكى از ابزارهاى شناخت 

مورد توجه قرار مى گيرد.

شناخت اجتماعي اساطيري
1- علم و اسطوره

اگوست كنت اسطوره را در نقطه مقابل معرفت علمي  قرار مي دهد؛ از ديدگاه او، اسطوره، تخيل دوران 
كودكي بشر براي تفسير عالم است. اين تخيل از طريق تشبيه جهان به انسان انجام مي شود. يعني انسان خام 
و ناپخته، جهان را چون خود موجودي جاندار فرض مي كند. از نظر او معرفت عقلي، حد واسط معرفت 

دانستني ها
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اساطيري و علمي است، زيرا عقل گرچه به جهان واقع راه نمي برد،ولي خيالي را كه در اسطوره فعال است، 
كنترل مي كند و از اين جهت زمينه را براي رشد معرفت علمي  به گونه اي مستقل از تخيل بشري فراهم 

مي آورد.
پوير نظير كنت، معرفت علمي تجربي را داراي چهارچوبي مستقل از ديگر حوزه هاي معرفتي مي داند، ولي 
ديگر معارف بشري را در صورتي كه به گونه اي بوده كه در چهارچوب علمي،  قابليت آزمون و بررسي تجربي 

را داشته باشند، در بسط و توسعه معرفت علمي  دخيل مي داند.
از نظر او، اسطوره مانند هر تخيل فعال ديگر، مي تواند ايده هايي را براي تفسير وقايع عيني ارائه بدهد؛ 
اين ايده ها در صورتي كه آزمون پذير باشند، با حذف ابعاد قدسي و معنوي آن، به عنوان يك فرضيه آزمون پذير 
در جريان معرفت علمي قرار مي گيرند و تا هنگامي كه به ابطال نرسيده باشند، به حيات لرزان خود ادامه 

مي دهند.
ليوتار به عنوان يك فيلسوف پست مدرن با توجه به اين كه علم در تعريف و مبادي خود ناگزير مبتني 
بر برخي گزاره هايي است كه هرگز خصلت آزمون پذير ندارند، چهارچوب و هويت علم را داراي خصلت 
اساطيري مي داند و معتقد است علم اوال در تقابل با اسطوره نيست، ثانيا هيچ گاه نمي تواند اسطوره را در 
چهارچوب اصول و مبادي مستقل خود كنترل كند، ثالثا همواره در چهارچوب اسطوره حاكم بر خود شكل 

مي گيرد، يعني اسطوره است كه هويت و ابعاد معرفت علمي  را تعيين مي كند.
فايرابند، علم مدرن را به دليل اين كه نگاه بشر را از نظر به اساطير باز مي دارد و علومي  را كه خارج از اصول 
غيرتجربي آن قرار گرفته است نفي مي كند، علمي  غدار و مستبد مي داند. اين علم، افق هاي مختلف معرفتي 
را كه مي تواند بر روي بشر گشوده شود، مي بندد و دست آدمي  را از تفسيرهاي ديگري كه نسبت به جهان 

دارد، با خدعه و فريب، كوتاه مي سازد.
 

2- اسطوره و شهود
به رغم  دارد،  وجود  علم  و  اسطوره  نسبت  درباره  پست مدرن  و  مدرن  نظريه پردازان  بين  كه  نزاعي 
تفاوت هايي كه دارند، مبتني بر تفسيري غلط و غيرواقعي از اسطوره است. آن ها اسطوره را از نوع فعاليت هاي 
ذهني و مفهومي  خيال آدمي  مي دانند؛ حال آن كه اسطوره محصول بخشي از تمثالتي است كه در مثال متصل 
بشر رخ مي دهد و تمثل برخالف تخيل از نوع معرفت حصولي و مفهومي  نيست، بلكه معرفتي شهودي و 

وجودي است.
نسبت تخيل با تمثل، چيزي مانند نسبت تعقل و شناخت مفهومي  استداللِي برهاني، با شهود حقايق كلي 
عقلي است. در شناخت عقلي مفهومي،  آدمي  با مفاهيم كلي و عامي  مواجه مي شود كه بر مصاديق فراوان 
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قابليت صدق دارند. در شناخت شهودي عقلي، انسان حقايقي كلي را شهود مي كند، كه احاطه وجودي بر 
امور جزيي و مقيد دارند.

تفاوت مفاهيم خيالي با مفاهيم عقلي در اين است كه مفاهيم خيالي، كه از امور مقيد، جزيي و خاص 
حكايت مى كنند. و نمي توانند مصاديق فراوان داشته باشند؛ حال آن كه مفاهيم عقلي، عام و كلي هستند.

صدرالمتألهين ادراك مفهومي  را در همه حال، يعني اعم از اين كه در محدودة مفاهيم خيالي و يا عقلي 
باشد، حاصل شهود ضعيف و بعيد حقايق عيني مي بيند؛ يعني از نظر او انسان از معرفت شهودي گريزي 
ندارد، به گونه اي كه معرفت مفهومي  نيز نوعي شهود ضعيف است ؛ بنابراين كساني كه مستغرق در معرفت 
مفهومي هستند به گونه اي كه شناخت شهودي را نيز انكار مي كنند، در بستر نوعي از معرفت شهودي كه 

متزلزل و ضعيف است، مستقر هستند.

خصوصيت انسان مدرن، گريز از معرفت شهودي و حتي انكار آن است. انسان مدرن همه معارف را 
به افق شناخت مفهومي  تنزل مي دهد. جهان مدرن حتي هنگامي كه به معرفت عقلي روي مي آورد، از تعقل 
چيزي بيش از معرفت مفهومي  عقلي نمي فهمد و به همين دليل، راسيوناليسم و عقل گرايى مدرن با شهود 
عقلي كه در آثار حكيماني چون شيخ اشراق با سلوك و تصفيه و تزكيه دنبال مي شود، بيگانه است. انسان 
مدرن در معارف مقيد و جزئي نيز، آن گاه كه از ادراك حسي فراتر مي رود، به جاي آن كه با واقعيت خيال 
متصل عالم متحد شود، با مفاهيمي  مواجه مي شود كه گسسته و منفصل از حقايق هستي در حاشيه و حجاب 

وجود او ظهور و بروز يافته است.
 

3- تخيل و تمثل
آدمي،  در تخيل، مفهومي  را مي يابد كه كامال قائم به اوست، يعني نفس آدمي  محيط بر تخيالت ذهني 
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ديده مي شود و به همين دليل ادبيات مدرن، آن گاه كه در افق خيال به صورت رمان و داستان پرواز مي كند، به 
فراتر از حوزه و تمنيات نفس آدميان راه نمي برد.

در تمثل، آدمي  به واقعيتي راه مي برد كه فراسوي اوست؛ اين واقعيت از نوع حقايق عقلي محيط بر عوالم 
مختلف نيست، بلكه امري است كه داراي اندازه و مقدار خاص است؛ ولي، واقعيتي محسوس و زماني نبوده 

و به احكام موجودات مادي محكوم نيست.
تمثل، ادراكي است كه از محدوديت هاي زماني و مكاني فراتر مي رود و از اين جهت، مانند تخيل است؛ 
تفاوت آن با تخيل در اين است كه تمثل، درك مفهومي  وابسته به ذهن انسان نيست، بلكه شهود واقعيتي 
غير طبيعي و غيرمقيد به زمان و مكان است. شعر حافظ مي تواند ناظر به تمثلي باشد كه نسبت به واقعه خلقت 

آدمى رخ مى دهد:
دوش ديدم كه مالئك در ميخانه زدند 

گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند
ساكنان حرم ستر و عفاف ملكوت

با من راه نشين باده مستانه زدند
بََشراً  لََها  «َفتََمثََّل  مي كند،  بيان  تمثل  به عنوان  جبراييل  با  را  سالم اهللا عليها  مريم  مواجهه  كريم،  قرآن 

َسِويّاً(مريم/17)»؛ جبراييل براي مريم به صورت بشري مستوي الخلقه تمثل پيدا كرد.
تمثل، مرتبه اي از شهود واقعيت است و اين شهود به دو نوع رحماني و شيطاني رخ مي دهد. شهود شيطاني 
با تصرف شيطان و تسويل نفس واقع مي شود. تصرف شيطان، حقيقت مشهود را به اعوجاج گرفتار مي كند و 
اين اعوجاج، موجب فاصله و جدايي بين صورت دريافت شده با صورتي مي شود كه در متن حقيقت است. 

بدون اين كه فاصله و تمايزِ  مورد توجه فردي باشد كه به تسويل و فريب گرفتار آمده است.
از حقايقي مثالي كه در متن واقع حضور دارند با عنوان خيال منفصل يعني منفصل از آدمي  ياد مي شود و 

به حقايقي كه آدمي   از طريق اتصال با متن واقع، شهود مي كند، خيال متصل مي گويند.
اسطوره را مي توان تمثلي ناميد كه در خيال متصل آدمي  رخ مي دهد. اين تمثل با آن كه در اثر ارتباط با 
خيال منفصل رخ مي دهد، به مقداري كه با تصرف شيطان در آميخته باشد، ازمتن حقيقت، گسسته و با فريب 

و خدعه، قرين و همراه است.

4- تفسير اساطيري جامعه
تمثالت اساطيري بر خالف تخيالت ذهني مدرن، به طور كامل از خيال منفصل عالم گسسته نيست. اين 
تمثالت، پرواز آزاد ذهن بشري در سير تمنيات نفساني او نيست؛ تمثالت اساطيري با نوعي تزكيه، رياضت 
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و عبور از عالم طبيعت و با ارتباطي هر چند معوج با حقايق فوق طبيعي، قرين است، و به همين دليل، انسان 
اساطيري در عالم صرفاً طبيعي و مادي زندگي نمي كند؛ او در مسير معرفت اسطوره اي خود، از عالم طبيعت 
عبور كرده و با ابعاد برزخي و مثالي جهاني ارتباط برقرار مي كند و از طريق اين ارتباط هم تفوق و قدرتي فوق 

طبيعي پيدا مي كند و هم به اطالعات و آگاهي هايي فراتر از اطالعات محسوس و زماني دست مي يابد.
شناخت اساطيري، هويتي عقلي ندارد به اين نوع از شناخت نه با شهود عقلي به دست مي آيد، نه 
معرفتي عقلي را به همراه خود دارد و نه موازين برهاني مفاهيم عقلي را تاب مي آورد. مفاهيمي كه شناخت 
اساطيري، نسبت به جهان، انسان و جامعه انساني ارائه مي دهد، مفاهيمي  هستند كه حكايت از تمثالت كاهنان 
يا افرادي مي كنند كه با شناخت و سلوك خود، مسير شهود آن ها را طي كرده اند و اين حكايت ها بدون آن 
كه هويتي عقالني داشته باشند، هنگامي كه به قلمرو فرهنگ وارد مي شوند، به صورت شناخت عمومي  و فهم 
عرفي درمي آيند. جهان اساطيري، تمثالت خود را از طريق فهم عرفي و شناخت عمومي  نيز دنبال كرده و به 

وساطت اين ذخاير تاريخي راه سلوك و شهود مشابه را مي پيمايد و به بازتوليد خويش مي پردازد.
عالم اساطيري با همين روش ، يعني از طريق تمثالت اهل شهود و پايه وساطت، ذخاير تاريخي اين 
تمثالت يعني فهم عرفي و شناخت عمومي، مسائل مربوط به جهان خود، حوادث اجتماعي و تاريخي را 

تحليل مي كند.
عالم اساطير همان گونه كه شناخت عقلي عالم را تاب نمي آورد، به شناخت ابزاري و تجربي مدرن نيز 
روي نمي آورد، زيرا اصول شناخت تجربي مدرن، عوالم و حقايق فوق طبيعي را يا به صراحت انكار مي كند؛ 

و يا مستقل از آن عوامل به تفسير حوادث اين جهان مي پردازد.
جهان اساطيري، از نوعي عقالنيت ابزاري كه در ذيل مبادي اساطيري مربوط به آن باشد، مي تواند بهره 

ببرد. نمونه هايي از اين نوع آزمون هاي تجربي و طبيعي را در اساطير يونان و غيرآن مي توان يافت

 شناخت اجتماعي وحياني
1- جهان و علم اجتماعي

هر جهان اجتماعي با نوعي از شناخت اجتماعي همراه است؛ جهان اساطيري از شناخت اجتماعي 
اسطوره اي بهره مي برد. در اسطوره، عقل و عقالنيت نقش فعال و تعيين كننده ندارد و تمثل و خيال، فعال 

است. 
بسياري از فرهنگ ها در گذشته تاريخ داراي فرهنگ اساطيري هستند؛ مثل فرهنگ يونان و يا فرهنگ 
اعراب در قبل از ظهور اسالم. در فرهنگ هاي اساطيري پديده هاي اجتماعي بر مدار خواست و عمل الهه ها 

و خداوندگاراني تفسير مي شوند كه بر مقدرات انسان و طبيعت حكم مي رانند.
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در جهان متجدد از علم اجتماعي تجربي استفاده مي شود؛ انسان جهان متجدد، براي نفي اساطير به انكار 
هر نوع حقيقت متعالي و فوق طبيعي مي پردازد؛ جهان متجدد جهاني دنيوي، سكوالر است؛ در اين جهان، 
عقل متافيزيكي و عملي از اعتبار ساقط مي شود و تنها شناخت حسي و عقل تجربي به عنوان ابزار تسلط بر 
طبيعت به رسميت شناخته مي شود. با غلبه عقل ابزاري، علوم غريبه و دانش هايي كه از طريق امور غيرطبيعي 
قصد تسلط بر طبيعت را دارند مانند سحر و جادو، اعتبار خود را از دست مي دهند. دنياي مدرن اساطير و 

علوم غريبه را چيزي پيش از تصورات و تخيالت جمعي و تاريخي بشر نمي داند.
به دليل اين كه شناخت حسي و تجربي، بدون استفاده از ديگر سطوح معرفتي بشر نمي تواند تحقق داشته 
باشد، رويكرد تجربي عقل ابزاري نيز از هويت مستقل خود نمي تواند دفاع كند و در نتيجه، نگاه تجربي و 

پوزيتيويستي دانش علمي به سوي رويكردهاي بعد تجربي حركت مي كند.
نگاه هاي بعد تجربي معرفت علمي، بخشي از تخيالت و تصوراتي را كه در شناخت عمومي جامعه بشري 
حضور به هم رسانده اند، به عنوان اصول، بنيان ها و پارادايم هاي معرفت علمي به رسميت مي شناسد، بدون 
آن كه براي آن اصول هويتي محسوس، آزمون پذير و تجربي قائل باشد. اين اصول از ديدگاه پست مدرن ها و 

كساني كه رويكردي بعد تجربي به علم دارند، هويتي فراتر از تصورات و تخيالت جمعي ندارند.
جهان مدرن در اين مقطع با به رسميت شناختن بخشي از تخيالت جمعي، امكان تقابل و رويارويي 
مطلق خود را با آن چه اسطوره و مانند آن مي ناميد از دست مي دهد و بدين ترتيب، زمينة بروز مجدد اساطير، 
خرافه پرستي و اموري كه از آن ها با عنوان عرفان هاي كاذب ياد مي شود، فراهم مي آيد. البته بايد توجه داشت 
تفاسير پست مدرن اساطير، با تفاسير تاريخي آن نيز تفاوت دارد، زيرا اساطير در گذشتة تاريخ با هويتي فوق 
طبيعي و در عين حال فوق انساني شناخته مي شوند؛ حال آن كه رويكرد هاي پسامدرن، براي اساطير، هويتي 

فراتر از احساسات و تخيالت دنيوي و اين جهاني بشر نمي توانند قائل باشند.
2- جهان توحيدي

انبيا و اولياى الهي از وحي و الهامات الهي بهره مي برند. اين نوع از شهود، در قبال شهودهاي شيطاني، 
اساطيري و يا تخيالت و مقررات جمعي و تاريخي و رويكردهاي بعد تجربي و پسامدرن است. در شهودهاي 
شيطاني، اساطيري تصوير مي شود كه در آن، الهه هاي متعدد و خداوندگاران متفرق در نزاع با يكديگر هستند 
و انسان نيز در عبوديت نسبت به آن ها به سر مي برد. در رويكردهاي پسامدرن انسان در جهاني زندگي مي كند 
كه در حاشية تخيالت و مقررات لرزان او تصوير مي شود. در تفسير اساطيري پيشامدرن و يا پسامدرن، اثري 
از عقل و عقالنيتي نيست كه از وحدت و انسجام عالم خبر داده، و تخيالت پراكنده آدميان را سامان بخشد، 

و يا آن كه دربارة خداوندگاران متعدد به حقيقت داوري كند.
در كانون جهاني كه انبياى الهي معرفي مي كنند اعتقاد به توحيد و اعتقاد به يك موجود مقدس است. 
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مقدس بودن به معناي منزه بودن از صفات نقص مانند جهل و عجز و منزه بودن از صفات كمالي است كه با 
نقص همراه باشد؛ مثل علم محدود و يا قدرت محدود، زيرا علم و يا قدرت اگرچه كمال هستند. ولي هنگامي 
كه محدود باشند با نقص همراه مي شوند. موجود مقدس، منزه از هر نقص است و به همين دليل همه كماالت 

را به نحو نامحدود داراست. زيرا اگر برخي از كماالت را نداشته باشد، همچنان محدود خواهد بود.
اعتقاد به توحيد مانع از اين مي شود كه موجودات، مستقل از علم، قدرت، اراده و ديگر اوصاف كمالي 
خداوند باشند؛ زيرا استقالل ديگر موجودات نيز به معناي محدود بودن او خواهد بود. همه موجوداتي كه در 
عالم طبيعت و غيرطبيعت، در ملك و ملكوت هستند، آيات و نشانه هاي او هستند، اين آيات و نشانه ها از نزد 

او بوده و به سوي او نيز باز مي گردند.
در جهاني كه انبيا از آن خبري مي دهند، انسان بزرگ ترين آيت و نشانه خداوند است، يعني موجودي 

است كه بيش از ديگر موجودات مي تواند نام ها و صفات خداوند نامحدود را آشكار سازد.
در اين نگاه خلقت، خالق بودن حق را نشان مي دهد و مخلوقات، حكيمانه و براساس حكمت حق آفريده 

شده اند. اولين مخلوق در اين جهان، عقل است و نظام جهاني نيز عقالني است.
3- وحي و عقل 

شناخت وحياني انبيا عليهم السالم، مهم ترين بخش از شناخت علمي درجهان توحيدي است. اين 
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شناخت، گسسته از زندگي دنيوي و مسائل آن نيست، بلكه ناظر به مسائلي است كه براي بشر در زندگي 
اين جهان و در فرهنگ و شناخت عمومي جامعه وجود دارد. پيامبران براي حل مشكالت و رفع موانع و 
بندهايي آمده اند كه نظام هاي اجتماعي در راه رشد وتعالي و رستگاري انسان ها به وجود آورده اند. چنانكه در 

قرآن كريم آمده است:
َِّذي اَنَزَل  ُروُه َو نََصرُوُه َواتَّبَُعوا النُّوُر ال َِّذيَن آَمنُوا بِهِ َوَعزَّ َّتِي َكانَت َعَليهِم َفال «َويََضُع َعنُهم اِصَرُهم َواالَغالَل ال

َمَعُه اُولئَِك ُهُم الُمفلُِحوَن» (اعراف آيه 157) 
پيامبر بار و مشقت و زنجيرهايي را كه بر آنان بود از آنان برگرفت، و كساني كه به او ايمان آورند و 
حرمت او را نگاه دارند، و او را ياري كنند و نوري را كه با او نازل شده است پيروي كنند، آنان به حقيقت 

رستگارند.
وحي الهي با آن كه نظر به مسائل طبيعي، دنيوي و مشكالت اجتماعي بشر دارد، از منبع طبيعي يا شناخت 
عمومي و اموري از اين قبيل استفاده نمي كند. منبع شناخت وحياني، علم و اراده الهي است. وحي از نزد 

خداوند نازل مي شود و به همين دليل به آن علم لدني مي گويند.
علم و شناخت وحياني با علم و شناخت عقالني و تجربي مخالفتي ندارد، وحي الهي انسان را به 
استفاده  از عقل نيز فرامي خواند. بسياري از آيات قرآن كريم، آدميان را به تعقل و تدبير فرا مي خوانند. علي 
عليه السالم، احياي زمينه هاي عقلي آدميان را از جمله كارهاي پيامبران مي داند. و مي فرمايد َو يُثِيرُوا لَُهم َدفائَِن 

الُعُقول(نهج البالغه/خطبه 1). 
برخي از آيات نيز آدميان را به تأمل و نظر به طبيعت و تاريخ فرامي خواند.

انبياء انسان ها را ازوسوسه ها و الهامات شيطاني نيز برحذر مي دارند، و اين نوع از شناخت را معتبر 
نمي دانند.

قرآن كريم برخالف رويكردهاي بعد تجربي و پسامدرن، شناخت عمومي را به عنوان يك منبع مستقل 
براي معرفت علمي به رسميت نمي شناسد. و اين شناخت را تا هنگامي كه بر مدار عقل و يا وحي شكل گرفته 
باشد، معتبر مي داند. و پيروي از آن را در صورتي كه در افق شناخت علمي و عقلي نباشد، جايز نمي داند. به 
بيان قرآن كريم: «قالُوا بَل نَتَّبِع َما أَلَفينا َعليهِ اباءنا اََولَو َكاَن آباُؤُهم اليَعقِلُوَن» (بقره /170) گفتند بلكه ما از آن چه 

پدران مان بر آن بودند پيروي مي كنيم؛ آيا از آنان پيروي مي كنند هر چند  تعقل نكنند.

4- شناخت اجتماعي وحياني
قرآن كريم در بسياري از آيات به مسائل اجتماعي انسان ها پرداخته و انسان ها را نيز به تأمل در پديده هاي 

اجتماعي فرمان داده است.
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مباني هستي شناختي، انسان شناختي و معرفت شناختي ديني؛ اصول، مسير و روشي مناسب با خود براي 
توليد نظريه هاي اجتماعي پديد مي آورند. اين روش را مي توان روش شناخت اجتماعي يا روش علوم 

اجتماعي در انديشه وحياني، اسالمي و يا قرآني ناميد.
آيات  مخلوقات،  و  موجودات  همه  توحيدي،  جهان  در  است.  توحيدي  قرآني،  اجتماعي  مطالعات 
و نشانه هاي خداوند سبحان هستند، و به همين دليل همه علوم به شناخت آيات الهي مي پردازند؛ علوم 
طبيعي آيات آفاقي، و علوم انساني و اجتماعي آيات انفسي و اجتماعي خداوند را شناسايي مي كنند. در اين 
نگاه، علم وسيله نزديك شدن انسان به خداوند و عامل خشوع در برابر اوست، و تحصيل علم از برترين 

عبادت هاست.
از منظر قرآن كريم، شناخت اجتماعي با سه وسيله و ابزار: الف) حس، ب) عقل و ج) وحي به دست 

مي آيد.
الف) شناخت حسي: قرآن كريم همان گونه كه از مشاهده عالم طبيعت سخن مي گويد، به نظر در پديده هاي 
َِّذيَن مِن َقبل» (رم /45)،  اجتماعي و تاريخي فرمان مي دهد، «ُقل ِسيُروا فِي االَرِض َفانُظُروا َكيَف َكاَن عاقِبَُه ال

بگو در زمين سير كنيد و در عاقبت كار كساني كه پيش از شما بوده اند، نظر كنيد. 
ب) شناخت عقلي: قرآن كريم، در برخي از آيات نيز انسان ها را به دليل اين كه در سرنوشت  اقوام و 

جوامع تعقل نمي كنند، نكوهش مي كند. (صافات 137-8)
ج) شناخت وحياني: قرآن كريم برخي از شناخت هاي اجتماعي را نيز از طريق وحي در دسترس بشر 

قرار مي دهد.
معارف وحياني به دو بخش تقسيم مي شوند: برخي از آن ها علومي هستند كه از طريق عقل و تجربه نيز 
قابل دسترسي اند. اين گونه از معارف و علوم، ارشادي هستند، يعني انسان را به سوي آن چه عقل مي شناسد راه 
مي برند. برخي ديگر علومي هستند كه انسان از راه حس و عقل نمي تواند آن ها را به دست آورد. اين دسته از 
معارف و احكام، تأسيسي هستند. خداوند سبحان درباره اين گونه از دانش ها به پيامبرخود مي فرمايد: «َعلََّمَك 
مالَم تَُكن تَعَلم» (نساء /113) خداوند به تو چيزي را آموخت كه از نزد خود نمي توانستي بياموزي. اين بخش 
از معارف وحياني علومي هستند كه بشر براي رسيدن به سعادت خود به آن ها نيازمند است؛ يعني درصورت 

محروم ماندن از آن ها به تعبير قرآن كريم در گمراهي آشكار به سر مي برد.
نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت              به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

شناخت اجتماعي اگر از وحي و مراتب مختلف عقل بشري استفاده كند، به مراتب مشاهده و توصيف 
و تبيين ابعاد طبيعي جامعه محدود نمي شود و ضمن توصيف و تبيين ابعاد تفهمي و حتي فوق طبيعي جامعه 

از ابعاد ارزشي، تجويزي و انتقادي نيز برخوردار مي گردد.
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درس هجدهم

شناخت 
اجتماعي قرآن

انتظار مي رود دانش آموز پس از يادگيري اين درس:
1-  ابعاد شناخت اجتماعي قرآن (توصيفي، تبييني  و هنجاري- ارزشي) را بشناسد.

2-  ويژگي هاي جامعه انساني(جهان اجتماعي) از ديدگاه قرآن را تشريح نمايد.
3-  برخي از سنت هاي اجتماعي كه در قرآن از آن ها ياد شده است را بشناسد.

4- رابطه فرد و جامعه را از ديدگاه قرآن كريم تشريح نمايد.
5-  نظر قرآن را نسبت به شناخت هاي اجتماعي تجربي و عقلي توضيح دهد.

6-  رابطه كنش هاي انساني و سنت هاي اجتماعي را از ديدگاه قرآن تحليل نمايد.
7-  با بعضي از ابعاد هنجاري و ارزشي شناخت اجتماعي قرآن آشنا باشد.

8- توان تشخيص شناخت اجتماعي متناسب با جهان اجتماعي اسالم را كسب كند.
9- توان ارزيابي ساير شناخت هاي اجتماعي را بر اساس ديدگاه قرآن به دست آورده باشد. 

مفاهيم كليدي

اهداف

شناخت اجتماعي قرآن، سنت الهي،سنت اجتماعي، آيات آفاقي،آيات 
انفسي،آيات اجتماعي، فطرت انسان، عدالت و قسط، فرد ، جامعه 



 

تأمل كنيد
  درباره ى نحوه ى برخورد قرآن با دانش هاى اجتماعى تأمل كنيد. براى اين فعاليت مناسب 

است به تفسير دو آيه اى كه در اين بخش به آن ها اشاره شد مراجعه كنيد. 

از منظر قرآن كريم شناخت اجتماعى، با سه وسيله ى ابزار حس، عقل و وحى به دست مى  آيد. قرآن 
كريم در عين تاكيد بر مشاهدات عالم طبيعت، به دقت در پديده هاى اجتماعى نيز فرمان مى دهد. قرآن كريم 
در آيات بسيارى به مسائل اجتماعى انسان  ها پرداخته و انسان را به تاّمل در پديده هاى اجتماعى فرا مى خواند. 

در برخى آيات نيز انسان ها را به دليل اينكه در سرنوشت اقوام و جوامع تعقل نمى كردند نكوهش مى كند.
قرآن كريم برخى از شناخت هاى اجتماعى را نيز از طريق وحى در دسترس بشر قرار مى دهد. بعضى از 
دانش هايى كه خداوند متعال از راه وحى به بشر مى  آموزد، دانش هايى است كه براى تامين سعادت بشر مورد 
نياز است، ولى از راه حس و عقل نمى تواند ياد بگيرد برخى از احكام اجتماعى اسالم از اين قبيل اند مانند 
حدود و ديات يا زكات. دانش اجتماعى قرآن به دليل استفاده از وحى، مراتب مختلف عقل بشرى به مراتب 
مشاهده و توصيف يا شناخت قوانين اجتماعى محدود نمى شود، بلكه ابعاد ارزشى و هنجارى و انتقادى نيز 
دارد. هر آن چه با استدالل عقلي و شواهد تجربي كافي به دست آيد به عنوان شناخت معتبر اجتماعي مورد 

تأييد قرآن است.
  

گفت  و  گو كنيد
     درباره ى رابطه ى فرد و جامعه از ديدگاه قرآن گفت  و گو كنيد.

از ديدگاه قرآن جامعه بر اساس خواست و ارادة انسان   ها شكل مى گيرد. ولي پس از پيدايش، براي خود 
زندگى و حياتى دارد و از احكام و قوانينى پيروى مى كند كه پيامدهاى الزامى داشته و به اراده و اختيار انسان ها 
وابسته نيست. فرد و جامعه در ديدگاه قرآن با هم در ارتباط   اند. جامعه هيچ گاه نمى تواند به طور كامل هويت 

فرد را از او بگيرد و از بين ببرد.

فعاليت ها
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تأمل كنيد
      براساس بينش قرآنى، آيا قوانين حاكم بر جامعه اگر توسط عقل و تجربه شناخته 

شوند، ازسنت هاى الهى اند؟ دليل خود را بيان كنيد.

قوانين حاكم بر جامعه همان پيامدهاى الزامى كنش هاى اجتماعى اند كه قرآن از آن ها به عنوان سنت هاي 
الهي ياد مي كند و شناخت آن ها  از سه طريق حس، عقل، وحى ممكن مي شود، اگر استدالل عقلي و شواهد 
تجربي كافي براي تاييد يا اثبات قانون و قاعدة اجتماعي موجود باشد به عنوان سنت الهي مورد تاييد قران 

كريم است.

شناخت اجتماعي در قرآن
1- هويت وحياني قرآن

قرآن هويتي وحياني دارد، يعني كالم مستقيم خداوند است كه از نزد خداوند علي حكيم به تفصيل و با 
زبان عربي مبين ظاهر شده است. «انك لتلقي القرآن من لدن علي حكيم» (نمل /6) تو قرآن را از نزد خداوند 
علي حكيم دريافت كرده اي. تفصيل اين كتاب امري نيست كه پس از نزول آن از ناحيه غيرخداوند انجام شده 
باشد «ثم فصلت من لدن حكيم خبير» (هود،10) كتابي است كه از نزد خداوند حكيم خبير باز و تفصيل داده 
شده است. اين تفصيل گرچه با زبان قوم و لسان عربي فصيح است، ولي تنزيل پروردگار عالميان است كه با 
مشايعت روح االمين و فرشتگان الهي بر قلب پيامبر خاتم نازل شده است. «و انه لتنزيل رب العالمين، نزل به 

الروح االمين، علي قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين» (شعرا، 192-5) 
قرآن حاصل تجربه اي بشري از امري قدسي و غير آن نيست كه پس از تأمل، تفكر، و تدبر بشري به زبان 

عربي فصيح ترجمه شده باشد، بلكه متن وحي الهي است كه به صورت نقل، بروز و ظهور يافته است.
زبان پيامبر(صلي ا...عليه و آله و سلم) مجراي كالم حق است. «فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون»(دخان/ 
58) ما آن را به زبان تو آسان كرديم تا مگر متذكر شوند. و پيامبر نيز تنها آن چه بر او خوانده شده است، باز 

مي خواند بي آن كه اندكي بر آن افزوده يا از آن بكاهد. 
«التحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه فاذاقرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه» (قيامت / 
19-16) با شتاب زبان بر آن مگشاي. جمع و خواندن آن بر ماست، آن    گاه كه آن را خوانديم، خواندن آن را 

دانستني ها
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دنبال كن، پس بيان آن بر ماست.
قرآن كريم گر چه در متن آن به تعقل و نظر به طبيعت و تاريخ و... توجه مي دهد و حس و عقل را 
به عنوان دو ابزار معرفتي معتبر مي شمارد، ولي خود محصول اين دو ابزار معرفتي نيست. و بلكه، معرفتي 
وحياني است كه در معرض حس و عقل قرار مي گيرد و تعقل و تدبر بشر را اوالً، درباره آن چه خود در تفسير 
عالم بيان داشته و ثانياً، در نظر مستقيم به جهان فرا مي خواند. بدين ترتيب، قرآن خود را به صورت تدويني الهي 

در كنار پديده هاي طبيعي و فوق طبيعي به عنوان يك منبع معرفتي مستقل نيز معرفي مي كند.

 
2- رويكرد اجتماعي قرآن

قرآن كريم، كالم خداوند در خطاب با آدميان است، براي هدايت آنان. اين كتاب هم به تبيين حقايق 
هستي مي پردازد، هم پديده هاي انساني را توصيف كرده و از حقيقت رفتار، اعمال و كنش هاي آنان خبر 
مي دهد، هم پيامد هاي تكويني و سنن حاكم بر رفتار آدميان را تبيين مي كند، هم مسير سعادت و رستگاري 
انساني را ترسيم كرده و احكام متناسب با آن را تجويز مي كند، و هم زبان به انتقاد نسبت به كساني مي گشايد 

كه راه ضاللت و گمراهي را طي كرده و يا آن كه مسير هدايت را بر ديگران فرو مي بندند.
تفسير قرآن كريم از انسان و جهان، به اقتضاي هستي شناسي توحيدي آن، تفسيري معنوي و قدسي 
است. جغرافياي هستي در نگاه قرآني به ابعاد دنيوي و طبيعي و اين جهاني آن محدود نمي شود. عالم طبيعت 
و زندگي دنيا، تنها بخشي از ظاهر اين جغرافياست، ابعاد معنوي و ملكوتي عالم، اليه هاي عميق، مؤثر و 

251 درس هجدهم؛ شناخت اجتماعي قرآن



تعيين كننده واقعي و حقيقي جهان هستند. در اين تفسير، انسان و پديده هاي انساني نيز عالوه بر ابعاد ظاهري 
و دنيوي از ساحت ها و ابعادي فراطبيعي و معنوي برخوردارند.

در نگاه قرآني، هرگونه تفسيري كه با صرف نظر از ابعاد معنوي عالم انجام شود، اعم از اين كه با صراحت 
به انكار ابعاد غيرطبيعي بپردازد و يا آن كه با صرف نظر از ابعاد معنوي، قصد شناخت جهان را داشته باشد، از 

شناخت حقيقت محروم مي ماند.
در نگاه قرآني، ابعاد معنوي انسان و جهان، در عرض و حاشيه ابعاد طبيعي و دنيوي آن نيستند، بلكه 
درطول اين جهان قرار داشته و محيط بر آن هستند. همان گونه كه خداوند سبحان و اراده و مشيت و اسماء 

و صفات او، محيط بر همه هستي است: واهللاُ مِن َوَرائِهِم ُمِحيط(بروج/20).
قرآن كريم در مدت بيست و سه سال نازل شده است و با ايده ها و انديشه هاي خود، فرهنگ، تمدن و 
تاريخي نوين را پي نهاده است. بخش قابل توجهي از آيات قرآن كريم ناظر به مسائل اجتماعي و تاريخي 
زمان نزول آن است.اين بخش از آيات قرآن كريم عالوه بر آن كه تفسير الهي را از پديده هاي اجتماعي زمان 

نزول وحي ارائه مي دهد، شيوه تفسير و تحليل مسائل اجتماعي را نيز به خرد و عقل آدميان مي آموزد.

3-جامعه در قرآن
در تفسيري كه قرآن كريم براساس ديدگاه توحيدي از جامعه انساني ارائه مي دهد، بسياري از اصول و 
مباني تعيين كننده براي شناخت علمي جامعه ارائه مي شود. برخي از آن اصول را به صورت زير مي توان بيان 

كرد.
اول: تأثير فرد بر جامعه. در نگاه قرآني جامعه با اراده و مشيت الهي، بر مدار خواست و اراده انسان ها 
شكل مي گيرد و خداوند سبحان جامعه را براساس تحوالتي كه در نفوس آدميان رخ مي دهد، تغيير مي دهد. 
خداوند سبحان در اين باره مي فرمايد: «ان اهللا اليغير ما بقوم حتي يغيرو ما بانفسهم» خداوند سرنوشت قومي را 

تغيير نمي دهد مگر آن كه نفس هاي خود را تغيير دهند.
انسان ها، براي ايجاد تغيير در نفس خود، تنها از عوامل اجتماعي تأثير نمي پذيرند. هويت و شخصيت 

انساني يك هويت الزاماً نسبت به تاريخ و فرهنگ پيراموني خود منفعل نيست.
انسان همواره مي تواند در قبال ساختار و نظام اجتماعي پيرامون خود موضعي فعال و تأثيرگذار داشته 

باشد.
انسان  متوجه  را  فراواني  وظايف  و  مسئوليت  اجتماعي،  مناسبات  تغيير  بر  انسان  تأثيرگذاري  توان 

مي سازد.
 دوم: زندگي و حيات جوامع؛ هر جامعه با آن كه محصول كار آدميان است؛ پس از آن كه به وساطت اراده 
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و عمل انسان ها موجود شد، از احكام و قوانيني پيروي مي كند.
اين احكام و قوانين، پيامدهاي الزامي جامعه بوده و به اختيار انسان ها نيستند. برخي از اين آثار، دنيوي 
و مربوط به اين جهان هستند و برخي ديگر اخروي هستند. هر جامعه به پيامدهاي آن چه انجام داده است 
مي رسد و هيچ امتي پاسخگوي اعمال امت ديگر نيست. «تِلَك اُمٌَّه َقد َخَلت لََها َما َكَسبَت َو لَُكم َما َكَسبتُم َوال 
تَسئَلوَن َعّما كانُوا يَعَملُون»(بقره /141) آن ها امتي هستند كه روزگارشان سپري شده؛ براي آن هاست آن چه 

به دست آورند و براي شماست آن چه به دست مي آوريد، و به آن چه آنان كردند شما بازخواست نمي شويد.
سوم: اسارت انسان در نظام ظالمانه. جوامعي كه براساس كنش هاي ظالمانه و مجرمانه انسان ها شكل 
مي گيرند، مانند زنجيرهايي هستند كه بر گردن آدميان افكنده مي شوند. خداوند، پيامبران را براي برداشتن اين 
زنجيرها و اجراي عدالت و قسط مي فرستد. «انا ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم 
الناس بالقسط» ما پيامبران را فرستاديم  و با آنان، كتاب و ميزان را نازل كرديم تا مردم به عدالت و قسط 

بپاخيزند.
چهارم: آرماني بودن جامعه توحيدي. جامعه توحيدي بر مدار عقايد و آداب گذشتگان سازمان نمي يابد، 
بلكه با نقد عالمانه تاريخ گذشتگان، عبرت آموزي از رفتار آنان و براساس فطرت آدميان بر محور حقيقت 

شكل مي گيرد.
قرآن كريم در نقد كساني كه به رفتار گذشتگان بسنده مي كنند، مي فرمايد: «قاَل ُمتَرُفوها اَنَا َوَجدنا ابائَنا َعَلي 
اُمٍَّه َو اَنَا َعلي اثارِِهم ُمقتَدُوَن قاَل اََولَو ِجئتُُكم بِاَهدي مِّما َوَجدتُم َعَليهِ ابائَُكم» (زخرف /4-23) خوش گذرانان 
آن گفتند، ما پدران خود را به آييني يافته ايم و از پي ايشان رهسپاريم، گفت، هر چند هدايت كننده تر از آن چه 

پدران خود را بر آن يافته ايد براي شما بياورم.
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4- سنت هاي اجتماعي
زندگي اجتماعي از قوانيني مخصوص به خود برخوردار است، قرآن كريم از اين قوانين با نام سنت هاي 

الهي ياد مي كند.
نَِّه  از نظر قرآن كريم، سنت هاي الهي جامعه، عام و غير قابل تغييرند «َفَلن تَِجَد لُِسنَِّه اهللا تَبديال َو لَن تَِجَد لَِسُ

اهللاِ تَحِويال» (فاطر/43)، براي سنت هاي الهي تبديل و تغييري وجود ندارد.
برخي از سنت هاي الهي كه در قرآن كريم بيان شده اند، عبارتند از:

1- سنت ظهور و سقوط امت ها؛ هر جامعه و فرهنگي بر اساس ظرفيت ها و توانمندي هايي كه دارد، از 
حيات مخصوص خود برخوردار است و بر همان اساس نيز مدت زندگاني آن مشخص مي شود. قرآن كريم 

در اين باره مي فرمايد:« َولُِكلِّ اُمٍَّه اََجل» (اعراف/34) هر امتي را دوره و اجل معيني است.
2- سنت امتحان و ابتالي الهي؛ انسان ها در جوامع مختلف براساس اختيار و اراده خود، كنش ها و 
نظام اجتماعي را شكل مي دهند، و از اين طريق در معرض امتحان و آزمايش قرار مي گيرند، قرآن كريم، از 
ابتالء و آزمايش به عنوان يكي از اهداف آفرينش يا كرده است (هود/7)  ابتالي الهي گاه به نعمت ها و گاه به 

سختي هاست.
3- سنت فرستادن پيامبران؛ هر جامعه اي عالوه بر آن كه از سطوح مختلف عقالنيت براي داوري نسبت به 
هنجارها، ارزش ها و آرمان ها و رفتارها برخوردار است از وحي الهي نيز بهره مند است، آيات بسياري از اين 

سنت الهي ياد مي كند مثل: «لُِكلِّ اَمٍَّه َرُسول» (يونس/47) هر امتي را پيامبري است.
 از ديگر سنن الهي عبارتند از: سنت مجازات، مكر و استدراج، و پيروزي حق بر باطل.

برخي از متفكران مسلمان كتاب هايي را درباره سنت هاي اجتماعي و تاريخي در قرآن كريم تأليف 
كرده اند، مانند: سنت هاي تاريخي قرآن اثر شهيد آيت ا... سيد محمد باقر صدر و كتاب سنت هاي اجتماعي در 

قرآن كريم از مرحوم دكتر احمد حامد مقدم.
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جمع بندي فصل شناخت اجتماعي
شناخت و علم اجتماعي

1- شناخت عمومي و علمي 
شناخت اجتماعي سطوح و اقسام مختلفي دارد، بخشي از آن مربوط به شناخت عمومي، بخشي ديگر 
مربوط به شناخت علمي و يك بخش هم شناخت هايي است كه گرچه از نوع شناخت عمومي نيستند، ولي 

شناخت علمي نيز به حساب نمي آيند.
شناخت عمومي شناخت مشتركي است، حاصل زندگي. اين شناخت، اندوخته مشترك دانش و آگاهي 
است كه هنگام تعامل با ديگران از آن استفاده مي كنيم. شناخت عمومي با آن كه هويتي اجتماعي دارد، همواره 
ناظر به پديده هاي انساني و اجتماعي نيست. بخشي از اين شناخت، ناظر به طبيعت و فوق طبيعت است و 
بخش ديگر ناظر به امور اجتماعي. مردم هر جامعه، انديشه ها و عقايدي درباره انسان و جهان  يا در مورد، 

رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان ها دارند. مجموعه اين انديشه ها شناخت عمومي است.
شناخت علمي، شناختي است كه هويتي آگاهانه دارد، با تأمل و استدالل قرين است و در جست وجوي 

حقيقت، پديد مي آيد.
شناخت علمي شناختي نيست كه از متن زندگي حاصل شود. اين شناخت حاصل تأمالت آگاهانه 
انسان ها بوده و معرفتي است كه در جست وجوي حقيقت و براي حل مسائل و پرسش هاي پديدآمده شكل 
مي گيرد. به شناخت هاي ديگري كه آگاهانه دنبال مي شوند، و به دنبال حل برخي مسائل هستند، ولي دغدغه 

حقيقت و كشف واقع را ندارند، شناخت علمي گفته نمي شود.
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شناخت علمي همانند شناخت عمومي گاه ناظر به پديده هاي انساني و اجتماعي و گاه ناظر به غير آن 
است. شناخت علمي، اگر نظر به پديده هاي اجتماعي داشته باشد، علوم جتماعي را به وجود مي آورد.

هويت شناخت علمي، برخالف شناخت عمومي به درك و فهم عمومي مردم وابسته نيست. ولي تحقق 
تاريخي آن، ارتباطي مستقيم با شناخت عمومي جامعه دارد. نحوه اقبال عمومي جامعه، زمينه بسط شناخت 
علمي را پديد مي آورد و گاه مانع از تحقق سطوحي از معرفت علمي مي شود و گاه نيز تحريفاتي را بر شناخت 
علمي تحميل مي كند. شناخت علمي نيز نسبت به شناخت عمومي بي توجه و بي تأثير نبوده و درباره محتويات 

شناخت عمومي به داوري مي پردازد.
2- تعامالت علمي و فرهنگي

شناخت علمي به تناسب ابزارها، منابع و موضوعات مطالعاتي خود سطوح و بخش هاي متفاوتي پيدا 
مي كنند.حس، عقل و قلب و دل آدمي از ابزارهاي شناخت علمي هستند.

طبيعت و جهان هاي فوق طبيعي، وحي و الهامات الهي منابع متفاوت معرفت علمي هستند. موضوعات 
مختلف، طبيعي، متافيزيكي و فوق طبيعي و يا انساني و اجتماعي نيز موضوعات شناخت علمي به شمار 

مى روند.
 هر سطح يا بخشي از شناخت علمي، روشي متناسب با خود دارد. مشاهده، تجربه، برهان عقلي، تزكيه 

و تصفيه روش هاي مختلف شناخت علمي هستند.
شناخت هاي علمي به لحاظ منطقي گسسته از يكديگر نيستند و بخش هاي مختلف آن تعاملي سازنده با 
يكديگر دارند، و برخي از سطوح آن نسبت به ديگر سطوح، اثري تعيين كننده و بنيادين دارند؛ مثًال شناخت 
حسي، اصول و مباني خود را از شناخت عقلي، تأمين مي كند. همان گونه كه شناخت عقلي هم برخي از 
عرصه ها را به كمك حس شناسايي مي كند و شناخت عقلي اصول و بنيادهاي خود را از طريق شناخت 
شهودي به دست مي آورد. شناخت وحياني، با آن كه به لحاظ هويت و ذات خود فراتر از شناخت هاي حسي 

و عقلي است، ولي از طريق تخاطب و گفت وگو با شناخت عقلي در دسترس همگان قرار مي گيرد.
شناخت علمي عالوه  بر روابطي منطقي  كه بين سطوح و اجزاى آن وجود دارد، روابطي فرهنگي و 
اجتماعي با شناخت و فهم عمومي دارد. بسط و گسترش و به بيان ديگرى حضور تاريخي و اجتماعي 

شناخت علمي از طريق نحوه تعامل فهم عمومي با آن تعيين مي شود.
فرهنگ ها و تمدن هاي مختلف به تناسب شناخت و فهم عمومي خود برخوردي يكسان با شناخت علمي 

ندارند. برخي از آن ها با هر نوع شناخت علمي كه هويت عقالني و يا وحياني داشته باشند، مقابله مي كنند.
فرهنگ هايي كه با عقل و وحي ناسازگارند يا مانند جوامع اساطيري به اساطير و شهود هاي شيطاني 
پناه مي برند يا مانند جهان متجدد، شناخت علمي را به شناخت حسي محدود و مقيد مي سازند يا آن كه 
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به سان رويكردهاى پسامدرن، شناخت علمي را به فهم و شناخت و اراده عمومي ارجاع داده و به انكار ابعاد 
شناختاري معرفت مي پردازند.

3- صورت ها و رويكردهاي علوم اجتماعي 
علوم اجتماعي در فرهنگ ها و تمدن هاي مختلف به تناسب موقعيتي كه از شناخت عمومي برخوردار 

مي شوند، صورت ها و رويكردهاي متفاوتي پيدا مي كنند.
در جوامع اساطيري، علم اجتماعي با هويتي عقالني حضور ندارد و تفسير مسائل اجتماعي براساس 

اسطوره هايي است كه از طريق تخيالت قومي و تمثالت تاريخي شكل مي گيرند.
دنياي متجدد با خصلت ضداساطيري، گر چه از افق عقالنيت و علوم عقالني، حيات خود را آغاز كرد، 
ولي عقالنيت مدرن به سوي حس گرايي گام گذارد. در دو سده هفدهم و هجدهم، نوعي دانش و علم 
اجتماعي عقلي شكل گرفت. از قرن نوزدهم به بعد با غلبه حس گرايي علم اجتماعي صورتي پوزيتيويستي 
پيدا كرد. جامعه شناسي پوزيتيويستي به دليل تنگناهاي معرفت شناختي و مباني سكوالر و ماترياليستي خود، 
اوالً: رويكرد تبييني استقرايي و يا تجربي را بر جامعه شناسي تحميل كرد، ثانياً: رويكرد هاي تفهمي و تفسيري 
را تحت الشعاع خويش قرار داد. و ثالثاً: رويكردهاي تجويزي، ارزشي و انتقادي را بي اعتبار خواند. از اين 
ديدگاه، مباحث مربوط به مدينه فاضله و جامعه آرماني نيز به عنوان مباحث ايدئولوژيك خارج از محدوده 

فعاليت هاي علمي معرفي مي شوند.
ديدگاه هاي پسامدرن، به سوي غلبه اراده بر آگاهي گام برمي دارند و بعد كاشفيت و شناختاري معرفت 
علمي را در معرض ترديد قرار مي دهند. براساس اين ديدگاه ها نقش تبييني و هويت رئاليستي علوم اجتماعي 
نيز در معرض ترديد قرار مي گيرد و علم اجتماعي به حوزه مطالعات فرهنگي و اجتماعي منتقل مي شود. اين 
ديدگاه ها با روش هاي تفسيري و هرمنوتيكي مفسرمحور، برخالف ديدگاه هاي پوزيتيويستي رويكردهاي 

تجويزي، ارزشي و انتقادي را اتخاذ مي كنند.
علوم اجتماعي با هويتي عقلي در جوامعي پديد مي آيد كه متافيزيك و شناخت عقلي در آن ها حضور 
زنده و فعال داشته باشد، و اين امر در يونان، جهان اسالم، و در غرب بعد از رنسانس تا قرن نوزدهم با 

صورت هاي متفاوتي تحقق داشته است.
حضور عقل نظري و عملي زمينه رويكردهاى تبييني، تفهمي، تفسيري، انتقادي و رئاليستي را براي علوم 

اجتماعي فراهم مي آورد.
علوم اجتماعي با هويت عقلي، ظرفيت استفاده از سطوح حسي و وحياني علم را نيز دارند و البته ظرفيت 

اخير آن در عقالنيت پس از رنسانس، نه تنها مورد استفاده قرار نگرفت، بلكه مورد انكار واقع شد.
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4- علوم اجتماعي وحياني
برخي علوم اجتماعي وحياني را علومي مي دانند كه تنها به روش نقلي بسنده مي كند، در نزد اين گروه، 

علم اجتماعي وحياني در قبال علم اجتماعي تجربي و عقلي قرار مي گيرد.
ديدگاه ديگر اين است كه علم اجتماعي وحياني از وحي الهي بهره مي برد. وحي در مرتبه نخست توسط 
انبياء و اولياء الهي دريافت مي شود و به صورت كتاب تدوين در دسترس بشر قرار مي گيرد. استفاده از وحي 

براي غير از كساني كه وحي را مستقيما دريافت مي كنند، از طريق نقل انجام مي شود.
مخاطب وحي عقل آدمي است و در علوم اجتماعي وحياني، عقل با همه مراتب، تجربي، تجريدي و 

استنباطي خود حضور فعال دارد.
علوم اجتماعي وحياني، شهودهاي غير توحيدي و همچنين شناخت عمومي را موضوع معرفت خود قرار 

مي دهد ولي به مرجعيت و هويت علمي اين دو بخش سر نمي سپارد.
علوم اجتماعي وحياني در اين ديدگاه اوالّ: پديده هاي حسي و تجربي جامعه را در چهارچوب اصول 
و مباني عقلي و نقلي تفسير و تبيين مي كنند. و ثانيا: تأمالت عقلي را نسبت به ساحت هاي مختلف زندگي 

اجتماعي از طريق نظر به دو كتاب تكوين و تدوين توأمان دنبال مي كند.
كتاب تكوين همان پديده هاي عيني اجتماعي است و كتاب تدوين، نقلي است كه ازطريق وحي و 

الهامات الهي در دسترس عقل بشري قرار گرفته است.
علوم اجتماعي وحياني با خصوصيات فوق از توانمندي هاي علوم تجربي و عقلي نيز بهره مي برد.

نقطه كانوني شناخت وحياني ، هستي شناسي توحيدي است و علوم اجتماعي وحياني، با آن كه از 
ظرفيت هاي معرفت عقلي در سطوح مختلف آن استفاده مي كنند؛ تفاسير سكوالر و دنيوي زندگي اجتماعي 

را تاب نمي آورند.
رويكردهاي علوم اجتماعي وحياني: رئاليستي، توحيدي، تبييني، توصيفي، تفهمي، تفسيري و انتقادي 
است. جمع اين رويكردها در اين علوم، به اقتضاي بنيان هاي هستي شناختي و معرفت شناختي و همچنين 
انسان شناختي آن است و به همين دليل با رويكردهاي مشابهي كه در ذيل مباني ديگر شكل مي گيرند، تفاوتي 
بنيادين و جدي دارد.به عنوان مثال رويكرد تبييني بر مبناي نگرش پوزيتيويستي اوالً، محدود به ابعاد محسوس 
و تجربي، پديده هاي اجتماعي بوده و ثانياً، قابل جمع با رويكردهاي تجويزي و انتقادي نيست و حال آن كه 
رويكرد تبييني توحيدي، اوالً،  براساس تفسير عليت در چهارچوب نگاه ديني انجام شده و ابعاد و ساحت هاي 
غيرتجربي زندگي اجتماعي را نيز در برمي گيرد و ثانياً، به دليل ظرفيت هاي معرفت شناختي عقلي و وحياني 

موجود در علوم اجتماعي ديني، منافاتي با ابعاد تجويزي، ارزشي و يا انتقادي اين علوم ندارد.
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