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  شناسی علوم اجتماعی نقش قرآن در روش
  *پور فاطمه امین

  
  يدهكچ
گيري از اين علـوم،   بهره. استشناسي  ي از محورهاي بنيادين در علوم اجتماعي، روشكي

وم اجتماعي ر علبم كحاشناسي  موجود در آنهاست. روشهاي  از روشگيري  متضمن بهره
در تعارض با فرهنگ اسالمي ما عمدتاً ه كغربي است هاي  روشدر حال حاضر در ايران، 

. گيرد مي از مباني نظري و اعتقادي موجود در قرآن سرچشمهما قرار دارد. فرهنگ اسالمي 
مبتني باشد. ه بر چنين فرهنگي كاست شناسي  جامعه علمي ما نيازمند نوعي روش ،بنابراين
كه، قرآن با ارائه  حاليبا دين هستند، درگرا و در تعارض  ماديهايي  روشهاي غربي،  روش

قـرآن واجـد بسـياري از     .دهـد  مـي  بـه انسـان ارائـه   نـو  ، نگرشي نوعي مباني توحيدي
  بهره است.  غربي از آن بي شناسي شه روكهاست  قابليت

ـ اين مقاله، با رويكردي تحليلي، به  ـ ش قـرآن در ت بررسي نق دينـي و  شناسـي   وين روشك
  پردازد. شناسي علوم اجتماعي مي نعرصه روشدر قرآن موجود در هاي  قابليت
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  مقدمه
ی از ایـن  کیشناسی  معرفت علمی از سطوح و ابعاد مختلفی برخوردار است. روش و روش

معرفت  کتمایز یموجب معرفت نقش اساسی دارد و گیري  لکه در شکابعاد معرفتی است 
ه کـ ی از محورهاي اساسی در هر معرفتی است کیگردد. روش علمی  ها می از سایر معرفت

علـوم انسـانی و   از  کنـد. هـر یـ   ک مـی  نـاگزیر بـه آن توجـه   المی در کسب معرفـت،  هر ع
؛ زیـرا  ننـد ک مـی  فـردي را دنبـال   به روش منحصریابی به معرفت،  در مسیر دستاجتماعی، 

  گیرند. می مخصوص به خود بهرهشناسی  از روشهاي دینی،  علوم اجتماعی غربی و معرفت
غربـی  شناسـی   از روشکاربردهـاي گونـاگونی   بـا  علوم اجتماعی در ایران،  در حوزهما 

ه علوم ب شده است. از جمله اینکرا موجالت متعددي کمشمواجه هستیم که در جامعه ما، 
گاه حتی در تناقض با مبانی معرفتی دینـی مـا   نیست؛ با فرهنگ ما سازگار غربی، اجتماعی 

بر تولید علـوم انسـانی و اجتمـاعی و     ،یدات مقام معظم رهبريکد. با توجه به تأقرار دار
بـه عنـوان   ی شناسـ  نیز مبنا قراردادن قرآن در این فرایند، ضروري اسـت تـا موضـوع روش   

هاي قـرآن مـورد بررسـی قـرار      ترین بعد در علوم اجتماعی، بر اساس آموزه ترین و مبنایی اساسی
  پردازد. شناسی علوم اجتماعی می رو، این مقاله به بررسی نقش قرآن در روش گیرد. از این

  آنگيري  لكو عوامل مؤثر بر ششناسي  روش
با این اصطالح است. ریف مفهومی و آشنایی ، تعشناسی شگام اول در پرداختن به بحث رو

وم اجتماعی، در فرهنگ عل آلن بیروابزار در مسیر تحصیل معرفت است. ترین  اصلیروش، 
  نماید: می از روش ارائهرا تعریف اصطالحی این 
بـه   1»رد.کـ یابی به دانش دنبال  ه باید براي دستکروش، بررسی فرایندي عقالنی است «

ه بـراي  کو تدابیري ها  عبارت است از مجموعه شیوهشناسی  در جامعهروش «عبارت دیگر، 
بحث درجه  کروش در تولید دانش، ی 2»رود. می ارک ناري از خطا بهکشناخت حقیقت و بر

نیـز  شناسـی   شـود. روش  مـی  ه مستقیماً به مسئله شناخت و معرفت مرتبطک اول است؛ چرا
 شـناخت واقعیـات  ي گونـاگون  هـا  روشبـه  ه موضـوع آن، روش اسـت و   کـ دانشی است 

نخسـتین و  که در فرایند تولید علـم،  از مباحث پایه و اساسی است شناسی  روش پردازد. می
متناسب با شناسی  رود. نظریات مختلف علمی در ذیل روش می شمار مرحله بهترین  ابتدایی

  آیند. می خویش پدید



   ۴۷ شناسي علوم اجتماعي نقش قرآن در روش

بنیـادین و  شناسی  دد: روشگر می لی تقسیمکبه دو دسته لحاظ بنیادین،  بهشناسی  روش
مسیر ه نظریات علمی در کبنیادین ناظر به روشی است شناسی  اربردي. روششناسی ک روش

شناسی کاربردي بر روش کـاربرد یـک    شوند و مقدم بر نظریه است. در مقابل، روش آن تولید می
  است.هاي معرفتی مرتبط با نظریه ناظراست و مؤخر از نظریه  نظریه علمی در حوزه

 روش بنیـادین اسـتخراج   کنـاگزیر از یـ  شناختی،  ردهاي جامعهکتمامی نظریات و روی
بنیاد بنیادین، شناسی  آورند. روش می اربردي متناسب با خود را به همراهکروش و  شوند می

روابط معرفتی نظریات علمـی را  دهد. فیلسوفان علم،  می یلکو اساس نظریات علمی را تش
. دهنـد  مـی  آن مـورد بررسـی قـرار   هـاي   فـرض  صـول موضـوعه و پـیش   با مبادي، مبانی، ا

بنیادین ناظر به این رابطه معرفتی اسـت. در ایـن نـوع روش، ابعـاد منطقـی و      شناسی  روش
از ارتباط نظریه علمی با مبادي و اصول موضوعه  این روش. شود می معرفتی نظریات دنبال

ه قلـب مقتضـی   کـ گونـه   و همان .شود یم م قلب علم دانستهکآید. نظریه در ح می آن پدید
ه کم سیسـتم و شـب  کـ بنیادین نیز در حشناسی  و عروقی مناسب با خود است، روشها  رگ

  3ند.ک می مختلف علمی و مرتبط با آن حفظهاي  عروق، ارتباطات نظریه را با حوزه
دهنـد و نظریـه علمـی از آن     می یلکه روش بنیادین را تشکاي  مبادي و اصول موضوعه

و مبـادي  شـناختی   ، مبـادي انسـان  شـناختی  عبارتنـد از: مبـادي هسـتی   گـردد،   می تخراجاس
هـر   فرض پیشطور پیدا یا پنهان، ه بهکاتی است ک. این مبانی شامل تمام ادراشناختی معرفت

  رد.واسطه یا باواسطه دا امل آن علم، مدخلیت بیکن و توکگیرد و در ت علم قرار می
 کآیـا یـ  اینکـه   ار دارد.کشناسانه سرو هستیهاي  از پرسشاي  مجموعهبا شناسی  هستی

پذیرد؟ چـه تعبیـر و تفسـیري از اصـل واقعیـت       می» اصل واقعیت«علم چیزي را به عنوان 
م کلـی حـا  کدارد؟ چه اقسام و مراتبی براي هستی قائل است؟ آیا بر هستی قانون یا قوانین 

دیدگاه علم نسبت بـه خـدا و عـالم غیـب      مند است؟است؟ آیا مجموعه عالم هستی هدف
در رابطه با جایگاه انسـان در هسـتی، رابطـه وي بـا     هایی  نیز پرسششناسی  چیست؟ انسان

هم حقیقت علـم و  شناسی  . معرفتسازد مطرح می... اوند، ابعاد مختلف حیات انسانی وخد
بـه ایـن   تکیـه  با دهد.  می آگاهی و ابزارهاي مختلف در جهت نیل به حقیقت را مدنظر قرار

 بینـی و مفروضـات   جهـان  هـیچ علمـی (رشـته علمـی) فـارغ از     : توان گفـت  می، ریفاتع
  4ی و... نیست.کشناختی، متافیزی معرفت
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فی تحت تأثیر مبانی فلسدر علوم اجتماعی و یا حتی طبیعی،  علمیهاي گوناگون  روش
را بـدون پیشـینه و    شـناس آن روش هکعلم چیزي نیست شناس قرار دارند. در واقع،  روش

علوم اجتماعی هاي  وین نظریهکه در تکطور همانکند. مبانی فلسفی، معرفتی انتخاب  ۀزمین
اربرد نظریـه  کـ شـوند و یـا در    می ه به تولید نظریه منجرهایی ک اند، بر روش و انسانی دخیل

از علمـی در طـول برخـی    هـاي   از روش کهـر یـ  رو،  . از ایـن شوند نیز اثر دارند می دنبال
شناسی در علـوم انسـانی،    گیرند. روش می فلسفی و مبانی معرفت شناختی قرارهاي  نگرش

تـب نیـز تحـت تـأثیر     کهـر م شناسـی   گیرد و انسان می لکششناسی  در اثر نگرش به انسان
ــتشناســی  هســتی ــی  و معرف ــتی کآن مشناس ــب اســت. هس ــی  انســانشناســی،  ت و شناس
دهنـد. هـر    مـی  لکرا ششناسی  روش کس یه اساکلی هستند ئگی مساشناسی جمل معرفت
د و نک می یا توصیهو روش خاصی را شناسایی شناس، با توجه به مبانی فلسفی خود،  روش

شناسـی   آیـد. روش  مـی  بنیادین حاصـل شناسی  نوعی روشاز دل مبانی منطقی هر اندیشه، 
 شناسـی،  هسـتی عبـارتی از رابطـه و سـیر منطقـی بـا       بنیادین نیز از دل مبانی نظري یـا بـه  

چنین رابطه منطقـی را در  گیري  لکشآید. بنابراین،  می بیرونشناسی  و معرفتشناسی  انسان
  توان نمایش داد: می الگوي زیر

  مبادي و اصول موضوعه
  

  شناسی بنیادین روش
  

  رویکردها، مکاتب و نظریات عملی
  

  شناسی کاربردي روش
  

شـناختی؛ در   مبـانی معرفـت  شـناختی؛   نی انسـان مباشناختی؛  سه عامل مبانی هستیبنابراین، 
مختلـف  هـاي   شناسـی  شتفاوت رودخالت دارند. علمی شناسی  وین روشکو تگیري  لکش

  این عوامل است.از تفاوت در ناشی 
بـر مبنـاي   . همین الگوستشناسی اجتماعی در این مقاله،  مبناي بررسی و مطالعه روش

  گیرد.  می اجتماعی مورد بررسی قرارشناسی  نقش قرآن در روشاین الگو، 



   ۴۹ شناسي علوم اجتماعي نقش قرآن در روش

  موجود در علوم اجتماعيهاي  شناسي شرو
داشـته  زیادي فراز و فرودهاي وین و تحول خویش، کمختلف تهاي  در دورهشناسی  جامعه

ردهـا و  کدر حوزه شناخت اجتماعی مواجه بـوده اسـت. روی  هاي گوناگون  با روشاست و 
، شـناختی  ه معرفتـی متفاوت(مبـادي هسـتی   تحـت تـأثیر سـه زمینـ    شناسـی،   اتب جامعهکم

امالً متمایز شناختی ک در سه حوزه مختلف روششناختی متفاوت)،  و معرفتشناختی  انسان
مـی و  تفهشناسـی   پوزیتیویسـتی، روش شناسی  ه عبارتند از: روشکحضور دارند  و متفاوت

به ترتیب این سه  شناسی، تاریخی نیز در تاریخچه علم جامعه رظاز نرئالیستی. شناسی  روش
سه نحله مختلف علمی را در هاي زمانی متفاوت،  امالً متفاوت در دورهکبه صورت اندیشه، 

از ایـن سـه    کطور اجمال به معرفی هـر یـ   بهجا، در ایناند.  ردهکگذاري  علوم اجتماعی پایه
  کنیم: می اشارهها م بر آنکروش و مبانی نظري حا

  پوزيتيويستيشناسي  روش
کـه در عرصـه علـوم    هـایی   امیـابی کو هـا   به دلیل پیـروزي شانزدهم و هفدهم،  در دو سده

و  گالیلـه ، بـیکن اي از دانشـمندان همچـون   ، عـده ک رخ دادهخصوص علم فیزی بهطبیعی، 
بـر قیـاس علـوم    را نیز براي رسیدن به ایـن پیشـرفت،   ه علوم اجتماعی کبرآن شدند  نیوتن

صریحاً ها نند. اما آنکویستی در علوم اجتماعی استفاده یپوزیتهاي  طبیعی بنا نهند و از روش
بـه   سـن سـیمون   ،در قـرن نـوزدهم  اینکـه   تا. تب قرار ندادندکخود را در چارچوب این م

هاي  را براي مطالعه پدیده» اجتماعی کفیزی«اصطالح اجتماعی،  به حیاتساماندهی منظور 
اي نامیدن جنبش فلسـفی در ایـن   بررا » گراییاثبات«اصطالح  کنتاجتماعی، و پس از آن، 

ویسـم  یمصادف با آغـاز پوزیت ، کنتار کار برد. این ک به هگلگراي  در برابر فلسفه عقلقرن، 
ه در ایـن قـرن فلسـفه    کـ این بـود  گرایی  اثباتی شد. وجه تسمیه اثباتشناسی  و تولد جامعه

تزاعـی و پـرداختن بـه    ر انکـ پرهیز از تف. شد می ، منفی و فلسفه مقابل آن، مثبت نامیدههگل
امـور انتزاعـی همچـون    گرایـی   تجربـه  5هستی انضمامی، مسئله اصـلی فلسـفه مثبـت بـود.    

ه بـا حـس قابـل    وري، کو امور عقلی را از حوزه علم خارج ساخته و صرفاً به ام کمتافیزی
  دانست. می داد و واقعیت محسوس را تنها موضوع شناخت می مشاهده بودند، ارزش علمی

اجتمـاعی  هاي  داند، به پدیده می اي از طبیعت جامعه را پارهشناسی پوزیتیویستی،  هستی
 واردنبـال نظمـی طبیعـی و قـانون     نگـرد و در جامعـه نیـز بـه     می گونه و مادي با نگاه شیء
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ه مادي و کهر چه را . دانند می گرایان جهان هستی را مساوي ماده و طبیعت گردد. تجربه می
هـاي   هسـتی . بـر ایـن مبنـا،    ننـد ک مـی  ارکند، انکس و مشاهده استناد نطبیعی نبوده و بر ح

شـوند.   مـی  باشند، رد نمی طور عینی قابل مشاهدهه وجود خارجی نداشته و بهغیرطبیعی، ک
میت یافته، دوري از خدا کبر عالم حاگرایی  ماده شناسی، ردي در جامعهکبا ظهور چنین روی
  وقوع پیوست. زدایی از عالم به و معنویت و رمز
ه تحـت  کـ ویستی، انسان فاقد اراده آزاد و مستقل است؛ چرایپوزیتشناسی  از منظر انسان

م بـر آن وي را  کجامعه و ساختارهاي حا. اجتماعی و طبیعی قرار داردهاي  تأثیر جبر پدیده
آفـاقی  هـاي   رفتـار انسـان از نـوع داده    ،گرداند. در منظر آنان می مجبور به رفتارهاي خاص

از طریـق مشـاهده و   . بنـابراین،  افتـد  مـی  است نه انفسی؛ یعنـی در واقعیـت بیـرون اتفـاق    
 انسـانی را هـاي   هـا، عالیـق و ارزش  این دیدگاه انگیزه 6طبیعی قابل مطالعه است.هاي  شیوه

  آورد. می میراند و ارزش انسان را تا مرز حیوانیت پایین می
که دو فرض مهم دارنـد:  اگرایانی هستند استقرها  ویستیپوزیتشناختی،  به لحاظ معرفت

 هکـ ند ک می مشاهده اساس وثیقی فراهماینکه  شود و دیگر می ه علم با مشاهده آغازاول اینک
ه هـیچ چیـز بـدیهی در عـالم وجـود      کآنان معتقدند  7دست آورد. توان از آن معرفت به می

  8سی به شناخت است.گرا) و قصدشان دستر (نه عمل گرا همواره شناخت ،ندارد. بنابراین
علوم را برگرفته از علوم طبیعی و تفاوت طبیعت و جامعه شناسی  ها روش پوزیتیویست

دانند، نه در نوع. انگیزه الگوبرداري از علـوم طبیعـی، رسـیدن     درجه پیچیدگی میمیت و کرا در 
 مـی ذاتـاً  بودن و دوري از احکام ناظر به ارزش است؛ چرا که حقیقـت عل  افی از علمیبه میزان ک

گرایـی تأکیـد بـر یگـانگی روش      ثابت بوده و احکام ارزشی در آن اثر ندارد. جـوهر اثبـات  
شناسی  شدر حقیقت از منظر روپس،  9مطالعه آن. است، بدون توجه به موضوع مـورد  اندیشه

  روش در سراسر علوم برقرار است و آن روش علوم طبیعی است. کیپوزیتیویستی، 
آنان در علوم انسانی نیـز هماننـد    10.گرا گراست نه دلیل علتیویستی، پوزیتشناسی  روش

 علتـی در نظـر  هـر حادثـه،    گراینـد و بـراي  علوم طبیعی به دنبال علت بیرونی بـوده، تعـین  
نند. بـا توجـه بـه نمـود و ظـاهر      ک نمی به معانی نهفته در پس رفتار انسان توجهو  گیرند می

  11اند. هاي آن غافل اشیاء، از بود و ضرورت
شناسـی   و انسـان شناسـی   بنیادین تجربی تحت تأثیر نوعی هستیشناسی  روشبنابراین، 

فرد پدیـد   منحصربههاي  حسی ـ تجربی با خصوصیات و ویژگی شناسی  مادي و نیز معرفت



   ۵۱ شناسي علوم اجتماعي نقش قرآن در روش

ه با نگاهی محدود و جزءنگـر و محصـور در دایـره    کروشی است پوزیتیویسم، آمده است. 
هـاي   نگرد؛ یعنی تنها امـور حقیقـی و پدیـده    می اجتماعیاي ه تنگ حس و تجربه به پدیده

دانـد. ارزیـابی    مـی  مشهود و محسوس را، آن هم از طریق تجربه و مشاهده قابـل شـناخت  
اسـت. شـناخت، ذاتـاً طبیعـی     گرایـی   در اثباتمقبول تنها شیوه ك واقعیات، علمی براي در

تـب  کطبیعـی قـرار دارنـد. ایـن م    انسانی او در جبر نیروهاي هاي  گر و ارزش نشکاست و 
  12فرایند طبیعی بنگرد. کسعی دارد تا دنیاي اجتماعی را مادي و در ی

  ميتفهشناسي  روش
دوره زمانی کامالً متفاوت نسبت به روش تجربی، می تحت تأثیر مبادي و اصولی روش تفه

ــهشناســی  خاصــی را در جامعــه ــی  ب خــود اختصــاص داد. ایــن روش در نقــد علــم تجرب
مایـه حـوادث    نـد و از درون ک مـی  ه به استقراء و مشاهده بسندهکاز این لحاظ پوزیتیویسم، 

نهاد و با درنظرگرفتن وجه معنـا و مفهـوم در   شناختی  پوشد، قدم در عرصه جامعه می چشم
گرایـان در  طبیعی متمـایز و مجـزا سـاخت. تفهـم    هاي  اجتماعی، آنها را از پدیدههاي  پدیده

شناسـی   روشی جدید را در عرصـه روش همسان علوم طبیعی و اجتماعی، تلقی مخالفت با 
  ردند.کگذاري اجتماعی پایه

ه کـ مـی عـالم را نـه صـرفاً بیرونـی، بل     تفهشناسی  ، هستیپوزیتیویسمرد کبر خالف روی
گرایـان، واقعیـت در ذهـن افـراد     ند. از منظر تفهـم ک می عد بیرونی و درونی تلقیشامل دو ب

ه در کـ گردد. ایـن افرادنـد    می گرفته، ساخته شده و تثبیتلکتعامل آنها ش وجود دارد و در
تفهمی واقعیت شناسی  همچنین هستی 13بخشند. می دیگر به واقعیت بیرونی معناکتعامل با ی

اجتمـاعی بـدون   هـاي   ه شناخت پدیـده کند ک می را سرشار از ارزش و معانی فرهنگی تلقی
  14باشد. نمی قابل فهمها  اطالع از این ارزش

 و را داراي حـق انتخـاب  اتفهمـی اعمـال انسـان را ارادي و داوطلبانـه و     شناسـی   انسان
براي بررسـی   15داند. می داند. همچنین رفتارهاي انسانی را سرشار از معنا، انگیزه و دلیل می

بـا  گام گذاشته، و گران نشکالزم است تا در دنیاي اجتماعی اجتماعی، هاي  و مطالعه پدیده
تـوان رفتـار را مـورد     مـی  هکنیم. تنها در تعامل روزمره و محیط طبیعی است کزندگی  نناآ

اجتمـاعی ایـن اسـت    هاي  به پدیده کمطالعه قرار داد، نه در آزمایشگاه. مفاد روش هرمنوتی
ه بدون نفوذ بـه درون جهـان   کبینی اجتماعی خاصی هستند ه همه افعال انسانی تابع جهانک
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براي تفسیر و تبیین رفتـار آدمیـان،   االجتماعی میسر نیست. ردن هیچ علمکاجتماعی فرد، بنا
ه در پـسِ رفتارشـان   کو اهدافی ها  ارزش، باید به دنیاي اجتماعی آنان پا گذاریم و به معناها

   16دست یابیم.که از فعل جمعی دیگران دارند، است و به تفسیري 
طبیعـی و علـوم انسـانی قایـل      در علـوم  تفهمی به تمایز موضوع و روششناسی  روش

ه بـا  انسـان اسـت. بـرخالف علـوم طبیعـی، کـ      عی، اجتمـا هاي  پدیده ةه آفرینندکاست؛ چرا
 معنـادار ذهنـی مواجـه   هـاي   ار داریم، در علوم اجتماعی بـا پدیـده  ک و عینی سرهاي  پدیده
دسـت دادن   تبیین، بـه اند.  یم. علوم اجتماعی نیازمند تبیین و علوم طبیعی نیازمند تفهمهست

  17شف معناي حوادث در زمینه اجتماعی خاص است.کعلل عام حوادث است، اما تفهم، 

  رئاليسم انتقاديشناسي  روش
ورزد. مبـادي و   می یدکیه بر نقد دو روش تجربی و تفهمی، بر انتقاد تأکرئالیسم انتقادي با ت
ق و خـالّ سـی  شنا ذهنی و عینـی، انسـان  شناسی  ست از هستیا ه عبارتکمفرضات خاصی 

رد کـ رد. رویکگذاري صورت بنیادین پایهانتقادي، روش رئالیسم انتقادي را بهشناسی  معرفت
عـد بیرونـی و   دو بخـویش هـر  شناسـی   رئالیستی با جمع دو رویکرد تجربی و تفهمـی در هسـتی  

شناسـی، بـا تأکیـد بـر مفهـوم ضـرورت،        دهد. این هستی درونی را در عالم هستی مدنظر قرار می
داند کـه در ترکیـب    لّی میعهاي  ضوعات طبیعی و اجتماعی را ضرورتاً شامل نیروها و قابلیتمو

کنند. روابط بیرونی یا نیروهـاي   با شرایط و نیروهاي بیرونی، موجبات ایجاد حوادث را فراهم می
تـري  کنند و نیروهاي علّی و ضروري، نقش اصـلی  اعدادي، زمینه بروز حوادث را فراهم می

 عبـارت دیگـر، از سـاختارها و   اسـت. بـه  بندي شدهیافته و الیهنمایند. جهان تمایز ایفا می را
توانـایی ایجـاد   ایـن نیـرو،   واسطه ه داراي نیرویی نوظهورند و بهکیل شده کموضوعاتی تش

  18به طور بالقوه وجود دارند.کنند، حوادث را در خود دارند. حتی اگر حادثه ایجاد ن
، رئالیستی، انسان خلّاق و سازنده و با شناخت عوامـل اجتمـاعی  ناسی ش بر اساس انسان

تواند به تغییر وضع موجود بپردازد. خصلت عمده کنش انسانی در ایـن پـارادایم معنـاداربودن     می
 آن است. عامل نه تنها نسبت به کنش خویش آگاهی دارد، بلکه نسبت به ایـن آگـاهی نیـز   

  19ثبیت وضع موجود و هم به تغییر آن قادر است.نش انسانی هم به تکخودآگاه است. 
ه سرشـار از  کـ ه معرفت مثل آیینه ناب نیست، بلکرئالیستی معتقد است شناسی  معرفت

امالً متصـل و مسـتمر   کـ گرایان تئوري و خطابردار است. معرفت از منظر آنان نه مثل اثبات
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ز فرایندي بودن معرفـت  منظور ا 20ه خصلتی ربطی و فرایندي دارد.کامالً منفصل است، بلک
اي ایجـاد  اي هم وجود دارد، حال چه حادثـه رابطهکار علّی هست، وه هرجا سازکاین است 

هم به وجه مـادي و   کبا جمع دیدگاه پوزیتیویسم و هرمنوتیها  رئالیست شود و چه نشود.
عـالوه بـر   هـا   در بررسـی پدیـده  این، نظر دارند. بنابرها  وجه معنایی و مفهومی پدیده هم به

پردازنـد و در مقولـه نقـد نیـز عـالوه بـر بعـد         مـی  به تفسـیر معنـاي آنهـا   تبیین آثار مادي، 
سـازي در  بـه مفهـوم  نتقـادي،  ورزند. رئالیسم ا می یدکشناختی تأاجتماعی، بر بعد ـ فرهنگی

توجـه دارد. موضـوعات علـوم    تر از علوم طبیعـی اسـت،   ه قدري پیچیدهعلوم اجتماعی، ک
وسیله مفاهیم دیگر تعریف شوند و ایـن  ه همان مفاهیم اجتماعی هستند، باید بهکاجتماعی، 

ــ  ــ   مـی  مضـاعف در رئالیســم  کموجـب هرمنوتی ه نگــاه شــود. نـوعی مفهــوم در مفهـوم، ک
آورد.  مـی  ی مضاعف و متقابلی را نسبت به موضوعات اجتماعی و انسـانی پدیـد  کهرمنوتی

ه در خود دارد، از منظـر  تم معنایی خاصی، کرفت عالوه بر سیسموضوع مععبارت دیگر، به
 اجتمـاعی را هـاي   روش بررسی پدیـده رو،  از اینشود.  می و افق معنایی مفسر نیز بازخوانی

آوري اطالعات محـدود سـاخت و بـراي بررسـی ایـن      چون جمعهایی  کنیکتوان به ت نمی
 رد.کباید دقّت بیشتري ها  دسته پدیده

بـه دلیـل نگـاه    وضوعات است. این نوع نگاه اوالً، تقادي به منگاهی انها،  نگاه رئالیست
بـین  هـا   رئالیستهاي درونی در اشیاء است. ثانیاً،  آنها به ضرورت و وجود نیروها و قابلیت

طور مـداوم در حـال   ه ما چون در زندگی روزمره بهکنظریه و عمل رابطه قائلند و معتقدند 
هدف رئالیسـم، نگـاهی انتقـادي بـه      21انتقادي داریم.اصالح معرفت خود هستیم، پس نگاه 

هستی و شرایط زندگی است و موضوع مرکزي آن، انسان در امور روزمره اسـت؛ یعنـی در   
  کار و شرایط و روابط اجتماعی و طبیعی. 

  موجودشناسي  ضرورت بازنگري در روش
ئله بـازنگري و  مسـ علوم انسانی و اجتماعی،  ۀم در عرصی از مباحث بسیار اساسی و مهکی
-مـدنظر در سـند چشـم   هاي  ی از اولویتکعنوان ی بهولید در این علوم است. این مسئله، ت

عنـوان  رده و بـه کـ ریـزي  ه مقام معظـم رهبـري آن را طـرح   کشور است کانداز بیست ساله 
تحول علوم انسانی و اجتمـاعی از  اند.  روي نهادهاي علمی قرار دادهالن پیشهاي ک سیاست
هاي  متأسفانه در سده ید فراوان قرار داشته و دارد.کمورد تأحال، نقالب اسالمی تا بهابتداي ا



۵۴      ، ۱۳۸۹سال دوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

بـرداري شـده و بـدون    صورت تقلیدي از علوم غربی گرتهاخیر، علوم اجتماعی و انسانی به
گیرنـد. در چنـد سـال اخیـر،      مـی  ما مورد استفاده قـرار هاي  در دانشگاهگونه بازنگري، هیچ

قدري توجه عالمان دینی را به بازنگري در علـوم  در این زمینه،  ظم رهبريیدات مقام معکتأ
رر دارنـد. ایـن علـوم    کـ ید مکواداشته است. ایشان بر تحول علوم انسانی از اساس و مبنا تأ

  فلسفی ما همخوانی داشته باشند.هاي  فرض بایستی با مبانی اعتقادي و پیش
عرصـه  اي تحـول در علـوم اجتمـاعی،    بـر هـا   عرصـه تـرین   و مبنـایی ترین  ی از مهمکی

دهد. بنـابراین،   می یلکاصلی علوم را تشهاي  بنیانشناسی بنیادین،  است. روششناسی  روش
بنیـادین  شناسـی   یل مبانی و نیـز روش کبه منظور تولید علوم انسانی نقطه شروع باید از تش

دینـی مـا   هـاي   آمـوزه با مبانی و شناسی موجود در علوم اجتماعی،  مبتنی بر آن باشد. روش
اقوام  اگرچه علم، هویتی جمعی دارد و دستاورد تالش همهامالً در تقابل است. کمسلمانان 

جهـان   و ملل در طول تاریخ است، آنچه امروزه به عنوان علوم نوین بر تمام مقـدرات ملـل  
 محفـوف ، که از هر جهتیافته است  طور خاص در سرزمینی روییده و رشدم است، بهکحا
بسیاري  ري، فرهنگی، دینی و اقلیمی ما متفاوت و درکفهاي  ه با ویژگیکاوضاعی است  به

   22از موارد ناسازگار است.
  فـتح   هکـ   هر جایگاهیبا و   داشت  دین  به  نسبت  تهاجمی  موضعی،  نوزدهم  قرندر   علم

و   علـم   اسـم   و بـه   حـذف   از دیانـت  اي حـوزه ،  داشـت  مـی   بیـان   کـه   اي رد و هر نظریهک می
ورود   توانـایی   علـم   آن،  لبتهت. اگرف قرار می  هجوم مورد  دینی  مفاهیم  نوع  ،علمی  هاي بینش

  عنـوان  بـه   علم. بود  اي ورود نابخردانه،  ورود هم و این  را نداشت  یکمتافیزی  مسائل  حوزه  به
  مســائل  بــه  پــذیر نســبت آزمــون  هــاي گــزاره  گونــه و بــه  حــس  از طریــق  جهــان  شــناخت
  دخالت کند. تواند نمی و اثباتاً نفیاً  ارزشی  هاي گزاره  به  نسبتو حتی پذیر  غیرآزمون
عالوه بر بعد بیرونی بر بعد پوزیتیویسم، میل که در تشناسی تفهمی و رئالیستی، ک روش

 ارتر را رقمکمادي خویش ضعفی آشورزند، با نگاه  می یدکذهنی و درونی در رفتار انسان تأ
امل با دیـدگاه  کدر تقابل واسطه نگاه ماتریالیستی خویش، هاي غربی، به لیه روشکزنند.  می

  شوند. می داند، واقع می ه عالم هستی را شامل دو بعد مادي و غیرماديکقرآن 
 ه اصـالت و محوریـت  ک اومانیستی استشناسی  یک انسان، شناسی غربی انسانهمچنین 

عنـوان   بـه را شناسی قرآنی خدامحور اسـت و انسـان    انسان، هک دهد. در حالی می انسانرا به 
  .داند می بنده و عبدي از سوي خداوند
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به دلیل عدم توجه بـه ضـرورت در عـالم هسـتی،     گرا، هاي پوزیتیویستی و تجربه روش
-م انتقادي نیـز بـه  ستانند. حتی روش رئالیس می وجه انتقادي را از علوم انسانی و اجتماعی

توانـد اوج بگیـرد و    دایره محسوسات و تا حدي معقوالت، نمـی  ردن خود درکدلیل محدود
کـه در دیـن   تواند تحول و شدن ضروري را  نمی ند.کروي ما باز عرصه وحی و شهود را به

در عـالم پـی بـرده، امـا بـه      هایی  بفهمد. رویکرد رئالیستی هر چند به ضرورتسراغ داریم، 
تواند غنی باشد و بـه   م به نام وحی و عالمی به نام غیب، نمیتوجهی به منبعی عظیبی دلیل

   23جدید ملهم از غیب و وحی نایل آید.هاي  ضرورت
ها و مبـانی   برگرفته از آموزهکشور ما، م بر فضاي اجتماعی کحاهاي  فرض مبانی و پیش

انسانی در ایران را بـر اسـاس   ضروري است تا مبناي علوم اجتماعی و دینی است. بنابراین، 
  کنیم.بازنگري در نوعی آن بازکاوي و به م بر کحاهاي  آموزه

  در قرآنشناختي  مباني و مفروضات روش
مطرح در علوم اجتماعی و ضرورت شناسی  اساسی موجود در روشهاي  با توجه به ضعف

یشه قرآن و اشـاره  بازنگري در این علوم، گام بعدي پرداختن به معرفی مبانی موجود در اند
بـومی و  شناسـی   بتـوان بـه روش  کتب است تا از آن طریق، موجود در این مهاي  به قابلیت

، مبــانی شــناختی رد. قــرآن در زمینــه مبــانی هســتیکــتــوجهی دســت پیــدا اســالمی قابــل
ه آن را کـ ممتـازي برخـوردار اسـت    هـاي   از ویژگیشناختی  و مبانی معرفتشناختی  انسان

  گرداند. مبانی و مفروضات قرآنی عبارتند از:  می بنیادینشناسی  روش کیگیري  لکواجد ش

  قرآنشناختی  مبانی هستی
مراتبی از عوالم مادي تا عوالم غیرمادي اسـت.   عالم هستی در نگاه قرآن دربردارنده سلسله

در آیه اول سوره حمد، شامل همه عوالم پـیش از دنیـا، عـالم دنیـا،     » رب العالمین«عبارت 
ه خداوند در کعوالم پس از دنیا و همچنین عالم انسان، فرشتگان و سایر عوالم هستی است 

میـت  کپارچـه بـر محـور حا   کلّ منسـجم و ی کـ  کعالم هستی ی 24رأس همه آنها قرار دارد.
شـود. ایـن اسـماء     مـی  ی ختماسمایی آغاز یا به اسمایسري کخداوند است. آیات قرآن با ی

هـر  «تـوان داشـت.    نمـی  ه بدون خداوند تفسـیر درسـتی از ایـن عـالم    کی از آن است کحا
 کزند: جز ی می ه به زبان حال فریادکاز اسراري است سرشار اي از این نظام شگرف  گوشه

  25»اي را ندارد.سی قدرت چنین طراحیکیم و عالم مطلق، کر حقاد
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 کجهان از یاینکه  توحیدي است؛ یعنیشناسی  هستی کیقرآن، شناسی  هستیبنابراین، 
انّا «محوري است. یعنی جهان ماهیت از اویی کقطبی و ت کیمانه پدید آمده و یکمشیت ح

دستگاه خلقـت خداونـد هدفمنـد     26ارد.) د156بقره: »(انّا الیه راجعون«و به سوي اویی » للّه
مـل  کنظـام احسـن و ا  ث به وجود نیامده اسـت. نظـام جهـان،    بوده و به باطل و بازي و عب

یعنـی پیشـگاه خداونـدي در    کمـال نهـایی؛   سـوي غایـت و    است. همه اجزاي هسـتی بـه  
هی برسد. امـا عـالم   انسان همواره در حال گردیدن و تحول است تا به جاذبه اال اند. تکحر

رسـیدن بـه عـالم    بـراي  ه ابزاري است کت و تحول انسان نیست، بلکآخرین نقطه حرماده، 
باالتر. هدف حیات از هدف طبیعی محض باالتر بوده و هدفی مادي و طبیعی نیست. هدف 

  مال است.کحیات به ثمر رسیدن جوهر اعالي انسانی و رسیدن به 
وجود واقعی و بـدیهی اسـت. تحلیـل     کتی داراي یقرآنی، جهان هسشناسی  در هستی

اوصاف جهان در قرآن همگی سخن از وجود واقعیت خارجی دارد. همچنین عالم واقعیت 
یل یافته است و با محوریت و مـدیریت خداونـد واحـد بـه     کعد مادي و معنوي تشاز دو ب

اوات و السـم  کلـه ملـ  « شـود:  مـی  گـرا و هدفمنـد اداره و هـدایت    لکـ پارچـه،  کصورت ی
ه کبل، هستی را نه صرفاً مادي و نه صرفاً غیر ماديقرآنی، شناسی  هستی )2حدید: »(االرض

قرآنی، قدسی و توحیدي اسـت. بـر مبنـاي    شناسی  داند. هستی می ضرورتاً جامع تمام ابعاد
شود. سرشت  می توحیدي، حقیقت وجودي انسان در رابطه با خداوند تعریفشناسی  هستی

 وتی وکـ از طبیعت و ماوراست؛ یعنی عالوه بر وجود مـادي، از وجـودي مل   یبیکترانسان، 
فطرت اللّـه الّتـی فطـر    « است:االهی  نیز برخوردار است. فطرت و نهاد انسان فطرتیاالهی 

  )30(روم: .»آن آفریده استرا بر اساس ها  ه خداوند انسانکاین فطرتی است ها؛ النّاس علی

  قرآنشناختی  مبانی انسان
گر اراده، انتخابوالر انسان را محترم، واال، با کردهاي سکقرآنی بر خالف رویشناسی  انسان

مـال نهـایی   کزندگی او را هدفمند و در جهت رسـیدن بـه   . داند می و در عین حال مسئول
ماالت بالقوه را به انسان داده است، اما سرنوشـت انسـان بـه    کند. خداوند همه ک می تعریف

تواند جهـان را مسـخّر خـویش سـازد و فرشـتگان را بـه        می انسان هم دست خود اوست.
لقد خلقنا االنسـان فـی   « ند:کتواند به اسفل سافلین سقوط  می آورد و همخدمت خویش در

ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم. سپس ن؛ احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلی



   ۵۷ شناسي علوم اجتماعي نقش قرآن در روش

ه سرنوشت نهایی کاین خود انسان است  )6ـ5تین: »(مبازگرداندیمرحله ترین  او را به پایین
ه باید معمار خویش باشد. قرآن شـرط اصـلی   کند و این خود اوست ک می خویش را تعیین
الّا الذین امنوا و عملوا الصالحات فلهم اجرٌ غیـرُ  « داند: می ماالت را ایمانکوصول انسان به 

  )7تین: ».(زدخی از ایمان، تقوا و عمل صالح برمی؛ ممنون
 ل واحـدي کشـ دلیل برخورداري از قلـب،   عرصه وجودي انسان بسیار گسترده است به

انون فرهنگ، تمدن، تـاریخ، واقعیـت و ظهـور    کقلب انسان واقع، تواند داشته باشد. در  نمی
، هـا  بـه تناسـب موقعیـت   گیري از قدرت اراده و اختیار خـویش،   هستی است. انسان با بهره

رد خویش به خداوند و کروی ةگردد و در پناه نحواالهی  اسمی از اسماءتواند متّصف به  می
شناسـی   یابد. بـر مبنـاي هسـتی    می عالم هستی، اسمی از اسماء خداوند در او بروز و ظهور

بـر و  که آیـت ا کـ توحیدي، انسان آیت و نشانه حقیقت مطلق خداوند است؛ با این ویژگـی  
معلـم ایـن   االهـی،   آگاه به جمیع اسـماء یجه، االهی است. در نت صاحب تجلی و اسم اعظم

به ه و خلیفه خداوند سبحان در زمین است. جامعیت انسان کاسماء به ماسوي، مسجود مالئ
فرصت استقرار او را در مراتب و منازل مختلف پدیـد آورده و از مسـیر ایـن    جمیع اسماء، 

شـده باشـد،   هـی  اال از اسـماء  کیـ دامکـ ه قلب آدمـی مجـالي ظهـور    کبه لحاظ آن كسلو
  27سازد. می مختلفی از تاریخ راهاي  دوره

 قرآنشناختی  مبادي معرفت

گرفته اسـت.  علم و معرفت در قرآن واجد ارزش بسیار است و توجه زیادي به آن صورت 
و ابزارهاي مختلفی همچون حـس، عقـل و   ها  است و راهاالهی  املی از معارفکقرآن منبع 

به صراحت ابزارهاي شـناخت در  قرآن دهد.  می ر انسان قراروحی را براي شناخت در اختیا
کـم  و جعـل ل ئاً؛ م ال تعلمـون شـی  کم من بطون امهـات کو الّله اخرج« ند:ک می جامعه معرفی

مادرانتـان بیـرون آورد در   هاي  مکه شما را از شکاوست خدایی ؛ االفئدةالسمع و االبصار و 
قرآن ) 78: نحل». (و گوش و قلب دادسپس به شما چشم و  دانستید نمی ه هیچ چیزک حالی

در این آیه، پس از اشاره به ضعف و نـاتوانی انسـان، از چشـم، گـوش و افئـده بـه عنـوان        
(عقـل   در ایـن آیـه، عقـل    »افئـده «ند. منظور از ک می از جانب خداوند اشارهاالهی  موهبتی
 افیکـ  امـا شـرطْ  ، خت اسـت ی از ابزارهـاي شـنا  کـ ی حساست. بر اساس این آیه،  نظري)

این مواد ارزش است. مکشود، سطحی و  می باشد. آنچه از راه شنیدن و دیدن وارد ذهن نمی
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بنـدي، تعمـیم و تجریـد    به چیز دیگري مثل عقل نیاز دارد، تا آنها را تجزیه و تحلیل، مقوله
ر و کـ یله تفبـه دو وسـ  اد خام عقل در فؤاد یا عقل انسان، عنوان موند. مشاهدات حسی بهک

گیرد و به صورت شناخت قابـل اعتمـاد    می شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار می تدبر پخته
آید. قرآن رشد انسانی را در پرتو استفاده درست از این ابزار دانسـته و عـدم اسـتفاده    درمی

لهم قلـوب ال یفقهـون   « داند: می درست از فؤاد را موجب سقوط انسان تا سرحد چهارپایان
. »االنعـام بـل هـم اضـلّ    ک کا و لهم اعین ال یبصرون بها و لهم اذان ال یسمعون بهـا اؤلئـ  به
  )179اعراف: (

نـار سـایر   کنـد و آن را در  ک نمـی  قرآن حس را تنها ابزار معرفتی انسان قلمدادبنابراین، 
 آور نیسـت؛ زیـرا آنچـه را حـس ادراك    معرفت حسی هرگز یقین«داند.  ابزارهاي انسانی کامل می

فهمیم که مثالً نور موجود اسـت، امـا    کند، تنها در ظرف اثبات است یعنی ما با حس می می
  28»گردد. نمی شود هرگز موجب یقین به وجود نور می ه با دیدن نور حاصلکمقدار  این

شـناختی   و معرفـت شـناختی   اتـب روش کدر قرآن نیز بـا سـایر م   »عقل«حتی منظور از 
 ه به تجزیـه و تحلیـل مبـادي نظـري    کتنها عقل نظري متفاوت است. مراد از عقل در قرآن، 

ی کـ الم خداي تعالی، ادراکشود. عقل در  می ه عقل عملی را نیز شاملکپردازد نیست، بل می
 242در تفسـیر آیـه   دهد. عالمه طباطبایی،  می ه با سالمت فطرت براي انسان دستکاست 
  ند: ک می ن مطلب را تأییدبقره ای ةسور

ـ  داننـد  مـی  گویند و او را ممتاز از سایر جانـداران  می انسان را از این جهت عاقل ه در ک
ري و نظري حق را از باطل و در مسایل عملی خیر را از شر و نافع را از مضـرّ  کمسایل ف
-ه بهکان انسان را عالوه بر حواس ظاهري، دهد. خداوند فقط از میان جاندار می تشخیص

به حواس بـاطنی مثـل اراده،   کند،  می وسیله آن ظواهر محسوس پیرامون خود را احساس
ند و با ارتباط ک كوسیله آن دررده تا معانی روحی را بهکحب، بغض، ترس و امید مجهز 

ـ کرا ترتیـب دهـد، تف  آنهـا   نـد. کدخل و تصرف آنها  با موجودات خارجی در نـد،  ک کی
ـ م نظـري و در مسـایل عملـی ح   کدر مسایل نظري ح تخصیص و تعمیم دهد. و حتی م ک

  29عملی دهد.
اي از منـدرج در آن، شـامل دسـته   شناسـی   متناسـب بـا هسـتی   بنیادهاي معرفتی در قـرآن،  

جهانی است. وحی به مثابه اي از ابزارهاي درونی و آنجهانی و دستهابزارهاي بیرونی و این
ه کـ ابزاري اسـت   »وحی«تر است.  يس قوه از عقل و حکاساس معرفتی است ترین  بنیادي

بـراي شـناخت   و  نـد ک مـی  نقش راهنمایی و ارشاد و حتی گاه تأییـد را ایفـا   »عقل«نار کدر 
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معنـوي  شناسـی   آید. چنین ابزاري الزمه هستی می ارکار و پنهانی در عالم بهکحقایق غیرآش
توان دسـت یافـت.    نمی ه به ابعاد معنوي هستی با حس و مشاهده تجربیکقرآن است؛ چرا

آن را  كه حـس و مشـاهده تـوان در   کـ حتی در جهان مادي و دنیوي حقایقی وجـود دارد  
. لیات را داراسـت ک كعقل نیز توانایی در. یات عالم هستی احاطه داردیندارند. حس به جز

عنـوان مـتمم و   ند. وحی بهک ك میلیات را با هم درکیات و هم یوحی هم جزکه، در حالی 
   30رود. می ارکعقل بهمل حس و کم

شناسـی   فطري مبتنی بر آن، معرفـت شناسی  ات توحیدي و انساناالهی سو با همبنابراین، 
عـد مـادي و معنـوي در    گیرد. اعتقاد بـه دو ب  می خود تردید چهره خاصی به در قرآن نیز بی

ز اي متفـاوت ا  گونـه  هستی و حتی در وجود انسان، بنیادهاي معرفتـی در ایـن نظـام را بـه    
  نهد. می نظریات مدرن بنا

  اجتماعيشناسي  نقش قرآن در روش
و االهـی   ه از سـوي منبعـی  کـ امـل از ایـن جهـت    کتبی جامع و کعنوان مه بکتب اسالم، م

علمـی و اجتمـاعی   هـاي   اتـب و نحلـه  کمسـایر  دسـت بشـر رسـیده اسـت، بـا       مقدس به
و حتی به انسـان دارد.   نگاهی متفاوت به هستی، شناختهایی دارد. اندیشه اسالمی،  تفاوت

تب قرآن به عنوان الگویی فردي و کتب اسالم، قرآن است. مکی از مبناهاي معرفتی در مکی
لّ کـ تبیـانٌ ل «نـد. قـرآن   ک مـی  ه مفروضات ارزشی و معرفتی مـا را تعیـین  کاجتماعی است 

مختلـف فـردي و   هاي  خوانده شده و به عنوان منبع غنی اسالمی در زمینه )،89نحل: »(شئ
و اسـت  االهـی   ریم آخرین مرحله سخن و وحیکقرآن اجتماعی در اختیار بشر قرار دارد. 

  گون زندگی باشد. ا در ابعاد گوناه ه تا ابد راهنماي انسانکآمده 
تـاب  کهـاي ایـن    علوم انسانی بـدون توجـه بـه قـرآن و آمـوزه     تولید شور ما حتی کدر 

هنگ جامعه ما بیش از هر چیـز مرهـون نگـرش ویـژه     پذیر نیست؛ زیرا فرانکخداوندي ام
و منبـع اصـلی علـوم    شناسـی   انسان قرآن بهترین منبع، رآن نسبت به انسان است. بنابراینق

ه علوم انسانی مربوط به انسان بوده و ابعـاد وجـودي و رفتـار فـردي و     کچرا انسانی است؛
ظاهري و باطنی انسـان آگـاه    هاي ه به تمام ویژگیک یخدای. ندک اجتماعی وي را بررسی می

 فعلیـت  هـا و اسـتعدادهاي نهفتـه وي بـه     دانـد چگونـه گنجینـه    سی میکبهتر از هر  ،است
از چنان گستردگی و اسـتواري برخـوردار   ، هاي قرآنی در مورد هویت انسان زهآمو رسد. می
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، راینوم انسـانی پدیـد آورد. بنـاب   توانمنـدتري در علـ    توان براساس آنها، نظریـه  ه میکاست 
هـاي علـوم انسـانی، بنـاي      توان و باید بـا اسـتفاده از مبـانی قرآنـی و برخـی پیشـرفت       می

هـاي   شـور در سـاحت  کرد و زمینـه پیشـرفت   کـ گـذاري   می را از علوم انسانی پایهکمستح
آگـاه بـه   ، ک محقق قرآنـی یاجتماعی، سیاسی و اقتصادي را فراهم نمود.  مختلف فرهنگی،

آوري آیـات    تواند بـا جمـع   می، وعی و آشنا با آن نظریات مطرحموضمبانی و قواعد تفسیر 
  ند.  کمربوط و تنظیم آنها دیدگاه قرآن را استخراج 

نظري قابـل اسـتخراج   هاي  فرض آن نوعی اندیشه اجتماعی و پیشهاي  از قرآن و آموزه
استنباط کرد. در واقـع،  بنیادین نیز از قرآن شناسی  روش کتوان ی ، میه بر اساس آنکاست 

در زمینـه تـأثیر    عالمه طباطباییباشد.  می اي را دارا شناسی شوین چنین روکقرآن قابلیت ت
  آن چنین اعتقاد دارد:هاي  دین و آموزه

 اش بـر طبـق آن سـیر   ه انسان در زنـدگی اجتمـاعی  کدین به معناي سنتی اجتماعی است 
زیربناي آن اعتقاد به حقیقت هستی عـالم   .اجتماعی متعلق به عمل استهاي  ند. سنتک می

اجتماعی هاي  در اثر اختالف اعتقادي، سنت ،باشد. به همین جهت می و هستی خود انسان
ه هستی عالم از او که معتقد است عالم، رب و خالقی دارد کشود؛ اجتماعی  می نیز مختلف

است و حیات ابدي با  ه انسان فناناپذیرکو برگشتش نیز به سوي اوست و نیز معتقد است 
ه در آن سعادت در حیات کروشی دارد، پذیرد، چنین اجتماعی در زندگی،  نمی مرگ پایان

  31شود. می ابدي و تنعم در دار جاودان آخرت تأمین
ه کـ وین علوم بسیار مهم و اساسی است. ایـن اهمیـت تـا آنجاسـت     کتأثیر مبانی دینی در ت
علـوم  « فرماینـد:  ایشان در این زمینه مـی کنند.  می دیکاین مسئله تأبر  حضرت امام خمینی

ه تعهد به قواعد اسالم نـدارد و تعهـد   کمتعهد دارد. انسانی هاي  انسان کانسانی احتیاج به ی
توانـد عملـی انجـام دهـد،      ه توحیـد اسـت نـدارد، در علـوم انسـانی نمـی      کبه آن زیربنایی 

 32»الّاانحراف.
اسالمی بـراي علـوم    شناسی روشتر،  صورت مصداقی قرآن در تولید علم و بهبنابراین، 

  ند.ک می را ایفا اجتماعی نقشی بسیار مهم و اساسی

  در قرآنشناختي  روشهاي  قابليت
نـوعی  شـناختی موجـود در قـرآن،     و معرفـت شناختی  ، انسانشناختی مبانی هستیبر اساس 

سـی بنیـادین قرآنـی،    شنا است. روشو استنباط بنیادین از قرآن قابل استخراج شناسی  روش
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هـا   تحت تأثیر مبانی خاص و متفاوت خویش، اندیشه اجتمـاعی قـرآن را از سـایر اندیشـه    
هـاي   قابلیـت قرآنـی،   جـامع و هماهنـگ  شناسـی   گرداند. معرفت می فرد به ممتاز و منحصر

  عبارتند از:ها  ند. این قابلیتک می به قرآن عرضهشناختی  بسیاري را در زمینه روش

  حس شناختي  روشي ها قابليت
نـد.  ک می ار خویش را آغازکیه بر ابزارهاي حسی کابتدا با تشناسی اجتماعی در قرآن،  روش

 ه راه آن بر همگان باز است و همه از این طریـق کاست هایی  شی از روکشناخت حسی، ی
مـا از  هـاي   نند. بخش عمده آگـاهی کتوانند به شناخت ابتدایی از عالم خارج دست پیدا  می

بـه نـام شـناخت    ها،  اي از این شناختگردد. قرآن به دسته می طریق شنیدن و دیدن حاصل
ند. توجه به آیـات  ک می یادآنها  از» یاتآلَ کانّ فی ذل«لماتی نظیر کند و با ک می اي اشارهآیه

ند. قـرآن  ک می تر راهنماییعمیقهاي  ما را به سمت شناختهاي خداوند در هستی،  و نشانه
ه شـناخت طبیعـت و امـور    کشناخت، ابزار حسی است هاي  ی از پایهکه یکدهد  یم گواهی

عد عرضی و طولی شود. قرآن شناخت طبیعت را از دو ب ك میواسطه آن درطبیعی بیشتر به
  پردازد:  می بط عرضی در عالم طبیعتابه بیان روقرآن دهد.  می مورد توجه قرار

تاد، پس ما بـه وسـیله آن از هـر گونـه گیـاه      ه از آسمان آب را فرو فرسکاوست خدایی 
بـر روي هـم چیـده را از    هـایی   ردیم و دانهکرا از زمین خارج ها  برآوردیم و از آن سبزه

هـایی   به هم پیوسته و نیز باغهایی  وفه درخت خرما خوشهکگیاهان به عمل آوردیم و از ش
ـ گـاه  ه میـوه آن آن ردیم. بکشبیه هم و یا مختلف از انگور و زیتون و انار ایجاد   ه میـوه ک

آورنـد   می ه ایمانکدهد و به رشد و رسیدن آن بنگرید، قطعاً در این همه براي مردمی  می
  )99(انعام: است.هایی  نشانه

ه کـ دانـد، بل  نمـی  قرآن شناخت افقی و عرضی اشیاي طبیعی را از شناخت طـولی آن جـدا  
طولی آنها با خـالق و مبـدأ آفـرینش نیـز     همواره با بیان روابط عرضی اشیاء با هم از رابطه 

روابط طولی در طبیعت نیسـت و صـرفاً رابطـه     كگوید. معرفت حسی قادر به در می سخن
توان اراده و هدایت جهـان   نمی ند. هرگز از راه حسک می واسطه حس مشاهده عرضی را به

ن بـه معـارف   ه پاي استنباط عقلی پیش نیاید، پی بـرد کرد. تا وقتی کتوسط وي را مشاهده 
ه به دنبال روابط عرضی در عالم طبیعـت هسـتیم،   کآنجابنابراین،  33ن نیست.کغیرطبیعی مم

ند، اما در شناخت روابط طولی در عالم طبیعت حس ک می حس و مشاهده نقش مؤثري ایفا
  شود. نمی تنهایی مفید واقع به
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  عقل  شناختي  روشهاي  قابليت
بخـش شـهادت،   . شـود  می ش شهادت و غیب تقسیمجهان به دو بخکریم، از دیدگاه قرآن 

ی بر عالم غیب است. معرفت حسی کفرع و بخش غیب، اصل است؛ یعنی عالم شهادت، مت
بـر  لم شـهادت اسـت،   ه متعلـق بـه عـا   معرفت حسی، کـ اند.  و عقلی تحت تأثیر این قوانین

معنـوي،  ی شناس باشد. بر مبناي هستی می یکه متعلق به عالم غیب است، متکمعرفت عقلی 
گیري، جمـع عد مادي و معنوي مترتب است. عقل مأمور نقادي، نتیجهجهان هستی بر دو ب-

ی و فردي است، ولی یحسی است. شناخت حسی، شناختی جزهاي  بندي و تعمیم فراورده
. ند. شناخت حسی، ظاهري و سطحی اسـت ک ك میلی را درکشناخت عقلی، حقایق عام و 

د. شناخت عقلی، برخالف نک ك میروابط درونی اشیاء را هم درشناخت عقلی که،  در حالی
ه صرفاً به زمان حال تعلق دارد، دایره زمانی وسیعی از گذشته تا آینـده را  شناخت حسی، ک

هـاي   انکـ ان خـاص و شـناخت عقلـی بـه م    کـ گیرد. شناخت حسی محـدود بـه م   می دربر
نـار هـم بـه    کعقلـی در  شـناخت حسـی و شـناخت    وردست نیز دسترسی دارد. بنابراین، د

 گرفتـار  هـاي پوزیتیویسـتی   تنهـایی در دام روش یابنـد. حـس بـه    می شناخت صحیح دست
ه کـ بل ایمـن اسـت،   هـاي پوزیتیویسـتی   نار عقل نه تنهـا از آسـیب  کدر که،  . در حالیآید می

نـد. عقـل، توانـایی    ک مـی  بیشتري را نیز در عرصه علم و شـناخت علمـی پیـدا   هاي  قابلیت
شـناختی   ه ارزش جهـان کـ ناپـذیري را داراسـت    ضروري و اجتنابهاي  ه گزارهیابی ب دست

ننـد.  ک نمـی  گاه به آن دسـت پیـدا  حسی هیچهاي  ه حس و روشکبدیهی هایی  دارند؛ گزاره
ضـروري و بـدیهی، بـه    هاي  ا بر عقل و برخورداري از گزارهکدینی به دلیل اتشناسی  روش

  34بخشد. می معرفتیو شناختی  دانش حسی و تجربی ارزش جهان
قرآن با دفاع از جایگاه عقـل  دارد. را افزون بر حس هایی  طور مستقل نیز تواناییعقل به

در حیـات اجتمـاعی نـاظر اسـت، قـابلیتی      شناختی  ه به بایدها و نبایدهاي معرفتعملی، ک
هـاي مکتـب انتقـادي نیـز      طوري کـه از آسـیب  کند. به شناسی اسالمی عطا می انتقادي را به روش

هاي اجتماعی و انسانی در معـرض داوري عقـل عملـی قـرار دارنـد. عقـل        ماند. پدیده مصون می
عملی، به تناسب موضوعات اجتماعی و انسانی خود، بـه داوري ارزشـی و هنجـاري پرداختـه و     

 ی و داوري در مـورد آنهـا  هاي اجتماعی و انسانی، به ارزیاب عالوه بر تبیین و توصیف پدیده
از طریق معیارهاي حسـی و تجربـی    ،ند. داوري انتقادي در حوزه علوم اجتماعیک می اقدام
ه کـ شود. همچنین عقل عملی با ابداع مفاهیم و معانی انسانی متناسب با اهـدافی   نمی تأمین
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دل آرمـانی،  کند. این مـ  می ند، الگویی آرمانی براي رفتار و زیست انسانی ترسیمک می دنبال
ل عملـی در  گیرد. حضور عق می اجتماعی قرارهاي  رد انتقادي به واقعیتکمبنا و اساس روی

 35شود. می موجودهاي  مانع از محصورماندن وي در ظرف واقعیتاندیشه دانشمند اسالمی، 
است و همه اصول و فـروع آن از  االهی  دین، تنها اراده و علم ازلیشناختی  منبع هستی

ردن و کـ عقل آدمی فاقد شأن انشاء، تشـریع، حکـم  رو،  . از اینشود می وند تعیینناحیه خدا
ننـده حسـن و قـبح    کاشـف و مشـخص  ککننده،  گر، ادراك دستوردادن است و فقط گزارش

ـ   می احکام است. عقل، تنها در حوزه فردي ت داشـته باشـد؛ یعنـی در    تواند والیـت و آمری
   36ند.که نفس خویش امر م دهد و بکتواند ح می حریم شخصی خویش

  وحي در قرآنشناختي  روشهاي  قابليت
 اما بـه ، قرآن هستندشناسی  ه حس و عقل از ابزارهاي معرفتی مفید در روشکدرست است 

نار حس و کقرآن در رو،  . از اینشوند نمی تنهایی در دایره وسیع معلومات هستی مفید واقع
از منـابع  دهـد. وحـی،    مـی  دو قـرار  مـل آن کم عنوان را به »وحی«عقل ابزار دیگري به نام 

رود  می ارکار و پنهانی در عالم بهکه براي شناخت حقایق غیرآشکمعرفتی ویژه اسالم است 
 دسـت  واسـطه آن بـه   تر بوده و حقایق بسیاري از هستی بـه  و از مشاهده حسی بسیار قوي

به ابعاد معنـوي هسـتی    هکمعنوي قرآن است؛ چراشناسی  الزمه هستیآید. چنین ابزاري،  می
حقـایقی  یافت. حتی در جهـان مـادي و دنیـوي،     توان دست نمی با حس و مشاهده تجربی

  آن را ندارند. كه حس و مشاهده توان درکوجود دارد 
دینی است، معرفت حقیقی در قـرآن  شناسی  ه وحی، عنصر محوري در معرفتکاز آنجا

امل برخوردار است و روشـنی  که از قطعیت کمعرفتی . نیز معرفت شهودي و وحیانی است
وحی وجود ندارد. پیروان ادیان آسمانی، ان اشتباه در آن کو قطعیت آن صددرصد بوده و ام

گیـرد، نـه از    می پایان خداوند سرچشمه ه از علم بیکدانند؛ چرا می منبع معرفتترین  را مهم
شود و خداوند بـه   نمی سیکه شامل حال هر کاست االهی  علم محدود انسان. وحی، نوري

 ند. ک می ه بخواهد وحیکس کهر 
ه وحی نیز از آن جمله اسـت،  کانات موجود در آن، کتمامی نظام آفرینش و امدر واقع، 

هـر دو   منظور هدایت انسان آمـده و براي آسایش و راحتی انسان تعبیه شده است. وحی به
دایت و سعادت انسان قـرار  وینی وچه وحی تشریعی ـ در خدمت ه کقسم آن ـ چه وحی ت

مفـاهیم معنـوي و وحیـانی را بـه     . گیرد می واسطه نقل در خدمت انسان قراردارند. وحی به
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دارد. نقل واسطه بین وحی و عقل بوده و از طریـق وحـی حقـایقی را     می عقل انسان عرضه
بـه  قـل،  گیـري از ع  آن نیست. انسان بـا بهـره   كه عقل به تنهایی قادر به درکآورد  می فراهم

ان کـ اماالهـی   شود، اما با اتصال به منبـع مقـدس وحـی    می در عالم آگاهها  وجود ضرورت
اوي عقلـی بـه تبیـین    کآورد و با وا می دستتر و جدیدتري را بهعمیقهاي  شف ضرورتک

شـف  کبـراي  کنـد. منـابع شـهودي و وحیـانی،      مـی  تري از عالم دست پیداتر و عمیقدقیق
رسانند و استفاده از منبع وحی در فهم روابط اجتماعی و  می ا یاريدر عالم به مها  ضرورت

  37ند.ک ک میمکساختارهاي آن ما را 
نمایـد.   مـی  رد انتقادي به دانش اجتماعی را حفـظ کرویبه وحی، تکیه اسالم همچنین با 

 ردي انتقادي به جامعه را دنبالکند، رویک می ذیبکه وحی، فهم عرفی را تأیید و یا تکآنجا 
ه در عرف رایج است، تأیید کردي انتقادي برخی از چیزهایی را کند؛ یعنی وحی با رویک می

   38نماید. می ذیبکرا تآنها  و برخی از

  ناشي از تعامل حس، عقل و وحيشناختي  روشهاي  قابليت
در قـرآن در اختیـار   توجـه،   ه ابزارهـاي معرفتـی مـورد   کـ بسـیاري  هـاي   رغـم قابلیـت   علی

ها نیز داراي اهمیت اسـت. در  دهند، تعامل بین این ابزار می دین قرآنی قراربنیاشناسی  روش
کدیگر نیسـتند. ایـن   از ی کهمیشه منفاي معرفتی حس، عقل و وحی در قرآن، ابزارهواقع، 

دیگر نیـز  کـ تنهایی دارا هستند، در تعامل همـاهنگی بـا ی  ه بههایی ک عالوه بر قابلیتابزارها، 
  دارند. می رضهبسیاري را عهاي  قابلیت

ابـزار   کقرآن نوعی تعامل بین ابزارهاي معرفتی درنظر گرفته و معرفت انسانی را در یـ 
گردانــد. گســتردگی و تنــوع منــابع معرفتــی قــرآن، فرصــت بــروز و ظهــور  نمــی منحصــر

ه در کـ گونـه  سازد. همـان  می رویکردهاي مختلف معرفتی را در این اندیشه اجتماعی فراهم
. یابــد مــی ردهــا و نظریــات مختلــف علمــی بــروزکرویبنیــادین،  شناســی ذیــل هــر روش

در  ،بنیـادین قـرآن  شناسی  بنیادین قرآن نیز از این قاعده مستثنی نیست. روششناسی  روش
ردهاي متنوع علمـی را در خـود نهفتـه    کشود و اقتضاي بروز روی نمی رد خالصهکروی کی

 …ردگرا وکارکـ نگر، توصیفی یا تبیینـی، سـاختارگرا یـا    النکاست. قرآن صرفاً خردنگر یا 
نیست. علت اصلی این مدعا، هماهنگی و تعامل ابزارهاي معرفتی در قرآن اسـت. اگـر هـر    

ننـد،  ک مـی  را ایجادهایی  به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند، روشک از این منابع معرفتی، ی
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تنهـایی منجـر بـه    باشـند. حـس بـه    مـی  تبعدي بودن، فاقد این نوع قابلیـ که عالوه بر تک
 ه ارزش جهــان شــناختی معرفــت را زایــلکــاســتقرایی و پوزیتیویســتی اســت هــاي  روش

اي نظریـه گیـري   لکت داشته باشـد، منجـر بـه شـ    کگرداند. حس اگر با فهم عرفی مشار می
اسـت، ناچـار بـه    شـناختی   فاقد ارزش جهاناینکه  ه عالوه برکشود  می تاریخی و فرهنگی

 لکقیاسـی را شـ  هـاي   تنهـایی روش  شـود. عقـل بـه    می ار حقیقت و صدق واقعیت نیزکان
ه کـ آورنـد   می اي را پدید تجربیهاي  روشکدیگر، دهد و عقل و حس نیز در تعامل با ی می

یـه،  کعرفـانی تز هـاي   بـه تنهـایی روش  کند. وحی و شـهود،   می فلسفی استفادههاي  از بنیان
دیگر حجیت داشـته  که با یکآورند. اما عقل، حس و وحی  می وجودو ریاضت را به كسلو

  39دهند. می لکاي را ش ویژههاي  باشند روش
دیگر قـرار  کـ در تقابـل بـا ی  شناسی بنیـادین قـرآن،    ردهاي اجتماعی در ذیل روشکروی

دیگر کـ بنیـادین قـرآن بـا ی    ه در راسـتاي روش کـ نماینـد، بل  نمـی  نداشته و همدیگر را نفی
 شناســی، در راســتاي هســتیکردهــاي اجتمــاعی در قــرآن، یــه رویلکشــوند.  مــی هماهنـگ 

کنند. بنـابراین،   می قرآنی قرار دارند و از چارچوب آن تبعیتشناسی  و معرفتشناسی  انسان
ک حقیقـت  دیگر و در راسـتاي یـ  کواحد، مؤید یشناسی  به دلیل تبعیت از چارچوب روش

نـیم  ک می متفاوتی را از آیات قرآن انتزاع گیرند. ما معانی می یعنی ذات باریتعالی قرارواحد، 
 زمـانی ک هویت مستقل استوارند. در واقـع،  امالً بر یکه کهیچ وجه التقاطی نیستند، بله بهک

 كرا با مبناي مشـتر آنها  ه همهک، را مطرح کردردهاي مختلف علمی در قرآن کرویتوان  می
  شوند.تعریف  سانی بازکو ی

ورزد.  نمـی  یـد کابـزار معرفتـی تأ   ک، بـر یـ  شـناختی  اتـب روش کمسایر قرآن برخالف 
 قرآنی طردشناسی  آن در مسیر شناخت اجتماعی در روشک ابزار و پذیرش از یگیري  بهره
دانـد. تمـامی    مـی  شود. قرآن جامع تمام ابزارهاست و همه آنهـا را داراي اعتبـار علمـی    می

 ی بر دیگـري برتـري  کارند و یابزارهاي معرفتی در منظر قرآن از جایگاه ویژه خود برخورد
ه همگـی در طـول   کـ نه تنها در تعارض بـا هـم نیسـتند، بل   یابد. این ابزارهاي معرفتی،  نمی

دیگر قرار دارند. حس از طریق مشاهده، موضوعات گوناگون را در منظـر و نگـاه عقـل    کی
صـورت  حسـی را بـه  هاي  با استفاده از مبانی نظري خود دادهک سو، دهد. عقل از ی می قرار

عالوه بر آگاهی به حضور معرفت حسـی، بـه   آورد و از سوي دیگر، علمی درمیهاي  گزاره
واسـطه وحـی و   ه بـه هایی ک شود و بر ساحت می وجود معرفت شهودي و وحیانی هم آگاه
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بـا عقـل   گونـه،   همـین  ند. وحی نیز بهک می شف شده است، استداللکشهود براي انسان من
تنهایی توان دریافت حقایق را ندارد، آن حقـایق  ه عقل بههایی ک ند و در عرصهک می همراهی

عقل در تعامـل  عبارت دیگر،  دهد. به می را به افق مفاهیم تنزّل داده و در دسترس عقل قرار
عمیق و گسـترده  هاي  به عرصهبرد و در تعامل با وحی،  می ی راهیجزهاي  با حس به عرصه

و تـرین   املکباشند. وحی  میشود. عقل، وحی و حس مرتب در حال تعامل  می هستی آگاه
باشد. سـپس عقـل،    می ه از خطا و اشتباه مصونکمنبع معرفتی در اسالم است ترین  خالص

تر قـرار دارد، در  تر است و نسبت به وحی در جایگاهی پایین نقص تر و بی املکه از حس ک
متري در مقایسـه بـا عقـل و وحـی     که قطعیت کگیرد. حس نیز  می طول حس و وحی قرار

شـود. عقـل در تعامـل بـا      مـی  دو واقع تر از عقل و وحی و در طول آندارد، در مرتبه نازل
ه عقـل میـزان یـا    کـ نـد. در مـواردي   کتواند نقش میزان، مفتاح و یا مصباح را ایفا  می وحی

تـی عقـل نقـش مصـباح     ند. وقک می ام ارشادي متناسب با آن را بیانکمفتاح است، وحی اح
ار و کند. وحی حتی در تعامل با حس و عقل مورد انک می ام تأسیسی صادرکدارد، وحی اح

  40گردد. می ذیبکدار نقش تأیید و تردي انتقادي عهدهکه با رویکگیرد، بل نمی نفی قرار
اعم از حس، عقل و نیـز وحـی واجـد    گیري از منابع معرفتی گسترده،  دلیل بهرهقرآن به

بنیـادین قـرآن   شناسـی   در روشعبارت دیگر، به. گردد شناختی می نگري روشی جامعویژگ
مبنـا و   که بر یکاي وجود دارد ردهاي متفاوت نظري و اجتماعیکان بروز و ظهور رویکام

ردهاي مختلف علمـی  که در قرآن اقتضاي رویکشوند. درست است  می معیار واحد تعریف
ردهـاي اجتمـاعی مـدرن    کردهاي قرآنی با رویکبودن روییکوجود دارد، اما این به معناي ی

شـناختی   و هسـتی شـناختی   مبتنی بر مبـانی معرفـت  کردهاي موردنظر در قرآن، نیست. روی
مـدرن و در چـارچوب مبـانی اسـالمی     هـاي   گیرند و باید متفاوت با روش می لکقرآنی ش

گـردد.   واحد تعریف مـی  بازتعریف شوند. همه چیز در این اندیشه، بر مبناي وجود خداوند
ها با تمام اختالفات اعتقادي که دارند، همگی در زیـر پـرچم وحـدت     در اسالم همه انسان

االهی االهی قرارگرفته و مبناي نهایی براي آنان کالم خداوند است. قرآن، منبع مستقیم کالم 
ن را فـراهم  شناسی در اندیشه قـرآ  دهد که موجبات وحدت روش است، مبانی خاصی را ارائه می

ي التقاط آنها با یکدیگر تلقـی شـود.   اآورد. جامعیت اسالم از کلیه ابزارهاي علمی نباید به معن می
دهد که رویکردهاي معرفتی تفاوت اساسی با یکدیگر داشته باشـند. امـا    خ میالتقاط در صورتی ر

 شناسـی  فـت شناسـی و معر  شناسی، انسـان  شناسی بنیادین قرآن، که بر مبناي هستی در روش
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تواند التقاط صورت گیرد. رویکردهاي مختلف در قـرآن بـا    هماهنگی پدید آمده است، نمی
  41.نمایند مبنا و هویت واحد و در راستاي یک هدف ثابت تعریف شده و عمل می یک

  گيري نتيجه
خورد. قـرآن نیـز از    می بنیادین آن علم رقمشناسی  بر اساس مبانی موجود در هر علم روش

توانـد   مـی  واجد مبانی و خصوصـیات عـالی و معنـوي در اندیشـه خـویش اسـت،       هکآنجا
توانـد بـه    می رقم بزند. قرآنشناسی  اتب روشکخاصی را در رقابت با سایر مشناسی  روش

اجتمـاعی و  شناسـی   در زمینـه روش کاتب اسالمی، مترین  و بنیاديترین  ی از مهمکعنوان ی
 مـدرن هـاي   شناسـی تـر از هسـتی  هستی را متعالی قرآنتدوین آن نقشی مؤثر را ایفا نماید. 

نار ابعاد مادي، بـه ابعـاد غیرمـادي هسـتی نیـز توجـه دارد. عـالم هسـتی و         کنگرد و در  می
ه کـ واقعیت اجتماعی از منظر قرآن بر محوریت خداوند بنا شده و بر اساس غـایتی نهـایی   

شناسـی   ند. هستیک می هنماییامل راکاست، انسان را به سوي تاالهی  همان رسیدن به قرب
را در زیـر  هـا   است و همه انسانگرایی  پارچه و قائل به وحدتکیگرایی  لکمبتنی بر قرآن، 
شناسـی   بـر خـالف هسـتی   شناسی قـرآن،   گرداند. هستی می هدایت و هماهنگاالهی  پرچم

ی دهـد. حتـ   مـی  رده و این عقبه را به دست خداوندکعمل  کعقبه تئولوژی کوالر، با یکس
شود. انسان صـاحب اراده، اختیـار و    می بر مبناي این عقبه تعریفانسان نیز در منظر قرآن، 

ه کـ لیف اسـت. انسـان در اسـالم موجـودي ارزشـمند اسـت،       کدر عین حال مسئولیت و ت
تواند به مقام خلیفۀ اللهی نایل گـردد و   می وجودي زیادي را داراست. انسان همهاي  قابلیت
زند و هـیچ   می ج ذلت گرفتار شود. سرنوشت انسان را خود وي رقمن است در اوکهم مم

 کس در سرنوشت او دخیل نیست.
هماهنگ و جامعی از ابزارهاي مختلف را نیز به همـراه دارد. قـرآن   شناسی  قرآن معرفت

نـار  کنـد و هـر سـه را در    ک مـی  سب معرفت انسان اشـاره کبه حس، عقل و وحی در مسیر 
شـناختی   ماهنگی بین حس، عقل و وحـی از خصوصـیات معرفـت   دهد. ه می دیگر قرارکی

گرداند. در اندیشه اجتماعی قـرآن،   می متمایزها  ه آن را از سایر معرفت شناسیکقرآن است 
ابزارهاي معرفتی حس، عقل و وحی در کنار یکدیگر و با همراهی هـم در مسـیر شـناخت    

اجتمـاعی مـدرن رویکردهـاي     در علـم در حـالی اسـت کـه،    این . روند می کاراجتماعی به
گیرند و هر کـدام بـه مرجعیـت یکـی از      می در تقابل با یکدیگر قرارشناختی  مختلف روش
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ابزارهاي حس و یا عقل در فرایند معرفت اجتماعی اعتقاد دارند. اسالم جامع و کامل همـه  
 ر اسـتفاده را قبول ندارد بلکه جملگی آنها را در طول یکـدیگ آنها  ابزارهاست و نه تنها همه

گردانـد. اسـالم بـه دنبـال یـک معرفـت        کند و شناخت را صرفاً در یـک ابـزار محصـور نمـی     می
هماهنگ در عالم است. به دنبال نوعی هماهنگی در معرفت حسـی، عقلـی، شـهودي و وحیـانی.     

هاي شناخت یعنی عقل، قلب و حس هماهنگی کامل وجـود   در اسالم میان ابزارها و روش
 کنند. اندیشه اجتمـاعی اسـالم   نها نقشی در راستاي یکدیگر ایفاي نقش میهریک از آ دارد.

تکیـه  بر منابع خارجی شناخت اجتماعی، به منبع درونی وحی نیز در این مسیر  ضمن تکیه
  باشد. می تري در مقایسه با علم اجتماعی مدرن دارا افزونهاي  دلیل قابلیت دارد. بدین

تـه قابـل   کپذیرد. ن بینی را می روش تفهمی و واقع قرآن هم روش تجربی و همدر واقع، 
در اندیشه قرآن بـازتعریف شـده و بـر مبنـاي     ها  ه این روشکتوجه در این زمینه این است 

شوند. قـرآن صـرفاً    می موجود در آن قرار دادهشناسی  و معرفتشناسی  انسان شناسی، هستی
ان بـروز  کـ امقـرآن،  ی شناسـ  ورزد. در روش نمـی  یـد کرد خـاص تأ کـ روش و روی کبر یـ 
ردهـاي مختلـف تبیینـی،    کردهاي مختلف اجتماعی در فرایند معرفت وجود دارد. رویکروی

ــتوصــیفی، خــرد و  ــاریخی، ســاختاري،  ک ــادي، ت ــی. کارکــالن، انتق ــی و تفهم ردي، تجرب
نـد. از  گیر مـی  لکردهاي مورد نظر در قرآن با تعریفی نو و بر اساس مبانی متفاوت شکروی
هویـت واحـد و در راسـتاي     که همگی بـا یـ  کدیگر نیستند، بلکتنها در نزاع با ینه رو،  این

 نـار تبیـین، توصـیف را نیـز مـدنظر قـرار      کشوند. قـرآن در   می هدفی ثابت و معین تعریف
الن نیـز  کـ ه جامعـه را در سـطح   کنگرد، بل نمی دهد. همچنین تنها با نگاه خرد به جامعه می

 رد و تضـاد نیـز در اجتمـاع غافـل    کارکـ سـاختار، نظـم،    دهد و حتی از می مورد توجه قرار
شناسی  و روششناسی  رد در هستیکارکماند. وجود فرد، جامعه، ساختار، نظم، تضاد و  نمی

شوند. قرآن  می مبدأ واحد یعنی خداوند تعریف کبنیادین قرآن همگی بر مبناي ارتباط با ی
 اجتمـاعی هاي  تاریخی به بررسی پدیدهپذیرد و گاه با دید  می نگر را رد تجربی و حسکروی
 گیرد. می پردازد. اشاره به حس، تجربه و تاریخ نیز در راستاي ارتباط با خداوند قرار می

ه به هیچ وجه با مبـانی اعتقـادي مـا    کغربی هاي  شناسی شاربرد روکاستفاده و بنابراین، 
خواهد بود. چنین علمـی  ارآمد و مفید نکه کهمخوانی ندارد، علمی براي ما رقم خواهد زد 

ه کاز اساس انحراف است؛ چراکل گرفته است، ه بر اساس ماتریالیسم و اومانیسم غربی شک
  ب است.ه مخرّکسازد. چنین علمی نه تنها مفید نیست، بل می مبناي نظري ما را مخدوش
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